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 الدورة السادسة والسبعون 
 األعمال المؤقت* )ب( من جدول  75البند 

تعزيز حقوق اإلنساان وحماتهاا  مساا ح حقوق اإلنساان   
لهحسااااااااا ا الهمه  ال عاااا     بماااا ذل  لاااج الباي ال ااادت اااة 

 والحريات األساسية   اإلنسان  بحقوق 
   

 حقوق اإلنسان ل مااجريا   
  

 األم ا العاممذكرة ما    
 

يتشــــــــــــام األم ن ال ال  ال مح ة الع ال مقري ال امي  ااخا الماان الحاو الم نا  حا   ا   ــــــــــــال  
 .6/ 43وقاان م لس حا   ا   ال  148/ 74للمهاجاخن، ف ل با غ  زالرس م نالرس، وفاًا لااان ال مقري ال امي  

 
  

 

 * A/76/150. 
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https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/43/6
https://undocs.org/ar/A/76/150


 A/76/257 

 

2/26 21-10577 

 

 تقرير المقرر الخاص المعبل بحقوق اإلنسان ل مااجريا  ذ    ل غونزاليس موراليس  
 

 ع ى حقوق اإلنسان ل مااجريا  19-بعد عام ونصف العام ما الجا حة  تأث ر كوذ د  
  

 م جز  
ــري التا اهـــالق رها الماان الحاو الم نا  حا   ا   ـــال    يلحص هذا التااخا األ شـــاي الاير ـ

ــم لـــي  ـــالتااخا منـــذ  اـــدمم   ا  ااخا لـــ  الع  للمهـــاجاخن، ف ل با غ  زالرس م نالرس،  ال الةتاة المشــــــــــــ
 .ال امي   ال مقري 

( علع حا   ا   ـــال 19-وخ ـــت ال الماان الحاو فا التااخا  جا جايحي مال و نو ا )ي ف د 
للمهاجاخن الذين  ضـانوا  شـ ة غ ا متنا ـن من ال ايحي، وي  ـرما  وللذ الذين ي محمل ل ال جايال الا مي 

  و من هم فا وهق غ ا  ظاما؛ وورف  دت ال ايحي الع  ةاقم  ااط الض ف الاايمي.

و التدار ا المتحذة وال ه د وب د ماون عال و صــــــــــــف ال ال علع ردامي ال ايحي، مر رلخم الماان الحا 
 المبذولي لم ال ي اعمال حا   ا   ال للمهاجاخن و  زخز عملري الت افا الشاملي لل مرق.

وا ــــــــــــــتنــادا الع الم ل مــات والتحل ات التا  اــدمهــا الــدول والمنظمــات الــدولرــي والم تمق المــد ا  
ــلحي، محدد الماان الحاو الممان ـــــــات  ــاحلي المصـــــ ال  دة وال ه د ال انخي والتحدمات وال هات األ اى صـــــ

ــرا  جه د  ــال فا  ــــ ــد الة  ات فا م ال حا   ا   ــــ ــرات الاامري الع  ــــ الاايمي وخادل م م عي من الت صــــ
 ا   اش وإعادة البناء  ش ة  فضة،  اا  من ر نها ا دماج الكامة لحا   ا   ال للمهاجاخن.
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 مقدمة  -   أول  
ــال للمهاجاخن،   - 1 فا هذا التااخا المادل الع ال مقري ال امي، محلة الماان الحاو الم نا  حا   ا   ــــ

 ( علع حا   ا   ال للمهاجاخن. 19- ف ل با غ  زالرس م نالرس،  جا جايحي مال و نو ا )ي ف د 

ا    علع ح  19-و صــــــــــــــدن الماان الحـاو، لـدى اعـداد التااخا، ا ــــــــــــــتبرـاـ ا عن  جا جـايحـي و ف ـد - 2
ا   ــال للمهاجاخن. وه  م اب عن امتنا   ل مرق الدول وورا ات األمم المتحدة والمؤ ــ ــات ال حنري لحا    

ــاهما ها. فاد وندت ندود من   ــال ومنظمات الم تمق المد ا التا قدمت م ــ ورا ات  ا  ي   3 دولي و  21ا   ــ
منظمي   46   ا   ـال و مناء المظالم ومن المؤ ـ ـات ال حنري لحا   9 لألمم المتحدة ومنظمي دولري واحدة و

 .( 1) من منظمات الم تمق المد ا

وخ ــــــــتند التااخا   ــــــــا ــــــــا الع المد ات والم ــــــــاهمات ال اندة، التا  كملها  ح   وبرا ات ووجايال  - 3
قا   ري اهــــــادري صــــــادنة عن األمم المتحدة والمنظمات الدولري والدول، فضــــــا عن منظمات الم تمق المد ا 

 .2021واألو اط األيادممري وم اند مةت حي   اى، التا  صلحت متاحي لل مه ن اعتلانا من حزخاال/ي  ر  
  

 ( 2) األنشطة  -  ثانيا  
 ر ـــــــــال/ راخة، رـــــــــاند الماان الحاو فا دونة الل ني الم نري  حمامي حا   جمرق ال مال   12فا  - 4

 ر ــال/ راخة، حضــا دونة للةاخال ال امة الم نع  م ــالي ا ــتحدال الما زقي   14المهاجاخن و فااد   ــاهم. وفا 
 و  لي ي تهاد حا   ا   ال وإعاقي ممان ي حال الش  ب فا  ااخا مص اها.

 ر ــــال/ راخة، رــــاند الماان الحاو فا اي ــــت اال ا قلرما ألماخ ا    28الع  26وفا الةتاة من  - 5
ــادـمي ألماخ ـا الا  نـري الا  نـري ومنااـي اللحا الكـانخبا   لا ةـا  ال ـالما لله اة، اـلذظ  ظمـت  الل ـني ايقتصــــــــــــ

ــال/ راخة، حضــــــــــا مؤ ماا  شــــــــــال   زخز حا   المهاجاخن والاجل ن    29ومنااي اللحا الكانخبا. وفا   ر ــــــــ
لحـاو  والمشــــــــــــــادين دا لرـا فا الت لرم ال  ـد،  ظمتـ  المنظمـي الـدولرـي للت لرم فا المنااـي األفاخ رـي والماان ا

 الم نا  الحال فا الت لرم.

ــرا  جايحي   5وفا  - 6 ــدان وتاب قصــــصــــا   ــــ ظ عن اله اة فا  ــ  مان/ماي ، رــــاند فا ف الري اصــ
، عادها منتدى   ــرا والمحرا الهادا الم نا  الما ة والاا  ل والتنمري، والتحالف ال حنا للمداف ات  19-ي ف د

 Aaprabasi Mahilaي  ــان  ــالن ـــــــــــــــاء فا   لــال )عن حا   ا   ـــــــــــــــال، والتحــالف ال ــالما لم ــافحــي ا

Kamdar Samuha.) 

 مان/ماي ، رــاند الماان الحاو فا حلاي دنا ــري رــل ري  شــال النه ل رتاب ال ال ا بات  6وفا  - 7
 انج المؤ ـــــ ـــــات ا صـــــاحري،  ظمها م هد الحراة والم تمق فا جام ي  يالندا ال حنري فا غال اظ،  حد   

 اجاخن فا هذا الشال.ف ها عن حالي المه

 __________ 

 . https://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/COVID.aspx  مم ن ايحاع علع الادود المادمي من الاا ا  ( 1)  
ــال للمهاجاخن فا الةتاة ال اق ي ر ن  م  /ي لر    ( 2)   ــاي الماان الحاو الم نا  حا   ا   ـــــ ،  2021و ذان/مانس    2020لاحاع علع   شـــــ

 . https://undocs.org/A/HRC/47/30،  علع حا   ا   ال  ااخا عن  بة التصدظ لتاج ا عملرات صدل المهاجاخن رااً وبحااً ا ظا  

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/COVID.aspx
https://undocs.org/A/HRC/47/30
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 مان/ماي ،  حد  فا مؤ ما لاحتةال  الذواى ال ــــن خي ال ارــــاة لل م ن علع ماارا  ــــاخي   14وفا  - 8
 جماعري فا  ال فا ا دو، الم  رذ،  ظمت  مؤ  ي ال دالي و رادة الاا  ل.

الـماـل    ـمان/مـاي ، وـال ه  المتحـد  الاير ــــــــــــــا فا حلاـي عمـة  ظمتهـا جـام ـي وـانل س   21وفا  - 9
 مان/ماي ،  لاع محاهاة   24مدنخد  شال حال المهاجاخن فا الصحي ومبد  عدل ا عادة الا اخي. وفا  فا 
 مان/ماي ، وال الماان  27يلري الدرل ما ــــري ا  ــــلا ري عن اله اات والماافي فا  ماخ ا الا  نري. وفا  فا 

ن فا جزن الكنانظ، ا ــــــلا را، عاد ها  الحاو ه  المتحد  الاير ــــــا فا حلاي  ااش  شــــــال حالي المهاجاخ
 .ونانخاس   مؤ  ي وا ا 

 مان/ماي ، رـــــــــاند فا مشـــــــــاونات  صـــــــــحاب المصـــــــــلحي المت ددين التا  جا ها ال ماعي    31وفا  - 10
ايقتصـــــــادمي لدول غاب  فاخ را، ا ـــــــت دادا لا ـــــــت اال دول ا قلرما الذظ  ـــــــت اخ  ال ماعي ايقتصـــــــادمي  

 لا ةا  ال الما لله اة.

حزخاال/ي  ر ، رــــــــاند فا حلاي دنا ــــــــري رــــــــل ري  ظمتها ال ام ي الكاج لر ري   دنخس ر ل    10وفا  - 11
ــ   ر بلر   فا جمه نخي فنزوخا الب لرةانخي  شـــــــــــــال حال المهاجاخن والاجل ن الةنزوخل  ن   ــلا ـــــــــــ ومنظمي ا ـــــــــــ

  التاـدل والتحـدمـات  المهـاجاول وحا   ا   ـــــــــــــــال   وجـ ”حاخـي  ك خن ال مقرـات وفا حلاـي  اـاش   ن ال   فا
 ، عاد ها ولري وارنان للاا  ل فا ال ام ي األماخ ري.“ال الاي

حزخاال/ي  ر ، رــاند الماان الحاو فا ايجتماع  صــف ال ــن ظ لل ني الت ج هري لصــندو    15وفا   - 12
 .والنظامري  ظمي األمم المتحدة اي تلما ا المت دد الشاواء لدعم اي ةا  ال الما من  جة اله اة اآلمني والمن 

حزخاال/ي  ر ، وال ه  المتحد  الاير ــــــــــــــا فا اجتماع مايدة م ــــــــــــــتدياة  شــــــــــــــال اله اة    17وفا  - 13
 ماخ ا الا  نري  ظمت  جام ي ل س   ديز، و ل مبرا، ومؤ  ي و  ااد  ديناون، و لاع محاهاة عن الاة لي   فا

 واله اة ردع ة من جام ي ويمي نخ  دظ جا  او، الباا خة.

ا   ــــــــــــــــــال   23وفا   - 14 الع م لس حا    ال ــــــــــــــن ظ  ــاو  ااخال  الحـــ الماان  ــدل  قـــ ــ ،  حزخاال/ي  رـــ
(A/HRC/44/42 ناول در  م الي  ،)”عملرات صدل المهاجاخن“. 

مامي وإم اد الحل ل لمن حزخاال/ي  ر ، رـاند فا المايدة الم ـتدياة ال المري ح ل   ف ا الح  24وفا  - 15
م ا  ل التشـــــاخد الا ـــــاظ من المملرات والممل  ن ومزدوجا الم ة ال ن ـــــا ومجاياظ اله خي ال ن ـــــا ري وحاملا  
ــتاد فا عادها  ــا ري )م تمق المرم(، ارـــــــــــ ــري  و ال ن ـــــــــــ ــ ن واللاحم ن عن اله خي ال ن ـــــــــــ ــةات ال ن ـــــــــــ صـــــــــــ

م ــــــــــــتاة الم نا  الحمامي من ال نف والتم  ز  مة هــــــــــــري األمم المتحدة لشــــــــــــؤول الاجل ن والحب ا ال من ية
 الاايم ن علع   اس الم ة ال ن ا واله خي ال ن ا ري.

حزخاال/ي  ر ،  كلم الماان الحاو  ال مشـــــــــاونات  جاخت ر ن جهات مت ددة صـــــــــاحلي    29وفا  - 16
 مصلحي  حض اا لا ت اال ا قلرما األفاخاا لا ةا  ال الما لله اة.

ي لـر ،  حـد  الماان الحـاو فا حلـاي عمـة  ظمتهـا جـام ـي و ن ـ ة، ال يـمات المتحـدة  م  / 6وفا  - 17
 األماخ ري، ول ني عمة المنظمات غ ا الح  مري عن ا تاا ر رات الدع ة لت زخز حا   المهاجاخن.

 م  /ي لر ، رـــــــــاند الماان الحاو، الع جا ن مة هـــــــــري األمم المتحدة لحا   ا   ـــــــــال  7وفا  - 18
 .“عملرات صدل المهاجاخن”ال ة  الدولري، فا نعامي  نظرم حد  اصدان  ااخال عن ومنظمي 

  

https://undocs.org/ar/A/HRC/44/42
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 ع ى حقوق اإلنسان ل مااجريا   19- تأث ر كوذ د  -  ثالثا  
 مقدمة -  ألف 

الع   مي عالمري. وما  الت  جانها الكاملي من ح   الح ــــــــــــــايا فا األنوا    19- دت جايحي و ف د - 19
الحراة والم تمق غ ا م اوفي. فاد  جات ال ايحي  اج اًا  الجًا علع الن ــــــــــــــر  الصــــــــــــــحا  و اجا جمرق م ايت 

 .( 3) وايجتماعا وايقتصادظ للم تم ات، مما فال هج حا علع البلدال وجه د اي ت ا ي

ووشـــــــةت ال ايحي، فا ال قت  ة ـــــــ ، النااب عن  وج  عدل م ـــــــاواة  ظمري،  ما فا ذلذ  لذ التا  - 20
ــف   ؤجا علع  المهاجاخن فا الجالن. و اد   ض التدار ا التا اعتمد ها الح  مات يحت اء ال ايحي من وشـــــــــــ

 وج  الاصــ ن الاايمي فا م ال حا   ا   ــال والح ومي، و دت هذل التدار ا الع  ةاقم م احن الضــ ف التا 
 م ا ا منها من هم فا وهق اجتماعا واقتصادظ متدل،  من ف هم المهاجاول.

 ضــــان المهاجاول و  ــــاهم من ال ايحي  شــــ ة غ ا متنا ــــن، وي  ــــرما  وللذ الذين مقرشــــ ل  وقد - 21
 الة ة  وهـاعا هشـي،   ـبن جاجي ع امة متاا اي  دت الع  ةاقم م احن الضـ ف الاايمي.  وي، م ا ا ال ديد 

م محة في  من المهاجاخن واألرــحاو المتنال ن من وهــق اجتماعا واقتصــادظ متدل. فهم مقرشــ ل فا  او 
 المحاحا وي  تا  لهم  ــ ى فاو محدودة للحصــ ل علع الاعامي الصــحري وغ اها من الحدمات األ ــا ــري.  
ــما، ح   ي اجه ل  اوم عمة غ ا مؤا ري  ــاد غ ا الا ـــــــــــ وجا را، غاللا ما م مة هؤيء فا قااع ايقتصـــــــــــ

 يما عاهـي لا ـتجال، وي  ـرما و تا  لهم فاو محدودة لا ـتةادة من  ظم الحمامي ايجتماعري، وما   هم  
الن ـــــــــــــــاء والةترـات. جـالمـا، فا فرـاب  ـدار ا حمـامـي ف ـالـي ووـادرـي، ي اجـ    ض حـالبا الل  ء ع لـات  ح ل  

اي ـــتةادة من اجااءات الل  ء وخ اجه ل  ااًا يتممة فا احتمال ان ـــالهم الع  ماين قد يت اهـــ ل ف ها  دول 
ــان   ا يت ذن جبال؛ و  ــاهاد  و  ظ هــــــ ــلري، التا لاهــــــ ــاا الع رلدا هم األصــــــ قد  ع د   ض المهاجاخن ق ــــــ

 .( 4) يتمت  ل ف ها رنظم صحري وادري ي قد

ــتمنايري مت ددة وهــــ ت قدن ها علع التصــــدظ لها علع  - 22 وب ــــبن ال ايحي، واجهت الدول  حدمات ا ــ
الع  ادمم مد ات،  المحذ، وي  ـــــرما فا الاااعات الصـــــحري وايجتماعري وايقتصـــــادمي. ومن  ال الدع ة 

ــدال ا حــذ، علع الاغم من الظاوم،  ا ات    لاع الماان الحــاو م ل مــات  شــــــــــــــ ا الع  ل عــددا من البل
ام ـاررـي للتحفرف من األجا ال ــــــــــــــلبا لل ـايحـي، و نة ـذ  ه  قـايم علع حا   ا   ـــــــــــــــال، وإدمـاج المهـاجاخن 

 وجه د الت افا. 19-التدار ا ذات الصلي  م اجهي و ف د فا
 

 الهأث ر الشدتد ع ى حقوق اإلنسان ل مااجريا -  باء 
 اجا المهاجاول،  من ف هم حالب  الل  ء،  صـــــــــــ نة غ ا متنا ـــــــــــلي  الا  د التا فاهـــــــــــتها ال هات   - 23

الةاعلي ال امي والحاصــــــــي والتدار ا التا ا حذ ها فا  ــــــــرا  ال ايحي. ووم اا ما م ا ا المهاجاول، وي  ــــــــرما 

 __________ 

ــا ـي المؤوـدة    ف ــد 2021 م  /ي لرــ    1رلغ، حتع   ( 3)   حـاـلي،  مــا فا ذـلذ   181  930 736علع م ـــــــــــــت ى ال ــالم   19- ، عـدد حـايت ا صــــــــــــ
مل  ل و رةي ردوال وامة علع م ت ى    255، فاد ما م ادل 2020(. وفا عال /https://covid19.who.intحالي وفاة )ا ظا    3  945 832

)ا ـــــظـــــا    /https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnoteالـــــ ـــــــالـــــم 

wcms_767028.pdf وخشــ ا صــندو  الناد الدولا الع     فا ال قت الذظ م اظ در  الت افا،  تحلف رلدال وم اة جدا عن الاون وخزداد .)
 (. https://www.imf.org/ar/About/FAQ/imf-response-to-covid-19ظ   ءا )ا ظا  التةاوت ايقتصاد 

 .https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-06/SG-Policy-Brief-on-People-on-the-Move.pdfا ظا  (4) 

https://covid19.who.int/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/%20wcms_767028.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/%20wcms_767028.pdf
https://www.imf.org/ar/About/FAQ/imf-response-to-covid-19
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-06/SG-Policy-Brief-on-People-on-the-Move.pdf
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ــ ف  الغ درما يت لال  وللذ الذين ي محمل ل ا ــق غ ا  ظاما، من حالي هــ ل جايال الا مي  و م    ل فا وهــ
 التمتق  حا   ا   ـــــــال الحاصـــــــي رهم. وقد وال للت ا ات والتا  اات فا اجااءات اله اة والل  ء، وإغا  

حذة فا حايت  الحدود، و دار ا ا غا  الشامة، والا  د المةاوهي علع حاخي التناة وغ اها من التدار ا المت 
ــحري؛   ــ ل علع الاعامي الصــــــ ــ ةهم الاايمي من قبة، ممة ا  دال فاو الحصــــــ الا انا، الع جا ن م احن هــــــ
وغ اها من الحدمات األ ـا ـري، و ـ ء الظاوم المقرشـري، و اوم ال مة غ ا الم ـتااة وغ ا اآلمني، فضـا  

اجاخن علع ممان ــــي حا قهم، و دت الع عن التم  ز وال نصــــاخي وواااري األجا ن،  جان  ــــلبري علع قدنة المه
  ةاقم حايت ا  دال الم اواة الاايمي.

 
 الا  د المةاوهي علع التناة وحايت الت اة والتا  ا فا اجااءات اله اة والل  ء   

 19-لم يؤد اغا  الحدود والا  د المةاوهــــــــــي علع الحاوي فا محاولي يحت اء ا تاال عدوى و ف د - 24
دوـلي   144، وـاـ ت  2021ل ـخي دايمـا لحمـاـمي الةـلات األيما هــــــــــــــ ةـا. وبحل ل رـــــــــــــــلاط/فباايا الع اعاـاء األو 

ــ ها قد ــتمناءات   60، ولم يتح ما يزخد علع ( 5)  غلات حدودها  و ق دت ام ا ري د  ل  ناهـــــــ دولي منها  ظ ا ـــــــ
الاللات فا النصــــــف فا المايي فا   33. وعلع الصــــــ  د ال الما،  ــــــ ة ا حةال   ــــــبت  ( 6) لاالبا الل  ء

، ماان ي  الةتاة  ة ـها من ال ال ال ـارال، وخاجق ذلذ   ـا ـا الع الا  د المةاوهـي   ـبن 2020األول من عال 
 .( 7) ا غا  الشامة و  اة  ادمم الحدمات

ــحي   - 25 ــمال   ف ا راو  و يت الصــ ــمحت   ض الدول رد  ل حالبا الل  ء والمهاجاخن مق هــ وقد  ــ
ل   اى  اــدمم الاللــات عبا ا  تا ــت. وفا حــايت   اى وم اة،  اا ــت ال ــــــــــــــبــة ال ــامــي، وخ ــــــــــــــات دو 

 المهاجاخن،  من ف هم حالب  الل  ء، فا رلدال الماصــــــــد  و ال ب ن ولم يتم ن ا من ال  دة الع دمانهم؛ و جبا 
  ضـهم   وا ـتحدال حا  غ ا  مني؛ واهـاا  ( 8)   اول علع ايعتماد علع المهاب ن وال  ـااء غ ا المنظم ن

الع ال  دة الع رلدا هم األصــــلري. وقد  رةلخذ   ض عملرات ا عادة الا ــــاخي هذل من  ال قاانات ادانخي وبدول  
هــــــــما ات  كةة مااعاة األصــــــــ ل الاا   ري، مق ما  ا ن علع ذلذ من  جان  ا اة علع  دار ا حمامي حا    

ووا ت ولةي ذلذ وق ع   ـــــايا فا األنوا    ا   ـــــال ومن  خادة فا محاحا وق ع ا تهايات لحا   ا   ـــــال،
 .( 9) فا   ض الحايت

 

 __________ 

ــا (5)  ــظــــــــــ  https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20COVID-19%20appeal%202%20  ا ــــــــــ

pager%20-%2017%20February%202021.pdf. 

-www.un.org/ruleoflaw/wp-content/uploads/2020/05/UN-SG-Policy-Brief-Human-Rights-andا ـــــــظـــــــا   (6) 

COVID-23-April-2020.pdf. 

ــا   (7)  ــظـــــ ــا  مضـــــــــــــــــــــا  https://www.unhcr.org/5fc504d44.pdfا ـــــ ــظـــــ ا ـــــ -https://ec.europa.eu/eurostat/statistics؛ 

explained/index.php?title=File:Table2_-_Asylum_applicants,_Q3_2019_%E2%80%93_ 

Q3_2020.png&oldid=509073. 

 /www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publicationا ــظــا   (8) 

wcms_748839.pdf. 

 https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/kms_refoulement_detention_andا ــــــــــــــــظــــــــــــــــا   (9) 

_deportations_of_children_in_the_context_of_covid-19.pdfــا  ؛  /https://unsdg.un.org/sites ا ظا  مضــــــــــــــــــ

default/files/2020-06/SG-Policy-Brief-on-People-on-the-Move.pdf. 

https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20COVID-19%20appeal%202%20%20pager%20-%2017%20February%202021.pdf
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20COVID-19%20appeal%202%20%20pager%20-%2017%20February%202021.pdf
http://www.un.org/ruleoflaw/wp-content/uploads/2020/05/UN-SG-Policy-Brief-Human-Rights-and-COVID-23-April-2020.pdf
http://www.un.org/ruleoflaw/wp-content/uploads/2020/05/UN-SG-Policy-Brief-Human-Rights-and-COVID-23-April-2020.pdf
https://www.unhcr.org/5fc504d44.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Table2_-_Asylum_applicants,_Q3_2019_%E2%80%93_%20Q3_2020.png&oldid=509073
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Table2_-_Asylum_applicants,_Q3_2019_%E2%80%93_%20Q3_2020.png&oldid=509073
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Table2_-_Asylum_applicants,_Q3_2019_%E2%80%93_%20Q3_2020.png&oldid=509073
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/%20wcms_748839.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/%20wcms_748839.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/kms_refoulement_detention_and%20_deportations_of_children_in_the_context_of_covid-19.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/kms_refoulement_detention_and%20_deportations_of_children_in_the_context_of_covid-19.pdf
https://unsdg.un.org/sites/%20default/files/2020-06/SG-Policy-Brief-on-People-on-the-Move.pdf
https://unsdg.un.org/sites/%20default/files/2020-06/SG-Policy-Brief-on-People-on-the-Move.pdf
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  جا ال ايحي علع الحال فا الصحي   
من غ اهم   19- لرس جمي  ــــــــــبن  صــــــــــ ة م  ة المهاجاخن  يما عاهــــــــــي ل صــــــــــا ي  ة اوس و ف د  - 26
ــا ي  ال دوى   ـــــــبن  من   خادة  ااط  األفااد والم تم ات، اي  ل وم اا منهم  رـــــــد عاهـــــــي   م ا من غ ال ل صـــــ

الضـــــــ ف الما لاي  الصـــــــحي. ووم اا ما ي اج  المهاجاول، وي  ـــــــرما المهاجاول غ ا الحامل ن لل جايال الا مي 
ــحري، والتم  ز   الذين هم   و  ــ ن الم تظي وغ ا الصـــ ــلي  علع من الةاا، و اوم ال ـــ ــق غ ا  ظاما   ـــ فا وهـــ

اعري، و اص مرال الشـاب المام  ي والصـام  وعدل الحصـ ل علع الحدمات الصـحري وا ـتحااقات الحمامي ايجتم 
فضـــــــــــــا   - ح   قد م  ل من الصـــــــــــــ ن ممان ـــــــــــــي التلاعد البد ا   - الصـــــــــــــحا، و اوم ال مة غ ا اآلمني 

 . ( 10) ا قصاء الاقما  و ال  ايال اللج خي والماادري التا مم ن  ل  زخد من  ااط الض ف المتصلي  الصحي  عن 

ــة    ف دوقد  جا ا  دال األمن   - 27 ــادظ المتصــــ ، ممة فادال ال مة، وا حةال 19-ايجتماعا وايقتصــــ
الد ة، وعدل ام ا ري الحصـــ ل علع الحدمات الصـــحري، والح م من التاح ة والتم  ز، علع الصـــحي ال الري 
لل ديد من المهاجاخن وعلع  اوفهم النة ــري وايجتماعري. و شــ ا القرادة الحانجري لضــحاما الت ذين والحاب  

 م ا محاوم   19-لتا  ي للصـل ن األحما ال ـ خ ـاظ الع  ل حالي عدل الرا ن ال امي المحراي   ايحي و ف دا
 .( 11) رديدة ر ن الماهع من المهاجاخن والاجل ن

ــل ل عن ذوخهم،   - 28 ــح ب ن والمنةصـــ ــًا،  من ف هم األحةال غ ا المصـــ ــاء واألحةال  مضـــ وقد   اج  الن ـــ
. وب ــبن  دار ا ايحت اء، والا  د المةاوهــي علع التناة، وإغا  ( 12) ايحي وج  هــ ف محددة فا  ــرا  ال 

القرادات،  و   اة  ادمم الحدمات، وافحت المهاجاات للحصــ ل علع الاعامي الصــحري،  ما فا ذلذ الاعامي  
ج ن الصـحري ال ن ـري وا   ارري، وغ اها من  دمات الدعم األ ـا ـري الا مي لضـحاما ال نف ال ن ـا المحتا

. وما  اجا األحةال  مضـــــــًا. وخؤجا فادال ال الدين  و األوصـــــــراء الشـــــــاع  ن  ( 13) الع الم ـــــــاعدة الابري ال اجلي
ــحي البد ري وال الري لألحةال و  لرمهم وخزخد من محاحا عمة األحةال و واج  ــهم علع الصـ ــبة عرشـ د لهم و ـ

 .( 14) برياألحةال واي  ان  األحةال، ح    دفق األ ا الع  لرات  كرف  ل

ووفاـا للمنظمـي اـلدولـري لله اة، لم م ن ـلدى الةـلات األيما هــــــــــــــ ةـا ام ـا ـري الحصــــــــــــــ ل ف لـرًا علع  - 29
. وخ اج  المهاجاول و  ــــــــاهم  2021رلدا وإقلرما ومنااي حتع  مان/ماي     53فا  يما من   19-لااحات و ف د

كـالرف وال  ايال الاـا   ـري وا دانـخي ع ـلات،  مـا فا ذـلذ عـدل الحصــــــــــــــ ل علع الم ل مـات رلجـي مةهم  هـا، والت 
وال ملري، من قب ة عدل ام ا ري الحصــــــــ ل علع  ااقات اله خي  و  صــــــــانخح ا قامي  و الت ــــــــ  ة الم ــــــــبال 

. وخةتاا   ض ( 15)  ظال التام ن ال حنا. وفا حايت   اى، لم م ن األجا ن يدنج ل فا حمات التل رح فا
المهاجاخن غ ا الحامل ن لل جايال الا مي علع التل رح علع قدل  البلدال الع راو  و يت لتر ــــــــــــــ ا حصــــــــــــــ ل  

 __________ 

 (10) Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), “What is the impact of the 

COVID-19 pandemic on immigrants and their children?” (October 2020). 

 .www.redcross.ch/it/ambulatorio-per-vittime-della-tortura-e-della-guerraا ظا  (11) 

ــا   (12)  ــظــــــــــــــــ -www.iom.int/news/enhancing-access-services-migrants-context-covid-19-preparednessا ــــــــــــــــ

prevention-response-and-beyond. 

 ند مادل من ه لي األمم المتحدة للم اواة ر ن ال ن  ن و م  ن الما ة )ه لي األمم المتحدة للما ة(. (13) 

 ند مادل من منظمي األمم المتحدة للاة لي )ال   ر ف(. (14) 

-https://reliefweb.int/report/world/covid-19-l-oim-alerte-sur-les-difficult-s-d-acc-s-des-migrantsا ــظـــا   (15) 

aux-vaccins. 

http://www.redcross.ch/it/ambulatorio-per-vittime-della-tortura-e-della-guerra
http://www.iom.int/news/enhancing-access-services-migrants-context-covid-19-preparedness-prevention-response-and-beyond
http://www.iom.int/news/enhancing-access-services-migrants-context-covid-19-preparedness-prevention-response-and-beyond
https://reliefweb.int/report/world/covid-19-l-oim-alerte-sur-les-difficult-s-d-acc-s-des-migrants-aux-vaccins
https://reliefweb.int/report/world/covid-19-l-oim-alerte-sur-les-difficult-s-d-acc-s-des-migrants-aux-vaccins
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الم اواة،  و قد  ك ل ا جااءات ذات الصلي غ ا واهحي  و ماهاي، ر نما  شتاط رلدال   اى  ادمم م ل مات 
ــي فا وم ا  ــالــ ــي ف ــ ــدنال وا رــ ــانة عن جــ ــي علــ ــامــ ــات للحمــ عن ال هــــــــــــــق من ح ــــ  اله اة، دول وج د  لرــ

 .( 16) األحرال من
 

  اج ا ال ايحي علع الت  رف و اوم ال مة   
ــاهم المهـاجاول،  من ف هم المهـاجاات،  صــــــــــــــ نة نير ـــــــــــــــري    19-  هات جـايحـي و فـ د - 30 ورف م ــــــــــــ
ممة  -ايقتصـــــــادات والم تم ات المحلري وخل ب ل دونا  الغ األهمري فا الاااعات األ ـــــــا ـــــــري للم تمق  فا

مما مم ن   -المنت ات الجذايري الزناعري، والناة، والتحزخن، والت ــــــلرم  الصــــــحي والاعامي الشــــــحصــــــري، و  ه ز  
البلــدال من اي ــــــــــــــتماان فا ال مــة و اــدمم الحــدمــات  ال األ مــي. ومــا   هات  همرــي التح خات المــالرــي  

 رلدال المنشا الدون الاير ا للمهاجاخن. فا

  ــــا ــــري، فن ها مم ن  ل  ك ل  مضــــا وفا ح ن  ل الاااعات التا م مة ف ها المهاجاول قااعات   - 31
محة في  المحاحا الشــــديدة. وخا ل ال ديد من المهاجاخن  اعمال مؤقتي وغ ا ن ــــمري يت اهــــ ل ف ها لظاوم  

.  (17) ، الع حـد المحـاحاة  حـرا هم19-عمـة غ ا عـادـلي وغ ا مؤا ـري وغ ا  مـني،  تـةاقم   ـــــــــــــــبن جـايحـي و فـ د
لد ة، اهــاا ال ديد من ال مال المهاجاخن غ ا الحامل ن لل جايال وب ــبن الح م من الت ــاخح والحاجي الع ا

الا مي من ذوظ المهانات المنحةضـــــــــــي واألج ن المنحةضـــــــــــي الع م اصـــــــــــلي ال مة الذظ يتالن الحضـــــــــــ ن  
 الشحصا دول   افا  دار ا الحمامي ايجتماعري التا يتمتق رها ال مال اآل اول.

،   ال ال ديد من المهاجاخن ل ملرات   اخح وا  ي  19- ف دوبم اد  ل فاهت الا  د المت لاي    - 32
الناا  و ـــحن لألج ن و  ـــايا فا الد ة. وما   هم وا  ا هـــحاما للم املي التةضـــ لري، ووم اا ما وا  ا  ول  
من ي اج    ـــــــاخح ال مالي، ماان ي  ال مال ال حن  ن. وقد  ج فادال ال  ايف وا تهاء  صـــــــانخح ال مة  ال ديد  

هاجاخن فا  وهــــــــاع غ ا  ظامري، مما ارا الظاوم ل ــــــــ ء الم املي واي  ان وممان ــــــــات الت  رف  من الم
 .( 18) المت مي  ا  دال الضم ا

يما   اهــت المهاجاات لضــج ط رــديدة لاب ل  اوم عمة محة في  المحاحا، مما  اد من  اا   - 33
ا وال نف فا م ال ال مة. فةا    اهــــــــهن ي تهايات ال مة وحا   ا   ــــــــال،  ما فا ذلذ التحاش ال ن ــــــــ 

ماي ن عـاملـي منزلرـي مهـاجاة   ا د غ ا  منـي فاـدال الـد ـة    8,5، وب ــــــــــــــبـن ال ـايحـي، واجهـت  2020 عـال
ومحاحا  يبا   م ا  تممة فا  ـــــ ء الم املي واي ـــــتجال، وي  ـــــرما الن ـــــاء الا ا لم م ـــــتا ن ال  دة الع 

وفا  ماين ال مة،  ما فا ذلذ فا ال ـــــــــــــراقات    .( 19) وحنهن   ـــــــــــــبن حظا ال ـــــــــــــةا والضـــــــــــــ ا ا الحدودمي

 __________ 

  ؛ منبا الت اول الدولا  شال المهاجاخن غ ا الحامل نLawyers for Human Rights؛  Human Rights 360ندود مادمي من    (16) 
 لل جايال الا مي.

 (17) International Labour Organization (ILO), “Protecting migrant workers during the COVID-19 

pandemic” (April 2020)   الــاا ــا مــن  ــ   ــرـــــ عــل ايحــاع  مــمــ ــن   .www.ilo.org/global/topics/labour-migration/ 

publications/WCMS_743268/lang--en/index.htm. 

 (18) ILO, “Ensuring fair recruitment during the COVID-19 pandemic” (June 2020)مم ن ايحاع علرــ  من . 
 .www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_748839/lang--en/index.htmالاا ا  

 ند مادل من ه لي األمم المتحدة للما ة. (19) 

http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_743268/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_743268/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_743268/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_743268/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_748839/lang--en/index.htm
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. وما واج  المهاجاول ( 20) الا ــــــــــــمري والمنزلري، وال احتمال   ال المهاجاات لل نف ال ن ــــــــــــا ا  يبا غ ا
، أل ــلاب 19-ال امل ل فا م ال الاعامي الصــحري، و غلبهم من الن ــاء، محاحا ج ــرمي  ال جايحي و ف د

 (.E/C.12/2020/1 دات وما س الحمامي الشحصري )الناص فا م منها  وج  الاص ن  و
 

 احت ا  المهاجاخن وغ ا ذلذ من ال راقات الم تظي   
ــحي ال امي لتباخا  دار ا ا ةاذ ق ا  ن اله اة  -   34 ــ اغة الصــــــــ ــتحدمت   ض الدول رــــــــ . وفا   ض ( 21) ا ــــــــ

 واما الح ا الصـــــــــحا الع م املي  م  زخي للمهاجاخن، ح   ح لت  ماين المب ت والماوى ال ـــــــــراقات،  اجمت  
وماافال اي ـــــــــــــت لــال الع ماايز احت ــا   ح م ال اقق فا  ــة  اوم    ــة مااعــاة التلــاعــد البــد ا هـــــــــــــابــا  

 . ( 22) الم تح ة  من 

ــا  -   35  ي   ـــــــــــــبن وخ اج  المهاجاول فا ماايز احت ا  المهاجاخن محاحا عالري   اهـــــــــــــهم ل صـــــــــــ
الظاوم التا محت زول ف هــا، لةتاات ح خلــي فا وم ا من األحرــال. وفا   ض الحــايت، وــا ــت  اوم  

ــ ء  ايحت ا  غ ا  ــت ى  ـــــــــ ــاونخي  و مه ني الع الحد الذظ قد م  لها  اقع الع م ـــــــــ ــلي وغ ا هـــــــــ متنا ـــــــــ
ــلحـي   ل احت ـا  األحةـال فا ماايز احت ـا    . وعلع الاغم من (23)الم ـاملـي  المهـاجاخن يت ـانل مق مصــــــــــــ

، ( 24)الاةة الةضــــــــــــلع، وخشــــــــــــ ة دايما ا تهايا لحا   الاةة، فاد ا ــــــــــــتما احت ا  األحةال  جناء ال ايحي 
ذلذ احت ا هم فا  ماين هـراي وم تظي ي  ت افا ف ها فاو وادري للحصـ ل علع التجذمي والاعامي   فا   ما 

ــلبا علع م ــــت خات الت  رف والاعامي، مما  اد الصــــحري و دمات النظافي الصــــحري. ووال لل ايحي  ج ا  ــ
 . ( 25) من  اا ا همال و  ء الم املي وال نف ال ن ا ا 

وفا هـــ ء الا  د المةاوهـــي علع ال ـــةا التا  ح ل دول اعادة المهاجاخن الع  وحا هم،  فاج عدد  - 36
ــارال للتاح ة؛  و وقةت هذل الدول ا ـــــــــــتحدال ايحت ا   من الدول عن المهاجاخن الم دع ن ق د ايحت ا  ال ـــــــــ

ــة ـ اله اة؛ وا ـتانت ا ـيداع فا ماجج م تمقـري غ ا احت ـا ـخي ـيدياهـا الم تمق المـد ا، مق   ف ا  المتصــــــــــــ
ــتحدال  لرات ا حالي ــ ل علع الحدمات وا ـــــــــ ــاا    ض المهاجاخن ( 26) ام ا ري الحصـــــــــ . ومق ذلذ،  حلال  ـــــــــ

ول م ــاعدة لم اصــلي ا حااحهم فا اجااءات اله اة  و حصــ لهم  منحهم وهــ ا قا   را مؤقتا  و دايما ود دول 
 علع اي تحااقات والحدمات األ ا ري،  ما ينا ظ علر  ذلذ من احتمال احت ا هم ماة   اى فا  ظ وقت.

 

 __________ 

-Locked down and in limbo: The global impact of COVID“  ال مة الدولري  ــــرصــــدن قاخلًا   ن ال  منشــــ ن لمنظمي (20) 

19 on migrant worker rights and recruitment”. 

 .https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-covid-19-and-people-moveا ظا  (21) 

 ند مادل من المشاوع ال الما الم نا  ايحت ا . (22) 

؛  www.hrw.org/report/2021/03/04/future-choices/charting-equitable-exit-covid-19-pandemicا ــــــــــــظــــــــــــا   (23) 
 مادلل من مؤ  ي ال زوا ل غاجي. وند

 .جام ي ل  ي؛ والمشاوع ال الما الم نا  ايحت ا    -   ندود مادمي من ماوز ي  غ لحا   األحةال للمهاجاخن؛ وماوز حا   ا   ال لألحةال  (24) 

 جام ي ل  ي. - ا   ال لألحةالندال مادمال من ال   ر ف؛ وماوز حا    (25) 

 https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/un_network_on_migration_wg_atdا ــــــــــــظــــــــــــا   (26) 

_policy_brief_covid-19_and_immigration_detention.pdf. 

https://undocs.org/ar/E/C.12/2020/1
https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-covid-19-and-people-move
http://www.hrw.org/report/2021/03/04/future-choices/charting-equitable-exit-covid-19-pandemic
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/un_network_on_migration_wg_atd%20_policy_brief_covid-19_and_immigration_detention.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/un_network_on_migration_wg_atd%20_policy_brief_covid-19_and_immigration_detention.pdf
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 التم  ز ال نصاظ وواااري األجا ن   
جر  المحاوم   دت اي ــــــــــــت ا ات لحايت الا انا وال ــــــــــــادمات الاايمي علع اي ــــــــــــتاااب الع  ا - 37

الصــــــــحري وبناء  صــــــــ نات  ؤدظ الع  ةاقم التم  ز وال نصــــــــاخي وواااري األجا ن وال صــــــــم. وقد صــــــــ ن هذا 
ــدن  اا وج ة منهم ول  فداء  ال  ــلبا وب ض التاانخا ا عامري المهاجاخن علع   هم مصــــــ الحااب ال ــــــ

 رات وه مات  م  زخي.، مما   ةا عن  ل و19-ن م ص نة  ايةي لهم علع   هم حامل ل لمال و ف د

فالمهاجاول المنتم ل الع جماعات عا ري وإجنري ودينري لر ــــ ا ر ن الم م عات الاير ــــري الم اهــــي   - 38
للحاا فح ـن، رة هم  مضـا  يما عاهـي لا ـتل اد من الاعامي الصـحري   ـبن التم  ز  و ال صـم  و   ـبن  

الع  ةاقم  وج  عدل الم ـــــــاواة الهر لري الاايمي   19- اص الم اند  و ال جايال الا ـــــــمري. وقد  دت جايحي و ف د
ــلق والحدمات علع  ــ ل علع ال ــ ــحري والحصــ ــ ل الع ماافال الاعامي الصــ منذ  مد    د من ح   ام ا ري ال صــ
قدل الم ــــــاواة. وهذا يتناقض مق ايلتزال فا م ال حا   ا   ــــــال  حمامي الحال فا الصــــــحي لل مرق و  زخز 

 ــــــــــــرما التم  ز   امي الصــــــــــــحري علع قدل الم ــــــــــــاواة، دول  م  ز من  ظ   ع، يام ا ري الحصــــــــــــ ل علع الاع
األفااد  و م م عات األفااد هـــــحاما ال نصـــــاخي والتم  ز ال نصـــــاظ وواااري األجا ن وما يتصـــــة رذلذ  هـــــد

 .( 27)   صن. وقد  ش ة هذل الحالي التم  زخي  مضا  هديدا للصحي ال امي من

ري واأل لان المزخةي علع و اية ا عال ومنصات الت اصة ايجتماعا، يما  م  داول  ااب الكااا - 39
التا صـــــ نت ال مال المهاجاخن علع   هم يتناف ـــــ ل مق  فااد الم تمق المحلا علع اللااحات  و علع فاو  
ــي  جااها مصـــــــام التنمري للبلدال األماخ ري الع  ل الت ب اات التا  ال مة فا وقت األ مات. و لصـــــــت دنا ـــــ

فا المايي فا  ول رــــــهاخن   د ا عال عن  ةشــــــا جايحي   70 ح زات هــــــد المهاجاخن  ادت رن ــــــلي  حمة 
ــايـــة المتـــداولـــي عبا   ختا الح م من  ل م  ل المهـــاجاول  ـــاقل ن لل ـــدوى 19-ي ف ـــد . وقـــد غـــذت الا ــــــــــــــ

 دة الع . وما   ال المهاجاول الذين  جباوا علع ال ( 28) م ـــــــــؤول ن عن ا هران النظم الصـــــــــحري ال حنري  و
 .( 29) م تم ا هم األصلري لتم  ز متزايد

ــات وإحا    - 40 ــرا ـــــ ــلبري، منها ا لاع  ـــــ وا حذ عدد من الح  مات  دار ا لم اجهي هذل اي  اهات ال ـــــ
حمات مناهضـــــــي للتم  ز لدحض ال نصـــــــاخي وا حاذ اآل ا ول  فداء فا  ـــــــرا  ال ايحي و  زخز التما ـــــــذ 

 ت المضرةي.ايجتماعا ر ن المهاجاخن والم تم ا
 

 __________ 

 .www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/COVID-19_and_Racial_Discrimination.pdfا ظا  (27) 

 ند مادل من ماوز ال دالي والاا  ل الدولا. (28) 

-www.hrw.org/fr/news/2020/05/12/le-covid-19-attise-le-racisme-anti-asiatique-et-la-xenophobie  ا ـظـا (29) 

dans-le-monde-entier  ؛www.hrw.org/fr/news/2020/05/05/chine-discrimination-contre-les-africains-

dans-le-contexte-du-covid-19  ؛https://eea.iom.int/publications/countering-xenophobia-and-stigma-

foster-social-cohesion-covid-19-response-and-recovery دود ماـــدمـــي من ماوز اله اة المحتلاـــي؛ وجمقرـــي األمــة  . ن
 ال اا ري وماوز النماء لحا   ا   ال؛ والل ني المنظمي لشا    را؛ ومؤ  ي ماعت لل ال والتنمري وحا   ا   ال.

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/COVID-19_and_Racial_Discrimination.pdf
http://www.hrw.org/fr/news/2020/05/12/le-covid-19-attise-le-racisme-anti-asiatique-et-la-xenophobie-dans-le-monde-entier
http://www.hrw.org/fr/news/2020/05/12/le-covid-19-attise-le-racisme-anti-asiatique-et-la-xenophobie-dans-le-monde-entier
http://www.hrw.org/fr/news/2020/05/05/chine-discrimination-contre-les-africains-dans-le-contexte-du-covid-19
http://www.hrw.org/fr/news/2020/05/05/chine-discrimination-contre-les-africains-dans-le-contexte-du-covid-19
https://eea.iom.int/publications/countering-xenophobia-and-stigma-foster-social-cohesion-covid-19-response-and-recovery
https://eea.iom.int/publications/countering-xenophobia-and-stigma-foster-social-cohesion-covid-19-response-and-recovery
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 دون الم تمق المد ا   
،  ــــــــــــاهم ال ديد من منظمات الم تمق المد ا فا جه د التصــــــــــــدظ 19-فا  ــــــــــــرا  جايحي و ف د - 41

ــري ــا ـــــ ــد الة  ات فا الحدمات األ ـــــ ــمة عملها  حفرف   .( 30) لل ايحي فا الحا ط األمامري، و د لت ل ـــــ ورـــــ
وال قــامــي منهــا؛ و  زخز النظم    19- محــاحا و ف ــدايتظــام محرمــات المشــــــــــــــادين؛ و  عرــي الم تمق المحلا  

الصـــــــحري و ظم المرال والصـــــــام الصـــــــحا والنظافي الصـــــــحري و ن ـــــــ ال الدع ة الع ادماج المشـــــــادين دا لرا 
. وقـد حـال   ض هـذل 19-والاجل ن والمهـاجاخن فا ال ه د ال حنرـي الاامرـي الع التصـــــــــــــــدظ ل ـايحـي و ف ـد

وال ـــادمات ال دايري   ـــبن م ـــاعد ها للمهاجاخن، مما  جان محاوم  المنظمات هـــان من التصـــ نات ال ـــلبري  
 .( 31) من احتمال  الص الح ز المد ا

و شاونت عدة ح  مات مق منظمات الم تمق المد ا وعملت م ها ومق غ اها من ال هات صاحلي   - 42
حصــــصــــي، و  ف ا المصــــلحي فا احان راام ها الاامري الع الت اصــــة مق المهاجاخن، و نظرم حمات   عري م

 ام ا ري ال ص ل الع الحدمات األ ا ري والدعم األ ا ا للمهاجاخن،  من ف هم المهاجاات.
  

 اإلطار الدولل لحقوق اإلنسان  -  رابعا  
محال ل مرق المهاجاخن،  جض النظا عن وهـــــــــــــ هم من ح   اله اة، التمتق  الحمامي التا م ةلها   - 43

 لتزل الـدول رت زخز وحمـامـي حا   جمرق األفااد الـذين مقرشــــــــــــــ ل  احـان حا   ا   ـــــــــــــــال، دول  ظ  م  ز. و 
اقلرمها  و الحاهـــــــــــ  ن ل ييتها الاضـــــــــــايري،  ما فا ذلذ المهاجاول  جض النظا عن وهـــــــــــ هم. وخ فا  فا

ا عال ال الما لحا   ا   ـــــال والم اهدات الدولري األ ـــــا ـــــري لحا   ا   ـــــال ا حان الاا   ا للتصـــــدظ 
 .19-اي  حا   ا   ال للمهاجاخن فا  را  جايحي و ف دللتحدمات المت ل

ذلذ  المت ددة األ  اد  حدما  مال الم م عي الكاملي لحا   ا   ال،  ما فا  19- وقد ر لت   مي و ف د  - 44
ال امي، الحا   ايقتصـــادمي وايجتماعري والماادري ووذلذ الحا   المد ري وال ـــرا ـــري. وقد وال للا انا الصـــحري  

ــادظ  وإغا  الحدود، وا غا  الشــــــامة وغ ا ذلذ من التدار ا التا  دمي، فضــــــا عن الل د ايجتماعا وايقتصــــ
لأل مي، وما صـــــــحن ذلذ من   ـــــــاخح لل مال علع  اا  وا ـــــــق و اوم عمة غ ا  مني، وعنصـــــــاخي وواااري  

 ــــرما  لذ   ف الم ج دة من قبة، وي لألجا ن  جا عم ال علع حراة المهاجاخن، مما  دى الع  ةاقم م احن الضــــ 
التا م ـا ا منهـا غ ا الحـامل ن لل جـايال الا مـي  و الـذين هم فا وهـــــــــــــق غ ا  ظـاما. وقـد  ـاجا   ض حا    
ــديدا،  ما فا ذلذ، فا جملي  م ن، الحال فا حاخي التناة، والحاخي و مال الةاد علع   ــال ال اجلي لهم  اجاًا رـ ا   ـ

ــحي وفا  ــ ، والحال فا الصـ ــاواة، والحال فا ال مة وفا  رـــحصـ ــحري علع قدل الم ـ ــ ل علع الحدمات الصـ الحصـ
 .للتم  ز    اوم عمة عادلي ومؤا ري، والحال فا م ت ى مقرشا ييال وعدل الت ال 

 

 __________ 

-www.un.org/ruleoflaw/wp-content/uploads/2020/05/UN-SG-Policy-Brief-Human-Rights-andا ـــــــظـــــــا   (30) 

COVID-23-April-2020.pdf. 

ــا (31)  ــظـــــــــ ؛  www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)659660  ا ـــــــــ
 .www.focsiv.it/wp-content/uploads/2020/12/BackGround-Document-n.-8-ITA-15.12.2020.pdf و

http://www.un.org/ruleoflaw/wp-content/uploads/2020/05/UN-SG-Policy-Brief-Human-Rights-and-COVID-23-April-2020.pdf
http://www.un.org/ruleoflaw/wp-content/uploads/2020/05/UN-SG-Policy-Brief-Human-Rights-and-COVID-23-April-2020.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)659660
http://www.focsiv.it/wp-content/uploads/2020/12/BackGround-Document-n.-8-ITA-15.12.2020.pdf
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 الصالحيات السهثبا ية -  ألف 
 كت ـــا حمامي حا   ا   ـــال  همري  اصـــي فا  وقات األ مات والا انا ال امي. وقد  ملت جايحي   - 45
علع ال ديد من البلدال ا حاذ  دار ا قا   ري ا ـــتمنايري  هدم الع التصـــدظ لل ايحي ومنق ا تشـــانها  19-ف دي  

 شـــ ة  يبا. ورـــملت التدار ا الم تمدة اعا ات لحايت الا انا علع النح  المنصـــ و علر  فا د ـــا  اها 
 .( 32) منايري لا ات األمنو دت الع فال ق  د صانمي علع ممان ي الحا   األ ا ري ومنح  لاات ا ت 

، فاهــــت الدول ق  دا،  ما فا ذلذ ق  د 19-وفا  ــــرا  حالي الا انا التا فاهــــتها جايحي و ف د - 46
جزيري، علع حا   ا  ــال محددة وبدنجات متةاو ي من الشــدة. ورــملت هذل الحا  ، فا جملي حا     اى،  

البرا ات الشــــحصــــري، وحاخي الت ب ا، والت مق و ك خن الحال فا الحاخي، وحاخي التناة، والحصــــ صــــري وحمامي 
 ال مقرات، والحال فا ال مة والت لرم.

ــال،  - 47 وقد  عابت األمم المتحدة، ووذلذ المنظمات ا قلرمري ممة م لس  ونوبا وه لات حا   ا   ـــــــــ
عن قلاها ا اء  اج ا  ممة ل ني البلدال األماخ ري لحا   ا   ـــال والل ني األفاخ ري لحا   ا   ـــال والشـــ  ب،

 .( 33) هذل التدار ا الاانيي علع حا   ا   ال، ودعت الدول الع ايمتمال لالتزامات الدولري

ــال  ا   ينلجا للدول، فا م اجهي جايحي و ف د - 48 ــلمت الل ني الم نري  حا   ا   ــ ،  ل  تحذ 19-و ــ
وجمرق الحاهــــــ  ن ل ييتها الاضــــــايري فا الحراة   دار ا ف الي لحمامي حال جمرق األفااد الم ج دين فا اقلرمها

(.  CCPR/C/128/2والصـحي، و ل ممة هذل التدار ا قد  ؤدظ الع فال ق  د علع التمتق  الحا   الةادمي )
   المد ري وال ــــــــــرا ــــــــــري  اا من ال هد الدولا الحاو  الحا 4وفا ال قت  ة ــــــــــ ، ذوات الل ني  ال المادة 

  نم ا ري  ي  تا د الدول  التزاما ها  م جن ال هد فا حايت الا انا ال امي التا  هدد حراة األمي.

وفا ممــة هــذل الحــايت، يت  ن اعال حــالــي الا انا، وخ ــن  ل  ك ل  ــدار ا التا  ــد هــــــــــــــاونخــي  - 49
درما يت لال  مد ها والمنااي ال جاادري المشـــم لي رها   ومتنا ـــلي  ماما درما يت لال  ماتضـــرات ال هـــق )ي  ـــرما

ــي  ــارــــــــــــــرـ ــدار ا متمـ ــي لا تاـــاو، وخنلجا  ل  ك ل التـ ــارلـ ــادظ(، وخ ـــن احتاال الحا   غ ا الاـ ــا المـ ــاقهـ و اـ
ايلتزامـــات الـــدولرـــي األ اى،  مـــا فا ذلـــذ ملـــادا عـــدل التم  ز وعـــدل ا عـــادة الا ــــــــــــــاخـــي و حاخم الااد   مق

ــرا  جايحي و ف د. وإجماي، ( 34) ال ماعا  ال  19-ذولات ه لات م اهدات األمم المتحدة ال شــــا الدول فا  ــ
 .( 35) “حالي الا انا،  و  ظ  دار ا  منري   اى، ينلجا  ل   تارد  ملادا حا   ا   ال”

و رــانت الل ني الم نري  حا   ا   ــال الع حايت محددة ذات  همري  اصــي للمهاجاخن فا  ــرا   - 50
،  ما فا ذلذ ما يلا  هــــاونة احتاال مبد ظ عدل ا عادة الا ــــاخي وحظا الااد ال ماعا؛ 19-جايحي و ف د

وهـــــــاونة م املي األرـــــــحاو المحاوم ن من الحاخي  ن  ـــــــا ري واحتاال، وهـــــــاونة اياء اهتمال  او لكةامي 
ــق الحاو المتممة فا هــــــ ف عامات  ــحري فا  ماين ال ــــــ ن؛ وال هــــ ــحري والحدمات الصــــ الظاوم الصــــ

 __________ 

 COVID-19 Civicرلدا علع الا ات الم ــــــــلحي   ةاذ الا اعد، مما   ــــــــةا عن وق ع   ــــــــايا  شــــــــاخي. ا ظا    35اعتمد  يما من  (32) 

Freedom Tracker مم ن ايحاع علر  من الاا ا ،www.icnl.org/covid19tracker/. 

ــا   (33)  ــظـــــــــــ  /www.oas.org/en/iachr/media_center  و  www.coe.int/en/web/congress/covid-19-toolkitsا ـــــــــــ

PReleases/2020/076.asp؛ و www.achpr.org/pressrelease/detail?id=483. 

 (.4 شال عدل التا د  اح ال ال هد  جناء حايت الا انا )المادة  (2001) 29 ني الم نري  حا   ا   ال، الت ل ال ال ال نقم الل (34) 

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25742&LangID=Eا ظا  (35) 

https://undocs.org/ar/CCPR/C/128/2
http://www.icnl.org/covid19tracker/
http://www.coe.int/en/web/congress/covid-19-toolkits
http://www.oas.org/en/iachr/media_center/%20PReleases/2020/076.asp
http://www.oas.org/en/iachr/media_center/%20PReleases/2020/076.asp
http://www.achpr.org/pressrelease/detail?id=483
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25742&LangID=E
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لمنا ل المهاجاات ا اء الحاا المضــــــاعف الذظ مشــــــ ل  ال نف المنزلا؛ والحال فا الل  ء الع المحايم وفا  ا
 .( 36) هما ات المحايمي وفال األص ل؛ وحظا الكاااري ال نصاخي

ودعا الماان الحاو الدول الع وةالي  ل   ـــتارـــد اي ـــت ا ات لحايت الا انا  اهدام مشـــاوعي  - 51
امي و ي   ــتحدل احاقًا  صــ نة    ــفري هــد فلات م  ني، و ل  كةة ادماج المهاجاخن، فا م ال الصــحي ال 

 من ف هم  وللـذ الـذين ي محمل ل ال جـايال الا مـي  و من هم فا وهــــــــــــــق غ ا  ظـاما، فا الحاا ال حنرـي 
 ري وال ــــن والتصــــدظ لها  ما يتمارــــع مق  ه  يااعا ايعتلانات ال ن ــــا 19-الاامري لل قامي من جايحي و ف د

ــال للمهاجاخن 19-والتن ع. و ادل المذواة الت ج هري المشـــتاوي  شـــال  جان جايحي و ف د   ، (37) علع حا   ا   ـ
الصــــــــــــادنة عن الل ني الم نري  حمامي حا   جمرق ال مال المهاجاخن و فااد   ــــــــــــاهم والماان الحاو الم نا 

 ت لحايت الا انا فا  را  اله اة. حا   ا   ال للمهاجاخن، انرادات محددة  شال اي ت ا ا
 

 حق المااجريا ذل الصحة -  باء 
حال وة ا  ـال فا التمتق  اعلع م ـت ى من الصـحي ال  ـمري  ”يؤود الاا  ل الدولا لحا   ا   ـال  - 52

وخالن من الدول ا حاذ  ا ات لضـــــــــمال   افا الحدمات وال ـــــــــلق والماافال الصـــــــــحري   “وال الري مم ن رل غ 
ــرما  وللذ الذين ي محمل ل ال جايال ( 38) لل مرق دول  ظ  م  ز . غ ا  ل الاعامي الصــــــــــحري للمهاجاخن، وي  ــــــــ

 ج قي  الا مي  ومن هم فا وهــق غ ا  ظاما، غاللا ما  صــلح غ ا متاحي  و غ ا مر ــ نة التكلةي  و غ ا م
الن عري؛ رة محد  ذلذ  ادن  يبا  ال ال ايحي. وي ماتصا األما علع محدودمي فاو حص ل المهاجاخن 
علع الحدمات الصـــحري علع قدل الم ـــاواة فح ـــن، رة يت دال  مضـــا لرشـــمة محدودمي التمتق  الحا   األ اى  

فا الصــــــــــــــحـي، ممـة الحال فا الجـذاء  التا  ا لا ان لـاحـا وجراـا رهـذل الحـدمـات وخ تمـد عل هـا فا اعمـال الحال 
وال ــــــ ن وال مة والت لرم والكاامي ا   ــــــا ري والحراة وعدل التم  ز والم ــــــاواة والحصــــــ صــــــري والحصــــــ ل علع 

 الم ل مات وحاخي التناة، من ر ن حا     اى.

ا ال عدل التم  ز والم ـــاواة مبد ل   ـــا ـــرال من ملادا حا   ا   ـــال وعنصـــاال  الجال األهمري ف - 53
 -. والدول ملزمي  احتاال الحال فا الصــحي، وخنلجا  ي  منق حصــ ل جمرق األرــحاو  ( 39) الحال فا الصــحي

من الحصـــــــــ ل علع  - من ف هم المهاجاول غ ا الحامل ن لل جايال الا مي ومن هم فا وهـــــــــق غ ا  ظاما 
علع قدل الم ـــــــاواة، و ل الحدمات الصـــــــحري ال قايري وال اجري والم ـــــــ ني، و ي  ا د ام ا ري حصـــــــ لهم عل ها 

. وال اقق  ل جمرق الــدول ينلجا  ل   اا األول خــي للحــد األد ع من ( 40)  متنق عن الممــان ــــــــــــــــات التم  زخــي
ايلتزامات األ ـا ـري التا مةاهـها ال هد الدولا الحاو  الحا   ايقتصـادمي وايجتماعري والماادري و ل  ابال  

ــا علع جمرق  ــادمي  19-. ودرما يت لال    ف د( 41) المهاجاخنهذل ايلتزامات  مضـــــ ، ذوات ل ني الحا   ايقتصـــــ
ــلي ل مرق الناس؛  ــدظ لهذل ال ايحي، احتاال وحمامي الكاامي المتاصــ وايجتماعري والماادري     م ن، لدى التصــ

 __________ 

 (.4)المادة  29الل ني الم نري  حا   ا   ال، الت ل ال ال ال نقم  (36) 

 (37) www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/CMWSPMJointGuidanceNoteCOVID-19Migrants.pdf. 

 .12ال هد الدولا الحاو  الحا   ايقتصادمي وايجتماعري والماادري، المادة  (38) 

 .www.ohchr.org/documents/publications/factsheet31.pdfا ظا  (39) 

 شـــــال الحال فا التمتق  اعلع م ـــــت ى من   (2000)  14الل ني الم نري  الحا   ايقتصـــــادمي وايجتماعري والماادري، الت ل ال ال ال نقم  (40) 
 (.12الصحي مم ن رل غ  )المادة 

  شال حبر ي التزامات الدول األحاام. (1993) 3عري والماادري، الت ل ال ال ال نقم الل ني الم نري  الحا   ايقتصادمي وايجتما (41) 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/CMWSPMJointGuidanceNoteCOVID-19Migrants.pdf
http://www.ohchr.org/documents/publications/factsheet31.pdf
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ينلجا  علع النح  األيما ا صــــافًا؛ و ل  حصــــرص الم اند   19-وخنلجا  ل   بج الدول الم اند لم افحي و ف د
ممة المهاجاخن غ ا الحامل ن لل جايال   ،( 42)  ل م اا األول خي لاحتراجات الحاصـــــــــــي أليما الةلات  همرشـــــــــــا

 الا مي و وللذ الذين هم فا وهق غ ا  ظاما.

، التا  ا كز علع الاا  ل الدولا لحا   ا   ـــــال، فاصـــــا  2030و ترح  اي التنمري الم ـــــتدامي ل ال  - 54
  8- 3اعمال حا   ا   ـــال ل مرق األرـــحاو فا وة م ال، دول  م  ز. وبم جن الجامي حا ـــمي لزخادة   زخز  

التجاري الصــحري الشــاملي،  ما فا ذلذ الحمامي  ” من  هدام التنمري الم ــتدامي،  لتزل الدول األعضــاء رـــــــــــــــتحا ال 
 ري حصـ ل ال مرق المحاحا المالري، وإم ا ري الحصـ ل علع  دمات الاعامي الصـحري األ ـا ـري ال  دة وإم ا  من 

 . “ علع األدوخي واللااحات األ ا ري المام  ي ال  لدة الة الي المر  نة التكلةي 
 

 ع ى قدم المساواة  19-توذ ر س ح الحصو  ع ى لقاحات كوذ د -  جيم 
ــ لي لل قامي   - 55 ــري و  ـ ــد األماال الم دمي الاير ـ ــ ن هـ ــحي ايلتزال رت ف ا التحصـ ــمة الحال فا الصـ مشـ

ــا، دول  م  ز من  ظ   عمن   ــافحتهـ ــا وم ـ . ومن  جـــة  ( 43) األماال ال بـــايرـــي وغ اهـــا من األماال وعاجهـ
ايمتمال لهذا المبد ، يلزل الحصــــــ ل علع اللااحات علع قدل الم ــــــاواة. و شــــــ ا منظمي الصــــــحي ال المري الع 

عا م احن هـ ف الةلات و حديد األول خات المت لاي رت ف ال ينلجا  ل ياا  19- حصـرص  ل رح هـد و ف د  ل
، واحتـراجا هـا والمحـاحا التا  ت ال لهـا 19-الم اهــــــــــــــي لحاا م اجهـي  عـلاء  يبا   ـــــــــــــــبن جايحـي و فـ د

فا ذلذ ال مال المهاجاول ذوو الد ة المنحةض وحالب  الل  ء والمهاجاول الضــــــــــ ةاء الذين مقرشــــــــــ ل    ما
 .( 44)  وهاع غ ا  ظامري فا

ل المهاجاخن ما  ال ا م افح ل  اعداد مه لي من  جة الحصـ ل علع وخ ـاون الماان الحاو قلال أل - 56
اللااحات، وح ،  الت اول مق ل ني ال مال المهاجاخن والحبااء الم ــتال ن ا قلرم  ن، الدول علع   ف ا فاو  

ل مرق المهاجاخن  جض النظا عن جن ـــــــ تهم  و وهـــــــ هم  19-متكافلي للحصـــــــ ل علع التل رح هـــــــد و ف د
 .( 45) اة  و  ظ   اس   ا محظ ن للتم  زح   اله  من
 

 الحواجز الوقا ية وحماية ال يانات  تداب ر الحماية القا مة ع ى -  دا  
 ظاما،  غ الضمال  متق المهاجاخن، وي  رما غ ا الحامل ن ل جايال ن مري  و الذين هم فا وهق   - 57

ــرا  ال ايحي، ــحي فا  ـــــ ــن ح اجز    مت ا ف لرا  الحال فا الصـــــ وقايري ف الي ر ن ا ةاذ ق ا  ن اله اة  ينلجا  ـــــ
و  ف ا الحدمات األ ا ري. وقد يم ا عدل وج د هذل الح اجز وباو  و يت حمامي البرا ات الالال والح م ر ن 
المهـاجاخن غ ا النظـام  ن من ا راو وايحت ـا  والتاحـ ة وغ اهـا من ال ا ـبات  تر ـي ل هــــــــــــــ هم من حـ    

 __________ 

 (.12)المادة  14الل ني الم نري  الحا   ايقتصادمي وايجتماعري والماادري، الت ل ال ال ال نقم  (42) 

 الماجق  ة  . (43) 

ــتشـــــانظ اي ـــــتاا ر ا الم نا  ” ا ظا   (44)  ، مم ن “ و حديد  ول خا ها 19- التمنرق  شـــــال    خق لااحات و ف داحان ال رم لةاخال الحبااء اي ـــ
اـلااـ ا   مـن  ــ   عــلرـــــ وhttps://apps.who.int/iris/handle/10665/334299ايحـاع   WHO SAGE roadmap for“  ؛ 

prioritizing uses of Covid-19 vaccines in the context of limited supply”،    ــا من الاا ا مم ن ايحاع عل هــ
www.who.int/publications/i/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-

the-context-of-limited-supply. 

ــا   (45)  ــظــــــــــــ -www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/JointGuidanceNoteCOVID-19-Vaccines-forا ــــــــــــ

Migrants.pdf9، الةااة (2021) 2565س األمن ؛ وا ظا  مضًا قاان م ل. 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/334299
http://www.who.int/publications/i/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply
http://www.who.int/publications/i/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/JointGuidanceNoteCOVID-19-Vaccines-for-Migrants.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/JointGuidanceNoteCOVID-19-Vaccines-for-Migrants.pdf
https://undocs.org/ar/S/RES/2565(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2565(2021)
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ع اقن و رمي علع  19-الادع عن التماس الاعامي الصحري والتل رح هد و ف داله اة. وخم ن  ل م  ل لهذا 
 .( 46) صحتهم، ووذلذ علع الحراة فا الم تم ات المحلري والصحي ال امي  ش ة عال

ر ن ا ةــاذ ق ا  ن اله اة والحــدمــات    “ ح اجز وقــايرــي ” وقــد  يــد الماان الحــاو ماانا علع  همرــي  ـــــــــــــن   - 58
ال امي،  ح   يت ـــنع ل مرق المهاجاخن،  جض النظا عن وهـــ هم من ح   اله اة، الحصـــ ل علع الحدمات  
األ ــا ــري دول   م من الكشــف وايحت ا  والتاح ة، وحتع يت ــنع جمق ررا ات ومؤرــاات مةصــلي فا جمرق 

 .( 47) لبرا ات واحتاال حال المهاجاخن فا الحص صري الم ايت ذات الصلي  اله اة، مق همال حمامي ا 
 

 19-احهجاز المااجريا ذل سياق كوذ د - هاء 
و ـ   محال ألظ  “ي م       رف  حـد  و اعتـااـل     ـــــــــــــــةا” نص حا   ا   ــــــــــــــال اـلدولـري علع  ـ    - 59

عن  فا حالي   رحص محاول من حاخت ،  ما فا ذلذ فا حايت ماا لي اله اة، الاج ع الع مح مي و ل مةاج
ــا   ا ــا الرـــ  وماذ    ا، ( 48) ايحت ـــا  غ ا الاـ ــدر اا يل ـ ــالج ن  ـ ــا  المهـــاجاخن اللـ . وخنلجا  ل م  ل احت ـ

وخت انل احت ا  األحةال المهاجاخن مق مصـــــــلحتهم الةضـــــــلع، وخشـــــــ ة دايما ا تهايا لحال الاةة، وبالتالا 
 .( 49) ينلجا حظال

وبالتذنع  الشــــ اغة الصــــحري ال امي، ح لت   ض ماافال اي ــــت لال  ، 19-وفا  ــــرا  جايحي و ف د - 60
والماجج ومناحال ايهــــــــــاااب و ماين الح ا الصــــــــــحا الع ماايز احت ا   ح م ال اقق. و وهــــــــــح الةاخال 
ال امة الم نا  ايحت ا  الت  ــــــــةا  ل الح ا الصــــــــحا ا لزاما فا م ال ي م    لألرــــــــحاو الم زول ن 

ــلاب ه  حامال ف لا من الحاخي )مجادن   ألظ  ـــــــــبن من األ ، المافال الما ا(. و اقع A/HRC/45/16 ـــــــ
حالي المهاجاخن الذين  جباوا علع اللااء فا هذل الماايز لةتاات ح خلي  و الذين ي م اف ل المدة ر هــــــــــــــ  ، 

ــايري ف الي، و  ــام قضــــــ ــبة ا تصــــــ ــ ل علع  ــــــ ــ ل فا وم ا من األحرال فا  اوم متد ري دول الحصــــــ خقرشــــــ
 .( 50) محدودمي فاو الحص ل علع الاعامي الابري، الع م ت ى ايحت ا  الت  ةا  ة فا
 

 __________ 

-www.medact.org/wp-content/uploads/2020/06/Patients-Not-Passports-Migrants-Access-toا ـــــــــــــظـــــــــــــا   (46) 

Healthcare-During-the-Coronavirus-Crisis.pdf  و -www.compas.ox.ac.uk/project/city-initiative-on؛ 

irregular-migrants-in-europe-c-mise/. 

ينلجا للدول  ل   مق ررا ات ” يما قال الماان الحاو فا م ــــــــــــــاهمت  فا  ااخا األم ن ال ال عن اله اة فا احان اي ةا  ال الما    (47) 
احتاال حال المهاجاخن فا الحصـــــ صـــــري، ومؤرـــــاات مةصـــــلي فا جمرق الم ايت ذات الصـــــلي  اله اة، مق هـــــمال حمامي البرا ات و 

 ــرما عن حاخال ا شــاء ح اجز وقايري لتم  ن الم تم ات من اجااء مناقشــات عامي  يما ا ــتنانة، و م  ن الدول من ا حاذ قاانات   وي
ــرا ــــــري قايمي علع األدلي ــا الت ل ال ال ال المشــــــتاد نقم “  ــــ هاجاخن و فااد لل ني الم نري  حمامي حا   جمرق ال مال الم  4. ا ظا  مضــــ

(  شال التزامات الدول فا م ال حا   ا   ال الحاصي  الاةة فا  را  اله اة الدولري  2017لل ني حا   الاةة )  23  اهم ونقم  
 فا رلدال المنشا وال ب ن والماصد وال  دة.

الل نــي الم نرــي  حا   ا   ـــــــــــــــال، الت ل ال ال ــال  ؛  9ال هــد الــدولا الحــاو  ــالحا   ايقتصـــــــــــــــادمــي وايجتمــاعرــي والماــادرــي، المــادة   (48) 
  شال حال الةاد فا الحاخي وفا األمال علع رحص . (2014) 35 نقم

 www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2012/DGD2012Reportا ــــــــــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــــــــــا   (49) 

AndRecommendations.pdf ؛ و32، الةااة A/75/183 86-82، الةااات. 

ندود مادمي من  المشـاوع ال الما الم نا  ايحت ا ؛ ومؤ ـ ـي الدع ة الع الحا   ال المري وماوز ال دالي والاا  ل الدولا والمؤ ـ ـي  (50) 
 الم نري  ال دالي وحالي الدمماااحري.

https://undocs.org/ar/A/HRC/45/16
http://www.medact.org/wp-content/uploads/2020/06/Patients-Not-Passports-Migrants-Access-to-Healthcare-During-the-Coronavirus-Crisis.pdf
http://www.medact.org/wp-content/uploads/2020/06/Patients-Not-Passports-Migrants-Access-to-Healthcare-During-the-Coronavirus-Crisis.pdf
http://www.compas.ox.ac.uk/project/city-initiative-on-irregular-migrants-in-europe-c-mise/
http://www.compas.ox.ac.uk/project/city-initiative-on-irregular-migrants-in-europe-c-mise/
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2012/DGD2012Report%20AndRecommendations.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2012/DGD2012Report%20AndRecommendations.pdf
https://undocs.org/ar/A/75/183
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 19-عدم الهم  ز وتعزيز الهسامح ذل سياق كوذ د -واو   
والاضــــــــاء علر  ينص الاا  ل الدولا لحا   ا   ــــــــال علع وج ب حظا الدول التم  ز ال نصــــــــاظ  - 61

. ورــــــــددت ال مقري ال امي ( 51)   مرق  رــــــــ ال  وهــــــــمال حال ال مرق، دول  م  ز، فا الم ــــــــاواة  مال الاا  ل 
علع هــــاونة ايحتاال التال لحا   ا   ــــال، و يدت     ي م ال ألظ رــــ ة من  رــــ ال   74/270قاانها   فا

وشـــــــــةت  19- و ال نصـــــــــاخي  و واااري األجا ن فا جه د التصـــــــــدظ لل ايحي؛ غ ا  ل جايحي و ف دالتم  ز  
ــاواة ار لري وامني و دت الع  ةاقم ال نصـــــــــــــاخي والتم  ز و ااب الكاااري فا  جزاء وم اة  عن  وج  عدل م ـــــــــــ
 الال ال ـنال لم جي    ،  عاب األم ن ال ـال عن قلـا  ألل ”ال ـايحـي مـا اـلت2020. وفا  ـمان/مـاي   ( 52) ال ـالم من

. ويحظ الماان الحاو  ( 53) عانمي من اللجضـــاء وواااري األجا ن وا حاذ اآل ا ول  فداء وصـــناعي الح م“
والمهاجاخن  و  ا ل   19- مضــــــــــــــا  الال الحاا ات  و الت ب اات الم ادمي لألجا ن التا  ابا ر ن مال و ف د

 رهذا الابا علع   اس  ص لهم ال ا ري.
  

ممارسااااات المسااااهجدة لحماية حقوق اإلنسااااان ل مااجريا ذل سااااياق جا حة  ال  - خامسا   
 19- كوذ د 

ــات   - 62 ــا من ال هـ ــدول وغ اهـ ــا الـ ــذ هـ ــادنات التا ا حـ ــديا محتلف الملـ ياحظ الماان الحـــاو مق التاـ
والت افا منها،  19-صـــــاحلي المصـــــلحي الم نري لدعم المهاجاخن وإدماجهم فا جه د التصـــــدظ ل ايحي و ف د

 نظا عن وه هم من ح   اله اة. صام ال
 

  مديد التار اات وإجااءات   ف ال األوهاع   
اعتمد عدد من الدول  دار ا  ت لال رتمديد التارـــــــ اات وإجااءات   ف ال األوهـــــــاع. وقانت و ل مبرا   - 63

ــق الحمامي المؤقتي لمدة  ــ ل فا البلد وخ  10منح وهــــ ــن ات لاجل ن والمهاجاخن الةنزوخل  ن الذين مقرشــــ بلغ   ــــ
. واهـــال ت اماالرا ربا ام  لت ف ال  وهـــاع المهاجاخن غ ا الحامل ن لل جايال ( 54) مل  ل رـــحص 1,7عددهم 

. و ظاا للا  د المةاوهــــي علع ال ــــةا   ــــبن ال ايحي، قامت دول  ( 55) الا مي فا الاااع ن الزناعا والمحلا
ــانخح ال مـة وا قـامـي  للمهـاجاخن  لاـايـرا. ومـددت واوا ـرا  لاـايـرا عـددا   اى رتمـدـيد ـ ارــــــــــــــ اات اـلد  ل و صــــــــــــ

ــلت اجااءات الحمامي الدولري من ــ اة األجة وواصـ ــ اات ا قامي الاصـ ــ اات  ( 56)  ارـ ــااي ة  لاايرا  ارـ ؛ ومددت ا ـ
؛ ومدد اي حاد الاو ــــا ( 57) الد  ل لل مال وحالبا الل  ء الذين  ورــــ ت صــــاحرات  ارــــ اا هم علع اي تهاء

 __________ 

 .5 و 1 ال ، الماد ال اي ةا ري الدولري للاضاء علع التم  ز ال نصاظ   افي  ر (51) 

ــا   (52)  ــظـ -https://www.un.org/ar/un-coronavirus-communications-team/we-are-all-together-human-rightsا ـ

and-covid-19-response-and. 

 .www.un.org/press/en/2020/sgsm20076.doc.htmا ظا  (53) 

-www.unhcr.org/en-us/news/press/2021/2/60214cf74/unhcr-iom-welcome-colombias-decision  ا ـــــــــــــــــظـــــــــــــــــا (54) 

regularize-venezuelan-refugees-migrants.html. 
 ./https://picum.org/regularising-undocumented-people-in-response-to-the-covid-19-pandemicا ظا  (55) 

 ند مادل من واوا را. (56) 

 ند مادل من ا ااي ة. (57) 

https://undocs.org/ar/A/RES/74/270
https://undocs.org/ar/A/RES/74/270
https://www.un.org/ar/un-coronavirus-communications-team/we-are-all-together-human-rights-and-covid-19-response-and
https://www.un.org/ar/un-coronavirus-communications-team/we-are-all-together-human-rights-and-covid-19-response-and
http://www.un.org/press/en/2020/sgsm20076.doc.htm
http://www.unhcr.org/en-us/news/press/2021/2/60214cf74/unhcr-iom-welcome-colombias-decision-regularize-venezuelan-refugees-migrants.html
http://www.unhcr.org/en-us/news/press/2021/2/60214cf74/unhcr-iom-welcome-colombias-decision-regularize-venezuelan-refugees-migrants.html
https://picum.org/regularising-undocumented-people-in-response-to-the-covid-19-pandemic/
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ـتي وقـال رتا ـ د عملـرات التاحـ ة. ومـا مـدد وـة من األنجنت ن، وإ ـــــــــــــــلا ـرا، و يالـندا، و   س، الـتارــــــــــــــ اات المؤق
 .( 58) ونوما را التار اات والتصانخح

ــتاالرا، و لما را، و   س، و ـــــــــــ خ ـــــــــــاا، وملدمف  - 64 وعدل وة من اي حاد الاو ـــــــــــا، و ذنبر ال، و  ـــــــــ
ا قامي وال مة و ةف الم اي ا الا ل ا ــــــــترةايها لتمديدها،  ا جااءات المت لاي رتادمم حللات  مديد  صــــــــانخح  

ــانخح اقـامـي مؤقـتي ل مرق المهـاجاخن اـلذين لم يـبت ( 59)  مـا فا ذـلذ  مـدـيدهـا الكتاو ـرا . ومنحـت البا جـال  صــــــــــــ
. وقد  لج ت  و  ةضــــــت هــــــااين ون ــــــ ل اله اة المةاوهــــــي علع قااعات  ( 60) حللا هم   د ألظ  ــــــبن فا

 ن وملدمف( و عةا المهاجاول من ن  ل الاعامي الصحري )فا البا جال و نجاف نة(.محددة )فا األنجنت  

وقدل وة من ا ـلا را، وإ ـااي ة، و لما را، و يالندا، وإماالرا، والبا جال، و شـر را، ورـ لا  دار ا اغاجي  - 65
ــاملــي للمهــاجاخن الــذين لم يتم ن ا من مجــادنة رلــدهم  جارــي للحمــامــي  . ووفات ال ــــــــــــــلةــادون  اــاقــات و ( 61) رـــــــــــــ

. وقدمت وانختاس   دونا ق ـــــــايم ( 62) ايجتماعري لل مال المهاجاخن األ ـــــــا ـــــــ  ن الم  ـــــــم  ن وال اراخن للحدود
 .( 63) غذايري لل مال الم  م  ن الذين  اا ت رهم ال بة فا البلد

ــاررـــي فها مؤقتـــي  ابر  - 66 ــا ـــت ام ـ ــادنات المـــذو نة  عال وإل وـ ــا  وخاحظ الماان الحـــاو  ل الملـ تهـ
و ـــــــتنتها صـــــــاح تها  م اد ا تهاء ال ايحي. وبالنظا الع     يت قق  ل   ـــــــتما اآلجان ال ـــــــلبري ايجتماعري  
ــر  ل من الضــــــاونظ اعتماد  دار ا  يما دواما  ــحري ال امي،  ــــ ــادمي لل ايحي الع ما   د األ مي الصــــ وايقتصــــ

ي ادون، وب او، وال مه نخي الدوم نر ري،  لت ف ال األوهــــــاع. وهذا ه  النه  الذظ اعتمدل وة من األنجنت ن، وإ
 .( 64) التا رد ت جمر ا عملرات   ف ال األوهاع

 
 اي ت ا ات الصحري و اا التاقرم   

 رــــــان عدد من الح  مات الع  ل المهاجاخن،  من ف هم المهاجاول غ ا الحامل ن لل جايال الا مي،  - 67
ــان  يتمت  ل رنةس فاو الحصــــــــــــــ ل علع الاعــامــي الصــــــــــــــحرــي التا   يتمتق رهــا  ــــــــــــــ ــا هــا ال حن  ل. و رـــــــــــــ

األنجنت ن، ورــ لا، والمجاب الع  ل جمرق األجا ن محصــل ل علع الحدمات الصــحري،  جض النظا   من ية
ــلةادون  دمات صــــــــــحري م ا ري لل مرق،  ما فا ذلذ ال قامي  ( 65) وهــــــــــ هم من ح   اله اة عن . و ادل ال ــــــــ

 .( 66) 19-دوال اج واي تلان للكشف عن حالي ا صا ي    ف  

 __________ 

 ندود مادمي من الدول؛ وقاعدة ررا ات الل  ء الحاصي  ن لا را. (58) 

 ./https://picum.org/regularising-undocumented-people-in-response-to-the-covid-19-pandemicا ظا  (59) 

 ند مادل من البا جال. (60) 

 . /www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/managing-international-migration-under-covid-19-6e914d57ا ظا   ( 61)  

 ند مادل من ال لةادون. (62) 

 ./www.caritas.eu/caritas-andorra-and-the-covid-19-crisis ا ظا (63) 
ا ظا  مضـــــــــــــــــــًا   (64)  الــــــدول؛  من  ماــــــدمــــــي  -www.unhcr.org/en-us/excom/excomrep/432fcbb42/update-unhcrsندود 

operations-americas-executive-committee-2005.html  و  /www.migrationportal.org/insight؛ 

regularization-initiatives-venezuelan-migrants-dominican-republic-curacao-step-towards-inclusion/. 

 ندود مادمي من الدول. (65) 

 ند مادل من ال لةادون. (66) 

https://picum.org/regularising-undocumented-people-in-response-to-the-covid-19-pandemic/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/managing-international-migration-under-covid-19-6e914d57/
http://www.caritas.eu/caritas-andorra-and-the-covid-19-crisis/
http://www.unhcr.org/en-us/excom/excomrep/432fcbb42/update-unhcrs-operations-americas-executive-committee-2005.html
http://www.unhcr.org/en-us/excom/excomrep/432fcbb42/update-unhcrs-operations-americas-executive-committee-2005.html
http://www.migrationportal.org/insight/%20regularization-initiatives-venezuelan-migrants-dominican-republic-curacao-step-towards-inclusion/
http://www.migrationportal.org/insight/%20regularization-initiatives-venezuelan-migrants-dominican-republic-curacao-step-towards-inclusion/
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وفا  ــ خ ــاا،  ادل الم ــاعدة الاانيي،  ما فا ذلذ الاعامي الابري األ ــا ــري، الع جمرق األرــحاو   - 68
الــذين م ــا  ل من محنــي،  جض النظا عن وهــــــــــــــ هم من ح ــ  ا قــامــي. وفا  لمــا رــا، محال لاــالبا الل  ء  

ــ  األولع من اقامتهم. وفا  ـاظ ي كا،  15الحصـ ل علع م م عي من الحدمات الصـحري  ال األرـها الـــــــــــــ
ــري األمم المتحدة  ــ ل ن لدى مة هـــ ــحري م ا ا اذا وا  ا م ـــ ــ ل علع الاعامي الصـــ مم ن لاالبا الل  ء الحصـــ

. و  شـــــــــات الةلب ن وحدة صـــــــــحري  ( 67) لشـــــــــؤول الاجل ن. وفا واوا را،  ادل الاعامي الصـــــــــحري لاالبا الل  ء
 .( 68) ي المت لاي  المهاجاخن والمهاجاخن ال ايدينللمهاجاخن لم ال ي جمرق الم اية الصحر 

ــحي ال امي  - 69 ــات وباو  و يت لتلبري احتراجات الصـــــــــ ــرا ـــــــــ ــلاات  ـــــــــ وفا   ض الدول،  عدت ال ـــــــــ
وايحترــاجــات األمنرــي التا  ملتهــا ال ــايحــي،  مــا فا ذلــذ فا األمــاين المتضــــــــــــــانة من اييتظــام والظاوم  

وديتها، وهـــــــــ ت رلدال عديدة م اي ا لتحديد األول خات درما يت لال الصـــــــــحري. و ظاا لندنة الم اند ومحد غ ا
ــ ف والمحاحا المحددة التا يت ال لها  ــ ل علع اي تلان وال اج واللااحات مق مااعاة م احن الضــ  الحصــ
المهاجاول )من قب ة حالبا الل  ء فا ماايز اي ت لال المزدحمي، والن اء المهاجاات الايا م شن  وهاعًا 

 واألحةال، والمهاجاخن غ ا الحامل ن لل جايال الا مي، وغ اهم(. هشي،

ــنجاف نة لااحات لــــــــــــــــــــــ   - 70 عامة مهاجا م رم ل فا  ماين المب ت الح  مري.  320 000وقد وفات  ــــــ
وقدمت  ـــــــــــ خ ـــــــــــاا  اقرما م ا را وح عرا ل مرق المهاجاخن،  جض النظا عن ال هـــــــــــق من ح   اله اة،  

ــتاوي. وفا نوما را،  دنج حالب  الل  ء والمهاجاول اعااء األول خي لاالبا  مق الل  ء فا  ماين المب ت المشـ
. وبد ت ملدمف فا  ل رح جمرق المهاجاخن م ا ا،  من ف هم ( 69) المحت زول فا ا ـتاا ر  تها المت لاي  التل رح

هم اقـامـي قـا   رـي . و دنجـت  لمـا رـا األرــــــــــــــحـاو الـذين لرس لـدي ( 70) المهـاجاول غ ا الحـامل ن لل جـايال الا مـي
. و فاد وة من  ذنبر ال، و  تاالرا، وإ ااي ة، ( 71) ا تاا ر رات التل رح ال حنري م تباة اماهم فلي ذات  ول خي فا

ــق غ ا  ظاما،  ــ لا، وقاا، ومال زخا، والمجاب  ال المهاجاخن،  من ف هم المهاجاول الذين هم فا وهـــــ ورـــــ
. وقـــد عملـــت  ونوغ اظ، رـــدعم ( 72)  تلـــانات وال اجـــاتمنح ا الحال فا  لاا اللاـــاحـــات، فضــــــــــــــا عن اي

ــال حصــــــــــــــ ل المهـاجاخن علع التل رح من . وفا عـدد من رلـدال ( 73) الم تمق المـد ا، علع  ـخادة ال عا  شــــــــــــ
. وفا قت اعداد هذا التااخا، وا ت عدة رلدال ( 74) اي حاد األونوبا،  نا لت ال ـلاات عن المتاللات الشـ لري

  ااها ي تاا ر ري المت لاي  التل رح  ما يتمارع مق  راقا ها وقدنا ها و ا ن ا تشان الة اوس. زال  حدد  ي
 

 __________ 

 دمي من الدول.ندود ما (67) 

 ند مادل من ل ني حا   ا   ال فا الةلب ن. (68) 

 ندود مادمي من الدول. (69) 

 ند مادل من نا اي ال مال المهاجاخن فا ملدمف. (70) 

 ند مادل من  لما را. (71) 

 ندود مادمي من الدول. (72) 

 ند مادل من  ونوغ اظ. (73) 

 .www.oecd.org/migration/mig/00-eu-emn-covid19-umbrella-inform-en.pdfا ظا  (74) 

http://www.oecd.org/migration/mig/00-eu-emn-covid19-umbrella-inform-en.pdf
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 الح اجز ال قايري وحمامي البرا ات   
فا  يالندا، ي  لتمس  ظ م ل مات عن وهــق اله اة من األرــحاو الذين يتادم ل للحصــ ل علع  - 71

. وفا  ـــــ خ ـــــاا،  ( 75) المهاجاول غ ا الحامل ن لل جايال الا مي الدعم ايجتماعا  و الاعامي الابري،  من ف هم
ــري للشـــحص المؤمن علر  الع  ــحصـ ــاوات التام ن الابا والكا ت  ات اي حادمي رناة البرا ات الشـ ــمح لشـ ي م ـ
 ـــــــــلاات اله اة اي اذا وافال عل ها الشـــــــــحص الم نا  ارا  و، حال   ذن الحصـــــــــ ل علع م افات ، عندما 

 .( 76) مصلحي المؤمن علر  وفاا لما   مح    الظاوم مةتال  ل ذلذ فا
 

 م اجهي ا تشان المحاحا فا  راقات احت ا  المهاجاخن   
ا حذ   ض البلدال  ا ات ام ارري يحت اء ا تشــان الة اوس فا  ــرا  احت ا  المهاجاخن. و شــمة  - 72

محت زخن جــدد فا ماافال ايحت ــا ، و ح ــــــــــــــ ن التــدار ا ا فااج عن المحت زخن المهــاجاخن، و  نــن ايــداع  
 م اي ا النظافي الصحري والصحي واألمن فا ماايز احت ا  المهاجاخن.

وفا ا ـــــــلا را،  مات ال ـــــــلاات  ا فااج عن المحت زخن من ماايز ايحت ا  الاير ـــــــري ووفات لهم  - 73
ــت لال  م لها الدولي و دياها منظمات غ ا ح    مري. و فاج وة من  لما را، وإماالرا،  ماين اقامي فا راام  ا ــــ

وبل ر ـا، وه لـندا عن مـلات المحت زخن علع   ــــــــــــــاس فادظ. وفا  لمـا ـرا، حلاـت ـرداـية لاحت ـا  فا   ض 
الحايت، مق ارـتااط ا راو،  و ايلتزال رت ـلرم ج ا ات ال ـةا  و وجايال ال ـةا،  و ارـتااط ا قامي فا عن ال 

ــلاات   ــرذ، وب د  ( 77) اله اة عدد المحت زخن  ما يزخد علع النصـــفمحدد. وفا وندا،  ةضـــت  ـ . وفا الم  ـ
صــدون  ما  جاظ رناء علع دع ى نف ها عدد من منظمات الم تمق المد ا   ــبن عدل ا حاذ  دار ا لحمامي  
الحرـاة وال ــــــــــــــامـي والصــــــــــــــحـي فا ماايز اله اة وماجج المهـاجاخن،  ما قـال ا حـادظ  ـا فااج عن  يما 

. وقامت المؤ ـ ـات ال حنري لحا    ( 78) من هم فا حالي هـ ف، من ر نهم م ـن ل وح امةرـحصـا م 60 من
ــابرا، رزخانة ماايز احت ا    ــتاالرا، ونوما را، وصـــــــــ ــال واآللرات ال قايري ال حنري، ممة  لذ التا  ي أل ـــــــــ ا   ـــــــــ

ــت لال،  و متا  ي الحالي ف ها وقدمت المشــــــــ نة والت جر   شــــــــال  ح ــــــــ  ــت خات المهاجاخن وماايز اي ــــــ  ن م ــــــ
 .( 79) 19-ايحت ا  والمقرشي  ال جايحي و ف د

 
 ا دماج ايجتماعا وايقتصادظ للمهاجاخن   

ــادظ للمهاجاخن   ري  -   74 ــلحي ا دماج ايجتماعا وايقتصـ ــاحلي المصـ رـــ  ت الدول وال هات األ اى صـ
ال التناة اللشـــــاظ للم احن ن  ا ـــــت ادة حا   ا   ـــــال والظاوم المؤا ري لا ـــــتدامي. وفا احان عملري و ت   شـــــ 

الةنزوخل  ن فا المنااــي ومنهــاج  ن ـــــــــــــ ال الاجل ن والمهــاجاخن من فنزوخا، وبــدعم من منظمــي ال مــة الــدولرــي 
وباـ ام  األمم المتحـدة ا  مـايا،   مـة رـلدال الماصــــــــــــــد فا  ماخ ـا الا  نـري ومناـاي اللحا الكـانخبا علع   زخز  

اجل ن والمهاجاخن من  جة   ف ا ام ا ري الحص ل علع الحدمات، والحمامي، ا دماج ايجتماعا وايقتصادظ ل 
 __________ 

 ند مادل من  يالندا. (75) 

 ند مادل من   خ اا. (76) 

ــا  (77)  ــ ـــــ ــتــــ ــايحــــ ــا  ـــــ ــنــــ ــ ــــ ــمــــ الــــ ــمــــــا  ــالــــ ــ ـــــ الــــ ــمشــــــــــــــــــــاوع  الــــ ــن   مــــ ــدل  ــاـــــ مــــ ــا  مضـــــــــــــــــــــا   ند  ــظــــ ا ــــ ــا؛  ــرـــــ ــا ــــ ــمـــــ ــن  لــــ مــــ ــدل  ــاـــــ مــــ وند 
www.who.int/publications/i/item/9789240028906. 

 ل ني حا   ا   ال فا م  ر  ؛ وماوز ال دالي والاا  ل الدولا. ندال مادمال من  (78) 

 الل ني األ تاالري لحا   ا   ال؛ و م ن المظالم فا نوما را؛ و م ن المظالم فا صابرا.ندود مادمي من  (79) 

http://www.who.int/publications/i/item/9789240028906
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ــذ ايجتماعا، وغ اها من التحدمات الما لاي   ايحي و ف د  ــ ا  ال مة، والتما ــ . وفا ( 80) 19- وا دماج فا   ــ
وفاختاول؛   ج نا؛ وب اوت وباخ ــــــــــــت ل، المملكي المتحدة لباخاا را ال ظمع و يالندا الشــــــــــــمالري؛ وب خنس  ياس؛ 

ــاو  اول ، الباا خة؛ و خ نخس،  ــــــ خ ــــــاا وغ اها من المناحال المحلري، ا حذت الح  مات   وم  تاخال، وندا؛ و ــــ
المحلرــي اجااءات ملــارــــــــــــــاة لــدعم المهــاجاخن،  اا  من ر نهــا   ف ا ام ــا رــي الحصــــــــــــــ ل علع اي تلــانات  

  ف ال األوهـــــــاع، وال مالي، وا غاجي واللااحات، وا  ـــــــ ال والماوى، والمرال والصـــــــام الصـــــــحا، وإجااءات  
. و رــــــــــــــانت قاا الع  ل جمرق ال مـال المهـاجاخن الـذين هم فا ال زل  و الح ا الصــــــــــــــحا  ( 81) الملـارــــــــــــــاة

محضـ  ل لل اج  ـرحصـل ل علع ما ن   ـا ـا وبديت  صـام النظا عما اذا وال محال لهم الحصـ ل    و
ــري. وقامت و انة التنمري ا دانخي وال مة والشـــؤول ايجتماعري  حمات   عري    علع ا ـــتحااقات ا جا ة الماهـ

. وفا ر   ـــــ ا ا وجن ب  ( 82) و ةادت م اقق ال مة وم ـــــاين ال مال وو ـــــاية  الهم للتحاال من  دار ا ال ـــــامي
 فاخ ـرا، قدمت النـاا ات والمنظمـات غ ا الح  مـري،  الت ـاول مق منظمـي ال مـة الدولـري، الدعم النـادظ والجـذايا 

. وقد و ـــــــ ت  يالندا  اا   جاري  اي ا ـــــــتحااقات المال لتشـــــــمة  ( 83) ت المنزلرات المهاجااتالع ال اما
ــاهم ل ـ ارــــــــــــــتاايـات وـادـري فا الـتام ن ايجتمـاعا. وفا    س، منح اي حـاد ال ـال  المهـاجاخن اـلذين ي م ــــــــــــ

ي والح ان الت   ـــــــــا للشـــــــــجة ال ضـــــــــ خي ل دد من ال امل ن من رلدال جن ب الصـــــــــحااء الكباى لت زخز الحمام 
ايجتماعا وم افحي اي ـــــــــــتجال وال نصـــــــــــاخي. و  شـــــــــــات األنجنت ن  نب ي ماايز   ج هري لتزوخد المهاجاخن  
 م ل مــات عن اجااءات اله اة والــدعم الاــا   ا،  مــا فا ذلــذ م ل مــات  ت لال  منق ال نف المؤ ــــــــــــــ ــــــــــــــا 

 .( 84) وال ن ا ا، والتدنخن الا ل لتر  ا ا دماج فا     ال مة
 

 افحي ال نصاخي والتم  ز هد المهاجاخن فا  را  ال ايحي م    
 حلات الح  مات وال هات صـــــــــاحلي المصـــــــــلحي حمات وملادنات لتح ـــــــــ ن ال ـــــــــادمات المت لاي  - 75

ــال دعم  ــدن م لس  ونوبا ملادا   ج هري  شـ ــاخي. و صـ  المهاجاخن وم افحي التم  ز وواااري األجا ن وال نصـ
. وفا ( 85) ،  تناول  مضـــــــــــــا حالي المهاجاخن19-ز والكاااري  ال جايحي و ف دالم ـــــــــــــاواة والحمامي من التم   

 لما را، يتناول البا ام  اي حادظ الم ن ل ” حرا الدمماااحري!“ ا راو عن جاايم ال نصـــــــاخي، وخادل المشـــــــ نة  
. وفا البا جال،   ام ( 86) وخدعم المشـــانخق  الشـــاايي مق منظمات الم ـــاعدة الذا ري التا يؤ ـــ ـــها المهاجاول 

ل ني الم ــاواة ومناهضــي التم  ز ال نصــاظ هــحاما التم  ز ال نصــاظ  حا قهم و ح ة الشــ اوى الع ال ــلاات  

 __________ 

-www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/presscenter/pressreleases/2021/una  ا ــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــا (80) 

estrategia-de-integracion-socioeconomica-para-convertir-a-la.html. 

 GFMD, Ad Hoc Working Group on the impacts ofند مادل من م لس ني ــاء البلدمات الم نا  اله اة؛ ا ظا  مضــا   (81) 

COVID-19 on migrants, migration and development, “Lessons Learned From COVID-19 Prevention, 

Response And Recovery, Working Paper  اـلااـ ا مـن  ــ   عــلرـــــ ايحـاع  ـممـ ـن   ،”www.gfmd.org/gfmd-ad-hoc-

working-group-impacts-covid-19-migrants-migration-and-development. 

 ند مادل من قاا. (82) 

 ند مادل من منظمي ال مة الدولري. (83) 

 ندود مادمي من الدول. (84) 

 ند مادل من م لس  ونوبا. (85) 

  لما را.ند مادل من  (86) 

http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/presscenter/pressreleases/2021/una-estrategia-de-integracion-socioeconomica-para-convertir-a-la.html
http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/presscenter/pressreleases/2021/una-estrategia-de-integracion-socioeconomica-para-convertir-a-la.html
http://www.gfmd.org/gfmd-ad-hoc-working-group-impacts-covid-19-migrants-migration-and-development
http://www.gfmd.org/gfmd-ad-hoc-working-group-impacts-covid-19-migrants-migration-and-development
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“ يعتماد البلدمات التا  تحذ  دار ا قايمي  Sello Migranteوفا رــ لا،   شــج را ام    ن ال ” . ( 87) المحتصــي
“   مة المؤ ـــــــ ـــــــات Compromiso Migrante”  رـــــــ ان علع حا   ا   ـــــــال  دماج المهاجاخن؛ وخ تام  

. و حلات   ـــــــــتاالرا حملي اعامري ( 88) والشـــــــــاوات التا  نةذ  دار ا  هدم الع  ح ـــــــــ ن  اوم عمة المهاجاخن 
. وفا  ( 89) 19- لجي من  جة الت عري  الحا   و  ف ا الدعم لضــحاما ال نصــاخي فا  ــرا  جايحي و ف د  64 رــــــــــــــــ 

ــاية الت اصـــــة ايجتماعا لت زخز ا  صـــــام والاب ل ملدمف،  حلات المنظمات غ ا ا  لح  مري حمات عبا و ـــ
فا م ال اللااحات، وعاهــــــــــت  ــــــــــل ــــــــــلي من الاصــــــــــص عن ال مال المهاجاخن فا ملدمف  ماذج للمهاجاخن  

 . ( 90) ور  ت علع ادماجهم 
 

 اعادة ادماج المهاجاخن ال ايدين   
ــت خات محت  - 76 ــلحي م ـــــ ــاحلي مصـــــ لةي من الدعم للمهاجاخن ال ايدين.  قدمت عدة ح  مات وجهات صـــــ

وقــدمــت ومب دمــا،  ــالتن ــــــــــــــ ال مق ووــايت األمم المتحــدة، الــدعم للماــاح ــات التا  ت قق قــدول  عــداد وب اة 
ال مال المهاجاخن ال ايدين. و  ات ا ــلا را حدودها مةت حي لت ــه ة ال  دة. و قامت  ــاظ ي كا،  التن ــ ال  من
مي ال مة الدولري، مشـــــــــانخق ل  دة ال مال المهاجاخن ال ـــــــــاخا ك  ن  مشـــــــــرا المنظمي الدولري لله اة ومنظ مق
علع ال مـال المهـاجاخن. وقـدمـت الةلب ن للمهـاجاخن   19-الحاـي ال حنرـي للتصـــــــــــــــدظ آلجـان جـايحـي و ف ـد مق

ال ايدين قاوهـــــا وغ ا ذلذ من هـــــاوب الدعم المالا، والتدنخن علع مح  األمري المالري، وإ ـــــداء المشـــــ نة  
ــ اء. م فا ــ   ال مة المحلا والحانجا علع حد  ـــ ــجة و ايف فا  ـــ ــرحات لشـــ ــانخق، و ارـــ  ال  نظرم المشـــ

وعملت منظمي ال مة الدولري مق و انة ال مة ا ج  بري ومؤ ــــــــــ ــــــــــي  مهاة لايتمال وايد ان لت ف ا  ح خات 
نمري الشــــــاملي للاة لي   ادمي للمهاجاخن ال ايدين الذين مقرشــــــ ل  وهــــــاعًا هشــــــي. وقدل الم هد ال ــــــلةادونظ للت 

م ال الاعامي الصــــحري و   رق الكشــــف علع األحةال والمااها ن المهاجاخن ال ايدين، قبة   والمااهاي الدعم فا
 .( 91) الم اعدة علع اعادة ادماجهم فا   اهم

 
 ال مة مق منظمات الم تمق المد ا وال هات صاحلي المصلحي   

قدمت منظمات الم تمق المد ا الدعم ا   ـــــــــــــا ا فا حايت الا انا والم ـــــــــــــاعدة فا   ـــــــــــــلاب   - 77
المقرشـــــي،  ما فا ذلذ الجذاء، وم ـــــتلزمات النظافي الصـــــحري، والاعامي الصـــــحري، والاعامي الصـــــحري ال الري، 

األ اى. وقد  جات  و  ف ا م تلزمات الصحي ال ن ري وا   ارري، و  ف ا  م ال  ادمي ل داد  كالرف المقرشي  
ــا عن الم ل مات،  ما فا ذلذ م ل مات  ــ نة الاا   ري، فضــــ ــا وايجتماعا والمشــــ  ح جا وقدمت الدعم النة ــــ

 __________ 

 ند مادل من البا جال. (87) 

 ند مادل من ر لا. (88) 

 ند مادل من   تاالرا. (89) 

 ند مادل من نا اي ال مال المهاجاخن فا ملدمف. (90) 

ندال مادمال من  ــاظ ي كا وال ــلةادون؛ وند مادل من منظمي ال مة الدولري. وندال مادمال من جام ي الةلب ن ول ني حا   ا   ــال  (91) 
ــا   الةلب ن. ا ظا  مضـــــــــــــــ ، مم ن ايحاع علرــــ  ”ILO, “COVID-19: Impact on Cambodian migrant workersفا 

 .www.ilo.org/asia/publications/issue-briefs/WCMS_752836/lang--en/index.htm ال الاا ا  من

http://www.ilo.org/asia/publications/issue-briefs/WCMS_752836/lang--en/index.htm
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 شـال اجااءات اله اة والت لرم و ـبة م افحي واااري األجا ن والتم  ز. وقامت راصـد اي تهايات ذات الصـلي  
 . (92) ت  التن  ال مق المؤ  ات ال حنري لحا   ا   ال ايحت ا  و د لت لدى ال لاات  شال هذل اي تهايا

وقد رــــانوت عدة ح  مات فا مشــــاونات مق منظمات الم تمق المد ا و رــــاوتها فا وهــــق  دار ا  - 78
فا ال ديد من البلدال الع   زخز الشـــــــــــاايي والتحالف    19-. و دت جايحي و ف د19-للتصـــــــــــدظ ل ايحي و ف د

نظمات ا   ـــــا ري وغ اها من ال هات صـــــاحلي المصـــــلحي ودرما ر نها علع منظمات الم تمق المد ا والم مق
ــاام   ــج م لس عال يتالف من منظمات غ ا ح  مري  حت ارــــــ ــاعدة. فةا  ذنبر ال،   شــــــ الحا األول للم ــــــ
الداياة الح  مري لله اة ل رــاام علع   شــاي ا غاجي وغ اها من المشــانخق لصــالح المهاجاخن الذين مقرشــ ل  

منظمي من منظمات الم تمق المد ا، م مة  41. وقدمت البا جال الدعم المالا لنح  ( 93) شــــــــــــــي وهــــــــــــــاعًا ه
. وفا ومب دما وبلدال   ــ  خي   اى،  ( 94) 19-م ظمها مق المهاجاخن والاجل ن،  ما فا ذلذ فا  ــرا  و ف د

حـدة، وال  ـ ال، وفا  مـمة ـ اي ـــــــــــــــتال، وبنجادم ، وـ ايلـند، ووـذـلذ فا اي ادون، وب او، و   س، وال يـمات المت 
 ما فا ذلذ المنظمات ا   ــا ري والدينري، والشــل ات   - ــراقات   اى وم اة، قادت منظمات الم تمق المد ا 

 -والاا اـات الم تمقـري، والمتا ع ل والم م عـات الشــــــــــــــ بـري، فضــــــــــــــا عن ماايز م اند ال مـال المهـاجاخن  
اى صـــاحلي المصـــلحي، ملادنات التضـــامن و ـــاعدت   التن ـــ ال مق ال ـــلاات ال حنري والمحلري وال هات األ 

 .( 95) المهاجاخن،  من ف هم المهاجاول ال ايدول،  جض النظا عن وه هم من ح   اله اة
  

 اسهبهاجات  - سادسا  
بشااادة ع ى جمي  ألاااحا  الحياة  ب د أن تأث رها كان بالىاا ع ى البسااايي    19-أثرت جا حة كوذ د - 79

ي ل مجهمعات  وقد كشاااااا ا البقاو عا أوجا عدم المساااااااواة الب مية   الصااااااحل والجهماعل والقهصاااااااد
وال جوات العميقة ذل مجا  حقوق اإلنساااان  وأوجا القصاااور ذل الحوكمةت وقد تأثر المااجرون بالجا حة  
بصاااورة غ ر مهباسااابة  ول سااايما أوليج الذتا يعيشاااون أوشااااعاا هشاااة  ولااام ا أساااباو الهأثر الهداب ر  

لمحاذحهاا والهم  ز والنهااكات الصااااااادرة عا الجاات ال اع ة الخادااااااةت وقد تأثر عدد    الهق  دية المهخذة
حقوقام بالجا حة أيما تأثر  بما ذل  لج الحق ذل حرية الهبقح  والحق ذل الحرية واألما الشاااخصااال    ما

 __________ 

 (92) ILO, “COVID-19: Impact on Cambodian migrant workers”  ؛ وندود مادمي من منتدى اله اة فا   ــــــــــــرا؛ وماوز
اي ادون؛ وم هد الدمماااحري وحا   ا   ــــــــــال؛    -  اله اة، والشــــــــــؤول ال ن ــــــــــا ري، وال دالي؛ و  او ري ا غاجي األماخ ري فا وة م ال

 .“  ونوبا م ن  ل  تحاد”  وحاوي

 ند مادل من  ذنبر ال. (93) 

 ند مادل من البا جال. (94) 

  ؛ www.ilo.org/asia/publications/issue-briefs/WCMS_746979/lang--en/index.htmا ـــــــظـــــــا   (95) 
و  ”ILO, “COVID-19: Impact on Cambodian migrant workers و  ILO, “Impact of COVID-19 on؛ 

Bangladesh Overseas Migrant Workers”  الــــــــــــــاا ــــــــــــــا مــــــــــــــن  ــرــــــــــــــ   ــلــــــــــــ عــــــــــــ ايحــــــــــــــاع  ــ ــــــــــــــن  ــمــــــــــــ مــــــــــــ  ،
www.ilo.org/dhaka/Whatwedo/Projects/WCMS_762473/lang--en/index.htm  و  ILO, The impact of؛ 

COVID-19 on labour migration governance, recruitment practices and migrant workers (2020)  ،
الـــــــاا ـــــــا   مـــــــمـــــــ ـــــــن مـــــــن  عـــــــلـــــــرـــــــ   ---/www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protravايحـــــــاع 

migrant/documents/publication/wcms_780964.pdf ؛ وILO, “COVID-19: Impact on migrant workers 

and country response in Thailand”،    اـلااـ ا مـن  ــ   عــلرـــــ ايحـاع  -www.ilo.org/asia/publications/issueـممـ ـن 

briefs/WCMS_741920/lang--en/index.htm  ،؛ وندود مادمي من  منتدى   ــرا لله اة؛ وماوز اله اة، والشــؤول ال ن ــا ري
 .“  ونوبا م ن  ل  تحاد” اي ادون؛ وم هد الدمماااحري وحا   ا   ال؛ وحاوي  -وال دالي؛ و  او ري ا غاجي األماخ ري فا وة م ال 

http://www.ilo.org/asia/publications/issue-briefs/WCMS_746979/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/dhaka/Whatwedo/Projects/WCMS_762473/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_780964.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_780964.pdf
http://www.ilo.org/asia/publications/issue-briefs/WCMS_741920/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/asia/publications/issue-briefs/WCMS_741920/lang--en/index.htm
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وف  والحق ذل الصاحة وذل الحصاو  ع ى الخدمات الصاحية ع ى قدم المسااواة  والحق ذل العمح وذل  ر 
 عمح عادلة ومؤاتية  والحق ذل مسهوى معيشل ل ق وعدم الهعرض ل هم  زت

وقاد أدت حاالاة الطوارل العااماة الهل تمخهاااااااااا عبااا الجاا حاة على ذرض ق ود ع ى عادة حقوق    - 80
ذل  لاج الحق ذل حرياة الهبقاحت وأدى عغالق الحادود وغ ر  ما الهاداب ر المهخاذة ذل حاالت الطوارل   بماا

الدولية ذل ب دان المبشااااأ والع ور والمقصااااد على تقط  الساااا ح بالمااجريا ذل بع  ال  دان     ع ى الحدود
وأج ر آخرون ع ى العودة على ب دانام األداااا ية  ولم تهمحا عدد ما طال ل ال جوء ما السااااه ادة ال ع ية  

 .ما عجراءات مبح ال جوء

المسااواة أهمية بالىة ذل ساياق    واكهساى شامان حصاو  الجمي  ع ى الخدمات الصاحية ع ى قدم - 81
الجاود الجماايياة الرامياة على احهواء الجاا حاةت ب اد أن الماااجريا  ول سااااااااايماا أولياج الاذتا ل يحم ون  
الوثا ق الالزمة أو ما هم وذل وشاااااااا  غ ر ن امل  تواجاون دااااااااعوىات ذل الحصااااااااو  ع ى الخدمات  

والسااياساااتية  بما ذل  لج المهط بات الصااارمة    الصااحية  ويرج   لج لجم ة أسااباو مباا العوا ق القانونية
المهع قة بالوثا ق والرساااااااوم وعدم وجود مع ومات يسااااااااح الطالج ع  اا وعدم وجود حواجز وقا ية ذعالة  
ل حماية ما لااااأناا أن تساااااعد ع ى الهى ش ع ى الشااااواغح المهع قة بالمااجريا والخوف مبامت ويهعرض 

المهواجادون ذل سااااااااايااقاات أخرى تهسااااااااام بهق  اد الحرياة والكه اا    الماااجرون المحرومون ما حريهام أو
وال روف غ ر الصااااااااحية وعدم وجود بروتوكولت الب اذة الصااااااااحية وعدم تب  ذها حا  وجودها  لحهما   

 اإلدابة بدرجة ك  رة ذل حالة ت شل األوىيةت

الالزمة أو ما هم ذل ويساااااهم العما  المااجرون  بما ذ ام المااجرون غ ر الحام  ا ل وثا ق   - 82
وشاا  غ ر ن امل  مساااهمة ذعالة ذل قطاج الرعاية الصااحية  ودااباعة األغذية الزرايية  وقطاج خدمات  
الهودااا ح  وغ ر  لج ما القطاعات األسااااساااية الهل اكهساااا أهمية بالىة خال  الجا حةت غ ر أن الجا حة  

ذل المجهم  والقهصاااد  ومهما   كشاا ا كذلج عا مواطا الهااعف الهل يعانون مباا  وهشااالااة وشااعام  
حقوق اإلنساااااااان والساااااااهحقاقات الواجبة لام  وما أمث ة  لج  روف العمح غ ر اامبة  وانعدام الحماية  

 الجهمايية  وسحش األجور  والهم  ز  وما على  لجت

قاا ماا    وى بماا ل تزا  عادم اليق ا  19-وىعاد مرور عاام ونصاااااااااف العاام ع ى باداياة جاا حاة كوذ اد - 83
بس ش تطور حالة اإلدابة بال  روس  توجد دل ح عيجابية ع ى الهعاذل ذل عدد ما ال  دان  ترتبط بالهقدم  
المحرز ذل برامي اله قيح ورذ  الهداب ر الهق  ديةت وسااااابحا ال رداااااة ل ححومات لمعالجة ال جوات القا مة  

يا ذل خطط وجاود اإلنعااا   وتعزيز  وتحاادتااد تااداب ر طوي ااة األجااح  ممااا يح ااح اإلدمااا  ال ااامااح ل مااااجر 
 مشاركهام ومساهماتام ال عالةت

واعهرذا عدة ب دان بمسااااهمة المااجريا ون ذت عجراءات توذ ق األوشااااج  ومددت الهألااا رات    - 84
وتصاريح العمح واإلقامة  وخ  ا اإلجراءات اإلدارية عا كاهح المااجريا الذتا تواجاون آذاقا قاتمة ع ى  

عمح وع ى الصااااع د الجهماعلت وقد ع قا بع  الدو  عم يات الهرح ح وحساااابا األحوا   دااااع د ذرص ال
مراكز الساهقبا ت وتساهدعل هذ  الخطوات اإليجابية وشا  ساياساات مهساقة وعادلة وطوي ة األجح لدعم   ذل

 الهعاذل ما الجا حةت

ء الجا حة  بصارف  وقد يسار عدد ك  ر ما الدو  حصاو  المااجريا ع ى الخدمات الصاحية أثبا - 85
الب ر عا وشاااااااااعام ما ح او الاجرة  واتخاذ عجراءات ل هخاير ما المخااطر الصاااااااااحياة بماا تهماالاااااااااى  
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المعات ر الدولية والهوج اات  ات الصااااااااا ةت وذل ت ج ال  دان  تم عدما  المااجريا ذل الخطط الوطبية   م 
 اله قيحتوالهعاذل مباا  بما ذل  لج خطط  19-ل هصدي لجا حة كوذ د

وى بما أبرزت الجا حة الدور الاام ل مااجريا والحاجة على تعزيز المسااااااااااواة  ذقد وذرت أيهااااااااا   - 86
 ريعاة لح قاات جادتادة ما كرااياة األجااناش والعبصااااااااارياة والهم  ز  بماا ذل  لاج ع ر وساااااااااا ط الهواداااااااااح  

اياة األجااناش والهم  زت  الجهمااعلت وماازا  ما الهاااااااااروري تب  اذ ورداااااااااد الهاداب ر الرامياة على محااذحاة كرا
أط ق عادد ك  ر ما الادو  ومب ماات المجهم  المادنل والماااجريا أن ساااااااااام مباادرات وحمالت را عاة  وقاد

 لهقديم المشورة وال ا ذل الشحاوىت

ويوادااااح عدد ما الدو  العمح والهشاااااور م  مب مات المجهم  المدنل  والمؤسااااسااااات الوطبية   - 87
األعما  والعما   واألمم المهحدة والشاااااركاء ذل المجا  اإلنساااااانل    لحقوق اإلنساااااان  ومب مات أداااااحاو

لهااااااااامان حماية حقوق المااجريا ذل مراكز الساااااااااهقبا  والحهجاز  والمراكز الصاااااااااحية  وأماكا العمح  
والمخيمات  وأماكا اإلقامة المشااااهركة  وأماكا الم  ات وكان ل جاات داااااحبة المصاااا حة دور أساااااساااال  

مجا  الرعاية الصاااااااااحية وتوذ ر المع ومات ومساااااااااداء المشاااااااااورة  بما ذل  لج  تقديم المسااااااااااعدة ذل  ذل
الحالت الهل ازدادت ذ اا داعوىة الوداو  على المؤساسااتت وقد أثارت محدودية الموارد المهاحة ل عدتد   ذل
الدو  لااواغح بشااأن الهوزي  العاد  والمبصااف ل قاحات  وتمخهااا عا  لج دعوة على الهعاون الدولل   ما

ع ى ال ور وع ى قدم المساااااواة  دون    19-حصااااو  جمي  قطاعات السااااحان ع ى لقاحات كوذ دلهاااامان  
 أي نوج  بما ذل  لج المااجرونت تم  ز ما

  
 الهوديات  - سابعا  

يقر المقرر الخاص بالجاود الهل ت ذلاا الدو  وغ رها ما الجاات دااااحبة المصااا حة ذل تعزيز  - 88
لهزاما م  عدارة حالة الطوارل الصاااااحية العالمية والهصااااادي لهأث رها  وحماية حقوق اإلنساااااان ل مااجريا با

الجهماعل والقهصاااديت وهو ع ى اسااهعداد إلسااداء المشااورة ومساااعدة الدو  والجاات داااحبة المصاا حة  
والهعاذل مباا لهامان عدما  المااجريا ال امح ذل جمي  الجاود    19-خال  مرح ة الهصادي لجا حة كوذ د

 ص ةتوالخطط  ات ال

 وع ى وجا أكثر تحدتدا  يحو المقرر الخاص الدو  ع ى القيام بما ت ل  - 89

عجراء اساااااااااهعراشاااااااااات مساااااااااهق اة ومبه ماة ل ق ود المعهمادة ذل عطار الهاداب ر المهخذة   ) ( 
حالت الطوارل  وشمان اتساقاا م  القانون والمبادل الدولية لحقوق اإلنسان  واتصاذاا بعدم الهم  ز   ذل

لم دأي الهاااااارورة والهباسااااااش  وعقد مشاااااااورات مبه مة م  المااجريا المعب  ا والمجهمعات    والخهااااااوج
 المح ية المعبية وأدحاو المص حة المعب  ا لهق يم أثر الهداب ر المهخذة ذل حالت الطوارل 

ك االاة أل تؤدي الهاداب ر والق ود المعهمادة لحهواء الجاا حاة على مب  الساااااااااه اادة ال ع ية   )ب( 
عجراءات ال جوء وغ رها ما عجراءات الحماية المح ولة بموجش القانون الدولل  وشاامان الهمسااج بم دأ  ما 

 عدم اإلعادة القسرية وح ر عم يات الطرد الجماعل 

عدماااا  جمي  الماااااجريا عدمااااجااااا ذع ياااا خال  جمي  مراحاااح دورة الاجرة  بى  الب ر   )ج(  
 م واإلجراءات الصاااااااااحياة الوطبياة  بماا ذل  لاج الب م  جبسااااااااا هام ووشاااااااااعام ما ح او الاجرة  ذل الب  عا 

  19- واإلجراءات الصاحية الخاداة بالجا حة  مثح الخطط الوطبية الصاحية ل وقاية ما اإلداابة بجا حة كوذ د 
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  والهصادي لاا  وشامان حصاو  المااجريا ع ى العال  بشاحح كامح وىطريقة غ ر تم  زية  وىما تهمالاى م  
   وشمان تمحبام ما الحصو  ع ى المع ومات ب ىة ي اموناا  ( 96) ة الصحة العالمية اإلرلادات الهقبية لمب م 

عدرا  جمي  المااجريا ذل خطط وىروتوكولت اله قيح ع ى قدم المساااواة وع ى أساااس   )د( 
غ ر تم  زي  بى  الب ر عا جبسااااااااا هام ووشاااااااااعام ما ح و الاجرة  وشااااااااامان مراعاة معات ر تحدتد  

المهع قة باله قيح لمواطا الهاااااعف الهل يعانل مباا المااجرون والمخاطر الهل تهعرشاااااون لاا  األولويات  
واحهياجاتام  بما ذ ام البساااااااء المااجرات واألط ا  المااجرون  ويببىل وشاااااا  معات ر تحدتد األولويات  

ن األخرى  بالهشاااااااور والهعاون م  الوكالت والجاات داااااااحبة المصاااااا حة المعبية  وىالهبساااااا ق م  ال  دا
 وتمشيا م  المعات ر الدولية لحقوق اإلنسان والهوج اات  ات الص ة 

شامان اإلعما  ال امح ل حق ذل الصاحة  وتوذ ر عمحانية حصاو  المااجريا ع ى خدمات   )ه( 
الصاااحة العق ية والدعم الب سااال والجهماعل  بى  الب ر عا جبسااا هام ووشاااعام ما ح و الاجرة  ذهاااال  

 حدة   مواجاة ال روف الهل زادت سوءا بس ش الجا حة و روف الصحة العق ية األكثر   عا المساعدة ع ى 

ساااااااااا حواجز وقااا يااة ب ا عن ااا  قوان ا الاجرة وخاادمااات الصاااااااااحااة العااامااة أو الاادعم   )و( 
الجهمااعل  ما أجاح مب  الخوف ما اإلبالو والحهجااز والهرح اح وغ ر  لاج ما العقوىاات المهرتباة ع ى  

اجرة ومب  المخاطر المهع قة باا  وعدم اساااااهخدام تساااااج ح الخهبار والعال  واله قيح  الوشااااا  ما ح و ال
لجم  مع ومات حو  الوشاااا  ما ح و الاجرة أو نشاااارها  ووشاااا  بروتوكولت لحماية ال يانات ب ية جم  

 ال يانات وتصبي اا  وكذلج لبقح الم  ات الط ية 

الحاااام ) (  الماااااجريا غ ر  الاااذتا  القياااام بحمالت إلبالو  وأولياااج  الالزماااة  ل وثاااا ق    ا 
وشاا  غ ر ن امل بأنام لا يعاق وا أو يسااهادذوا ألغراض عن ا  قوان ا الاجرة ذل عم يات الخهبار   ذل هم
 العال  أو اله قيح  أو

شامان اإلعما  ال امح ل حق ذل مساهوى معيشال ل ق  ذهاال عا الهمه  ب روف عمح   ) ( 
ال ع ل على القهااء  م  مراعاة الحهياجات الخاداة ل مااجريا  ول سايما    عادلة ومؤاتية  وممحانية ال جوء

 البساء واألط ا  وجمي  الذتا عانوا بشحح غ ر مهباسش ما ااثار الس  ية ل جا حة 

شااااااااامااان  روف عمااح عاادلاة ومؤاتيااة وآمبااة  بطرق ما ب باااا الحماااياة ما العاادوى   )ط( 
الهقااعادياة وغ رهاا ما الساااااااااهحقااقاات الجهماايياة ل عما     محاان العماح  وحمااياة الو اا ف والمعاالاااااااااات ذل

الماااجريا  واتخاا  الهاداب ر الالزماة لهخاير أثر األزماة القهصاااااااااادياة ع ى العماا  الماااجريا  ما خال   
 توذ ر عمحانية الحصو  ع ى الخدمات الجهمايية  ع ى س  ح المثا  

يشاااااة المااجريا و روف عم ام  الهق يم المساااااهمر ل  روتوكولت الصاااااحية و روف مع )ظ( 
بالهبساا ق م  العام  ا ذل المجا  الصااحل ووكالت األمم المهحدة والمؤسااسااات الوطبية لحقوق اإلنسااان  

 __________ 

-www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/migration-and-health/publications/technicalا ــــظــــا   (96) 

guidance ؛ وا ظا  مضــًاWHO, “Preparedness, prevention and control of coronavirus disease (COVID-19) for 

refugees and migrants in non-camp settings”  ،  الـــــــــــــاا ـــــــــــــا مـــــــــــــن  عـــــــــــــلـــــــــــــرـــــــــــــ   ايحـــــــــــــاع  مـــــــــــــمـــــــــــــ ـــــــــــــن 
www.who.int/publications/i/item/preparedness-prevention-and-control-of-coronavirus-disease-(covid-19)-

for-refugees-and-migrants-in-non-camp-settings  الـــــاا ـــــا ومـــــن  ـــــال   /https://unhabitat.org/sites/default/files؛ 

2020/06/final_network_wg_policy_brief_covid-19_and_access_to_services.pdf . 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/migration-and-health/publications/technical-guidance
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/migration-and-health/publications/technical-guidance
http://www.who.int/publications/i/item/preparedness-prevention-and-control-of-coronavirus-disease-(covid-19)-for-refugees-and-migrants-in-non-camp-settings
http://www.who.int/publications/i/item/preparedness-prevention-and-control-of-coronavirus-disease-(covid-19)-for-refugees-and-migrants-in-non-camp-settings
https://unhabitat.org/sites/default/files/%202020/06/final_network_wg_policy_brief_covid-19_and_access_to_services.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/%202020/06/final_network_wg_policy_brief_covid-19_and_access_to_services.pdf
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ومب مات المجهم  المدنل  بما ذل  لج توذ ر أماكا اإلتواء والم  ا ومراكز الحهجاز والسااااااهقبا  وأماكا  
يعمح ويعيش ذ اا المااجرون وأسرهم  وشمان تواذر الخدمات  العمح والبقح العام وغ رها ما األماكا الهل  

الط ية والمواد الواقية والميا  ومراذق الصااارف الصاااحل والب اذة الصاااحية وممحانية الوداااو  عل اا  ومتاحة  
ذرص ممارساااة األنشاااطة ال دنية ذل هذ  األماكا  وتيسااا ر عمحانية الطالج ع ى ال روتوكولت والمع ومات  

 األماكا المذكورة أعال   وى ىة ي اموناا   ات الص ة ذل

تب  ذ آليات لساهعراض اساهخدام احهجاز المااجريا  ب ية تخاي  اساهخداما على أدنى   )د( 
مساااااااهوى ممحا  واإلذرا  ال وري عا األسااااااار الهل لدتاا أط ا  وأط ا  غ ر مصاااااااحوى ا أو مب صااااااا ون  

مجهمعياة غ ر احهجاازياة وتمح بام ما الهمه      ويام ما مراذق احهجااز الماااجريا وتزويادهم ب ادا اح عا
 بالحقوق والخدمات بشحح كامح  بما ذل  لج الرعاية الصحية 

دعم تمدتد تألااااا رات العمح واإلقامة وتصااااااريح العمح واإلقامة  وتعزيز تب يم أوشااااااج   )ل( 
بح األولوياة  الماااجريا غ ر الحاام  ا ل وثاا ق الالزماة أو أولياج الاذتا هم ذل وشااااااااا  غ ر ن اامل  م  م

ل ح و  الطوي ة األجح والدا مة  بادف شامان الصاحة العامة  واإلدما  الجهماعل والقهصاادي المساهدام   
 والهعاذل الشامح 

الهصادي ل ودامة المرتبطة بالمااجريا العا دتا وشامان حصاولام ع ى الرعاية الصاحية   )ل(  
العا دتا على ب دانام ومجهمعاتام األدااا ية  وتعزيز عمحانية  وغ رها ما الخدمات األسااااساااية ودعم المااجريا  

قااب ياة الحمااياة الجهماايياة ل هحوياح والعهراف باالمااارات وتبم هااا  ب ياة شاااااااااماان ععاادة اإلدماا  واإلدرا   
 المسهدام ا ذل الهداب ر الرامية على مواجاة الجا حة وخطط الهعاذل مباا ع ى الصع د الوطبل  

حوادث العبصااارية والهم  ز وكرااية األجانش الهل تؤثر ع ى المااجريا أذرادا  الهحق ق ذل  )ل(  
ومجهمعات ساااواء ع ر وساااا ح الهواداااح الجهماعل أو ذل المحاذح العامة ومالحقة مرت   اا قهاااا يا وتوذ ر  

   ساا ح انهصاااف ذعالة مباا وتشااجي  الحمالت والساارديات الهل تهباو  الوداام والهم  ز القا م ا ع ى الوشاا
ح و الاجرة وتجبش الخطابات والمصااااااط حات الهل تصاااااام المااجريا وتعزز ترويي الساااااارديات الهااااااارة   ما 

المباههاااااة لام الهل قد تسااااا ر عا اساااااهبعاد ما هم ذل وشااااا  غ ر ن امل ما الرعاية الصاااااحية وغ رها  
 ونشرها    الخدمات األساسية  والحه ا  ب يانات محدثة مهع قة بالجاود الم ذولة ذل هذا المجا   ما 

عدما  المااجريا  بى  الب ر عا جبساااااا هام ووشااااااعام ما ح و الاجرة  ذل خطط  )س( 
وساياساات اإلنعا  والساهجابة ع ى الصاع دتا الجهماعل والقهصاادي  م  شامان اساهرلاادها بالمبادل  

ع ى    19-واألطر الدولية لحقوق اإلنسااان  ما ق  ح المذكرة الهوج اية المشااهركة بشااأن آثار جا حة كوذ د
حقوق اإلنسااااااااااان ل ماااجريا الهل أعادتااا ال جباة المعبياة بحمااياة حقوق جمي  العماا  الماااجريا وأذراد  
أسارهم والمقرر الخاص ن ساا  وشامان تبسايقاا م  السا طات المح ية ومب مات المجهم  المدنل والجاات  

 ال اع ة األخرى  ات الص ة 
داااااااااحبة المصاااااااا حة الهل تقدم المساااااااااعدة  تعزيز الح ز المدنل ودعم جمي  الجاات   )ع( 

ل ماااجريا  بماا ذل  لاج رابطاات الماااجريا  والمب ماات اإلنساااااااااانياة ومب ماات المجهم  المادنل  وزياادة  
 الهعاون والهبس ق معاا ودعم اسهمرارية خدماتاا والمساعدة الهل توذرها 

ل   دان الهل لدتاا    تعزيز الهعاون الدولل وتداب ر الههااااااما  ب ية شااااامان تقديم الدعم )م( 
 موارد أقح ما أجح الهصدي ل جا حة وعواق اا  بما ذل  لج حصولاا ع ى ال قاحات ع ى قدم المساواةت

 


