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 مقدمة

العامل.    ا  أتثي   يؤثر  19-كوفيد على جمتمعات  مسبوق  األخبار  فنغي  آخر  على  سريعة  راجت  ظرة  عام  اليت    2020يف 
على  كفي  ت اليت  كثري للوقوف  واالجتماعية  واالقتصادية  الصحية  اآلاثر  الفريوس  جنمت   إما   من  غري    عن  أو  مباشر  بشكل 

أحلق  قد أصيب عشرات املاليني من الناس ابلفريوس. وتويف أكثر من مليون شخص أو ف. اجلائحةأو تفاقمت بسبب  مباشر،
الفريوس الناس وظائفهم،  فقد العديد من املاليني  و صحية طويلة األجل.    آاثرا    هبم  التجارية تُغلقآخرون    ورأىمن  ،  حمالهتم 

التوقف.    حيث إىل  أبكملها  قطاعات  التفاوتاضطرت  هوة  وتفاقموزادت  األجانب    .  بسبب  واشتد  كره  والوصم  التمييز 
ري الصحية  تسييس التداببفعل  اإلعالم، وخاصة وسائل التواصل االجتماعي، و   طاملعلومات املضللة واألخبار املزيفة يف وسائ

 إىل التصدي للفريوس. اهلادفة

التنقلة ، تُقاس وال تُقاس،  حمدد  آاثرا    19-لكوفيدومما ال شك فيه أن     وإدراكا  من   .البشري واهلجرة واملهاجرين  على 
للهجرة   الدولية  األدلةاملنظمة  بناء  هذه    ألمهية  مبادرات  املنظمة    بدأت  اآلاثر،ملعاجلة  التصدي   للمساعدة  عدة    يف 

املهاجرون. يواجهها  اليت  االقتصادية  واالجتماعية  الصحية  واملخاطر  قادهتا   للتحدايت  اليت  املبادرات،  هذه  بني  ومن 
 19-بشأن كوفيدالتحليلية    الورقات  سلة أسبوعية منسل   ، إصدار2020مارس  انطالقا من آذار/شعبة حبوث اهلجرة  

  ورقة على مدى صفحتني أو ثالث، تتضمن كل  ف  .تتضمن أحدث املعلومات والتحليالت يف بيئة سريعة احلركةلُصممت  
  19-كوفيدختلف جوانب أتثري  مب  املتعلقةحتليلية جمموعة من املعلومات العامة، من خالل جتميع البحوث والبياانت اخلارجية  

 .تحتديث عدة مواضيع مع تطور التحليال   جرىوقد على املهاجرين. 

يف جملد خاص أثناء ترجتها  الورقاتعت هذه جُ منفصلة،   يف إصدارات منفرديف البداية بشكل   هذه الورقات شرتنُ  وبينما
احلاصلة  القارئ من التغريات    يندهشمعروض هنا، قد    هو  كما  كجزء من جملد واحد  تُقرأعندما  و   .الصينيةلغة املاندرين  إىل  

والتحليل    جمال   يف املتزايد  19-بشأن كوفيدالبحث  االعرتاف  أن  والواقع  الوقت.  مرور  مع  البشري  املتباينة   والتنقل  ابآلاثر 
املهاجر  معلومات مضللة  وظهور  ين،للفريوس على  تموازي  ‘‘’’عدوى  العامل  نتشرة  أحناء  اليت    املفاجئةواالجتاهات    ،يف مجيع 

املاليةا  اختذهتا ثالثة  واليساجلائحة  خالل    لتحويالت  تُ   سوى  املتطورة   ظهرمواضيع  األشهر    الطبيعة  خالل  األدلة  لقاعدة 
،  يف السنوات والعقود القادمة  واهلجرة   19-كوفيد  بشأن   البحث   يتطوراملرجح أن  من    إذ   هذا اجمللد شامال ،وليس  الفاصلة.  

  تقرير املنشور الرئيسي للمنظمة الدولية للهجرة،    يفها الواردة  ، مبا فياليةاحل  ةواملتوازن  ةالقوي  للتحليالت  جتميع ايقدم فعال  ولكنه  

 العامل.يف اهلجرة 

متواصلة  ةترمج التحليلية  متاحة  .  الورقات  والفرنسية،   ابللغاتوالورقات  والروسية،  واملاندرين  العربيةو   اإلسبانية، واإلنكليزية،   ،
 .الصينية
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 : أدوات وموارد 19-بشأن كوفيد  1الورقة التحليلية 

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل  19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

ي   حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  
حدث المعلومات والتحليالت ف 

ٔ
 تتضمن ا

 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية
ي د اإللكي ت  ال ت  مراسلتنا ع ، ير ج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  

ون   research@iom.int: التالي  تر
. 

ي مواجهة األزمة 
 
 المنظمة الدولية للهجرة ف

ز  والتنقل أهمية   19- حول كوفيد بيان المنظمة الدولية للهجرةيت 

وس كورونا: ال دعم المهاجرين طوال   زمة المستمرة لفتر

، يتعرض المهاجرون لمواطن 
ً
را ي البلدان الشد تض 

ف 

هم من  الضعف العد ي يتعرض لها غتر
يدة ذاتها التر

، وغالبا ما يكون تعرضهم لها أشد.   المواطنير 

ي الجهود المبذولة لدعم جميع الفئات 
ي النظر بإمعان ف 

ينبغ 

الضعيفة ... حتر يتست  تجنب العواقب الضارة، وتخفيف  

 . المشقة، فضال عن الحد من المخاطر الصحية العامة

 

 إل تجارب المنظمة
ً
من حاالت الطوارئ السابقة، تهدف  واستنادا

اتيجية العالمية للتأهب والتصدي لكوفيد ي   19- الخطة االستر
التر

ي تحتاج إل  
وضعتها المنظمة الدولية للهجرة، إل دعم البلدان التر

 يلية. موارد إضافية، سواء أكانت مالية أو تقنية أو تشغ

ي المجاالت التالية: 
 وتضطلع المنظمة الدولية للهجرة بدور مبارس  ف 

 اك المجتمعات المحلية؛  التواصل بشأن المخاطر وإرس 

  تنسيق الزمات والتنسيق عت  الحدود؛ 

  ؛  تدريب الموظفير  الحكوميير 

   رسم خرائط تنقل السكان؛ 

  والنظافة  تعزيز خدمات المراقبة والمياه والضف الصحي

 الصحية. 

 

 التحديثات اليومية الرئيسية

 

 تقارير الحالة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية 

 قدم تقارير الحالة
 
معلومات محدثة عن  ت

ي الساعات الـ 
  24مستجدات الحالة ف 

 السابقة. 

   "  "موضوع تركتر 
ً
يتضمن كل تقرير أيضا

 .
ً
 يوميا

  19- أداة أكسفورد لتعقب تصدي الحكومة لكوفيد

(OxCGRT) 

   تسجل أداةOxCGRT  بطريقة متسقة

عمليات تصدي الحكومات عىل صعيد  

 البلدان والزمن. 

   وتجمع هذه الداة المعلومات المتاحة
 للتصدي   11للجمهور بشأن 

ً
ا مؤرس 

 وتستخدمها لوضع "مؤرس  للضامة". 
 

 مفند األساطير لمنظمة الصحة العالمية 

ي مواجهة المعلومات الخاطئة والخبار المزيفة، 
ف 

أساطتر فندت منظمة الصحة العالمية عددا من 

 . 19-كوفيد

 

 19-كوفيد  العالم بسببقيود السفر عىل مستوى 

 
ي  19-لفهم كيفية تأثتر كوفيد 

  عىل حركة التنقل ف 
ي العالم  العالم، تبير  

  النظرة العامة لقيود التنقل ف 
ي وضعتها  

د التر الصادرة عن مصفوفة تتبع التش 
ظهر مختلف االضطرابات والقيود  

 
 ت
ً
المنظمة خريطة

ي مجال السفر عىل صعيد العالم. 
 المعمول بها ف 

 

ويبير  التقييم الساسي لنقاط الدخول عدد ونوع  

بلغ    1 221القيود المفروضة عند   نقطة دخول، كما ي 

 بهذه التدابتر 
ً
. عن فئات السكان الكتر تأثرا  

 3
0

 
ر 
ذا
آ

 /
س 

ار
م

2
0
20
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 . 19-هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيد )research@iom.int (  بحوث المنظمة الدولية للهجرة نتجت شعبةأ

ي : بيان هام إلخالء المسٔوولية 
راء المنظمة الدوليةوال تعكس بالض    ير  راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي   اآلراء المعرب عنها ف 

ٓ
وال  . للهجرة ورة ا

ي ا يع
و  المواد  دراجت 

ٔ
  عن  التعبتر  عرضها  ا

ٔ
يي ا

ٔ
و  للهجرة الدولية المنظمة  جانب  من  كان  را

ٔ
ي  ا

ٔ
عضا  من ا

ٔ
و  ها ئا

ٔ
 .ها ئكا رس   ا

 

 تحليل مركز بحوث الهجرة 

 

مراكز البحوث والمواقع اإلخبارية المعنية بالهجرة  بدأ العديد من 

عىل الهجرة والتنقل، اآلن  19-يتساءلون فعال عن مدى تأثتر كوفيد

ي المستقبل: 
 وف 

 

 (COMPASمركز الهجرة والسياسات والمجتمع )

 19- منتدى لتسهيل تبادل الفكار حول ما يعنيه كوفيد  

لعالمنا الشيــــع الحركة، من الهجرة عت  الحدود والعنضية  

 "الوطن". إل العمل المتنقل ومفهوم 

 معهد سياسات الهجرة 

 تحولت الحكومات إل أدوات إدارة  19-لمكافحة كوفيد ،

ات السياساتية  الهجرة. فكيف يمكن أن تؤثر هذه التغيتر

 مة الهجرة عىل المدى الطويل؟عىل أنظ

اتيجية والدولية  مركز الدراسات االسير

   خمس طرق يمكن أن تؤثر عىل الهجرة العالمية، بعد عودة

 .  النظمة الصحية واالقتصاد إل الوضع الطبيغي بكثتر

 معلومات عن المهاجرين 

   ي جميع أنحاء
معلومات محدثة عن كيفية تأثر المهاجرين ف 

ي ذلك أضعفهم. 19-العالم بـ كوفيد
 ، بما ف 

 

ي جميع أنحاء العالم  19-تتبع حاالت كوفيد
 
 ف

 
ئ عدد من اللوحات المعلوماتية التفاعلية عت   نت للسماح  أنش  اإلنتر

ي  
لسلطات الصحة العامة والباحثير  وعامة الجمهور بتصور وتتبع تفش 

 أثناء مراحله.  19-كوفيد

،  19-وتبير  هذه اللوحات عدد الحاالت المؤكدة من حاالت كوفيد

ي عىل المستوى القطري، فضال عن التغتر الحاصل 
والوفيات وحاالت التعاف 

ي الحاالت مع مرور الوقت. 
 ف 

ي تحتضنها 
، ومن أشهر اللوحات المعلوماتية تلك التر   جامعة جون هوبكت  

- حاالت كوفيد  لوحة منظمة الصحة العالمية بشأنو    nCov2019وموقع   

91. 

 
 

 

 المنتدى االقتصادي العالمي 

 19-خريطة كوفيد

ي 
لكيفية تفاعل وتقاطع الخريطة تمثيل مرنئ

ي   - 19-القضايا الرئيسية المرتبطة بكوفيد
بما ف 

 ذلك السفر. 

 تحديث 
ً
ي   خريطة الهجرةويجري أيضا

)التر

تتعهدها المنظمة الدولية للهجرة( بانتظام  

ات الحاصلة المرتبطة بكوفيدلتسج -يل التغيتر

19. 

 

nCov2019خلف موقع   

ي  شيفمان  
ي الثانوية يدىع آف 

عندما وجد طالب ف 

 أنه "من الصعب الحصول    17ويبلغ من العمر  
ً
عاما

عىل معلومات واضحة وموجزة ودقيقة" عن 

، قرر أن يفعل شيئا حيال ذلك.  19-حاالت كوفيد

ي موقع  
الذي يستخلص  ، nCov2019فأنشأ آف 

ي إن أو اإلخباري )البيانات من موقع   مركز  و    (BNOن 

كل    منظمة الصحة العالميةو   (CDCمراقبة الوبئة )

 دقيقة لتقديم إحصاءات عن البلدان. 

 

 

BNO News, nCov2019 Data Map  
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 نظم التنقل الحديثة والجائحات : 19-بشأن كوفيد  2الورقة التحليلية 

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل  19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

ي   حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  
حدث المعلومات والتحليالت ف 

ٔ
 تتضمن ا

 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية
ي د اإللكي ت  ال ت  مراسلتنا ع ، ير ج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  

ون   research@iom.int: التالي  تر
. 

 

 نظم التنقل الحديثة 

وس كورونا المستجد المدعو " كوفيد "  19-ينتش  فتر

 سهال بسبب عولمة ترابط نظم التنقل انتشارا 
ً
أسيا

الحالية، وهي طرق العبور ووسائل النقل ذاتها  

ي الهجرة الدولية
 .المستخدمة ف 

ي  
يكاد يكون من الحتمي أن تنتش  العدوى ف 

ة تواصلنا، وارتفاع عدد   جميع أنحاء العالم لكتر

ى الموجودة عىل مقربة من  سكان المدن الكت 

ي لم تعد 
أول نارس  لمنافع    المطارات، التر

العولمة فحسب، بل أضحت أيضا أول نارس    

 .لمساوئها

وفيسور إيان غولدين،  الت 

المدير المؤسس لمدرسة أكسفورد  

 مارتن

وفيسور غولدين بشأن  لمزيد من االطالع عىل أعمال الت 

 . هنا الجائحات والعولمة انقر 

 

 تتبع التنقل عىل مستوى العالم 

يمكن االطالع عىل تصدي المنظمة الدولية للهجرة  

ي مجال التنقل الدولي عىل  
ات المفاجئة الحاصلة ف  للتغتر

  . 19-الصفحة الشبكية المخصصة للتصدي لكوفيد

ي تقوم  
 األعمال الجارية التر

ً
فّصل هذه الصفحة أيضا

 
وت

بها المنظمة الدولية للهجرة مع المهاجرين الضعفاء. 

المنظمة الدولية للهجرة تتبع  وتجدر اإلشارة إل أن 

ي تنهجها الدول.  سياسات تقييد السفر 
 التر

ي الد
ان المدن  ولي هي الوكالة التابعة لألمم  ومنظمة الطتر

ي المسائل المتعلقة بالنقل 
المتحدة المتخصصة ف 

. وتتضمن بوابتها المعنية بكوفيد  ي
  19-الجوي المدن 

أسئلة وأجوبة معدة للدول،  ورقات خاصة عبارة عن 

صفحة  وتبير   . ي، وللجمهور ومشغىلي النقل الجو 

 تأثتر كوفيد  إحصائية
ً
عىل السفر الجوي.   19-أيضا

الصفحة  وتوجد حالة المطارات متاحة أيضا عىل

للمنظمة المتعلقة بحالة مطارات العالم فيما   الشبكية

 . 19-يخص كوفيد

 

ان   السفر بالطير

ي عام  
ان بشكل جماعي أكتر من  2018ف  كات الطتر ي    مليارات  4.2، نقلت رس 

ي صحيفة   نش    رسد بياناتمسافر من جهة إل جهة. وف 
ف 

ي سفرهم. وقد يش السفر الجوي انتشار جائحة كوفيدنيويورك تايمز
عىل   19- ، حلل الباحثون تنقالت مئات الماليير  من الناس ف 

؛ وكان تقييد ا  ي التصدي العالمي من أجل"الصعيد الدولي
 ف 
ً
 أساسيا

ً
 غتر مسبوق"،  تسطيح المنحت  لسفر أمرا

ً
.  وقرارا

ً
 تاريخيا

 

ي مدينة  30
  26ف 

ً
شهدت   بلدا

/يناير    31فاشيات قبل  ي
كانون الثان 

2020 . 

ي المائة   86
 
المسافرين  هي نسبةف

كتشف 
 
إصابتهم  المصابير  الذين لم ت

/يناير   23قبل  ي
 . 2020كانون الثان 
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 . 19-كوفيدهذه الورقة التحليلية لمرض   )research@iom.int (  بحوث المنظمة الدولية للهجرة نتجت شعبةأ

ي : بيان هام إلخالء المسٔوولية 
راء المنظمة الدوليةوال تعكس بالض    ير  راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي   اآلراء المعرب عنها ف 

ٓ
وال  . للهجرة ورة ا

ي ا يع
و  المواد  دراجت 

ٔ
  عن  التعبتر  عرضها  ا

ٔ
يي ا

ٔ
و  للهجرة الدولية المنظمة  جانب  من  كان  را

ٔ
ي  ا

ٔ
عضا  من ا

ٔ
و  ها ئا

ٔ
 .ها ئكا رس   ا

 

     رحالت مجدولة 

 
ً
عت، 19-النتشار كوفيد تصديا ي تقييد   رس 

ي جميع أنحاء العالم ف 
الحكومات ف 

ي كانت   تقديرات السفر الجوي أن عدد الرحالتتبيرّ  من  السفر الجوي. و 
التر

ي المائة   29بنسبة انخفض  2020مارس آذار/   23مقررة ألسبوع  
نفس  بمقارنة ف 

 . 2019ن عام األسبوع م

: Global scheduled flight change, year over year 
OAG Schedules AnalyserData:   
كة  OAG  بيانات من موقع رس 

  
 

 أنظمة القطارات 

محطة قطار  يبدو أن تتبعا أوليا قام به العلماء يشتر إل أن 

ة ي ووهان، بالصير  تبدو أنها كانت البؤرة األولية   كبتر
ف 

ت ي قد تكون عت 
ي العديد من الحاالت التر

  النتقال العدوى ف 

  العام القمرى الجديد حدود المقاطعات. وقد حفز توقيت 

حوالي خمسة ماليير  راكب عىل السفر خارج ووهان قبل  

 االغالق . 

، قامت البلدان الواسعة 19-وللتخفيف من انتشار كوفيد

من  والعديد  لهند وا  الصير  ديدية مثل أنظمتها السككية الح

ي أوروبا 
 بتعليق خدمة النقل أو تقليصها.   البلدان ف 

 

 سيارات إسعاف رسيعة جدا

، حولت   ي تعديل ألسلوب التنقل الحالي
ف 

فائقة   TGVالسلطات الفرنسية عدة قطارات 

"الشعة إل  
ً
تنقل   "سيارات إسعاف رسيعة جدا

ي فرنسا  
رة بشدة ف  المرض  من المناطق المتض 

 إل مناطق أخرى ذات طاقة إيوائية. 

 

ي المستقبل 
 
 آفاق التنقل ف

 أن آثار الجائحة ستكون دائمة عىل نظم العمل والنقل. ومع إقامة المدن والدول حواجز نقل، سواء كانت  يعتقد بعض العلماء

ي أزماتمادية أو قانونية، فإن العديد من مواطن الضعف المحتملة قد  
 . يتحملها العمال المهاجرون والمهاجرون العالقون ف 

. ومن المتوقع أن تعرض الحواجز الحائلة دون وصول  التفاوت الحاد و  الجمود القشيوقد تؤدي حواجز النقل إل حاالت من 

ي تواجهها الدول والجهات الفاعلة اإلنسانية )بما فيها  الم
ساعدة اإلنسانية الضعفاء فعال إل مزيد من الخطر. ومن الصعوبات التر

ي تسببها هذه الجائحة غتر المسبوقة. وستكون األدلة المتعلقة بآثار االنخفاض
ي تدبتر حالة عدم اليقير  التر

 وكاالت األمم المتحدة( ف 

ي الحاالت
ي المداوالت المتعلقة بالسياسات العامة. ويشتر    الكبتر ف 

 منشور حديث صادر )اإليجابية والسلبية عىل السواء( حاسمة ف 

ي خريف عام  19-ة بكوفيدإل احتمال تكرر جولة من حاالت اإلصاب The Lancetعن مجلة 
ي نصف الكرة الشمالي ف 

. 2020ف 

 وستحتاج الدول إل إعادة تقييم نظم تنقلها وعبورها بانتظام مع ظهور األدلة. 
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 قيود السفر ومسألة التنقل : 19-بشأن كوفيد  3الورقة التحليلية 

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل  19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

ي   حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  
حدث المعلومات والتحليالت ف 

ٔ
 تتضمن ا

 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية
ي د اإللكي ت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  

ون   research@iom.int: التالي  تر
. 

ي جميع أنحاء العالم، تحركت الحكومات بشعة لفرض قيود  19-مع استمرار انتشار كوفيد
ي محاولة منها للحد  ف 

عىل السفر ف 

،  إال أن عدة بلدان  . وقد طبقت هذه القيود بشكل رئيسي عىل السفر الدولي من تأثتر الجائحة من خالل تقييد التنقل الدولي

 .  عىل التنقل الداخىلي
ً
 صارما

ً
 حظرا

ً
 طبقت أيضا

ثل إغالق الحدود، مع تعزيز إجراءات فحص  وباإلضافة إل القيود المفروضة عىل السفر، اتخذت تدابتر إلدارة الحدود م

ي المطارات والمعابر الحدودية.   
 المسافرين ف 

وح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة ي جميع أنحاء العالم   بتتبع القيود المفروضة عىل التنقل( DTM) وتقوم مصفوفة تتبع الت  
ف 

ي عىل المستوى العا
 بتطبيق أو تحديث   174، قام 2020آذار/مارس   23لمي واإلقليمي والقطري، وف 

ً
ا أو إقليًما أو منطقة

ً
بلد

. وتستند القيود المفروضة عىل أوسع نطاق عىل بلدان الوصول والركاب ذوي  19-قيود السفر الحالية المتعلقة بكوفيد

 االحتياجات الطبية. 

 
ً
 .أنواع القيود األكتر شيوعا

وح(  المصدر: المنظمة الدولية للهجرة )مصفوفة تتبع الت  

 

 قيود السفر والحماية الدولية 

أدت بعض قيود السفر المفروضة من بعض الدول إل حظر دخول الجميع، بمن فيهم األشخاص الملتمسون للحماية. وقد ترك  

ه من االنتهاكات. وتبير   ي بعض الحاالت، عرضة لالضطهاد وغتر
ي اللجوء عالقير  عىل الحدود، وف   ورقة حديثة ذلك بعض طالت 

ي الحماية، ومبدأ عدم اإلعادة القشية   ي وضعها المجلس بشأن طالت 
للمفوضية اعتبارات رئيسية تتعلق بتنفيذ تدابتر االختبار/الفرز التر

 أو حرمانهم من فرصة طلب اللجوء. 
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 . 19-هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيد ) (research@iom.int  بحوث المنظمة الدولية للهجرة نتجت شعبةأ

ي : بيان هام إلخالء المسٔوولية 
راء المنظمة الدوليةوال تعكس بالض    ير  راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي   اآلراء المعرب عنها ف 

ٓ
وال  . للهجرة ورة ا

ي ا يع
و  المواد  دراجت 

ٔ
  عن  التعبتر  عرضها  ا

ٔ
يي ا

ٔ
و  للهجرة الدولية المنظمة  جانب  من  كان  را

ٔ
ي  ا

ٔ
عضا  من ا

ٔ
و  ها ئا

ٔ
 .ها ئكا رس   ا

 

 قيود السفر وعمل المنظمات اإلنسانية 

ايدة هناك  أن القيود الشاملة عىل السفر تحد من قدرة المنظمات اإلنسانية عىل تقديم المساعدات والخدمات من  مخاوف متر 

 الدوليةالعاجل
َ
ت قيود السفر المنظمة . وقد أجت 

ً
دون داخليا ي ذلك الالجئون والمش 

للهجرة  ة إل الفئات الضعيفة من السكان، بما ف 

، بينما تركت بعض الالجئير   وقفوالمفوضية عىل  ي   عن منفصلير  عالقير  أو  سفر الالجئير  إل أماكن إعادة التوطير 
أرسهم. وف 

ي من  الحركة الدولية، توصياتها بشأن 
ي تعان 

تنصح منظمة الصحة العالمية بعدم "تطبيق قيود السفر أو التجارة عىل البلدان التر

ي تقديم المساعدات 19-فاشيات كوفيد
ي " وتشدد عىل أن هذه القيود قد تؤدي إل عواقب وخيمة، كأن تؤثر ف 

 .والدعم التقت 

 

 أثر قيود السفر عىل العمال المهاجرين 

تؤثر القيود المفروضة عىل التنقل بسبب المخاوف 

 عىل التنقل والهجرة، كما أن    19-من كوفيد
ً
 شديدا

ً
ا تأثتر

ة عىل العمال المهاجرين. فكثتر من العمال    كبتر
ً
لها آثارا

بالفعل وال يستطيعون   تقطعت بهم السبلالمهاجرين  

ات   ي حير  أن تعطيل نظم التأشتر
العودة إل ديارهم، ف 

ي أن البعض ال يستطيعون تولي أعمالهم الجديدة  
يعت 

ي الوقت  
أو العودة إل بلدانهم أو إل مناطق عملهم. وف 

أن عدم قدرة المهاجرين عىل   يتوقع البعض نفسه، 

السفر للعمل قد تكون له آثار مدمرة عىل سلسلة  

ي العالمية، وإذا طالت القيود المفروضة  
اإلمداد الغذان 

ي كان يشغلها  
عىل السفر، فإن بعض األعمال التر

 قد 
ً
ي الوقت الذي    المهاجرون سابقا

تصبح آلية بشعة ف 

كات التخفيف من اآلثار عىل إنتاجيتها.   تحاول فيه الش 

 

 

 األثر عىل إدارة الحدود 

 إل محدودية القدرات عند نقاط الدخول، تعرضت  
ً
نظرا

بعض البلدان لضغوط من أجل تعزيز قدراتها بشعة عىل  

ي الموان   والمطارات من أجل تنفيذ قيود السفر 
الحدود وف 

ي  
، مع ضمان تدريب العاملير  ف  بشعة وكفاءة أكت 

  .
ً
 جيدا

ً
ي نقاط الدخول تدريبا

 الخطوط األمامية ف 

اتيجية، تعمل المنظمة   عملية تصديها وكجزء من  االستر

الدولية للهجرة مع بلدان متعددة لدعم وزارات الصحة  

كاء لتعزيز تأهب الن قاط الرئيسية وسلطات الحدود والش 

للدخول والخروج من خالل مجموعة من األنشطة. 

وتشمل بعض هذه التدابتر تدريب مسؤولي الهجرة  

والحدود/الموان   عىل إجراءات التشغيل الموحدة  

للتعامل بشكل أفضل مع المسافرين الذين يعانون من  

ي ذلك الفحص  19-كوفيد
، ودعم المراقبة النشطة، بما ف 

 ة التحتية لنقاط الدخول. الصحي وتحسير  البني

 

 قيود السفر والهجرة غير النظامية 

ي مجال السفر، ال تزال بعض الحدود 
ومع استمرار رسيان قيود السفر  . مليئة بالثغراتحتر مع أحدث تدابتر الحظر والتقييد ف 

ايدة مخاوف م، هناك 19-المرتبطة بـكوفيد ، بل إن بعضهم قد يقع   تر  ايد إل مهربير  من أن يتحول األشخاص اليائسون بشكل متر 

 . ي أيدي المتاجرين بالبش 
 ف 
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ها من المساعدة المقدمة إىل  : 19-بشأن كوفيد 4الورقة التحليلية  المساعدة القنصلية وغير

 المهاجرين والمسافرين الذين تقطعت بهم السبل   

تبة عىل كوفيد  ي مجالي الهجرة والتنقل  19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

ي   حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  
حدث المعلومات والتحليالت ف 

ٔ
 تتضمن ا

 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية
ي د اإللكي ت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  

ون   research@iom.int: التالي  تر
. 

 

 ما هي المساعدة القنصلية؟ 

  ، 1963اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية لعام بموجب 

ئ مراكز قنصلية   وافقت الدول لدول أخرى عىل أن تنش 

عىل أراضيها. وتتخذ هذه المراكز القنصلية عادة شكل  

ي  
قنصليات أو سفارات تمثل مصالح دولتها ورعاياها ف 

 البلد المستقِبل. 

ي  مهام هذه المراكز  ومن
عىل األخص مساعدة رعاياها ف 

اع أو الكوارث أو أثناء   حاالت الطوارئ، مثل حاالت الت  

 الحالية.    19-األزمات الصحية من قبيل جائحة كوفيد

 

 هل تعلم؟ 

، يشار إل  ي القانون الدولي
أنها  المساعدة القنصلية عىل ف 

ي  'حق للدولة'
تب عىل ذلك أن للمواطني   الحق ف  . ويتر

ي الحصول عليها.  
التماس المساعدة، ولكن ال حق لهم ف 

من عدمها ونوع المساعدة أما تقديم المساعدة القنصلية 

ي نهاية المطاف. 
 المقدمة فيتوقف ذلك عىل الدولة ذاتها ف 

 

االستفادة من المساعدة  يمكنه  من

 ؟19-القنصلية خالل أزمة كوفيد

تقترص االستفادة من الخدمات القنصلية عىل الرعايا  

ي جائحة كوفيد
ي الخارج. وف 

الحالية،   19-الموجودين ف 

 للرعايا  
ً
تقدم الخدمات القنصلية بشكل أكتر تحديدا

ي بلد آخر بسبب تزايد عدد  
الذين تقطعت بهم السبل ف 

ي تفرضها البلدان واألقاليم الحتواء   قيود السفر 
التر

وس.   الفت 

ومن ثم، تركز خدمات المساعدة القنصلية حاليا عىل ما  

  :  يىلي

 ؛السياح 

   ،مثل الطالب والعمال المهاجرين. المهاجرون 

المساعدة القنصلية بالالجئي   الذين ال   ال تتعلقو 

 . ، من حماية بلدهم األصىلي
ً
 يستفيدون، أساسا

 

 

م خالل أزمة   ما
َّ
ي تقد

نوع المساعدة الت 

 ؟ 19-كوفيد

تختلف خدمات المساعدة القنصلية من دولة إل  

أخرى. وباإلضافة إل إصدار وثائق الهوية والسفر، تقدم 

المساعدة إلعادة رعاياها الذين   عادةالدوائر القنصلية 

ي 
: تقطعت بهم السبل ف  ي شكلي   رئيسيي  

  الخارج ف 

  اوح ما بي    المساعدة اللوجستية: تتر

المعلومات المقدمة إل السياح والمهاجرين  

عن كيفية العودة إل بلدهم األصىلي وإعادة  

 توطينهم الفعىلي الذي ينظمه بلدهم. 

   المالية: وهي إعانة مالية يقدمها بلد  المساعدة

المنشأ للسياح والمهاجرين الذين ال يملكون  

الموارد المالية الكافية للسفر إل بلدهم،  

 تأخذ شكل 
ً
 األفراد  يتعي   عىل قرضوأحيانا

 .سداده بعد ذلك
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 . 19-هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيد )research@iom.int (  بحوث المنظمة الدولية للهجرة نتجت شعبةأ

ي : بيان هام إلخالء المسٔوولية 
راء المنظمة الدوليةوال تعكس بالرص    ي   راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي   اآلراء المعرب عنها ف 

ٓ
وال  . للهجرة ورة ا

ي ا يع
و  المواد  دراجت 

ٔ
  عن  التعبت   عرضها  ا

ٔ
يي ا

ٔ
و  للهجرة الدولية المنظمة  جانب  من  كان  را

ٔ
ي  ا

ٔ
عضا  من ا

ٔ
و  ها ئا

ٔ
 .ها ئكا رس   ا

 

اتيجية العالمية للمنظمة  الخطة االسي 

ي مجال التأهب والتصدي 
 
الدولية للهجرة ف

 19-لمرض كوفيد

ي مجال التأهب  توجه 
اتيجية العالمية ف  الخطة االستر

  116.1نداء للحصول عىل مبلغ    19-والتصدي لكوفيد

ي تلبية  
االحتياجات  مليون دوالر أمريكي لدعم المنظمة ف 

ي نشأت عن الجائحة الحالية. 
 اإلضافية التر

وفيما يتعلق بالمساعدة القنصلية، تدعم المنظمة  

ي وضع توجيهات عملية  
الدولية للهجرة الدول ف 

ومساعدة لألنشطة القنصلية الجارية المرتبطة بحالة  

ات.   الطوارئ وإصدار التأشت 

 

 ما وراء المساعدة القنصلية

ي جميع أنحاء العالم بطبيعة 
المساعدة  مليون مهاجر  272عددهم البالغ  الحال، لن يلتمس جميع المهاجرين الدوليي   ف 

ة تحذيرات بشأن كوفيدالقنصلية من أجل إعادتهم إل أوطانهم. فقد أصدرت وزارات الخارجية لبلدا وقيود السفر  19-ن كثت 

ام  ي الخارج. وكجزء من التر 
بضمان رفاه رعاياها، فهي تتابع أيضا عدد   وزارة الخارجية الفلبينيةلمساعدة رعاياها الموجودين ف 

ي صفوف الفلبي   19- حاالت اإلصابة بكوفيد
 نيي   بالخارج. ف 

ونظرا لقيود السفر وإغالق الحدود، تقوم بعض البلدان أيضا بمساعدة المهاجرين والسياح الموجودين عىل أراضيها  

ي  
ة )مجانا(. وهذا هو الحال ف  تغال. وأعلنت  قطر و   الهند بتجديد/تمديد التأشت  أنها ستقوم بتسوية وضعية جميع المهاجرين    الت 

الذين سبق أن تقدموا بطلبات للحصول عىل تصاري    ح إقامة من أجل ضمان حصولهم عىل الرعاية الصحية والدعم المالي أثناء  

 الجائحة. 

ي ذلك من خالل تبادل المعلومات عت  وسائل  وتقدم جماعات المدافعي   عن حقوق المهاجرين المساعدة إل المه
اجرين، بما ف 

. فعىل سبيل المثال، أنشأت بعثة آسيا والمحيط الهادئ للمهاجرين صفحة عىل فيسبوك بعنوان     COVIDالتواصل االجتماعي

Migrant Monitor ي اتخذتها   19- إلطالع المهاجرين عىل قيود السفر، وتدابت  تصدي الحكومة لكوفيد
والمبادرات التر

 جماعات المهاجرين. 

 

ي تقديم المساعدة 
 
دور التكنولوجيا ف

القنصلية إىل الرعايا الذين تقطعت بهم  
 السبل  

ي تواصل  
يعتمد بعض البلدان عىل التكنولوجيا الرقمية ف 

سلطاتها القنصلية برعاياها وتزويدهم بالمعلومات  

ي خضم أزمة كونفيد
 . 19-الالزمة ف 

منصة عىل   فرنسا و  بلجيكا أنشأت  فعىل سبيل المثال،

نت يتعي   عىل المواطني   التسجيل فيها، بينما   اإلنتر

ي لرعاياها   خدمة تحديد الموقع سلوفاكيا تقدم 
الجغراف 

ي خدمة الهاتف. 
اكهم ف  ائح اشتر    عن طريق رس 
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 بحوث وتحليالت الهجرة : 19-بشأن كوفيد  5الورقة التحليلية 

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل  19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

ي   حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  
حدث المعلومات والتحليالت ف 

ٔ
 تتضمن ا

 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية
ي د اإللكي ت  ال ت  مراسلتنا ع ، ير ج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  

ون   research@iom.int: التالي  تر
. 

 المبادرات الجديدة 

 مجلة النسيت لشؤون الهجرة  
ً
وهي عبارة عن    - أطلقت مؤخرا

   فريقا  - تعاون عالمي لتعزيز صحة المهاجرين 
ً
عامال لها معنيا

. ويمكن االطالع عىل معلومات  19-بشؤون الهجرة وكوفيد

 . هنا الفريق بالنقر عن هذا 

ين العلميي   االطالع عىل بحوث   ويتيح العديد من النارس 

،  وتايلور آند فرانسيس، وايىلي مجانا، ومنهم  19-كوفيد

ينغر نيتش  ، وإدوارد إلغار  ي ، و وسيج بابليشينغ، وست  .  إلسيفت 

ويمكن االطالع عىل مقال عن هذا الجهد "النظامي الكامل"  

 . هنا قر بالن

ي 
كة إمرالد للنش  ف    صندوقا المملكة المتحدة وأنشأت رس 

ي لتغطية رسوم نش  البحوث   20،000قوامه 
ليت  جنيه استر

عىل منصتها   19- العلمية االجتماعية المتعلقة بكوفيد

 المفتوحة.   

ي وأصدر  ي ورقات من   دعوة مفتوحة ت مؤسسة إلسيفت 
لتلقر

عىل المجتمعات   19-علماء االجتماع عن آثار كوفيد

ي 
 . 2020نيسان/أبريل  30والثقافات. وتنتهي الدعوة ف 

 

 19-معلومات مضللة عن كوفيد  

ي سلسلة جديدة من   اتيج  أطلق معهد الحوار االستر

اإلحاطات اإلعالمية من قبل وحدة البحوث الرقمية  

ي للمعلومات   التابعة له تتناول النظام اإليكولوج 

. وتجمع اإلحاطة األول األبحاث  19-بشأن كوفيد

المعهد ذاته للمنصات  المستقاة من تحليل 

نت، باإلضافة إل تلخيص   ي اإلنتر
الموجودة ف 

التحقيقات واألبحاث الحديثة حول حالة  

 . 19-المعلومات المضللة بشأن كوفيد

تستغل الشبكات المناهضة للمهاجرين 

  19-وحركات اليمي   المتطرف حالة كوفيد

لنش  معلومات مضللة تستهدف المهاجرين  

هم من ا لسكان الضعفاء عىل والالجئي   وغت 

نت وخارجه.   اإلنتر

 

 . هنا يمكن الوصول إل اإلحاطة اإلعالمية بالنقر 

 

ي وكوفيد
 19- التحليل القانون 

ي بشأن جوانب التصدي لكوفيد
ي طائفة من البيئات الجغرافية والمواضيعية، منها ما تناول  19- صدر كثت  من التحليل القانون 

  ف 

 عن  وإدارة الحدود ،  الحماية الدولية/عدم اإلعادة القشية، و لحجر الصجي وا  قيود السفر و   القانون الدولي لحقوق اإلنسان،
ً
، فضال

ها من المسائل.  ائب وغت   مجاالت أوسع مثل قانون العمل، والعقود/القوة القاهرة، والض 

ي جميع أنحاء العالم، حيث يقوم العديد من الجامعات ومعاهد البحوث
  وهيئات  ويمتد هذا بالطبع ليشمل أنشطة البحث ف 

لقت   19-بإصدار توجيهات للباحثي   بشأن آثار كوفيد   التمويل ي ذلك المسائل التعاقدية. وع 
عىل مشاري    ع البحوث الجارية، بما ف 

 بعض األنشطة البحثية بعد تحويل الموارد المخصصة لها لتمويل أبحاث  
ً
 . 19- كوفيدأيضا
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 . 19-هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيد )research@iom.int (  بحوث المنظمة الدولية للهجرة نتجت شعبةأ

ي : بيان هام إلخالء المسٔوولية 
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study by Marius Gilbert et al. 

Modelling and Prediction of the 2019 Coronavirus 

Disease Spreading in China Incorporating Human 

Migration Data by Choujun Zhan, Chi Tse, Yuxia Fu, 

Zhikang Lai and Haijun Zhang  

Covid-19: control measures must be equitable and 

inclusive by Zackary Berger, Nicholas Evans, 

Alexandra  Phelan and Ross Silverman 

COVID-19: Projecting the Impact in Rohingya 

Refugee Camps and Beyond by Shaun Truelove, Orit 

Abrahim, Chiara Altare, Andrew Azman and Paul 

Spiegel 

COVID-19 pandemic: Syria’s response and 

healthcare capacity by Mazen Gharibah and Zaki 

Mehchy  

A Race Against the Clock: Meeting Seasonal Labor 

Needs in the Age of COVID-19 by Kate Hooper and 

Camille Le Coz 

The effect of human mobility and control measures 

on the COVID-19 epidemic in China by Moritz 

Kraemer et al. 

 

 

مجي     #مسابقات المبر

مجي   بشأن  اضية للمت 
نظمت عدة مسابقات افتر

ي   19-كوفيدمعالجة جوانب مختلفة من  
)بما ف 

ذلك دعم المهاجرين الضعفاء( ضمت الباحثي    

والجامعات والحكومات وكبار رجال األعمال  

 : هم. ومن األمثلة عىل ذلك ما يىلي  وغت 

 #versusvirus Hackathon 

 MIT COVID-19 Challenge 

 Hack the Crisis Norway 

 UNLEASH COVID-19 Hack 

 

 

 االجتماعية عىل العلوم  19-تأثب  كوفيد

ي صحيفة 
تبحث هذه االفتتاحية الصادرة ف 

اآلثار ( LSEمدرسة لندن لعلوم االقتصاد )

المحتملة عىل العلوم االجتماعية حيث يتعبأ  

هم من العلماء بينما رؤى العلوم   األطباء وغت 

 االجتماعية ال تزال غائبة:  

Social science in a time of social 

distancing. 

 

 

 

التعليم  دراسة استقصائية لممارسي 
 الدوليي   

بية الدولية نتائج   أصدرت الرابطة األوروبية للتر

ي   800دراسة استقصائية شملت 
من موظق 

رين من كوفيد  ز التقرير 19-التعليم المتض  . ويت 

: التعليم العالي 19-مكافحة كوفيدالمعنون "

ي أوروبا
حركة الطالب والموظفي    " أن الدولي ف 

إل الخارج قد تأثرت بشكل كبت  خالل المراحل  

 . 19-األول من جائحة كوفيد
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https://science.sciencemag.org/content/early/2020/03/25/science.abb4218
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/03/25/science.abb4218
https://www.versusvirus.ch/
https://covid19challenge.mit.edu/
https://www.hackthecrisisnorway.com/
https://unleash.org/news/350-talents-facilitators-hacked-covid-19-31-new-solutions-came/
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2020/03/23/editorial-social-science-in-a-time-of-social-distancing/
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2020/03/23/editorial-social-science-in-a-time-of-social-distancing/
https://www.eaie.org/blog/coping-covid-report.html
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ي حاالت األزمات
ز
ز ضدهم ف  وصم المهاجرين والتميي 

  

. إن وصم فئات معينة، مثل المهاجرين، أثناء حاالت األزمات 
ً
 جديدا

ً
ا ما يكون المهاجرون  ليس أمرا ي األمراض، كثير

فمن اإلرهاب إىل تفش 

ي بعض األحيان، ا
ن للخطر. وفن ت األمراض كبش فداء بتهمة تعريضهم السكان األصليير كما كان الحال، عىل سبيل المثال،  "أجنبية"،عتير

امع  ي ثالثينيات القرن التاسع عش   الكولير
ية/اإليدز، فن وس نقص المناعة البش  ة، مع  وفير ي اآلونة األخير

ين، أو فن ي ثمانينيات القرن العش 
فن

 . الخنازيرأنفلونزا 

، والمهاجرين بشكل أعم  19-وما جائحة كوفيد ي هم  واُوصمبحالة استثنائية حيث إن األشخاص المنحدرين من أصل آسيوي وأوروبر بنش 

وس. فا ي شكل استبعاد مؤسشي من المجتمع  حاالت الوصمتخذت الفير
 فن
ً
ت أحيانا

ّ
، وتجل ي واستبعاد اجتماعي

ي و/أو بدبن
شكَل اعتداء لفظن

المستقِبل. بيد أنه بالمقارنة مع فاشيات األمراض السابقة، يبدو أن مسألة الوصم قد حظيت باهتمام غير مسبوق بالنظر إىل حجم 

وتغطيتها اإلعالمية، وما يتصل بذلك من تعليق  منظمة الصحة العالمية(،)من  الجائحة، والتوجيه الواضح الذي صدر بشأن تسميتها

 عىل االستغالل السياسي لها. 

ز 19-يلية بشأن كوفيدالتحل 6الورقة   : الوصم والتميي 

تبة عىل مرض كوفيد ي مجاىلي الهجرة والتنقل 19-فهم اآلثار المير
 فن

ة من االنفلونزا "اإلسبانية"  الِعير

  

من الدروس الرئيسية المستفادة فيما 

مما يسىم  19-يخص مرض كوفيد

ي اجتاحت العالم 
اإلنفلونزا اإلسبانية التر

ي هذا  1918عام 
ن
ال عما  المقالما ورد ف

ي تسمية الجائحة به. 
فعىل الرغم  ينبغن

ي إسبانيا، أصبحت 
من عدم ظهورها فن

تعرف باسم اإلنفلونزا "اإلسبانية" ألن 

ولة تعلن ظهورها. إسبانيا كانت أول د

فأدى هذا االسم إىل الوصم وال يزال 

عرف 
ُ
ي إسبانيا فت

يسبب اإلهانة. أما فن

 . 1918باسم انفلونزا 

ي  19-ُصممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيد 
 حتر تتضمن أحدث المعلومات والتحليالت فن

 بيئة رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل. 

 : ي التاىلي
وبن يد اإللكير ، يرجر مراسلتنا عير الير  .research@iom.intإذا كانت لديك مادة للنش 

 معلومات مضللة، وأخبار زائفة 

 19-واستغالل جائحة كوفيد

ن تفاقم  ضدهم بسبب المعلومات المضللة واألخبار  وصم المهاجرين وعدد حاالت التميير

ي وسائط اإلعالم، وخاصة وسائل التواصل 
،الزائفة فن ومن جّراء تسييس  االجتماعي

 القضية. 

ن المتطرف، ودعاة   المناهضون للمهاجرين، والمنتمون إىل اليمير
َ
واستغل هذه الجائحة

ت  وس. وزعم بعضهم أن كوفيد نظريات المؤامرةالكراهية، فانتش   19-حول مصدر الفير

ي أو مرتبط بشبكة الربط من الجيل الخامس، وذهب آخرون إىل أن  الهجرة سالح بيولوجر

ي مرض كوفيد والمهاجرين
 . 19-سبب تفش 

إن وصم المهاجرين هنا هو من أعراض فرط المعلومات المتداَولة عىل وسائل التواصل 

ستغل لتحقيق مصالح سياس
ُ
ي ت
ي ضعفت السيطرة عليها والتر

ها. االجتماعي التر  ية وغير
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https://www.theguardian.com/world/2020/mar/19/america-far-right-coronavirus-outbreak-trump-alex-jones
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/19/america-far-right-coronavirus-outbreak-trump-alex-jones


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي مواجهة كوفيد
ز
ز إىل التضامن ف  19-من التميي 

،  منظمة الصحة العالميةقدمت  ن اك المؤثرين االجتماعيير بعض النصائح بشأن مكافحة الوصم. ومن هذه النصائح نش  الحقائق، وإرس 

وس، أو العمل عىل أن تنش  التقارير اإلعالمية المتوازنة المعلومات القائمة وتضخيم األص وات والقصص والصور للذين تعافوا من الفير

 عىل األدلة. 

ن وإظهار   بمثابة مجال لمكافحة الوصم والتميير
ً
خدمت لنش  القلق والكراهية، فقد كانت أيضا

ُ
وإذا كانت وسائل التواصل االجتماعي قد است

، مثل  غاتالهاشتا. إذ شاع عدد من التضامن الذي أطلقته المجتمعات الصينية. وتعرض  iamnotavirus#عىل وسائل التواصل االجتماعي

 
ً
 وسائط اإلعالم أيضا

ً
رة. فعىل سبيل المثال، أدار  قصصا تحكي عن المهاجرين، بمن فيهم الالجئون، وكيف يدعمون المجتمعات المتضن

ي إيطاليا 
ن فن ي إيطاليا عىل إنستغرامسبعة الجئير

ن فن ي مواجهة  حساب مفوضية شؤون الالجئير
طيلة أسبوع لنش  رسائل عن المسؤولية فن

 الجائحة وعن التضامن. 

ي جائحة كوفيدالمخاطر الناجم 
ز
 الحالية 19-ة عن وصم المهاجرين ف

ن ضدهم أثناء جائحة كوفيد  .  19-ليس وصم المهاجرين والتميير
ً
 ضارا بالمهاجرين أنفسهم فحسب، بل هو ضار بالمجتمع ككل أيضا

وس  ي الفير
هم مع عمليات التصدي الحالية الرامية إىل احتواء تفش  ن ن القصير والمتوسط، قد يتعارض وصم المهاجرين وتميير وعىل المديير

 : الصحة العالميةة صحة السكان للخطر. وكما الحظت منظم تعريضوالحيلولة دون زيادة 

 :  من شأن الوصم أن يؤدي إىل ما يىلي

ن  •  للتميير
ً
 دفع الناس إىل إخفاء المرض تجنبا

 منع الناس من التماس الرعاية الصحية عىل الفور •

 ثنيهم عن اعتماد ممارسات صحية •

 عىل إدماج المهاجرين. ولن ينال ذلك من رفاه المهاجرين فحسب، بل سينال 
ً
 سلبيا

ً
ا ن تأثير وعىل المدى الطويل، قد يؤثر الوصم والتميير

 . استبعاد المهاجرين أن يقوض التماسك االجتماعي بشكل أعمتمعات المستقِبلة عىل نطاق أوسع ألن من شأن من رفاه المج

  

  

وس نفسه وإنما الخوف والشائعات  عدونا األكير اآلن ليس الفير

م. كما أن مصدر قوتنا األكير هو الحقائق والعقالنية والوص

 والتضامن. 

  

ي اإلحاطة  مالحظات افتتاحيةالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية،  
فن

اير  28، 19-اإلعالمية بشأن كوفيد  2020شباط/فير

 لمشاهدة فيديو قصير  الصورةانقر عىل 

 . 19-التحليلية لمرض كوفيد( هذه الورقة research@iom.int) بحوث المنظمة الدولية للهجرةأنتجت شعبة  

ي بيان هام إلخالء المسؤولية: 
ورة آراء المنظمة الدولية للهجرة. وال يعتن ن وال تعكس بالضن ي هذه الوثيقة هي آراء المؤلفير

اآلراء المعرب عنها فن

 كائها. إدراج المواد أو عرضها التعبير عن أي رأي كان من جانب المنظمة الدولية للهجرة أو أي من أعضائها أو رس  

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200224-sitrep-35-covid-19.pdf?sfvrsn=1ac4218d_2
https://www.euronews.com/2020/03/05/covid-19-and-xenophobia-why-outbreaks-are-often-accompanied-by-racism
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians
https://www.infomigrants.net/en/post/23771/refugees-express-solidarity-with-italians-in-times-of-coronavirus
https://www.youtube.com/watch?v=lio9z_XuXeM&feature=youtu.be
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200224-sitrep-35-covid-19.pdf?sfvrsn=1ac4218d_2
https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020-chapter-6
https://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---28-february-2020
https://www.youtube.com/watch?v=lio9z_XuXeM&feature=youtu.be
mailto:Ø¨Ø Ù‹Ø«%20Ø§Ù—Ù–ÙƒØ¸Ù–Ø©%20Ø§Ù—Ø¯Ù‹Ù—Ù−Ø©%20Ù—Ù—Ù⁄Ø¬Ø±Ø©
mailto:research@iom.int
https://www.youtube.com/watch?v=lio9z_XuXeM&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اآلثار البادية عىل السكان النازحي   19-التحليلية بشأن كوفيد 7الورقة 

تبة عىل مرض كوفيد ي مجالي الهجرة والتنق 19-فهم اآلثار المتر
 لف 

  70 كان هناك ما يقرب من
 
ي عام  مليون نازح قرسا
ي ذلك أكتر من 2018ف 

  41.3  عىل مستوى العالم، بما ف 
 
 نمليو 25.9و مليون نازح داخليا

. وي  هدد انتشار مرض كوفيد ئ ي بيئات صعبة.  19-الج 
، الذين يعيش العديد منهم ف    بتفاقم مواطن ضعف النازحي  

  

 

ي بلدان نامية يواجه العديد يعيش عدد كبت  من الن
ازحي   ف 

ي نظمها الخاصة بالرعاية 
ة ف  منها بالفعل تحديات كبت 

مليون  40. فمن بي   أكتر من 19-الصحية حتر قبل كوفيد

ي نهاية عام 
 نزحوا بسبب الت  اع والعنف ف 

 
نازح داخليا

ي البلدان النامية. وعالوة عىل ذلك، 2018
، كان معظمهم ف 

ر أن 
َّ
ي المائة من الالجئي     85ُيقد

ي المناطق   ف 
مستضافون ف 

 . النامية

  

فة وناقصة تمويل،  ومع وجود أنظمة رعاية صحية مستت  َ

ي  نيتعرض السكان النازحو ،بعضها أنهكها الت  اع المستمر
ف 

هذه المناطق لمزيد من االستبعاد وال يحصلون عىل الدعم 

 . المطلوب فيما يخص الرعاية الصحية

  
  

وح الداخىلي 
ي  9201المصدر: مركز رصد الت  

تقرير الهجرة  ف 

 ةالعالمي

ي  19-ُصممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيد 
 حتر تتضمن أحدث المعلومات والتحليالت ف 

 بيئة رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل. 

 : ي التالي
ون  يد اإللكتر ، يرج  مراسلتنا عت  الت   .research@iom.int إذا كانت لديك مادة للنرسر

 ةظروف مكتظ

ي 
 والالجئي   يعيشون ف 

 
ي أصبحت النصيحة  ةتكاد تستحيل العزل حيث ،ظروف مكتظة بالغة ال يزال العديد من النازحي   داخليا

االجتماعية التر

ي جميع أنحاء العال ةالعام
ئ مزدحمة، وتسودمف  ي مستوطنات ومخيمات ومالج 

ايد مخاوف ؛ ويعيش عدد كبت  منهم ف   19-كوفيد من أن ةمتر 

ي اليونان،  اريسون موقع إذا دخل إل المخيمات، فقد ينترسر برسعة وقد يصعب احتواؤه. إذ أبلغت بعض المخيمات، منها
لإلقامة المفتوحة ف 

ي تخفيف بالفعل، وتعمل المنظمة الدولية للهجرة اباتعن وقوع إص
 . ةاالحتقان بالمخيمات الموجودة عىل الجزر اليوناني عىل المساعدة ف 

 
ً
ون األوائل ذات أكبر مخزون من النازحي   داخليا البلدان العشر

 2018بسبب الب  اع والعنف، 
 المناطق النامية تستضيف معظم لنازحي   
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https://www.unhcr.org/globaltrends2018/
https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2019/
https://www.unhcr.org/globaltrends2018/
https://www.unhcr.org/5b27be547.pdf
https://www.unhcr.org/5b27be547.pdf
https://www.unhcr.org/5b27be547.pdf
https://www.csis.org/analysis/impact-covid-19-humanitarian-crises
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf
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ي خطط مكافحة الجائح
 
 ةإدراج النازحي   ف

در ال
ُ
، مما بعض البلدان، بما فيها الدول المضيفة، النازحي    جت ي

ي خططها المتعلقة بمكافحة الجائحة بالقدر الكاف 
قد يقوض جهودها  ف 

ي المخيمات
 والالجئون  ،الشاملة الرامية إل وقف انتشار المرض. وإذا عمت الفاشيات عىل نطاق واسع ف 

 
ُيخشر أن يتمكن النازحون داخليا

رد فعل عنيف من السكان المحليي   والسلطات المحلية وربما يؤدي ذلك إل  يؤدي إل دمما ق ،ملتمسي   بر األمانمن الفرار مرة أخرى 

 . العنف

 ةظروف معيشية سيئ

ي يعيش فيها العديد من النازحي   إمكانية الوصول بسهولة إل المياه والرصف الصحي وخدمات الرعاية الصحية، 
ي البيئات التر

 
ال توجد ف

ي إطار19-وهي ظروف تجعل من الصعب السيطرة عىل انتشار كوفيد
ات . وف  ي التصدي االستر لألزمة، تعزز المنظمة الدولية للهجرة  يح 

يا وإثيوبيا وبنغالديش، ي مخيمات مثل مخيمات نيجت 
ي جميع عملياتها. وف 

 تكثف إمكانية الوصول إل المياه وتدابت  النظافة الصحية ف 

المنظمة الدولية للهجرة بالفعل من عملياتها لتلبية االحتياجات من المياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، مع ضمان توفت  محطات 

ي ذلك المطهرات والمزيد من الصابونغسل 
 . اليدين وأطقم النظافة بما ف 

 تالشبيهة بالمخيما توجيهات: المخيمات والبيئات

ي منظمة الهجرة بشكل جيد للتصدي إل مرض كوفيد
ي المخيمات والبيئات الشبيهة بالمخيمات، أصدرت  19-لضمان استعداد موظف 

ف 

ة. وأصدرت المنظمة ت ،توجيهات تشغيلية إلدارة المخيمات المنظمة الدولية للهجرة دد بكتر  تضمن عدة أسئلة تتر
 
الدولية للهجرة أيضا

ا  واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ومنظمة الصحة العالمية كباالشتر
 مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئي  

ي  ،مؤقتة توجيهات
ي االستعداد والتصدي لمرض كوفيد تحدد الجوانب التر

ي مراعاتها ف 
الالجئي   والبيئات  فيما يخص مخيمات 19-ينبغ 

 . الشبيهة بالمخيمات

ي 
 التأثب  عىل التمويل اإلنسان 

ازدياد  ، هناك مخاوف من19-مع تركت   الحكومات عىل مرض كوفيد

، المحدود أصال. إذ تخضع بعض الدول المانحة  رتأث ي
التمويل اإلنسان 

ي نحو مكافحة مرض كوفيد
، 19-لضغوط لتحويل التمويل اإلنسان 

ي وهناك قلق من أن بعضا من هذ
 ف 
 
وقف التمويل تماما

ُ
ه الدول  قد ت

الوقت الذي تتأرجح فيه اقتصاداتها. فقد دعت المنظمة الدولية 

 
 
 ماالهتما إل للهجرة ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئي   مؤخرا

، حيث  ويليي   ايدة للمهاجرين والالجئي   الفت   باالحتياجات المتر 

من أن تتفاقم  فمخاو ك. وهنا19-ساءت ظروفهم خالل أزمة كوفيد

ية مثل الحال ي اليمن ةبعض أخطر الكوارث البرسر
 . ف 

 القيود المفروضة عىل السفر المتصلة

 19-بـكوفيد 

آثار  19-للقيود المفروضة عىل السفر المتصلة ب كوفيد

 . ي ذلك عىل السكان النازحي  
، بما ف 

ً
واسعة النطاق أصال

د فإيصال
َّ
وقد  ،المساعدات اإلنسانية الحيوية مهد

رك بعض  تتوقف
ُ
جهود إعادة توطي   الالجئي   بينما ت

. و  للهجرة  عربت المنظمة الدوليةأملتمشي اللجوء عالقي  

ي  نم اعن قلقه
أن هذه القيود لن تحد من عملها اإلنسان 

ي المخيمات 
فحسب، بل قد تعوق أيضا قدرة السكان ف 

 . عىل العمل وإعالة أنفسهم وأرسهم

 . 19-( هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيدtresearch@iom.in) ةجربحوث المنظمة الدولية لله أنتجت شعبة 

ورة  بيان هام إلخالء المسؤولية:  ي هذه الوثيقة هي آراء المؤلفي   وال تعكس بالرص 
ي اآلراء المعرب عنها ف 

آراء المنظمة الدولية للهجرة. وال يعت 

كائها  . إدراج المواد أو عرضها التعبت  عن أي رأي كان من جانب المنظمة الدولية للهجرة أو أي من أعضائها أو رسر
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 تحديث األدوات والموارد : 19-بشأن كوفيد 8الورقة التحليلية 

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل   19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

ي  حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  
حدث المعلومات والتحليالت ف 

ٔ
 تتضمن ا

 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية
ي د اإللكيت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  

ون   research@iom.int: التالي  تر
. 

 وال يزال يدفع العديد من الناس 19-كوفيدمنذ بداية  
ً
اعات ليس جديدا ، وقعت عدة أحداث نزوح جديدة، منها كوارث ونزاعات. وبعض الت  

إل تعقيد قدرة الحكومات والمنظمات عىل التصدي لألزمات اإلنسانية الملحة األخرى،   19  -إل الخروج من ديارهم. وأدى انتشار كوفيد 
وح. وي  هدد فعالية عمليات التصدي   المستقبلية لمواجهة حاالت الت  

عىل التأهب للكوارث  التأثي    

ايد  المخاوف من تراجع الجهود األخرى المرتبطة بالتأهب  ي تصديها لكوفيد-19، تتر 
ة ف  مع تخصيص البلدان موارد كبتر

  ذلك أنللكوارث. 
ً
د )انظر الشكل أدناه(. هي الكوارث دائما أكت  دوافع التش   

 

اعات والكوارث،   ةجديدة  داخليات نزوح (   2018-2008بسبب الت   )بالماليير   

ي تقرير الهجرة العالمية 
د الداخىلي  2019 ف 

 المصدر:  مركز رصد التش 

 

، فقد ال تتمكن بعض البلدان من  19-إذا وقعت كوارث مثل األعاصتر أو الزالزل أو حرائق الغابات خالل جائحة كوفيد

ي غمرها بالفعل كوفيدفة. االستجابة بفعالي
ي حير  قد ال تتمكن  19-المستشفيات التر

رين من الكوارث، ف  من رعاية المتض 

ي تتخذ  أن بعض التدابتر 
ئ الجماعية قد تصبح غتر قابلة للدفاع عنها، ألنها إيجاد بعد وقوع الكوارث مثل  التر قد  المالج 

ي هي  
ي بلدان مثل الواليات المتحدة التر

 لزيادة انتشار كوفيد -19. و هذه المخاوف متجلية بشكل خاص ف 
ً
تصبح  بؤرا

 بعد رسيان تدابتر اإل غالق المرتبطة  
ً
ب   كرواتيا مؤخرا ي موسم الكوارث. كما أن الزلزال القوي الذي ض 

بصدد الدخول ف 

 تعقيدات  19-كوفيدب
ً
الكوارث التصدي ليوضح أيضا . ه الجائحةهذمواجهة  من معبالتر   
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 . 19- كوفيدهذه الورقة التحليلية لمرض   )research@iom.int ( بحوث المنظمة الدولية للهجرة نتجت شعبةأ

ي : بيان هام إلخالء المسٔوولية
راء المنظمة الدوليةوال تعكس بالض   ير  راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي  اآلراء المعرب عنها ف 

ٓ
وال . للهجرة ورة ا

ي ايع
و  المواد  دراجت 

ٔ
  عن التعبتر  عرضها  ا

ٔ
يي ا

ٔ
و  للهجرة الدولية المنظمة جانب من كان  را

ٔ
ي ا

ٔ
عضا من ا

ٔ
و  ها ئا

ٔ
 .هائكارس   ا

 

 عىل إيصال المساعدة اإلنسانية  التأثي  

ي جميع أنحاء العالم عىل فرض قيود صارمة عىل السفر الدولي والتنقل الداخىلي من أجل الحد من    19-أجت  انتشار كوفيد
الحكومات ف 

 انتقال المرض. وتؤثر هذه القيود 
ً
ا  كبتر

ً
ا ي العالم.  أشد لبعض من  التصديعىل قدرة منظمات اإلغاثة عىل  تأثتر

 األزمات اإلنسانية ف 

   ويثتر 
ً
ي بلدان مثل اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية قلقا

وح عىل نطاق واسع ف  ،    الت  
ً
خش  من  خاصا الضغط عىل الموارد  إذ ال ي 

ية خش  عىل  ،  فحسب  البش  ي تشتد الحاجة إليه بل ي 
رين من هذه  اإلمدادات التر اعات ا إلعالة األشخاص المتض  ي مناطق مثل  الت  

. وف 

، حيث عّطل   ي
ق أفريقيا والقرن األفريقر تفاقم انعدام األمن    ن شأنمالناس،    معايشالذي دمر    جهود كبح انتشار الجراد   91-كوفيدرس 

ي 
وح.  أن يؤدي الغذانئ    إل مزيد من الت  

نزاعات  تحدث كوارث    وعندما  الجائحة،  أو  أثناء  المعونة    ستواجهجديدة  ي الحكومات ووكاالت 
والنقل،    صعوبات ف  إذ  اللوجستيات 

ي بالفعل  19-كوفيد  تسبب
ي ف 

 . والنقل اإلنسانية  سالسل اإلمدادات خسائر ف 

 

وح   حاالتإطالة أمد  ز  اليز

بزال  تال   العالم  عدة  أنحاء  جميع  ي 
ف  بها تلدان  عصف 

اعات لسيطرة عىل انتشار تصارع من أجل احتر وهي    ،الت  

مخاوف  19-كوفيد وهناك  ايدة.  عىل   متر  كتر  
التر أن  من 

قد يؤدي إل التخىلي عن الجهود المبذولة مثل    19-كوفيد

أو   تفاقمها  من  يزيد  مما  اعات،  الت   لحل  السالم  عمليات 

د.   ر إطالة أمدها ويؤدي إل مزيد من التش  أيضا    وقد تتض 

السالم.   المساعدة األمنية وحفظ  إن قيود  ثم  جهود مثل 

 السفر  
ً
عىل جهود الوساطة الدولية، حيث    فعال   تؤثر سلبا

نع المبعوثون من السفر.     م 

 

 عالم عىل صعيد ال  نار ال دعوة إىل وقف إطالق 

ي  شدعا األمير  العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتتر
ً
، مؤخرا

إل   وقفإل   النار  فوري  صعيد  طالق  للسماح   العالم عىل 

الضعفاء   السكان  إل  بالوصول  اإلنسانية  للمنظمات 

رين من كوفيد  . 19-المتض 

 

عىل التمويل وتنسيق اإلغاثة   التأثي    

ي عىل    19-وفيدكمن الشواغل الرئيسية تأثتر  
، قد تكافح  19-مع تركتر  العديد من الحكومات بشكل مبارس  عىل كوفيدف  . التمويل اإلنسان 

ة،    لحاالت   لتصديها لحصول عىل التمويل الالزم  من أجل االوكاالت اإلنسانية   وح الكبتر  
 لمواجهة تخصص الدول المانحة مواردها    إذ الت 

ي الوقت نفسه، إذا ما حدثت حاالت طوارئ رسيعة النطاق خالل جائحة19-كوفيد
داد صعوبة،  19-كوفيد  . وف  ي    ستر 

التنسيق اإلنسان 

ي مختلف المنظمات قد    إذ إن،  والتصدي الفعىلي   الفعال
تحت ضغط يوجدون  بالفعل و   نال منهم اإلجهاد الموظفير  والنظم والعمليات ف 

 . شديد 
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 احتجاز المهاجرين  : 19-بشأن كوفيد  9الورقة التحليلية 

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل  19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

ي   حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  
حدث المعلومات والتحليالت ف 

ٔ
 تتضمن ا

 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية
ي د اإللكي ت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  

ون   research@iom.int: التالي  تر
. 

 

 ما هو احتجاز المهاجرين؟ 

 

المهاجرين إل حرمان المهاجرين من الحرية   احتجاز يشتر 

 :  بحالتير 
ً
 ألسباب تتعلق بالهجرة، وعادة ما يكون ذلك مرتبطا

ي   •
فور الوصول لتحديد هوية الشخص المعت 

ي طلب الهجرة  
بت ف   أو اللجوء؛  وجنسيته أو ريثما ي 

أو عند اإلبعاد، من أجل إنفاذ أمر بالطرد عندما   •

ي  
يكون المهاجر، عىل سبيل المثال، غتر نظامي ف 

 البلد.  

ا ما يتخذ احتجاز المهاجرين شكل  أي  ، احتجاز إداريوكثتر

ي 
 تأمر به السلطات اإلدارية أو القضائية ف 

ً
 إداريا

ً
ا يكون تدبتر

 الدولة.  

م فيها الدخول غتر المأذون به، ال   جرَّ
ي ي 
وباستثناء البلدان التر

، ألن المهاجرين لم  يعتت  احتجاز المهاجرين تدبتر 
ً
 إجراميا

ً
ا

. ومن ثم، يتعير  احتجاز  
ً
 إداريا

ً
فوا جرما يرتكبوا جناية بل اقتر

ي  
 بمعزل عن مجرمي القانون العام، ف 

عيير  المهاجرين غتر الش 

ا ما يشار إليها بمراكز الهجرة أو التجهتر  أو االحتجاز   مرافق كثتر

حيل.     أو التر

 

 

باحتجاز المهاجرين أثناء المخاطر المتعلقة 

 انتشار الجائحة 

ي ذلك مراكز  
فيما يتعلق بأماكن االحتجاز بصفة عامة، بما ف 

:   منظمة الصحة العالميةترحيل المهاجرين، تالحظ    ما يىلي

من المرجح أن يكون األشخاص المحرومون من  

ي  
حريتهم، مثل األشخاص الموجودين ف 

ها من أماكن االحتجاز، أكتر   السجون وغتر

وس كورونا ]...[ من   عرضة لإلصابة بمرض فتر

ي  
عامة السكان بسبب لظروف االحتجاز التر

ة طويلة من   لفتر
ً
الزمن.  يعيشون فيها معا

وعالوة عىل ذلك، تبير  التجربة أن السجون 

ي يتجمع  
والمحابس والمؤسسات المماثلة التر

فيها الناس عن قرب من بعضهم البعض قد  

 لإلصابة باألمراض المعدية  
ً
تكون مصدرا

 داخل السجون وخارجها. 
ً
 ومفاقمتها وانتشارا

ي   مخاطر العدوىوقد تتفاقم 
بسبب ظروف االحتجاز التر

ي ذلك  19-ع تنفيذ تدابتر الوقاية من كوفيدال تتفق م
، بما ف 

ي المرافق المزدحمة وتدابتر النظافة  
التباعد االجتماعي ف 

ي ظروف صحية دون المستوى المطلوب.  
 األساسية ف 

 

ي أماكن االحتجاز الرسمية وغتر 
ي ظروف شديدة وغتر صحية،   إن حالة الالجئير  والمهاجرين المحتجزين ف 

الرسمية، ف 

تب عىل كوفيد ي ستتر
ي إطالق رساحهم دون  19- تبعث عىل القلق بوجه خاص. وبالنظر إل  العواقب المميتة التر

، ينبغ 

 .  تأختر

كة ة صحفية مشتر صادرة عن مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية األمم المتحدة لشؤون   نش 
 الالجئير  ومنظمة الصحة العالمية
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 . 19-هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيد )research@iom.int (  بحوث المنظمة الدولية للهجرة نتجت شعبةأ

ي : بيان هام إلخالء المسٔوولية 
راء المنظمة الدوليةورة وال تعكس بالض    ير  راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي   اآلراء المعرب عنها ف 

ٓ
وال  . للهجرة ا

ي ا يع
و  المواد  دراجت 

ٔ
  عن  التعبتر  عرضها  ا

ٔ
يي ا

ٔ
و  للهجرة الدولية المنظمة  جانب  من  كان  را

ٔ
ي  ا

ٔ
عضا  من ا

ٔ
و  ها ئا

ٔ
 .ها ئكا رس   ا

 

 19-عمليات التصدي وسط جائحة كوفيد

ي جميع أنحاء العالم، بدأ عدد من  
حيل بسبب القيود الحالية المفروضة عىل السفر ف   لعدم قدرة الدول عىل تنفيذ عمليات التر

ً
نظرا

ي 
عيير  من مراكز احتجاز المهاجرين. وهذا هو الحال ف  ي اإلفراج عن بعض المهاجرين غتر الش 

والمملكة  وبلجيكا  إسبانيا البلدان ف 

 عىل سبيل المثال.  المتحدة

ي 
طلق رساح بعض المهاجرين الذين يعانون من ظروف صحية لديهم، بناء عىل  بلدانوف 

ُ
، أخرى، أ ي

بسبب المخاطر  أمر قضان 

غ عنها من جراء المرض  الذين يعانون من كوفيد
َّ
بل ي ي 

ي تشكلها حاالت العدوى التر
ي مرفق االحتجاز الذي يوجدون   19-الصحية التر

ف 

 فيه.   

ي ومنظمات    اإلقليمية  ، إل المنظماتوكاالت األمم المتحدةومن  
ي ذلك  المجتمع المدن 

اء الهجرة، بمن ف  جيه دعوات  ، يجري تو خت 

ي هذه  
ي قد تندلع ف 

ي ضوء اآلثار المدمرة التر
للدول العتماد بدائل لالحتجاز واإلفراج عن المهاجرين من مراكز احتجاز المهاجرين ف 

 .
ً
 المرافق وتصيب المهاجرين والمجتمع عموما

 

 

ي القانون 
 
احتجاز المهاجرين وبدائل االحتجاز ف

 الدولي 

 
حرمان المهاجرين من   ينظم القانون الدولي لحقوق اإلنسان

. فاالحتجاز هو إجراء أختر  
ً
حريتهم بحظر احتجازهم تعسفا

 إذا لم يكن 
ً
 يصبح إجراًء تعسفيا

ً
 ومتناسبا

ً
وريا  وض 

ً
، بما  معقوال

رة. وهذه هي حالة   ي ذلك إذا لم تعد أسباب االحتجاز مت 
ف 

حيل غتر  االحتجاز 
 عندما تبدو احتماالت التر

ً
عند الطرد مثال

حقيقية أو ملموسة بسبب العوائق القانونية أو العقبات 

 العملية.  

بدائل  وعندما ال تكون هناك احتماالت ملموسة لإلبعاد، توجد 

: لالحتجاز   ، من قبيل ما يىلي

ي المجتمع المحىلي و/أو إدارة   •
تيبات واإليواء ف  التر

 الحاالت؛ 

ط   • القيود المفروضة عىل حرية التنقل، مثل رس 

تسجيل اإلقامة، وآلية اإلبالغ، ونظام اإلقامة  

المحددة، والخيارات المتعلقة بسندات الكفالة 

اف.  والضمان أو نظام اإل   رس 

 

 

 األطفال المهاجرون 
 

ي   مبدأ مصالح الطفل الفضىل إن 
هو االعتبار األول ف 

جميع اإلجراءات المتعلقة باألطفال. وهذا يستتبع أن 

وضع  احتجازهم عىل أساس وضعهم كمهاجرين أو 

 للجنة  
ً
 مصالحهم الفضىل. ووفقا

ً
والديهم ال يخدم أبدا

ي السغي إل   حقوق الطفل التابعة لألمم المتحدة،
ينبغ 

ي سياقات مجتمعية. إيجاد  
 بدائل لألطفال ف 

 

 ظروف االحتجاز بموجب القانون الدولي 
  

ي أال يكون احتجاز 
ي  ينبغ 

، وينبغ 
ً
المهاجرين عقابيا

معاملة المهاجرين، مثل أي أشخاص آخرين 
محرومير  من حريتهم، بإنسانية وكرامة. وهذا يستلزم  

 عن  توفتر ظروف صحي
ً
ة ومعيشية كافية، فضال

عىل النحو الذي يوفره   بالرعاية الصحيةالتمتع  
.  ا  لمجتمع المحىلي
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 اآلثار االقتصادية عىل المهاجرين : 19-بشأن كوفيد 10الورقة التحليلية 

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل  19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

ي   حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  
حدث المعلومات والتحليالت ف 

ٔ
 تتضمن ا

 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية
ي د اإللكي ت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  

ون   research@iom.int: التالي  تر
. 

 19-األثر االقتصادي العالمي لـكوفيد

. وقد قدرت  19- إذا كانت آثار كوفيد
ً
ي ظل   منظمة العمل الدوليةعىل الصحة أشد، فإن هذه الجائحة تثتر مخاوف اقتصادية أيضا

أنه ف 

ي العالم بمقدار  سيناريو شديد، من شأن تأثتر الجائحة
مليون عاطل. ومع ذلك،   24.7عىل النمو االقتصادي أن يؤدي إل زيادة البطالة ف 

ي قد يكون أعىل 
ي الواليات المتحدة وحدها، قدم حوالي    -  بكثتر حذرت منظمة العمل الدولية منذ ذلك الحير  من أن العدد الحقيقر

فق 

ي األسابيع الثالثة الماضية.   مليون شخص 16
 مطالبات جديدة للحصول عىل إعانات البطالة ف 

 

 

 من هم العمال المهاجرون؟

نظمة العمل  تشتر آخر التقديرات المتاحة من م

ي   164إل أن هناك  الدولية
مليون عامل مهاجر ف 

ي المائة من    64جميع أنحاء العالم، يمثلون 
ف 

 مليون آنذاك(.   258المهاجرين الدوليير  )

 95.7 ( من العما  58مليون )ي المائة
ل  ف 

 المهاجرين هم من الذكور؛

 111  ( ي   68مليون
ي المائة( يقيمون ف 

ف 

 البلدان المرتفعة الدخل؛  

 99.6 ( ي    61مليون
ي المائة( يقيمون ف 

ف 

واحدة من ثالث مناطق: أمريكا الشمالية؛  

شمال وجنوب وغرب أوروبا؛ والدول  

 العربية. 

 

 

 المهاجرين عىل العمال  19- لكوفيداالقتصادي  التأثي  

:  للجائحةالمهاجرون معرضون بشكل خاص لآلثار االقتصادية  

ي جميع أنحاء العالم، من 
ي البلدان المرتفعة الدخل ف 

االتحاد  فق 

ي  الواليات  و   األرجنتير  و  اليابانإل  المملكة المتحدةو  األورون 

ي   ،المتحدة
   قطاعاتمن المرجح أن يعملوا ف 

ً
أكتر اضطرابا

 . التصنيع والضيافة قطاعي  مثل  ،19-كوفيدبسبب  

ي حير  أن بعض الدول، بما فيها 
إلمارات العربية  او  روسيا وف 

لعمال المهاجرين  اعىل  لتسهلخففت من القواعد    ،المتحدة

ووقف   السفر ن فرض قيود عىل تجديد تصاري    ح عملهم، إال أ

ي أماك إصدار تصاري    ح العمل
ن أخرى جعل بعض المهاجرين  ف 

 أن يكون لهم  دونمن غتر قادرين عىل الوصول إل مكان عملهم، 

 أي مصدر دخل آخر. 

ي تتدخل فيها الدول و 
ي الحاالت التر

الدخل   وتعوضحتر ف 

ون الحدود للوصول إل   المفقود، فإن العمال الذين يعت 

 . الدعم الحيوي إل يفتقدونوظائفهم 

 

 من كل خمسة  واحد  طبيب هناك

ي أحد بلدان  
منظمة التعاون والتنمية  أطباء يمارسون مهنتهم ف 

ي الميدان االقتصادي
ي  ف 

لدوا   2011/ 2010ف  ي الخارج )و 
ي   22ف 

ف 

 المائة(. 
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 . 19-هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيد )research@iom.int (  بحوث المنظمة الدولية للهجرة شعبةنتجت أ

ي : بيان هام إلخالء المسٔوولية 
راء المنظمة وال تعكس بالض    ير  راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي   اآلراء المعرب عنها ف 

ٓ
وال  . للهجرة الدوليةورة ا

ي ا يع
و  المواد  دراجت 

ٔ
  عن  التعبتر  عرضها  ا

ٔ
يي ا

ٔ
و  للهجرة الدولية المنظمة  جانب  من  كان  را

ٔ
ي  ا

ٔ
عضا  من ا

ٔ
و  ها ئا

ٔ
 .ها ئكا رس   ا

 

 والتحويالت الدولية  19-كوفيد

ي عام 
ي البلدان المنخفضة م مليار دوالر  551، تشتر التقديرات إل أن المهاجرين أرسلوا 2019ف 

ن التحويالت الدولية إل األرس ف 

ي تلقتها. ومع ذلك، ومع إغالق الصناعات، أصبح من 
والمتوسطة الدخل، أي أكتر من ثالثة أضعاف حجم المساعدات الرسمية التر

 .عىل المهاجرين إرسال تحويالت مالية عىل الصعيد الدولي  لصعبا

ة بالنسبة لحجم اقتصاداتها فحسب، بل هو  لالقتصادات األصغر حجما وهذا ليس مدعاة للقلق بالنسبة   تحويالت كبتر
ي تتلقر

التر

، مثل  لالقتصادات األكت  حجما كذلك أيضا بالنسبة  ا عىل التحويالت الدولية بالدوالر األمريكي ي تعتمد اعتمادا كبتر
  -  الهند الفلبير  و التر

ي الوقت نفسه من المتوقع أن يعود العمال المهاجرون  
ي التحويالت المالية الواردة، وف 

ومن المتوقع أن تشهد هذه البلدان انخفاضا ف 

ي تعتمد عىل التحويالت المالية الدولية لتخفيف حدة الفقر 
وينضموا إل عدد العاطلير  عن العمل. ومن المتوقع أن تكون البلدان التر

ي قد تض  
ي أواخر عام   30، كانت التحويالت الدولية تمثل طاجيكستانرت بشدة. فق 

 من الناتج المحىلي اإلجمالي ف 
ً
ي المائة تقريبا

ف 

ي توفتر ا2019
ي  ، مما ساهم ف 

ستانلغذاء والمأوى واالحتياجات األساسية األخرى. وف  غتر  ر أن التحويالت المالية تخفض معدل قتر
ِّ
د
 
، ق

اوح ما بير   ي بنسبة تتر
ي المائة.  7و 6الفقر عىل الصعيد الوطت 

 ف 

 

 

عىل العمل الموسمي  التأثي    

ي اليد العاملة  الحاصل النقصأضحت تغطية 
قيود   بسببف 

ي    من حيث التوقيتحاسمة  مسألة    19-وفيدنتيجة ك  السفر 
ف 

 . ي القطاع الزراعي
جميع أنحاء العالم  ذلك أن الحكومات ف 

، خسائر المحاصيلتعمل بشعة لتجنب  صارت المتقدم

 
ً
 . منذ وقت طويل عىل العمالة المهاجرة العتمادها نظرا

ي 
اليا ونيوزيلندا وف  ي منتصف موسم الحصاد،   ،أستر

وهما ف 

إل تمديد تصاري    ح عمل العمال الموسميير     تانتسىع الحكوم

قبل انتهاء صالحيتها. وحيث لم يبدأ موسم الحصاد بعد، تم  

:  تعديل قيود السفر  للسماح بدخول العمال الموسميير 

ي لضمان مرورهم السلس، صنف و  هؤالء   االتحاد األورون 

ي حير  ألغت 
  الواليات المتحدة العمال عىل أنهم أساسيون، ف 

ي 
ط إجراء مقابلة قبل الوصول. وف  ح  إيطاليا و  ألمانيا رس  ، اقتر

ي البلدين وزيرا الزراعة  
ي  عىل  المفروضة  رفع قيود العمل    ف  طالت 

 اللجوء. 

 

 

 ممرضات   6هناك ممرضة واحدة من كل 

ي أحد  
ي   بلدان منظمة التعاون والتنميةيمارسن ف 

ف 

ي 
ي الخارج    2011/ 2010 الميدان االقتصادي ف 

لدن ف  و 

ي المائة(.  15)
 ف 

اتبالتأ 19-مكافحة كوفيد  شي   

ي مجال الرعاية الصحية من  
لتمكير  العاملير  ف 

كتر  عىل مكافحة كوفيد 
حكومة   مددت، 19-التر

  المملكة المتحدة
ً
ات مجانا   المهاجرين  تأشتر

ي مجال الرعاية الصحية، لمدة عام واحد،  الع
املير  ف 

دد  ي الختبارات المهارات   وم 
الموعد النهان 

. وبالمثل، رفعت الحكومة  المهاجراتللممرضات 

الية القيود المفروضة عىل طالب التمريض   األستر

لساعات قدر عدد االدوليير  للسماح لهم بالعمل 

ي يعمل خاللها 
 غتر المهاجرين. التر
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ي مجال التنمية : 19-بشأن كوفيد 11الورقة التحليلية 
 
تبة عىل المرض ف  اآلثار المتر

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل  19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

ي   حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  
حدث المعلومات والتحليالت ف 

ٔ
 تتضمن ا

 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية
ي د اإللكي ت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  

ون   research@iom.int: التالي  تر
. 

 

 ما هي التنمية؟ 

هي إحدى األولويات الرئيسية لألمم المتحدة،  

وع متعدد األبعاد والتنمية  لتحقيق نوعية  مش 

يشمل العنارص  و حياة أعىل لجميع الناس، 

 االقتصادية واالجتماعية عىل حد سواء. 

ي حي   ال توجد اتفاقية ثابتة 
البلدان   لتعيي   وف 

ي تستخدمها األ  المعايت  النامية، فإن 
مم  التر

  ىمستو ال المتحدة تشمل الدخل القطري، و 

أمام   البنيات األساسية، وضعف  والصحي   التعليمي 

 الصدمات البيئية واالقتصادية. 

ي المائة من  64ويقيم 
ي بلدان أقل   سكان العالمف 

ف 

(، و  ي   13 يقيم نموا )باستثناء الصي  
ي المائة ف 

أقل  ف 

ي   البلدان نموا 
ي تواجه عقبات هيكلية شديدة ف 

التر

 . وجه التنمية

 

 

ي تواجه البلدان النامية من 
هذه الجائحةالمخاطر التر  

ي المائة من البلدان النامية وأكتر من  
يالحظ األونكتاد  أن 60 ف 

 تعتمد عىل صادرات السلع   80
ً
ي المائة من أقل البلدان نموا

ف 

ي الدخل  
األساسية. ومن المتوقع أن يؤدي االنخفاض الحاد  ف 

ي  ي األجنت 
من هذه الصادرات، وكذلك من السياحة  المتأنر

ي 
البلدان   والتحويالت المالية، إل الحد من قدرة الحكومات ف 

 النامية عىل دعم سكانها. 

ي البلدان النامية،  
كما أن القطاع غت  الرسمي   كبت  بشكل خاص ف 

ي هذه البلد 
 من حيث يشكل األفراد ف 

ً
ا  كبت 

ً
ي المائة   55ان جزءا

ف 

من سكان العالم الذين ال يحصلون عىل الحماية االجتماعية. 

ونتيجة لذلك، يتعي   عىل العديد من أشد الناس فقرا  مواصلة  

وس  العمل لكسب الدخل، عىل الرغم من مخاطر اإلصابة بالفت 

ه . ونش   

ي هذه البلدان النامية، حيث ال يكون
ي   ومع ذلك، فف 

العزل الذانر

 ،  تكون الظروف مواتية أكتر النتشار  كوفيد-19.  
ً
ين خيارا للكثت 

 إل  
ً
ي المائة من سكان أقل البلدان نموا

ويفتقر حوالي  75  ف 

ي  
إمكانية الحصول عىل الصابون والماء، ويعيش الكثت  منهم ف 

ة مكتظة بالسكان. وباإلضافة إل ذلك،   ية  فقت  تجمعات حض 

ي غالبا ما تقل فيها  
ي هذه البلدان - التر

فإن النظم الصحية ف 

وس، مثل االختبارات  المعدات األساسية الالزمة للتصدي للفت 

ي من نقص التمويل وقد تطيح  
وأجهزة التنفس الصناعي -  تعان 

 بها  الجائحة  قريبا.  

 

ي المائة  70
 
 ف

   47من البلدان الـ 
ً
ف بها األمم المتحدة كأقل البلدان نموا ي تعتر

التر

ي   موجودة
 . أفريقيا ف 

 

والمساواة  19-كوفيد  

 

'... م'ال 19-كوفيد ليس   هو   وإنما عادل الكبت 

القائمة.  مفاقم التفاوتات  

 

ي   ، أستاذ هيفن كراولي 
مركز الثقة والسالم  ف 

ي،   ي جامعة كوفنتر
والعالقات االجتماعية ف 

 المملكة المتحدة  

 

10 
يل 

/أبر
سان

ني
20

20
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ي : بيان هام إلخالء المسٔوولية 
راء المنظمة الدوليةوال تعكس بالض    ي   راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي   اآلراء المعرب عنها ف 
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ٔ
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ٔ
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ي  ا

ٔ
عضا  من ا

ٔ
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ٔ
 .ها ئكا رس   ا

 

والتحويالت الدولية  19-كوفيد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي عام 
من التحويالت الدولية إل   مليار دوالر  551، أرسل المهاجرون 2019ف 

ي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، أي أكتر من ثالثة أضعاف 
األرس ف 

ي تلقتها. وقد برزت التحويالت المالية  حجم المساع
  كمحركاتدات الرسمية التر

ة.   تزايد هامة للتنمية عىل الصعيد العالمي مع  الهجرة عىل مدى العقود األخت 

، من المتوقع أن تنخفض التحويالت  المستقبلةقتصادات االولكن مع انكماش 

 . ي فبشكل كبت 
البلدان الرئيسية المستقبلة للتحويالت الدولية،  أحد ف 

  19-المرتبطة بـ كوفيد ، من المتوقع أن تنخفض اآلثار االقتصاديةلمكسيكا

ي المائة  20بأكتر من 
 . 2020عام ف 

ي 
المنطقة   19-كوفيدتوقع البنك الدولي أن يكلف   ،أفريقيا جنوب الصحراء وف 

ي عام  79و 37ما بي   
ي اإلنتاج ف 

سبب  ب 2020مليار دوالر من الخسائر ف 

ي بشكل كبت  )مثل التحويالت   االضطرابات التجارية، وانخفاض الدخل األجنت 

( وغت  ذلك من اآلثار. ومن المتوقع أن  ي المبارس  المالية واالستثمار األجنت 

ي المنطقة منذ  يحصل
 عاما.  25أول ركود ف 
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 ، ي تقرير الهجرة   ،2019المصدر: البنك الدولي
ف 

 ةالعالمي 

 الدعم المالي للبلدان النامية

ي التمويل  نقصا يقدر األونكتاد أن البلدان النامية تواجه 
اوح ما ف    3و 2بي   يتر

.    عىل مدى  ت دوالر تريليونا ي مواجهة  السنتي   القادمتي  
ذلك، قامت عدة  وف 

 منظمات دولية بنش  مواردها: 

 اتيجية   أطلقت المنظمة الدولية للهجرة خطة تأهب واستجابة استر

ي تحتاج إل   116.1عالمية بقيمة 
مليون دوالر لدعم البلدان التر

 . 19-موارد إضافية لدعم نظمها الصحية ومنع انتشار كوفيد

  ي أدرج
-كوفيد"السند االجتماعي لمكافحة   مضف التنمية األفريفر

 دوالر.  مليارات  3ي جمع " الذ19

  الطوارئ  صناديقمليار دوالر من  100 صندوق النقد الدولي يقدم

 لدعم البلدان النامية. 

  بلدا   25عىل مجموعة من المشاريــــع لمساعدة  البنك الدولي وافق

 دوالر مليار   1.9 قدرها ناميا، بتكلفة 

 

 

 السياحة والتنمية 

ي   السفر  قيود و تدابت  اإلغالق مع فرض 
ف 

احة مجلس السيجميع أنحاء العالم، حذر  

مليون وظيفة   50من أن    والتجارة العالمي 

ي جميع أنحاء  
ي قطاع السفر والسياحة ف 

ف 

كون لذلك  ت العالم معرضة للخطر. وقد 

ي    -عىل التنمية    شديدةآثار  
بلدان  ال سيما ف 

ي  أمريكا الوسىط   ومنطقة البحر الكاريت 

السياحة كبت  بشكل حجم حيث  وآسيا 

تبي   أن هذا القطاع هو مفتاح  إذ  -خاص 

 . التنمية االقتصادية والحد من الفقر 
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 حوكمة الهجرة العالمية : 19-بشأن كوفيد 12الورقة التحليلية 

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل   19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

ي  حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  
حدث المعلومات والتحليالت ف 

ٔ
 تتضمن ا

 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية
ي د اإللكيت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  

ون   research@iom.int: التالي  تر
. 

 : أزمة حوكمة عالمية 19-كوفيد

ي العالم اآلن  
تعرضت أنظمة الحوكمة   -  2020أبريل  نيسان/   10بلدا وإقليما حتر    185-  19-بـكوفيدمع تأثر معظم البلدان واألقاليم ف 

ي حي   أن الضغوط كانت  
عىل النظم الصحية واالقتصادية واالجتماعية،   أشد العالمية لضغوط لم تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. وف 

لمنع المعدة  "أطرنا    ألن  حلت  الجائحةإن    البعضحاسمة، حيث يقول  أمنية  ؤثر عىل مجاالت  الجائحة تلمبكر أيضا أن  التحليل ا  يظهر 
ي االنهيار".  

ي كتاب والمواجهة الكارثية آخذة ف 
كيف أن االستقرار   المؤلف  ، يبي   والسالم  الجائحات بعنوان    1120عام  لوليام لونغ أصدره    ف 

 . 19- ، مثل كوفيد لجائحة ضحية قد يقع االقتصادي والسياسي العالمي 

 

 

االقتصادية والحوكمة    -آلثار االجتماعية ا

 العالمية

جانب   لإل  والمنسق  الفوري  عىل   19-كوفيدالتصدي 

الصحي  اآلثار المستوى  بتقييم  المتحدة  األمم  تقوم   ،

إطالق    فلدىلها.    والتصدي  للجائحةاالجتماعية االقتصادية  

المتحدة  األمم  كة،  المعنون    تقرير  مشتر "المسؤولية 

:  و  عالمي االقتصادية   التصديالتضامن  االجتماعية  لآلثار 

أنطونيو    قال  ،"19-كوفيدل المتحدة  لألمم  العام  األمي   

ي  : شغوتت 

 

... يجب أن نعالج األبعاد االجتماعية واالقتصادية 

عىل   كت   
التر مع  األزمة،  لهذه    أشد المدمرة 

رين: النساء، والمسنون، والشباب، والعمال   المتض 

ة  الصغت  والمؤسسات  المنخفضة،  األجور  ذوو 

والفئات    ، الرسمي غت   والقطاع  والمتوسطة، 

اإلنسانية   الحاالت  ي 
ف  سيما  وال  الضعيفة، 

 . اعات والت   

  

 األمم المتحدة  تدابت  تصديويمكن االطالع عىل المزيد من  

 . هنا بالنقر 

 

 

 19-وفيدكحقوق اإلنسان و و المهاجرون، 

ل  الشيعةالتدابت   كانت   للتصدي  اتخذت  ي 
- كوفيدالتر

ي تنطوي عىل فرض  و   19
وط   ،قيود عىل السفر التر   ورس 

ة، و الجديدة للحصول عىل  ، فرض تأشت  الحجر الصحي

الداخىلي و  التنقل  القيود تحديد/حظر  عن  فضال   ،

الصادرات،   عىل  لمكافحة تدابت   المفروضة  أساسية 

المحللي   إل   وس. ومع ذلك، يشت  بعض  الفت  انتشار 

، و   للوطنيي     نعمة غت  متوقعة من ثار  وجود آالقوميي  

قد و .  عىل المدى الطويل  التنقل العالمي شأنها أن تقلص  

القيود   رفعي  ال   وهناك    بعض  السفر،  عىل  المفروضة 

ي يتم اإلبالغ    حقوق اإلنسانمخاوف بشأن انتهاكات  
التر

 . 19-كوفيدل بعمليات التصدي علقفيما يتعنها 

لإليذاء، ال سيما    أول المعرضي   يكون المهاجرون  وقد  

احتجاز  مراكز  ي 
ف  هم  والذين  دوا،  رس  الذين  أولئك 

ي المجتمعات  و هاجرين،  الم
الذين قد يكونون مهمشي   ف 

غت    المهاجرين  مثل  دعت  النظاميي   المحلية،  وقد   .

للهجرة، الدولية  منظمات   المنظمة  جانب  أخرى،   إل 

شاملة   الحاجةتلبية    إل نهج  اتباع  لضمان  الملحة 

 . 19-كوفيدل الشاملعند التصدي  للمهاجرين 
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 . 19- هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيد )research@iom.int ( بحوث المنظمة الدولية للهجرة نتجت شعبةأ

ي : بيان هام إلخالء المسٔوولية
راء المنظمة الدوليةتعكس بالض   وال  ي   راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي  اآلراء المعرب عنها ف 

ٓ
وال . للهجرة ورة ا

ي ايع
و  المواد  دراجت 

ٔ
  عن التعبت   عرضها  ا

ٔ
يي ا

ٔ
و  للهجرة الدولية المنظمة جانب من كان  را

ٔ
ي ا

ٔ
عضا من ا

ٔ
و  ها ئا

ٔ
 .هائكارس   ا

 

ي االتفاق العالمي بشأن الهجرة 
 
 الصحة ف

  ألهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية الصحة َمن أجل ااالتفاق العالمي  َيعتت  
 
شاملة مع اإلشارة إل الصحة والوصول إل الرعاية   ولوية

ي الفصل المتعلق 
ي إطار برنامج اإلحصاءات العالمية ف 

ي عدة أهداف. وترد األهداف الرئيسية المتصلة بالصحة ف 
بالهجرة  الصحية ف 

فرصة استخدامه أداة للنهوض   ة الصحي االتفاق العالمي لألوساطتيح ي. و 2020لعام  يةتقرير الهجرة العالمن م والصحة

ي إطار المناقشات المتعلقة بإدارة الهجرة، حيث 
ك قطاعبالسياسات والخدمات الصحية المراعية للمهاجرين ف  تر ي كث ي 

ت  الصحة ف 

 من األحيان. 

 

 

وحوكمة  19-مقاالت جديدة عن كوفيد

 الهجرة 

How Will the COVID-19 pandemic reshape 

refugee and migration governance? by 

Kristin Sandvik and Adèle Garnier 

“We are all fragile, but we are not all 

equally fragile”: Humanitarian operations 

amidst the COVID-19 pandemic by Andrea 

Silkoset 

Mekong governments urged to protect 

migrants workers by Michelle Russell 

COVID-19: consequences for international 

migration and development by Jason 

Gagnon 

The coronavirus pandemic could be 

devastating for the world's migrants by 

Marie McAuliffe and Celine Bauloz 

Coronavirus is spreading across borders, 

but it is not a migration problem by Natalia 

Banulescu-Bogdan, Meghan Benton and 

Susan Fratzke  

 
 

 
 

بالهجرةتعمل  و  المعنية  المتحدة  األمم  عىل    شبكة 

نطاق   عىل  والمنسق  الفعال  الدعم  تقديم  ضمان 

ي 
ف  األعضاء  الدول  إل  ومتابعة   مجال  المنظومة  تنفيذ 

اآلمنة  الهجرة  أجل  من  العالمي  االتفاق  واستعراض 

 والمنظمة والنظامية.   

العالم   فيه  يواجه  الذي  الوقت  ي 
جائحة  وف 

ي 19-كوفيد
تحت   المتحدة  ،  األمم  شبكة   

المعنية بالهجرة الجهود الهائلة المبذولة حتر  

اك   لمكافحة هذه األزمة وتحث عىل إرس  اآلن 

النظر   -الجميع   بغض  المهاجرون  فيهم  بمن 

ي الجهود الرامية إل التخفيف   - وضعهم عن 
ف 

 . مساره ونقضمن أثر هذا المرض 

الكامل   البيان   هنا اقرأ 
 
أيضا انظر  المعنون  .   المرجع 

Community of Practice: Voices from the 

Ground،  المعلومات تبادل   الذي يهدف إل تسهيل 

بشأن   والبناءة  لالواقعية  التصدي  .  19-كوفيدتدابت  

من المقدمة  تلك  ها  نش  تم  ي 
التر المساهمات   وتشمل 

بشأن   الدولي  التعاون  الحاملي   منصة  غت   المهاجرين 

للهجرةو لوثائق   الدولية  الكاثوليكية  منظمة  و   اللجنة 

ها  األرض المطهَرة من األلغام  . من المؤسسات  وغت 
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ا  تتمديد التأشير

بل الرئيسية المؤدية إىل  ة من السُّ ي التأشير
تجاوز مدة اإلقامة المحددة ف 

هم من  ي يواجهها ماليير  العمال وغير
 للمعضلة الت 

ً
مخالفة النظام. وإدراكا

ات تنتهي صال ،المهاجرين الذين يحملون تأشير
ً
 20مدد أكير من  حيتها قريبا

ة ات صالحية التأشير  بصورة تلقائية في 
ً
وقد طبق بلد واحد عىل األقل  . بلدا

ي إطار التصدي من ك
ات ف  ل منطقة من مناطق العالم سياسة تمديد التأشير

 . 19-لـمرض كوفيد

حوكمة الصحة العامة 

 ةوالهجرة غير النظامي

دار إدارة 
ُ
ي ت
تب عىل عمليات التصدي الت  قد تي 

ي نظم 
ية ف  سيئة أو غير كافية أو بطريقة تميير 

الهجرة والنظم الصحية آثار سلبية متعددة 

ي 
عىل صحة المهاجرين والمجتمعات الت 

 . ون معهايتفاعل

ي 
قد يكون المهاجرون الذين هم ف 

أوضاع غير نظامية وملتمسو اللجوء 
لون والمتَجر بهم 

َ
واألشخاص المستغ

ضير  بشكل خاص لخطر اإلصابة  معرَّ
ألن بيئة عيشهم أو  19-بمرض كوفيد

وس من دون  عملهم قد تعرضهم للفير
 . الحماية الالزمة

ي  — مقررا األمم المتحدة الخاصان فيليت 

اليس موراليس وماريا غراتسيا غونز

مذكرة  لالطالع عىل اهن رجيامارينارو. انق

 . اإلحاطة الصحفية

 بقيود السفر، والتهري      

اق. ومع استمرار رسيان القيود المفروضة  الحدود سهلة ضبع لال تزا حت  مع أحدث حاالت الحظر والقيود المفروضة عىل السفر، االخي 

ايد19-عىل السفر والمرتبطة بمرض كوفيد ، بل إن بعضهم قد  صأن يلجأ األشخا نالمخاوف م ، تي   ايد إىل المهربير  اليائسون بشكل مي  

 . ي أيدي المتجرين بالبشر
ات  ةالمبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عي  الوطني صدرتوأ يقع ف  منشورا يتضمن معلومات عن التغير

ي عمليات تهريب المهاجرين تجاوبا 
ي حصلت ف 

ي النيج تشير  . فعىل سبيل المثال،19-مع تدابير مكافحة كوفيدالت 
أن  إىل راألدلة المبكرة ف 

ويال وكولومبيا . المهربير  يتجهون نحو طرق أكير رسية، قد تكون أيضا أكير خطورة  نأعرب المسؤولون ع ،وعىل الحدود الفاصلة بير  في  

وا عىل اتخاذ قرارات محفوفة بالمخاطر بشأن التنقل  ي أعقاب قلقهم إزاء المهاجرين الذين أجي 
تشمل توظيف عمليات تهريب منظمة ف 

 . قرار كولومبيا إغالق العديد من نقاط التفتيش الحدودية

 : مخالفة النظام، والحماية والتهريب19-التحليلية بشأن كوفيد 13الورقة 

تبة عىل مرض كو ي مجاىلي الهجرة والتنق 19-فيدفهم اآلثار المي 
 لف 

ي  19-ُصممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيد 
 حت  تتضمن أحدث المعلومات والتحليالت ف 

 كة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل. بيئة رسيعة الحر

 : ي التاىلي
ون  يد اإللكي  ، يرج  مراسلتنا عي  الي   .research@iom.int إذا كانت لديك مادة للنشر

 ةالمفوضية األوروبيو ؛سنيوالند تشي المصدر:
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 بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والتهري         

ي ذلك دعم المعابر الحدودية الشية،أثار ا
 
 ةتساؤالت وجيه ستخدام التكنولوجيا، مثل تطبيقات االتصاالت لتبادل أحدث المعلومات، بما ف

المسيئير  والمستغلير   تجنب المهربير   لتمكير  المهاجرين منو ،بوالتهري بشأن مدى استخدام التكنولوجيا لدعم الهجرة غير النظامية

ي عرص كوفيد . ن بالبشر للمهاجرين والمتجري
ي اتخاذ القرار ف 

،  19-بل أصبحت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أكير أهمية للمهاجرين ف 

 . بسهولة ويتشات أو بواتسا عي  منصات المراسلة مثل ةالمضلل توالمعلوما ةمعلومات الصحة العام يمكن نشر  حيث

ن إىل الخدمات األساسي  ةوصول المهاجرين غير النظاميير

ي 
ي تدابير لمعالجة أوجه التفاوت ف 

اتخذت الدول والمدن ومنظمات المجتمع المدن 

 :  وصول العمال غير النظاميير  إىل الخدمات األساسية. ومن هذه الجهات ما يىلي

تغا تفتح• عم الحكومية لملتمسي اللجوء إمكانية الوصول إىل نظم الد لالي 

 . والمهاجرين غير النظاميير  

بغض النظر عن  المقيمير   عالعديد من الخدمات لجمي كتقدم مدينة نيويور •

 . وثائق الوضعية

 تاتحاد لمنظما ووه قام اتحاد المانحير  المهتمير  بالمهاجرين والالجئير  •

ي والمؤسسات
كات الخاصة بتنظيم موارد لفائدة  المجتمع المدن  والشر

ي الواليات المتحدة
ي وضعية نظامية وغير نظامية ف 

 . المهاجرين الموجودين ف 

حي  لاالحتجاز والير

 ينالمهاجر زاحتجا واصلت بعض البلدان

أثناء الجائحة،  موترحيله غير النظاميير  

عىل الرغم من المخاطر الصحية والقيود 

 من دعد المفروضة عىل السفر. وبدأ

ي إطالق رسا نالبلدا
بعض المهاجرين  حف 

 غير النظاميير  من مراكز احتجاز

ي حاالت أخرى،
 
 صدرت المهاجرين. وف

باإلفراج عن المحتجزين  ةأوامر قضائي

ي  19-بسبب اإلصابات بمرض كوفيد
ف 

 . مرافق االحتجاز

ي وضعية غير نظامي
ن

 ةدعم العمال المهاجرين الذين هم ف

ي 91-وضمان الحماية الصحيحة من كوفيد لضمان استمرار عملهم لبدعم أق دائما ما يحظ  العمال المهاجرون غير النظاميير  
 
، حت  ف

ي تراها الحكومات "أساسية لقطاعات العم
ناء عمليات اإلغالق. وفيما يىلي بعض المقاالت/اإلرشادات المتعلقة بمواطن الضعف أث "الت 

 :  وعمليات التصدي السياساتية لحماية العمال المهاجرين غير النظاميير 

 ةمن إعداد المنظمة الدولي ةعمل واألعمال التجارية لتعزيز حماية العمال المهاجرين خالل األزمة الصحية الحاليتوجيهات ألصحاب ال •

 ةللهجر

وس كورونا( أسئلة يتكرر طرحها  19-منظمة العمل الدولية وكوفيد يير معا •   الدولية لالعم ةمنظم دمن إعدا : )فير

ي خوف خالل أزمة كوفيد شالعي •
ىلي 19-ف 

ي وضعية هجرة غير آمنة، والعنف المي  
ي يعشن ف 

ي  : المهاجرات الالن 
 نماكلوي من إعداد كانر

 . 19-( هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيدtresearch@iom.in) ةبحوث المنظمة الدولية للهجر أنتجت شعبة 

ي  بيان هام إلخالء المسؤولية: 
ورة آراء المنظمة الدولية للهجرة. وال يعت  ي هذه الوثيقة هي آراء المؤلفير  وال تعكس بالرص 

اآلراء المعرب عنها ف 

كائهاإدر  . اج المواد أو عرضها التعبير عن أي رأي كان من جانب المنظمة الدولية للهجرة أو أي من أعضائها أو رسر
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؟  ما هو االتجار بالبشر

وتوكول  لمنع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة   2000عام وفقا لبر

ف االتجار بالبشر عىل أساس ثالثة عنارص تراكمية رئيسية  النساء واألطفال، ُيعرَّ

 :  هي

 عىل ضحايا االتجار 19-أثر كوفيد

ي لالتجار. ومن  تحديد هويةمن الصعب 
ضحايا االتجار بسبب الطابع اإلجرامي الخف 

أن تزيد من تقليص جهود تحديد الهوية بسبب تداببر الحجر، وتحول   الجائحةشأن 

ه من  أولويات إنفاذ القانون من إلقاء القبض عىل المتجرين إىل رصد الحجر وغبر

ي تؤدي دورا 19-التداببر المتخذة لمكافحة كوفيد
، وإغالق الخدمات االجتماعية الت 

ي تحديد ضحايا االتجار. 
 هاما ف 

ي حماية ضحايا االتجار أيضا،
ال سيما عندما يواجهون صعوبات  وقد تؤثر الجائحة ف 

اقتصادية قائمة من قبل. وقد تجعلهم ظروفهم المعيشية عرضة لخطر  -اجتماعية 

 عندما بإعادة  استغاللهم اإلصابة بالعدوى. كما أن مخاطر أكبر تحوم حولهم وتهدد 

ال يستطيعون االستفادة من المساعدة والرعاية بسبب تعليق الخدمات أو استحالة 

ي  
 الضحايا.    مالجر  ممارسة التداببر الوقائية ف 

ي معركة كوفيد
 
 19-متحدون ف

ي أذربيجان، أدى اتجار جماعات 
ف 

إجرامية بمعدات الحماية الشخصية 

ي 
خارج المنطقة إىل حدوث نقص ف 

مجموعة من ضحايا المعدات. وتقوم 

ي مأوى تدعمه المنظمة الدولية  االتجار
ف 

للهجرة بإنتاج األقنعة ألنفسهم 

ي مكافحة 
، مما يسهم ف  وللمجتمع المحىلي

 الجائحة. 

 االتجار بالبشر والرق الحديث والتهريب: 

 ما هي االختالفات؟

ا ما يشار إىل االتجار بالبشر باسم "الرق   كثبر

ه عن تهريب المهاجرين.  ي تميبر 
الحديث"، وينبغ 

ا ما يتداخالن   من الناحية  ورغم أن االثنير  كثبر

 :  العملية، يكون االتجار، بخالف التهريب كما يىلي

تب عليه اإلكراه أو  • يحدث دون موافقة، مما يب 

 الخداع

 )الذي 
ً
• يكون لغرض االستغالل المستمر تحديدا

 ال ينتهي بعد الوصول إىل الوجهة(

ها.     • يمكن أن يحدث داخل حدود الدول و/أو عبر

 : االتجار بالبشر 19-التحليلية بشأن كوفيد 14الورقة 

تبة عىل مرض كوفيد ي مجاىلي الهجرة والتنقل 19-فهم اآلثار المب 
 ف 

ي  19-ُصممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيد 
 حت  تتضمن أحدث المعلومات والتحليالت ف 

 بيئة رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل. 

 : ي التاىلي
ون  يد اإللكب  ، يرجر مراسلتنا عبر البر  .research@iom.intإذا كانت لديك مادة للنشر
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تبة عىل االتجار بالبشر بسبب جائحة  ايدة متر مخاطر متر 

 19-كوفيد

ي  مكامن الضعفللجائحة إىل تفاقم   االقتصادية -اآلثار االجتماعية تؤدي 
ف 

ي ذلك المسائل المنهجية المتصلة بالرعاية الصحية أو 
مجتمعاتنا، بما ف 

ي 
الضمان االجتماعي أو ضمان العمالة أو ظروف العمل. وكما هو الحال ف 

انعدام األمن، والفقر من شأن تزايد عوامل  االقتصادية،أوقات األزمات  

أن تكون عوامل رئيسية دافعة إىل  فاشيات األمراضالناجم عن   والتهميش

 .   الجماعات اإلجرامية مثل المتجرينالمرجح أن تغتنم  ومناالتجار بالبشر

ي من   البطالةضعَف الناس ألغراض استغاللية. ومن شأن زيادة معدالت 
الت 

ي األشهر المقبلة أن تزيد ضغوطا إضافية عىل العمال 
المرجح أن تتفاقم ف 

التحويالت المالية وتزيد من المنافسة عىل الوظائف، مع الحد من تدفقات 

 إىل بلدان المنشأ، مما يعرض المزيد من األرس للفقر.  الدولية

وقد تتخذ مخاطر االتجار بالبشر الناجمة عن الجائحة األشكال التالية عىل 

 سبيل المثال: 

مع قلة الرقابة عىل ظروف العمل االستغاللية  تعطيل سالسل اإلمداد •

ي الطرف اآلخر من السلسلة. 
 المحتملة ف 

 قد  •
ً
ي البيت دون موارد مالية ماال

إقراض المصانع العماَل المحجور عليهم ف 

 . عبودية الدينيتحول إىل  

ي مجال الجنس حظر •
ي بعض البلدان مما يهدد  العمل ف 

بسبب اإلغالق ف 

بدفع المشتغالت بالجنس إىل العمل الشي وزيادة تعرضهن لالتجار 

 .  بالبشر

 أنواع االستغالل الرئيسية

ي لبيانات مكافحة االتجارالمركيسلط 
 ز التعاون 

الضوء عىل أن النوعير  الرئيسيير  من استغالل 

ضحايا االتجار هما االستغالل الجنسي 

ي المائة( والعمل القشي  ) 53.66)
ي  41.81ف 

ف 

 المائة(. 

وكان االتجار بمعظم ضحايا االستغالل من أجل 

ي القطاعات التالية: 
 العمل ف 

ىلي ) •
ي ا 30العمل المب  

 لمائة(ف 

ي المائة( 16البناء ) •
 
 ف

 %(10الزراعة ) •

ي المائة( 9التصنيع ) •
 ف 

ي المائة( 8الضيافة ) •
 ف 

لون والمتَجر 
َ
ي أوضاع غبر نظامية وملتمسو اللجوء واألشخاص المستغ

قد يكون المهاجرون الذين هم ف 

ضير  بشكل خاص لخطر اإلصابة بمرض كوفيد عملهم قد تعرضهم ألن بيئة عيشهم أو  19-بهم معرَّ

وس من دون الحماية الالزمة.   للفبر

ي غونزاليس موراليس، ومقررة بيان ي بحقوق اإلنسان للمهاجرين،  السيد  فيليتر
األمم  صادر عن المقرر الخاص لألمم المتحدة المعت 

ي 
 2020نيسان/أبريل  3المتحدة الخاصة المعنية باالتجار باألشخاص،  السيدة  ماري غراتسيا  جيامارينارو، ف 

 . 19-( هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيدresearch@iom.int) بحوث المنظمة الدولية للهجرةأنتجت شعبة  

ي بيان هام إلخالء المسؤولية: 
ورة آراء المنظمة الدولية للهجرة. وال يعت  ي هذه الوثيقة هي آراء المؤلفير  وال تعكس بالض 

اآلراء المعرب عنها ف 

كائها. إدراج المواد أو عرضها التعببر   عن أي رأي كان من جانب المنظمة الدولية للهجرة أو أي من أعضائها أو رسر

ي انقر عىل 
للحصول عىل كامل العرض  الرسم البيان 

 والتحليل
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 المهاجرون عىل الخط األمام  : 19-بشأن كوفيد 15الورقة التحليلية 

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل  19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

ي   حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  
حدث المعلومات والتحليالت ف 

ٔ
 تتضمن ا

 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية
ي د اإللكي ت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  

ون   research@iom.int: التالي  تر
. 

 مساهمات المهاجرين... قبل الجائحة 

ب ي ت الجائحة  ض 
ي الغالبالمناقشات حول الهجرة والمهاجرين  وقت كانت فيه    العالم ف 

، من المهم  سلبية ف  . واآلن، أكتر من أي وقت مض 

ي مجتمعاتهم األصلية أو 
ي قدمها المهاجرون، سواء ف 

ي المساهمات التر
ي بلدان  التفكتر ف 

ي العالم  مساهمات المهاجرين    تعود .  الوجهة  ف 
إل ف 

، ولكن يمكن القول إنها أصبحت أكتر   مئات السنير 
 
ي ثالثة مجاالت:   تجليا

ة، وخاصة ف  ي العقود األختر
 ،المساهمات االجتماعية الثقافيةف 

اف بمساهمات المتحول دون اال عقبات ظهور  . وعىل الرغم منواالقتصادية ،والمدنية السياسية مدى   19-كوفيد يبير  لنا  هاجرين، عتر
ابطةأهمية المهاجرين، و   .ويعتمد بعضها عىل بعض  كيف أصبحت مجتمعاتنا متر

 

  خالل أساسيونأنهم  ثبتالمهاجرون الذين 

 19-كوفيد  أزمة

لط الضوءخالل     عىل مساهمات هذه الجائحة س 

ي المجتمعات.  المهاجرين 
ي فالحاسمة ف 

  البلدانف 

ي قطاعات  يؤدي،  األوروبية
 رئيسية ف 

 
المهاجرون أدوارا

لي  الخدمات األساسية، مثل الزراعة،
،  والعمل المت  

والرعاية، والصحة العامة، وإنتاج األغذية، والنقل. وف   

ي حث الناس عىل "ي  المتحدة،  المملكة
ي ف 
"  بريطانياالجت 

  نو الروماني ونالمزارعنقل ي  المحاصيل، و  لتجنب فقدان

 . ي  قائمة مشاكل مماثلةوثمة جوا لمساعدة المزارعير 
  ف 

اليا  بكل منالزراعة  قطاع   ،يا وإيطال ،والهند  ،وألمانيا  ، أستر

 والواليات المتحدة.   ،وتركيا  ، وتايالند  ،إسبانياو 

 

ي تعلمناها  من
ي  األشياء التر

هذه األزمة الحالية    ف 

هم   هو أن العديد من األشخاص الذين نعتت 

ي الواقع بالغ
 و ذوي مهارات منخفضة هم ف 

ي الواقع عمال  
األهمية لحسن ستر بلدنا وهم ف 

ف بهم".   رئيسيون معتر

 

ي           
لمان ف  المملكة المتحدة،   عضو الت 

 دابلستيف 

 

 

 الصحيون المهاجرون العمال

بنقص المهنيير  الصحيير    الصحيير   العمال ترتبط هجرة 

ي العالم، ولكنها 
  فبعدما خالل هذه الجائحة.  برزت أكتر ف 

ي إيطاليا 
وس  مرض  تمتىلئ ببدأت المستشفيات ف  فتر

ي مجال الرعاية الص  كورونا، جاء العاملون 
 حية ف 

 
من  جوا

ي أماكن أخرى  كوبا و  ،الصير  و  وروسيا، ،بولندا و  ،ألبانيا 
وف 

 لمساعدة. من أجل مد يد ا 

 ما يكون المهاجرون ممثلير   
 
ي كثتر من البلدان، غالبا

وف 

ي قطاع الصحة مقارنة بالقطاعات األخرى،  
 ف 
 
 مفرطا

ً
تمثيال

ي الخط األمامي 
ي العديد من البلدان مع   ويخدمون ف 

ف 

تصاعد األزمة الصحية. وقد كانت هناك حاجة إل  

ي السياسات، مثل
ات ف   : ما يىلي  تغيتر

  اليا رفعت القيود المفروضة عىل ساعات  أستر

 الطالباتلممرضات الممرضير  الطالب وا عمل 

   بمساعدة مسعفير  مهاجرين غتر    ألمانيا تستعير

 مسجلير   

  ي الطب األجانب   ويوركنيتسمح اآلن لخريج 

ي عن سنة  تقل تجربتهمالذين ال 
كلية الطب    ف 

  .  العليا برعاية المرض 
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 . 19-هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيد )research@iom.int (  بحوث المنظمة الدولية للهجرة نتجت شعبةأ

ي : بيان هام إلخالء المسٔوولية 
راء المنظمة الدوليةتعكس بالض    وال   ير  راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي   اآلراء المعرب عنها ف 

ٓ
وال  . للهجرة ورة ا

ي ا يع
و  المواد  دراجت 

ٔ
  عن  التعبتر  عرضها  ا

ٔ
يي ا

ٔ
و  للهجرة الدولية المنظمة  جانب  من  كان  را

ٔ
ي  ا

ٔ
عضا  من ا

ٔ
و  ها ئا

ٔ
 .ها ئكا رس   ا

 

 بلغات متعددة 19-عن كوفيد الحاجة إىل معلومات دقيقة

ي 
ي العديد من المجتمعات المحلية، ف. 19- التصدي لكوفيدكانت المعلومات الصحية العامة حاسمة ف 

المهاجرون ورابطات  تطوع ف 
ي  وانكبالمهاجرين لتقديم ترجمات للرسائل األساسية المتعلقة بالصحة العامة. 

ي جميع أنحاء  والكويت إيطاليا المهاجرون ف 
  أفريقيا وف 

ي عىل 
المبادئ التوجيهية   منظمة أطباء العالمرسائل وتجنب االرتباك. وترجمت توضيح ال ترجمة المعلومات إل اللغات للمساعدة ف 

وس كورونا  ي جميع  45إل  لفتر
ي لغة الستخدامها ف 

  19-بكوفيد إعالمية معنية فرقا أنشأت رابطات المهاجرين  ، السويد أنحاء العالم. وف 
 لغة.  15تستعمل 

 

   عمال و 
 
عامالت المنازل المهاجرات ف

 الخط األمام  

ي منازل اآلخرين،    مألن عملهم يتطلب منه
أن يكونوا ف 

ي  
وأن يكونوا عىل اتصال وثيق باألفراد والعناض التر

وس، فإن  عامالت المنازل  عمال و قد تحمل الفتر

ي هذ يعملون
ي الخط األمامي ف 

م  ه الجائحةف 
 
، وه

ل من النساء المناز  عمال للخطر. ومعظم  ونمعرض

هذا   اقرأ وكثتر منهم مهاجرون )انظر الشكل أدناه(. 

ي جنوب أفريقيا    تدابتر التصدييحدد    ، الذي المقال
ف 

والمكسيك والواليات المتحدة األمريكية وهولندا  

ازيل.   والهند والت 

 

ي العالمالمصدر: 
استنادا إل بيانات منظمة  ،تقرير الهجرة ف 

 الدولية.  العمل

 

 

 

  مواجهةالالجئون 
 
 19-كوفيد  ف

 

ا ما نسمع عن   ايد كثتر دين داخليا    الخطر المتر  عىل الالجئير  والمش 

وس   واسع من أن   تخوف شديد عىل نطاق . وهناك  كورونا من فتر

الفعل من أكتر الفئات تكون هذه الفئات السكانية الضعيفة ب

 من كوفيد
 
را ممت19-تض   األمم المتحدةتصدي  عملية    . وقد ص 

لمساعدة ودعم هذه الفئات الضعيفة. ومع ذلك، فإننا نسمع 

ي جميع أنحاء العالم الذين يتخذون  
القليل عن الالجئير  ف 

وس  إجراءات ويساه ي مكافحة فتر
 : كورونا مون ف 

ي 
ها من معدات الحماية   يصنع إيرانف  الالجئون األقنعة وغتر

 الشخصية

ي 
لدعم  ويوزعنه الالجئات السوريات الصابون تصنع  ،األردنوف 

ي 
الالجئون  يفعل ،النيجر ممارسات النظافة الصحية الجيدة، وف 

ء  ي
يا الش   . ذاته  النازحون من نيجتر

ي  و
الالجئير  السوريير  للمسنير     ن منمتطوعو اليتسوق    ،سويشا ف 

ي منازلهم. 
هم ممن يحتاجون إل البقاء ف   وغتر

ي  
مبادرات السلطات المحلية من خالل  يدعم الالجئون    ،فرنسا وف 

ي المحاصيل. 
ي المزارع لجت 

 العمل ف 
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 ؟ما هي التحويالت المالية الدولية

ت نقدية أو عينية يقوم بها تحويال نتحويالت المهاجري

ي بلدان المنشأ. وتشمل 
المهاجرون إىل أقارب  هم ف 

مثل  ،تعويض الموظفي    التحويالت المالية الدولية أيضا

 . العمال عبر الحدود

 
 
بلغت تدفقات التحويالت المالية  ،للبنك الدوىلي  ووفقا

ي عا 706العالمية 
، 2019 ممليارات من الدوالرات ف 

المنخفضة  مليار دوالر تدفقت إىل البلدان 551منها 

ي عام 
أكبر  دالهن كانت ،2019والمتوسطة الدخل. وف 

مليار  82لق للتحويالت المالية بالدوالر األمريكي )مت

ي حي   
 مأكبر متلق مقارنة بحج اتونغ كانت دوالر(، ف 

(.  38اقتصادها ) ي المائة من الناتج المحلي اإلجماىلي
ف 

المرسلة  الدولة األوىل ةالواليات المتحد وكانت

ي عام 
 . مليار دوالر( 68) 2018للتحويالت المالية ف 

ي المتوسط، يرسل المهاجرون إىل أوطانهم
ي  15 وف 

ف 

 ةتسع وجود واحد من كل من دخلهم، مع ةالمائ

ي الطرف  –يون شخص مل 800حواىلي  وأ –أشخاص 
ف 

ي لهذه التدفقات
 . المتلق 

 ةعىل التحويالت المالي 19-أثر كوفيد

 ةالتحويالت المالية العالمي ععل نطاق واس ضتنخف من المتوقع أن

التحويالت الصادرة من  نتيجة للجائحة، حيث يتوقع أن تنخفض

ي المائة، أو بواقع  7بنسبة  ةالواليات المتحد
ي عام  6ف 

مليارات دوالر، ف 

 . ويدفع إىل ذلك ثالثة عوامل رئيسية هي : 2020

مثل الواليات  - ةللتحويالت المالي المرسلة نبعض أكبر البلدا قإغال •

ي محاولة منها للحد من تأثب   -المتحدة وألمانيا 
وس، مما  ف  الفب 

 . لغب  قادرين عل العم ترك العديد من المهاجرين

ي االنهيار األخب   19- كان لكوفيد •
ي تبي   أن طالنف ألسعار دور ف 

، الت 

وثيقة بقيمة التحويالت المالية، وال سيما من المهاجرين  لها صلة

ي 
 . اروسي المقيمي   ف 

ي يكون فيها لدى المهاجرين المال إلرساله إىل  •
ي الحاالت الت 

حت  ف 

رَسل –يام بذلك ديارهم، أصبح من الصعب الق
ُ
ي  80 حواىلي  إذ ت

ف 

ا عبر مزود بخ ةالمائ دمة التحويالت من التحويالت المالية فعلي 

ا  تأغلق المالية، غب  أن شبكات تحويل األموال هذه خدماتها جزئي 

ا  . أو كلي 

  

  

بالقيمة الدوالرية األمريكية، لدى البلدان المتلقية األوىل 

، حيث الهند والصي    للتحويالت المالية اقتصادات أكبر

 . بلدان متلقية 10وفرنسا وألمانيا من بي   أكبر 

بيد أنه عند الحساب بالنسبة المئوية من الناتج المحلي 

، تصبح البلدان المتلقية األوىل بلدانا ذات اق تصادات اإلجماىلي

ي 
ستان، وطاجيكستان، وهايت  غب     . أصغر، مثل تونغا، وقب 

ن للتحويالت المالي  ةأكبر المتلقي 

،  المصدر:  ي 2019البنك الدوىلي
 ةالهجرة العالمي تقرير ، ف 

 ة: التحويالت المالية الدولي19-التحليلية بشأن كوفيد 16رقة الو

تبة عل مرض كوفيد ي مجاىلي الهجرة والتنق 19-فهم اآلثار المب 
 لف 

ي  19-ورقات التحليلية لمرض كوفيدُصممت هذه ال 
 حت  تتضمن أحدث المعلومات والتحليالت ف 

 بيئة رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل. 

يد اإللك ، يرجر مراسلتنا عبر البر : إذا كانت لديك مادة للنشر ي التاىلي
ون   .research@iom.int ب 
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ي آذار/مارس 
 6.79 دوالر 200، بلغ متوسط التكلفة العالمية إلرسال 2020ف 

ي المائ
(  13.58)أو  ةف 

 
 ةهدف التنمية المستدام من وهو أعل بكثب   –دوالرا

ي 
ي المائة  3 المحدد ف 

وينشأ جزء كبب  من هذه التكلفة ألن معامالت  -ف 

ي العادة تحويل العملة. غب  أن 
ي ف 

التحويالت المالية عبر الحدود تقتض 

االقتصادية الناجمة عن الجائحة جعلت من الصعب عل مقدمي التقلبات 

الرسوم  خدمات التحويالت المالية تحديد أسعار الرصف، مما أدى إىل ارتفاع

  . برصف العمالت األجنبية المتصلة

ي قد تعوض هذه الرسوم انخفاض قيمة عمالت البلدان 
ومن العوامل الت 

يد من  . ما يرسله المهاجرون إىل أوطانهم ةقيم المتلقية، مما سب  

  

  

سن عدد من البلدان سياسات ترمي إىل مكافحة 

ي التحويالت المالية: 
 االنخفاض المتوقع ف 

•  
 
التابع  91-لمتتبع سياسات مكافحة كوفيد وفقا

، أعفت الحكومة  لصندوق النقد الدوىلي

ىل الشيالنكية تدفقات التحويالت المالية إ

ائب  . الداخل من بعض األنظمة والرص 

ي  •
األموال  لُسمح لوكاالت تحوي ،يزيمبابو ف 

ي األسبوع 3بفتح محالتها 
"للسماح  مرات ف 

باستالم التحويالت المالية بالعمالت 

ي ال يمكن التعامل بشأنها عل أي 
األجنبية الت 

 . منصة رقمية"

  

  

  

  

 ةت الماليتكلفة التحويال

ي أفريقيا 
 اآسي بلدان إىل -لوالصوما مرص مثل -من بلدان ف 

ي البحر  ومنطقة تشكل التحويالت  ،وأمريكا الالتينية الكاريتر

 
 
 حاسما

 
 . للدخل، ال سيما بالنسبة ألفقر الناس المالية مصدرا

 ما تشكل التحويالت المالية
 
ي المائة 60 وغالبا

من دخل  ف 

الشؤون االقتصادية  وتقدر إدارة األرس المعيشية،

ي المائة من  75 نأ ةواالجتماعية التابعة لألمم المتحد
ف 

وريات، مثل الغذاء  ستخدم لتغطية الرص 
ُ
األموال المتلقاة ت

 . والرسوم المدرسية والنفقات الطبية

ي التحويالت
المالية بأي شكل من  وال يتمتع العديد من متلق 

ولذلك ال يستطيعون سد أي  ،الحماية االجتماعية أشكال

ي الدخل ناجم عن انخفاض التحويالت المالي
 ةخصاص ف 

 . المتلقاة

وبازدياد الهجرة، ازدادت أهمية التحويالت المالية بالنسبة 

: فهذه التدفقات المتوجهة إىل ةالتنمي إىل
 
 البلدان أيضا

أكبر من المعونة اإلنمائية  لالمنخفضة والمتوسطة الدخ

ي المبارسر  بثالثة أضعاف وتضاهي حجم االستثمار األجنتر

ي 
. وف 

 
  66 تقريبا

 
ي  5شكلت التحويالت المالية الدولية  ،بلدا

 ف 

ي عام 
 من الناتج المحلي اإلجماىلي ف 

 . 2019المائة أو أكبر

ما  إىل أن التحويالت المالية قد تساعد عل تحقيقوبالنظر 

السبعة  ةالمستدام أهداف التنمية أهداف من 7ال يقل عن 

،  البنك الدوىلي  أن غيابها سيعوق التنمية. والواقع، نفإ عشر

 19-انخفاض التحويالت المالية بسبب كوفيد أشار إىل

ي دفعت أفريقيا جنوب الصحراء إىل 
كأحد االضطرابات الت 

  25أول ركود لها منذ أكبر من 
 
 . عاما

 19-أثر انخفاض التحويالت المالية بسبب كوفيد

ي المائ 70
ن
ي  ةف

 نم اتتلقاها غامبي حصة التحويالت المالية الت 

قة" الرئيسية )إسبانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة 
َ
"االقتصادات المغل

 . والواليات المتحدة(

 ةعمليات التصدي السياساتي

 . 19-( هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيدtresearch@iom.in) ةبحوث المنظمة الدولية للهجر أنتجت شعبة 

ي  بيان هام إلخالء المسؤولية: 
ورة آراء المنظمة الدولية للهجرة. وال يعت  ي هذه الوثيقة هي آراء المؤلفي   وال تعكس بالرص 

اآلراء المعرب عنها ف 

كائها إدراج  . المواد أو عرضها التعبب  عن أي رأي كان من جانب المنظمة الدولية للهجرة أو أي من أعضائها أو رسر
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 اآلثار عىل األطفال والشباب المهاجرين : 19-بشأن كوفيد 17الورقة التحليلية 

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل   19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

ي  حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  
حدث المعلومات والتحليالت ف 

ٔ
 تتضمن ا

 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية
ي د اإللكيت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  

ون   research@iom.int: التالي  تر
. 

 األطفال والشباب المهاجرون 
 

 15يبلغون ما بي    األمم المتحدة الشباب عىل أنهم أفراد    تعرف،  من العمر   سنة  18هم يبلغون ما دون عادة عىل أن  األطفال   بينما يشار إل
ي عام  56اك أكتر من  . وعىل هذا األساس، كان هنمن العمر   سنة  24و  

ي المائة   21  حوالي أي ما يمثل    ،2019مليون طفل وشاب مهاجر ف 
ف 

ي جميع أنحاء العالم. 
ي نهاية عام  مليون طفل 31نزح و من إجمالي عدد المهاجرين الدوليي   ف 

 . 2018عىل مستوى العالم ف 
 

ي  و األطفال المهاجر   قد يكونعوامل أخرى،  عىل  و   سنهم ضعف األطفال والشباب عموما عىل    وبينما يتوقف
 مزدوجة حالة ضعفن ف 

ي وضعيوجد  بصفة خاصة بوصفهم أطفاال ومهاجرين. و 
 ألنهم   أشد   األطفال المهاجرون غت  المصحوبي   والمنفصلون عن ذوي  هم ف 

ً
ضعفا

 رعايتهم. بال يتمتعون بحماية والديهم و 
 

 عىل التعليم  19-كوفيد  جائحة تأثي  
 

ي 
ي جميع أنحاء  من مرحلة من التالميذ والطالب  مليار  1.5نيسان/أبريل، تأثر أكتر من  17ف 

ي إل التعليم العالي ف 
التعليم قبل االبتدان 

ي المائة من    91.3أو عىل نطاق البلد، وهو ما يمثل  عىل الصعيد المحىلي  لمدارس  ل  إغالقعمليات  العالم ب
ي جميع ا  كلف 

لمتعلمي   ف 
 أنحاء العالم. 

ي حي   أن إغالق المدارس يؤثر عىل جميع األطفال والشباب، فإن  
وف 

انتشار   أثناء  بعد  عن  أوجه  الجائحةالتعلم  حدة  من  عدم    يزيد 
أن  . القائمة  المساواة من    ذلك  المائة  25أقل  ي 

البلدان   ف  من 
الدخل   البلدان  تتيح  المنخفضة  ي 

ف  وحتر  بعد.  التعلم عن  إمكانية 
ي تفعل ذلك، قد ال تتاح  

والشباب من األرس المعيشية    لألطفالالتر
المهاجرين،   مثل  ة،  والفقت  الحصولالمهمشة  عىل    إمكانية 

رقمية الالزمة. كما أن األطفال والشباب المهاجرين  التكنولوجيات ال
قد يتعرضون    الجائحةالذين ال ينقطعون عن الدراسة أثناء انتشار  

 لخطر االنقطاع عن الدراسة أو التخلف عن ركب  
ً
.  تعلم اللغةأيضا

وقد ال يستفيدون أيضا من دعم آبائهم الذين قد يكونون أنفسهم ال  
 . الجائحةأثناء  ونقد يعمل أو يزالون يتكيفون مع البلد المستقبل 

 
 للحصول عىل بيانات تفصيلية من اليونسكو  الصورةانقر عىل 

ي بلدان أخرى، بدأت  
وس ف  ء ما لآلخرين.  أفكر  مع استمرار انتشار الفت  ي

ي إمكانية القيام بش 
ي تسجيل الرسائل وتبادل فف 

بدأت ف 

المعلومات حول التدابت  الوقائية وعن المرض للمهاجرين والالجئي   اآلخرين الذين ال يفهمون اللغة اإليطالية بشكل جيد،  

.  قطولم أنس  ي بلدي األصىلي
ي ف 
ي مساعدة بسيلو ديمبىلي   -أحبان 

ي إيطاليا  ف 
 المهاجرين ف 
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 . 19- هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيد )research@iom.int ( بحوث المنظمة الدولية للهجرة نتجت شعبةأ

ي : بيان هام إلخالء المسٔوولية
راء المنظمة الدوليةوال تعكس بالض   ي   راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي  اآلراء المعرب عنها ف 

ٓ
وال . للهجرة ورة ا

ي ايع
و  المواد  دراجت 

ٔ
  عن التعبت   عرضها  ا

ٔ
يي ا

ٔ
و  للهجرة الدولية المنظمة جانب من كان  را

ٔ
ي ا

ٔ
عضا من ا

ٔ
و  ها ئا

ٔ
 .هائكارس   ا

 

 زيادة خطر االستغالل الجنس  

عىل الرغم من القيود المفروضة عىل التنقالت  

من خطر   الجائحة زيد تالداخلية وعت  الحدود، 

، االستغالل الجنشي لألطفالو العنف واالعتداء 

ي ذلك 
 القشي.  الزواج المبكر بما ف 

عىل  وقد   الجنشي  االستغالل  نتيحدث   اإلنتر

األطفال والشباب المزيد من الوقت   حيث ينفق

انتشار  خالل  الرقمية  التكنولوجيات  عىل 

ظروف  الجائحة ي 
وف  أن  الحجر .   

ً
أيضا يمكن   ،

 
 
يؤدي  ت ساء معاملة األطفال داخل أرسهم، مما 

عىل  الجنشي  االستغالل  خطر  زيادة  إل   
ً
أيضا

طة فيديو إباحية.   نت من خالل تحميل أرس   اإلنتر

 

   ستغاللاالمخاطر 
 
العمل  ف  

عوامل  من  والتهميش  والفقر  المالي  األمن  انعدام  يكون  ما  غالبا 

ذلك   ي 
ف  بما  العمل،  ي 

ف  بالبش  االستغالل  ات االتجار  لتأثت   
ً
ونظرا  .

األمراض األطفال   فقد ،  فاشيات  االعتداء عىل  من خطر  بالتالي  تزيد 

ي  
ة    غرب أفريقيا واستغاللهم، كما كان الحال ف  ي فتر

مع   2016-2014ف 

ي إيبوال.  
 تفش 

ي العمل كما أن الشباب المهاجرين معرضون ب
شكل خاص لالستغالل ف 

لدى الشباب أكت   احتمال البطالة  نذلك أ. كشباب سواء كمهاجرين أو  

لعام   األزمة االقتصاديةخالل الصدمات االقتصادية كما كان الحال مع 

ما   . 2008 ا  أنهم كثت  ي   يعملون  والواقع 
وف   ، الرسمي غت   االقتصاد  ي 

ف 

تأثرا  األكتر  القطاعات  ي 
وف  العربات،  ي 

ف  العمل  أو  المؤقت  العمل 

بالنسبة بالجائحة خاصة  بصفة  سائدة  العوامل  هذه  وجميع   .

ي العمل. للمهاجرين الذين قد يص
 بحون بالتالي أكتر عرضة لالستغالل ف 

 األطفال المهاجرون غي  المصحوبي   والمنفصلون عن ذوي  هم 

. الجائحةعن والديهم وأقارب  هم هم أكتر عرضة للخطر، وال سيما خالل انتشار    نو المصحوبي   و/أو المنفصلاألطفال المهاجرون غت   

ذوي  هفقد   والمنفصلون عن  المصحوبي    المهاجرون غت   ي  وجد األطفال 
ف  الحال  أنفسهم دون حماية كافية، كما هو  مخيمات م 

ي اليونان أو فرنسا. وعىل الرغم من    المهاجرين 
ي خضم  النقل  المؤقت إلعادة التوطي   و   التعليق ف 

، تعهدت بعض  هذه الجائحةف 

غ أول من نفذ هذا التعهد بنقل    1  600بنقل    الدول األوروبية   من    12طفل غت  مصحوب من اليونان. وكانت لكسمت 
ً
  ملتمشي طفال

 اللجوء. 

ي مراكز احتجاز المهاجرين، بينما  
حتجز بعض األطفال ف  دعا قاض  وقد  إل بلدانهم األصلية.    ترحيلليات  تعرض آخرون لعميوي 

 إل
ً
ي لوس أنجلوس، الواليات المتحدة، مؤخرا

بعد أن كانت نتيجة الفحص    إطالق رساح األطفال المهاجرين من االحتجاز   اتحادي ف 

ي ملجأ لوالية نيويورك
 .إيجابية ف 
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 المهاجرون واإلمدادات الغذائية العالمية : 19-بشأن كوفيد 18الورقة التحليلية 

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل   19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

ي  حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  
حدث المعلومات والتحليالت ف 

ٔ
 تتضمن ا

 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية
ي د اإللكيت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  

ون   research@iom.int: التالي  تر
. 

ي االقتصادات المتقدمة النمو، يضطلع   تعتمد اإلمدادات الغذائية العالمية عىل الماليي   من 
ي العديد من البلدان، وال سيما ف 

المهاجرين. وف 

ي الزراعة وإنتاج األغذية. وحسب بعض التقديرات، يقوم العمال المهاجرون 
العمل الزراعي  رب  ع  بأكتر من العمال المهاجرون بدور حاسم ف 

ا عىل العمال الم  اليا وكندا وإسبانيا، من بي   بلدان أخرى، اعتمادا كبت  . وتعتمد بلدان مثل الواليات المتحدة وألمانيا وأستر هاجرين العالمي

ي قطاعاتها الزراعية والستدامة إنتاج األغذية. الحاصل  الموسميي   لسد النقص  
ي اليد العاملة ف 

عىل العمال فعال    بادية  19-كوفيد  وآثار  ف 

،  المهاجرين، وبالتالي
 وإمداداتها.  األغذيةتتأثر منتجات  الزراعيي  

 عطل العمل الموسمي للمهاجرين ي 19-كوفيد   

ي ذلك إغالق الحدود، إل عدم تمكن  
أدت قيود التنقل، بما ف 

ي تشتد الحاجة بعض البلدان من الوصول إل العمالة
  الزراعية التر

ركبل  حصاد دون  الزراعة الغذائيةتاركة إليها، 
 
ي  و. ت تتعفن ت

ف 

ي بلدان مثل 
إيطاليا وفرنسا، ألمانيا و جميع أنحاء أوروبا الغربية، ف 

ي العادة  نو العمال الموسمي عن المزارع يغيب
من القادمون ف 

قية، . وتشت  دون تنقلهم  يود السفر حالت قحيث  أوروبا الش 

 19-وفيدكالتقديرات إل أن قيود السفر واألمراض المرتبطة ب 

ي المملكة المتحدة،  عامل زراعي  80,000عدد تؤدي إل نقص 
ف 

اوح بي    نقصسبانيا  بينما إل  عامل  80,000و 70,000يتر

 . 250,000وإيطاليا 

ي 
ي اليد العاملة ف 

ي الوقت الذي تواجه فيه البلدان نقصا حادا ف 
وف 

ات العمل   قطاعاتها الزراعية، قامت بعض البلدان بتمديد تأشت 

وط دخول العمال الموسميي    الموسمي أو تخفيف رس 

اليا، التر تعتمد عىل اآلفالمهاجرين.  الف من العمال مددت استر

ات العمل، هادئالمحيط الالموسميي   ومعظمهم من جزر    تأشت 

لضمان الحصاد، بينما خففت الواليات المتحدة من   الموسمي 

عمال المزارع الموسميي   لتجنب نقص العمالة خالل   متطلبات 

ي ومع دخول البلد  الجائحة
ة الحصاد . كما خففت ألمانيا  ف  فتر

للسماح للعمال الزراعيي   المهاجرين   الحدود  عبور  من قواعد 

ت  ي المملكة المتحدة، أجت 
ي الوقت نفسه، ف 

بدخول البلد. وف 

 استئجار طائرات اإلغالق المزارعي   عىل تدابت  قيود السفر و 

 لجلب العمال المهاجرين. 

 

 

ي نظم   يؤدي
 ف 
ً
ا  كبت 

ً
المهاجرون دورا

ي وسيكون لاألغذية الزراعية. 
تمس لتدابت  التر

( و  تنقل
ً
 ودوليا

ً
ما ينجم عن ذلك  الناس )داخليا

ي اليد العاملة من 
عىل سالسل تأثت  نقص ف 

القيمة الزراعية، مما يؤثر عىل توافر األغذية  

 أسعار السوق عىل و 
ً
 ". عالميا

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( 

 

 العولمة والمحاصيل الغذائية 

تبي   األبحاث الحديثة أننا عىل الصعيد العالمي  

 من أي وقت مض  
ً
 عىل صعيد أكتر ارتباطا

قد وجدت دراسة ألصل المحاصيل أن  ف. الطبخ

ي النظام أهم المناطق األولية للتنوع 
ي تسهم ف 

التر

ي كثت  من 
ي بلد ما تقع ف 

ي الحديث ف 
الغذان 

ي أماكن أخرى حول الكوكب )خوري  
األحيان ف 

 وآخرون، 2016(. 

 تقرير الهجرة العالمية لعام 2020
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 . 19- هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيد )research@iom.int ( بحوث المنظمة الدولية للهجرة ت شعبةنتجأ

ي : بيان هام إلخالء المسٔوولية
راءوال تعكس بالض   ي   راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي  اآلراء المعرب عنها ف 

ٓ
وال . للهجرة المنظمة الدولية ورة ا

ي ايع
و  المواد  دراجت 

ٔ
  عن التعبت   عرضها  ا

ٔ
يي ا

ٔ
و  للهجرة الدولية المنظمة جانب من كان  را

ٔ
ي ا

ٔ
عضا من ا

ٔ
و  ها ئا

ٔ
 .هائكارس   ا

 

 

ي 
 تفاقم انعدام األمن الغذائ 

أن كوفيد ي ذلك    19-بما 
بما ف  إنتاج األغذية،  يؤثر عىل 

عن طريق تعطيل إمدادات العمال الزراعيي   المهاجرين،  

ي   لإهناك مخاوف من أن يؤدي ذلك  
  انعدام األمن الغذان 

ي المجتمعات الضعيفة وتفاقم انعدام األ 
مثل   أصال من ف 

ي  
تعان  ي 

التر  تلك 
ً
وقد   أساسا التغذية.  وسوء  الجوع  من 

تمثل  حيث  شديدة،  بة  لض  أفريقيا  ي 
ف  البلدان  تتعرض 

معظم   األمن  الالقارة  انعدام  من  يعانون  الذين  سكان 

ي المزمن والبالغ  
إن  ثم  .  مليون نسمة  212عددهم  الغذان 

لقدرة  إل جانب محدودية ااحتمال ارتفاع أسعار األغذية  

ائية يجعال ي المنطقة  نالش 
  معرضة العديد من البلدان ف 

نفسه،  الوقت  ي 
. وف  ي

الغذان  بوجه خاص النعدام األمن 

ي  من شأن ا
ا عىل الواردات  لبلدان التر تعتمد اعتمادا كبت 

ة النامية، أن  الغذائية  تصارع، مثل الدول الجزرية الصغت 

 من أجل تلبية إمداداتها الغذائية. 

 

 الزراعيي   عمال ال حماية 

الضوء عىل الحاجة إل حماية    المعلقي   يسلط العديد من  

الموسمي المهاجرون  فيهم  بمن   ، الزراعيي   ن،  و العمال 

بي      . ومن الجائحةبوصفهم عماال أساسيي   أثناء انتشار  

ا معدات  توفت   المطلوبة  الشخصية  التدابت   لوقاية 

ام   االختبار و  احتر وضمان  الصحية    حقوق   والخدمات 

حثم  العمال.   ذلك  إن  ي 
ف  بما  الضعيفة،  الفئات  ماية 

ي  
ف  أساسي  أمر  المتحدة   تصديالمهاجرون،  األمم 

 . 19-وفيدكل 

 

 

المهاجرون معرضون لخطر   الزراعيونعمال ال

ايد  مت  

لخطر  المهاجرين  الزراعيي    العمال  من  العديد  يتعرض 

بمرض كوفيد لإلصابة  ايد  يهدد 19-متر  ال  قد  الذي   ،

بل   فحسب،  الغذائية قد  حياتهم  اإلمدادات  يعرض 

للخطر     العالمية 
ً
السكان،  أيضا لمعظم  وبالنسبة   يكاد . 

االجتماعي    يالعزل 
ا
مستحيال  كون 

ً
غالبا إذ  يعيشون ،  ما   

شديدة مقربة  عىل  أما   ويعملون  البعض.  بعضهم  من 

ي مخيمات 
العمال الزراعيون المهاجرون الذين يعيشون ف 

َعدون أكتر عرضة    مزدحمة ذات مرافق صحية سيئة، في 

قد   يكون  أن  من  ايد  متر  قلق  وهناك  بالمرض،  لإلصابة 

ب هذه البيئات. كما إذا ما ض    بشعة  انتش  هذا المرض

ما   
ً
ا كثت  المهاجرين  الزراعيي    العمال  من  العديد  أن 

ي مناطق ذات وسائل نقل سيئة ومرافق ط
بية يعيشون ف 

القائمة من   محدودة، الظروف  أن  ي حي   
ي قد    قبل  ف 

التر

لبعضهم بسبب  تكون   
ً
أحيانا بعضهم  يسببها  ي 

والتر  ،

 .  ظروف عملهم، تعرضهم لخطر أكت 

ي الواليات المتحدة، هناك مخاوف من أن  و
عددا أقل  ف 

الناس س تأشت  يمن  للحصول عىل  بطلب  H-  ةتقدمون 

A2   العمال يختار  حيث   ، المؤقتي   الزراعيي    للعمال 

من كوفيد خوفا  بلدانهم  ي 
ف  من  19-البقاء  أجزاء  ي 

وف   .

ي بلدان مثل تايلند، عاد بالفعل آالف العمال 
أوروبا، وف 

المهاجرين   بلدانهم األصليةالزراعيي    لتجنب خطر   إل 

 اإلصابة بالمرض. 

حيث   الهند الداخىلي عىل بلدان مثل  التنقل  كما تؤثر قيود  

 ن من السفر داخو الموسمي  الزراعيونعمال الال يتمكن  
ً
ليا

 . 19-كوفيد  بسببغالق تدابت  اإل أثناء 

ي  
   موجز صدر وف 

ً
ي إطار التصدي للجائحة ، أصدرت منظمة األغذية والزراعة مجموعة من التوصيات المتعلقة بالسياسات  مؤخرا

ف 

ها و   الحالية ال  لتأثت  الزراعية. وتشمل هذه  القطاعات  ي 
العاملون ف  بمن فيهم  المهاجرين،  العمال  تمديد مدة صالحية  عىل  تدابت  

ي جميع القطاعات الفرعية الزراعية، وضمان سالمة  
ات المهاجرين العاملي   ف  ، وضمان اتخاذ تدابت    تنقلتأشت  العمال الزراعيي  

 . هنا السالمة والصحة، ضمن أمور أخرى. اقرأ المزيد 
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 عن الهجرة والمهاجرين  خاطئةمعلومات : 19-بشأن كوفيد 19الورقة التحليلية 

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل  19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

ي   حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  
حدث المعلومات والتحليالت ف 

ٔ
 تتضمن ا

 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية
ي د اإللكي ت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  

ون   research@iom.int: التالي  تر
. 

وتوظيف ، أخبار زائفة، خاطئةمعلومات 

 19-كوفيدجائحة  

  حاالت التميت   كما تفاقمت وصم المهاجرين  تفاقم 

ضدهم بسبب المعلومات الخاطئة واألخبار المزيفة 

ي 
وسائل التواصل  اإلعالم، وخاصة  وسائطف 

 تسييس القضية. بسبب ، و االجتماعي 

 
 
  ي   مناهضالجماعات  من غلت هذه الجائحةواست

اليمي   المتطرف وجماعات  من للمهاجرين و 

حول مصدر   تداول نظريات المؤامرةالكراهية، مع 

ي حي   أن البعض يدعي أن كوفيد
وس. وف  هو  19-الفت 

الجيل  بشبكة له صلةمن األسلحة البيولوجية أو 

  الهجرة والمهاجرينآخرون إل  يشت  الخامس، 

 . 19-كوفيدسبب لتفش   ك

من    الحجم المفرطوصم المهاجرين هنا من أعراض  و 

عىل وسائل التواصل االجتماعي   المتداولة  المعلومات 

ي 
ي  تكاد  التر

ف  ال توجد سيطرة تذكر عليها والتر
َّ
وظ

 
ت

هامصالح سياسية لتحقيق   .وغت 

 

ي " لروبوتاتو"ا المعلومات الخاطئة 
الت 

تها   نشر

الكارهة  أنشأت بعض الجهات المناهضة للمهاجرين أو 

ألجانب حسابات عىل وسائل التواصل االجتماعي ل

المعلومات   سوىتنش  ال تنتحل شخصية أفراد ولكنها 

بعض النصائح للتميت   بي     تعّرف عىل  الخاطئة. 

من خالل  " الروبوتاتالمستخدمي   الحقيقيي   من "

 . هنا النقر 

 

 "جائحة المعلومات الخاطئة" بشأن 

19-كوفيد    

المهاجرين  لم يشتد انتشار المعلومات الخاطئة عن 

. وقد وصف األمي    19-والهجرة إال مع ظهور جائحة كوفيد

ي  السيد أنطونيو  المتحدة،  العام لألمم ي  شغوتت 
، تفش 

ودعا إل   "جائحة معلومات خاطئة"األكاذيب الموازي بأنه  

ي 
ي نش  المعلومات لمالتأن 

نع االرتباك خالل هذه األزمة  ف 

 الصحية العامة.  

 

 

 

 

 

 انقر هنا  للو صول إل الفيديو. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من أجل   لمنظمة الدولية للهجرةاحملة 

ي المكسيك 
 
 التواصل االجتماعي ف

ي  
ي مكسيكو سيتر

بدأ مكتب المنظمة الدولية للهجرة ف 

الهدف منها  حملة عىل وسائل التواصل االجتماعي 

 المعلومات الخاطئة والخوف. مواجهة 

لمطلوب هو إعالم وتدريب وتوعية المواطني    ا

والمسؤولي   الحكوميي   بأن أي مهاجر معرض  

آخر، وأنه   شخصمثل أي 19-كوفيدلإلصابة ب 

وري تعزيز السياسات العامة للقضاء   من الض 

ي  
عىل أوجه الضعف والوصم المحددة هذه التر

 يواجهها هؤالء الناس. 

كريستوفر غاسكون، رئيس بعثة المنظمة   -

 دولية للهجرة، المكسيكال
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 . 19-هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيد )research@iom.int (  بحوث المنظمة الدولية للهجرة نتجت شعبةأ

ي : بيان هام إلخالء المسٔوولية 
راء المنظمة الدوليةوال تعكس بالض    ي   راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي   اآلراء المعرب عنها ف 

ٓ
وال  . للهجرة ورة ا

ي ا يع
و  المواد  دراجت 

ٔ
  عن  التعبت   عرضها  ا

ٔ
يي ا

ٔ
و  للهجرة الدولية المنظمة  جانب  من  كان  را

ٔ
ي  ا

ٔ
عضا  من ا

ٔ
و  ها ئا

ٔ
 .ها ئكا رس   ا

 

، والمعلومات الخاطئة والهجرة19-بشأن كوفيدموارد   

وس كورونا )كوفيدنصائح للعامة بشأن  .  منظمة الصحة العالمية إعداد من  تصحيح المفاهيم المغلوطة :(19-مرض فت 

  موجود )
ً
يةأيضا  .(واإلسبانية ،الروسيةو  ،الفرنسيةو ، والماندرين، باإلنكلت  

ي  معهد الحوار  عن 19-بشأن كوفيدعن التضليل اإلعالمي  2و 1تان عالميان اإل حاطتاإل  اتيج   االستر

When Facts Don’t Matter: How to Communicate More Effectively about Immigration’s Costs and 

Benefits by Natalie Banulescu-Bogdan 

Here’s how social media can combat the coronavirus “infodemic” by Joan Donavan 

5 charts that bust myths about migration by Marie McAuliffe and Adrian Kitimbo 

 

 

ي من  تميي   
ف الحقيق 

َّ
 المزي

ة المرتبطة ب  إل جانب الشواغل ي  المبارس 
الصحة العامة التر

ي أماكن متقاربة،  يواجهها 
المهاجرون الذين يعيشون ف 

 قلق من أن تؤدي المعلومات الخاطئة إل تفاقم  
ً
هناك أيضا

ي أوساطانتشار المرض 
.   ف   المهاجرين والالجئي  

  المراسلة عت  مجموعات معلومات خاطئة أحيانا تروج 

ي ل االجتماعي  ل التواصلووسائ
لم  بعض العالجات التر

بعض   حاولتوقد  . 19-كوفيدأعراض  أثت  عىل تلها  يثبت

كات تطبيقات المراسلة اتخاذ إجراءات لمنع نقل   رس 

 . ال تزال قائمة مشكلةال  األكاذيب، ولكن

ي حاالت أخرى، 
  قد وف 

 
ي الشائعات المنت ت
ة عىل  بقر ش 

نت الناس   خائفي   من الحصول عىل السلع األساسية  اإلنتر

ي ذلك الغذاء أو الرعاية ،الحيوية
كانت  ولما  الصحية.  بما ف 

ي المؤسسات 
ي  الحكومية الثقة ف 

منخفضة قبل تفش 

  المهاجرين  فإن إعداد برامج طوارئ لخدمة المرض،

ة  شكوك. تظل محل  مبارس 

 

 

الصحة و الهجرة  إزاء أخبار  SIFTنهج   

Stop 

Investigate the source 

Find better coverage 

Trace claims, quotes and media to the 

original context . 

ي Mike Caulfieldالمصدر: 
 Project؛ متاح أيضا ف 

Information Literacy 

 

ي شكل   خاطئةبيانات معلومات 
 
 هجرة بيانات ف

ي 
ي أعقاب تفش 

اء الصحة العامة  19-كوفيدف  ، بدأ خت 

حون  ورة تتبع المعلومات الخاطئة وتصنيفها يقتر بنفس   ض 

ي المجموعة التقليدية من البيانات   المعمول بها الضامة 
ف 

ي موازاة ذلك، 
تعقب  من شأنالمتعلقة بالصحة العامة. وف 

كجزء ال يتجزأ من    المضللة المعلومات الخاطئة والمعلومات 

ي التحليالت المستقبلية. أن يساعد الهجرة  بيانات
 ف 
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 مستجدات بحوث وتحليالت الهجرة : 19-بشأن كوفيد 20الورقة التحليلية 

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل   19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

ي  حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  
حدث المعلومات والتحليالت ف 

ٔ
 تتضمن ا

 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية
ي د اإللكيت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  

ون   research@iom.int: التالي  تر
. 

 19-بوابات وصفحات جديدة بشأن كوفيد

ي إنتاج 
عىل الصعيد  19-كوفيدالمواد المتعلقة بحدثت طفرة ف 

 ، ديدة وصفحات موارد مخصصة جبوابات  إذ تظهر العالمي

. وفيما يىلي بعض من الجوانب الجديدة   بشكل شبه يومي

 المتعلقة بالهجرة والتنقل: 

 COVID19 Social Science Research 

ackerTr 

 19-Migration Health Evidence Portal for 

 19 mobility impacts portal-COVID 

 19 Government Response -Oxford COVID

 Tracker (OxCGRT) 

  19 Response Portal-ALNAP COVID 

 19 Migration Developments-CMS Covid 

 19 Resources-ICVA COVID 

 IATA Govt Measures Related to 

Coronavirus 

 openDemocracy & Ryerson University’s 

blog. Pandemic Borders 

 

  قبل والجائحاتحول الهجرة والتنقل  

19-كوفيد  

Where are the Migrants in Pandemic 

Influenza Preparedness Plans? (2018) by 

Kolitha Wickramage et al.  

Human Mobility Networks, Travel 

Restrictions, and the Global Spread of 

2009 H1N1 Pandemic (2011) by Paolo 

Bajardi et al. 

Pandemic influenza preparedness and 
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ة بشأن  الدولي  الدراسة االستقصائية

وس كورونا   فير

مؤسسة، بما   12يقوم فريق دولي من الباحثي   من  

ي ذلك هارفارد، ومعهد الدراسات الدولية، و 
معة  جاف 

يدج، من    كامت  للتكنولوجيا،  ماساتشوستس  ومعهد 

أخرىبي     بيانات  مؤسسات  بجمع  دراسة  ، 

بشأن   وس    تأهبكيفية  استقصائية  لفت  المواطني   

من   المنتش    كورونا  أكتر   
ّ
رد معه. وقد        والتعامل 

ي    110  000
 حتر اآلن. والدراسة   58شخص ف 

ً
بلدا

إ الوصول  ويمكن  حاليا  مفتوحة  ليها  االستقصائية 

نت  بلغات متعددة.  عىل اإلنتر

الستخدام  محجوبةبيانات  وستتاح   من  المصدر  ها 

ي األبحاث غت  التجارية. راجع  قبل
موقع  لاالباحثي   ف 

 عىل التفاصيل.  لالطالع شبكي ال

 

 منتدى الصحافة العلمية 

الصحية   البحوث  منظمات  من  منتدى    بتنظيم ستقوم مجموعة 

ي 
اض  ي أوائل شهر    لوسائط  افتر

مايو  أيار/ اإلعالم الناطقة باإلسبانية ف 

الصحافة  ح وعمليات  معايت   الجودة. ول  عالية  كز   العلمية  وست 

تغطية   عىل  جميع   19-وفيدكالمنتدى  من  مشاركي    وسيدعو 

 .هنا التسجيلالتخصصات. 
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 . 19- هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيد )research@iom.int ( بحوث المنظمة الدولية للهجرة نتجت شعبةأ

ي : بيان هام إلخالء المسٔوولية
راء المنظمة الدوليةوال تعكس بالض   ي   راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي  اآلراء المعرب عنها ف 

ٓ
وال . للهجرة ورة ا

ي ايع
و  المواد  دراجت 

ٔ
  عن التعبت   عرضها  ا

ٔ
يي ا

ٔ
و  للهجرة الدولية المنظمة جانب من كان  را

ٔ
ي ا

ٔ
عضا من ا

ٔ
و  ها ئا

ٔ
 .هائكارس   ا

 

 

 حول الهجرة والتنقل  ةث جديدو بح
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Jozef Bartovic, Veronika D'Anna and Santino 

Severoni 
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A crisis within the crisis: the mental health 

situation of refugees in the world during the 

by Jucier  outbreakncov) -2019 coronavirus (2019

Gonçalves Júniora, Jair Paulinode Sales, Marcial 

Moreno Moreira, Woneska Rodrigues Pinheiroe, 

Carlos Kennedy Tavares Lima and Modesto Leite 

Rolim Neto 

 

 

الحلقات الدراسية الشبكية  و  19-كوفيد

 الهجرة بشأن 

 وتتناولبالهجرة  حلقات دراسية شبكية مرتبطة    ثمة

كوفيد قضايا  من    مراكز تنظمها    19-مجموعة 

والمنتديات،    البحوث  الفكر  الجهات ومراكز  ومنها 

 : التالية

 ي    مركز سياسات الهجرة
 المعهد الجامعي ف 

ي   األورون 

 معهد سياسات الهجرة 

  المعهد العالي للدراسات الدولية واإلنمائية 

 ي بالهجرة والتنمية المنتدى ا
 لعالمي المعت 

 

 

 19-الديموغرافيا وكوفيد

  أنشأ االتحاد الدولي للدراسات العلمية للسكان  
ً
موقعا

نت اإلنتر شبكة  الديموغرافيي     عىل  تحليل    يجمع 

كوفيد )أو    ونالديموغرافي  ويؤدي.  19-لجائحة 

ي تقييم عدد الوفيات 
علماء السكان( أدواًرا رئيسية ف 

ويحلبالجائحةالمرتبطة   ه  نلو ،  تأثت  عىل    ا كيفية 

الزواج   الجوانب األساسية للحياة االجتماعية )مثل 

والتنقل(،   والهجرة  السكنية  تيبات  والتر والخصوبة 

الخدمات   ويوصون أولويات  بتخطيط/ترتيب 

 عىل الرفاه.  الجائحة االجتماعية للتخفيف من تأثت  
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 تحديث األدوات والموارد : 19-بشأن كوفيد 21الورقة التحليلية 

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل   19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

ي  حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  
حدث المعلومات والتحليالت ف 

ٔ
 تتضمن ا

 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية
ي د اإللكيت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  

ون   research@iom.int: التالي  تر
. 

ي مواجهة األزمةالمنظمة الدولية للهجرة       
 
 ف

ز   والتنقل أهمية    19-بيان المنظمة الدولية للهجرة حول كوفيديت 

وس كورونا: األدعم المهاجرين طوال   زمة المستمرة لفتر

لمواطن  المهاجرون  يتعرض   ،
ً
را تض  األشد  البلدان  ي 

ف 

العد من الضعف  هم  غتر لها  يتعرض  ي 
التر ذاتها  يدة 

، وغالبا ما يكون تعرضهم لها أشد.   المواطنير 

جميع  لدعم  المبذولة  الجهود  ي 
ف  بإمعان  النظر  ي 

ينبغ 

الفئات الضعيفة ... حتر يتست  تجنب العواقب الضارة، 

وتخفيف المشقة، فضال عن الحد من المخاطر الصحية 

 .العامة

 إل تجارب المنظمة من حاالت الطوارئ السابقة، تهدف  
ً
واستنادا

والتصدي   للتأهب  العالمية  اتيجية  االستر ي    19-لكوفيدالخطة 
التر

ي تحتاج إل المنظمة الدولية للهجرةوضعتها  
، إل دعم البلدان التر

 تقنية أو تشغيلية.  موارد إضافية، سواء أكانت مالية أو 

ي المجاالت التالية: 
 وتضطلع المنظمة الدولية للهجرة بدور مبارس  ف 

  اك المجتمعات المحلية؛  التواصل بشأن المخاطر وإرس 

 تنسيق األزمات والتنسيق عت  الحدود؛ 

  ؛  تدريب الموظفير  الحكوميير 

   رسم خرائط تنقل السكان؛ 

  الصحية. تعزيز خدمات المياه والضف الصحي والنظافة 

 

 

 يةالسياسات  تدابير التصدي       

 السياسات  صندوق النقد الدولي لتتبعأداة 

 التصدي  سجلت ي  الرئيسية    تدابتر 
التر

تأثتر    تتخذها  من  للحد  الحكومات 

الصعيد   عىل  ي الجائحة  البش 

 . واالقتصادي

 19-كوفيدلتتبع   الحكومي الدولي  أداة المجلس

 قدم تفاصيل عن التدخالت السياساتية  ت

ي العالم النامي  للجائحةللتصدي 
 ف 

للتصدي عىل الصعيد    منظمة العمل الدولية  أداة

   القطري

 سوق تح لدعم  المتخذة  التدابتر  دد 

ي كل بلد. 
 العمل وحماية العمال ف 

أكسفورد   لكوفيد   لتتبعأداة  الحكومة   19-تصدي 

(OxCGRT ) 

  عمليات  رصامة  جل بطريقة متسقة  تس

البلدان   صعيد  عىل  الحكومات  تصدي 

 والزمن. 

 

  19-كوفيدبسبب  قيود السفر عىل مستوى العالم 

 
ي العالم عدد ونوع  

تبير  النظرة العامة لقيود التنقل ف 

عند   بها  المعمول  ، دخول  نقاط  3808القيود 

تم   ي 
التر السفر  لمختلف اضطرابات وقيود  وخرائط 

ي جميع
تقارير عن الفئات ترفع  أنحاء العالم، و   سنها ف 

 .  من هذه التدابتر
ً
را  السكانية األكتر تض 

 

ي العديد  19-  كوفيد ومع انتشار  
، نفذت الحكومات ف 

من الواليات القضائية مجموعة من التدابتر المؤقتة  

قام وقد  وس.  الفتر الحتواء  بالهجرة  ت المتعلقة 

عامة    ومير  غفرا  منظمة نظرة  بلد  ل بتجميع    عن كل 

ي مجال سياسات  الحاصلة هذه التطورات 
 الهجرة.  ف 
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 . 19- التحليلية لمرض كوفيدهذه الورقة  )research@iom.int ( بحوث المنظمة الدولية للهجرة نتجت شعبةأ

ي : بيان هام إلخالء المسٔوولية
راء المنظمة الدوليةوال تعكس بالض   ير  راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي  اآلراء المعرب عنها ف 

ٓ
وال . للهجرة ورة ا

ي ايع
و  المواد  دراجت 

ٔ
  عن التعبتر  عرضها  ا

ٔ
يي ا

ٔ
و  للهجرة الدولية المنظمة جانب من كان  را

ٔ
ي ا

ٔ
عضا من ا

ٔ
و  ها ئا

ٔ
 .هائكارس   ا

 

ي جميع أنحاء العالم  19-تتبع حاالت كوفيد     
 
ف  

 
للسماح   نت  اإلنتر عت   التفاعلية  المعلوماتية  اللوحات  من  عدد  ئ  أنش 

ي  
بتصور وتتبع تفش  الجمهور  والباحثير  وعامة  العامة  الصحة  لسلطات 

 أثناء مراحله.  19-كوفيد

حاالت كوفيد  من  المؤكدة  الحاالت  عدد  اللوحات  هذه  ،  19-وتبير  

وحاالت   التغتر والوفيات  عن  فضال  القطري،  المستوى  عىل  ي 
التعاف 

ي الحاالت مع مرور الوقت. 
 الحاصل ف 

ي تحتضنها 
، جامعة جون هوبكت   ومن أشهر اللوحات المعلوماتية تلك التر

 . ومنظمة الصحة العالمية  nCov2019وموقع  

 . Situation Dashboard-WHO COVID 19المصدر:   

 

 التحليل المتعلق بالهجرة

مراكز   آثار كوفيد  بحوث بدأت  تحليل  تطلب  ها  وغتر عىل   19-الهجرة 

 الهجرة والتنقل: 

 (COMPASمركز الهجرة والسياسات والمجتمع )

 منا  لعال  19-منتدى لتسهيل تبادل األفكار حول ما يعنيه كوفيد

الحدود   عت   الهجرة  من  الحركة،  العنضية  إل  الشي    ع 

 . ومستقبل العمل المتنقل

 معهد سياسات الهجرة 

 كوفيد أدو 19-لمكافحة  إل  الحكومات  تحولت  إدارة  ،  ات 

ات السياساتية عىل  الهجرة. فكيف يمكن أن تؤثر هذه التغيتر

 أنظمة الهجرة عىل المدى الطويل؟ 

 مركز دراسات الهجرة 

   بالهجرة المتصلة  للتطورات  ي 19-بسبب كوفيدموجز 
بما ف   ،

السياسات  تحليل  ات البحوث  راء  إجو   ، ذلك  النش    وإصدار 

 . الجائحةبشأن 

 لمنظمة الدولية للهجرة لسلسلة بحوث الهجرة 

 ي تأثر بها المهاجرون من ت
قدم تحليال أوليا للطرق المحددة التر

اآلثار   ، والتدابتر المتخذة للتخفيف من هذه 19-جائحة كوفيد

 الضارة. 

 

 موارد منظمة الصحة العالمية 

منظمة الصحة  الحالة الصادرة عن تقارير 

 العالمية

 قدم تقارير الحا
 
  محدثةمعلومات  لةت

ي الساعات ال    مستجدات الحالةعن 
ف 

 السابقة.  24

 مفند األساطتر لمنظمة الصحة العالمية 

  ي مواجهة المعلومات
 الخاطئةف 

واألخبار المزيفة، فندت منظمة 

أساطتر الصحة العالمية عددا من 

 . 19-كوفيد

 

ي العالم النامي  19-تحليل كوفيد
 
ف  

 Brooking’s Africa in Focus 

 Let’s Talk Development, from the 

World Bank 

 Oxford Latin America Centre 

 OECD Development Matters 
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 المدن والسلطات المحلية : 19-بشأن كوفيد 22الورقة التحليلية 

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل  19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

ي   حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  
حدث المعلومات والتحليالت ف 

ٔ
 تتضمن ا

 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية
ي د اإللكي ت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  

ون   research@iom.int: التالي  تر
. 

 

اك المدن    والسلطات المحليةإشر

 للمهاجرين 

هي األماكن   المدن والسلطات المحلية

ي تنفذ فيها سياسات
الهجرة   الرئيسية التر

واإلدماج، وعادة ما تكون هي أفضل األماكن  

لفهم احتياجات المقيمي   فيها، بمن فيهم  

 المهاجرون. 

  وتتبت  بعض المدن  
ً
إزاء   الثقافاتتعددي  نهجا

استقبال المهاجرين وإدماجهم، حيث تضع  

ها الخاصة لتعزيز التنوع. ومن   سياساتها وتدابت 

"مدن  اعتمدت ما يسىم بي   هذه المدن،

ي    المالذ"
وكندا، عىل سبيل   الواليات المتحدةف 

المثال، سياسات وممارسات الستيعاب 

. فعىل سبيل المثال،   عيي   المهاجرين غت  الش 

لجميع   بطاقات هويةتصدر مدينة نيويورك 

لنظر عن وضعهم كمهاجرين،  سكانها، بغض ا

 لتأمي   الوصول إل خدمات متنوعة. 

ي  
وقد كانت السياسات والتدابت  المعتمدة ف 

سياسات الهجرة  منافية لبعض األحيان 

مع السلطات   توتراتالوطنية، مما خلق 

الوطنية. وهذا هو الحال عىل سبيل المثال  

فيما يتعلق بحماية المهاجرين غت  النظاميي    

حيل الذي تقوم به السلطات الوطنية  من التر

 . الجائحةأثناء حتر 

 

ي الجائحة 
 
 دور المدن ف

بسبب كثافتها السكانية، عىل   19-جائحة كوفيد  بؤرة كانت المدن 

وجه الخصوص. وهكذا، فإن لها، إل جانب السلطات المحلية 

ي التصدي ل
، األخرى، دور هام يتعي   أن تؤديه ف  لجائحة، ومن ثم فهي

ي 
دمجة عىل النحو الواجب ف  الخطة العالمية عىل سبيل المثال، م 

ي مجال التأهب والتصدي لكوفيد
 . 19- للمنظمة الدولية للهجرة ف 

ي األمراض يختلف بي   المدن،   مستوى استعداد المدنغت  أن  
لتفش 

  - إذ يتوقف أيضا عىل مستوى تنميتها وحالتها االجتماعية 

ي أوروبا صعوب
ي حي   واجهت المدن ف 

ي الحفاظ االقتصادية. وف 
ات ف 

"عىل خدماتها الصحية، تواجه   ي "الجنوب العالىمي
تحديات   المدن ف 

أخرى، ال سيما عندما يتعلق األمر بالمستوطنات العشوائية ذات 

حيث يعمل معظم الكثافة السكانية العالية، والخدمات المحدودة، و 

ي وظائف منخفضة الدخل وعالية المخاطر
 .السكان ف 

 ال أحد خلف الركب 

ألول مرة بعتبة مدينتنا، ونحن   19-منذ أن حل كوفيد

نعمل عىل مدار الساعة لضمان تأمي   ودعم جميع سكاننا،  

، الذين هم من   ي ذلك مجتمعات المهاجرين والالجئي  
بما ف 

ي  
ي شيكاغو، تعت 

 عرضة لتأثت  هذه الجائحة. هنا ف 
بي   األكتر

" أنه خالل هذ
ً
ي هذا األمر معا

 ف 
ً
ه  مقولة  "نحن جميعا

ك وال أحد خلف الركب تر  .األزمة، ال أحد ي 

 2020نيسان/أبريل  7، عمدة مدينة شيكاغو، لوري إ. اليتفوت
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 . 19-كوفيدهذه الورقة التحليلية لمرض   )research@iom.int (  بحوث المنظمة الدولية للهجرة نتجت شعبةأ

ي : بيان هام إلخالء المسٔوولية 
راء المنظمة الدوليةوال تعكس بالض    ي   راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي   اآلراء المعرب عنها ف 

ٓ
وال  . للهجرة ورة ا

ي ا يع
و  المواد  دراجت 

ٔ
  عن  التعبت   عرضها  ا

ٔ
يي ا

ٔ
و  للهجرة الدولية المنظمة  جانب  من  كان  را

ٔ
ي  ا

ٔ
عضا  من ا

ٔ
و  ها ئا

ٔ
 .ها ئكا رس   ا

 

ي خضم الجائحة دعم السلطات المحلية
 
 للمهاجرين ف

ي  
. فف 

ً
ا ي مجال التصدي للجائحة ومستوى الدعم الذي تقدمه للمهاجرين اختالفا كبت 

تختلف تدابت  السلطات المحلية ف 

ية بسبب عدم وجود بيانات  ، عىل سبيل المثال، كان من اأوغندا  ي المناطق الحض 
لصعب اعتماد تدابت  دعم لالجئي   ف 

ي  
. واتخذت مدن أخرى تدابت  شاملة لضمان إدراج المهاجرين ف  دقيقة لدى السلطات المحلية بشأن هؤالء الالجئي  

وس. وفيما يىلي بعض األمثلة عىل التدابت   19-تدابت  التصدي لكوفيد ي اعتمدتها السلطات  والحد من انتشار الفت 
التر

  .المحلية

  :ضمان الحصول عىل الرعاية الصحية

  تدابت  لضمان   )كندا( بريتيش كولومبيا و   كيبيكو  أونتاريو اتخذت بعض الواليات القضائية المحلية مثل

ي الحصول إل االختبارات والعالج فيما يخص كوفيد
ي ذلك حصول األشخاص الذين هم  19- المساواة ف 

، بما ف 

ي عىل هذه الخدمات
ي وضع غت  قانون 

 .ف 

 :تأمي   الحصول عىل الخدمات االجتماعية

 ي  توسيع نطاق الحصول عىل خدمات الطوارئ االجتماعية لجميع األفراد الذين يع
ي وضع غت  مستقر ف 

يشون ف 

 . (جنيف )سويشامدينة 
   ي

 . (تورونتو )كنداتقديم الدعم االجتماعي لتلبية االحتياجات األساسية ف 

  ي
 .(شيكاغو )الواليات المتحدة األمريكيةتنفيذ برامج دعم اإلسكان ف 

  :الحد من األثر االقتصادي للجائحة

  ي
القيود المفروضة عىل تجارة األغذية غت  الرسمية، وهو قطاع يشارك   جنوب أفريقيا رفعت بعض البلديات ف 

  .العمال المهاجرونفيه أيضا 

  ي
ي يديرها المهاجرون، ف 

ي ذلك التر
ة، بما ف  شيكاغو )الواليات  تقديم الدعم المالي للمؤسسات التجارية الصغت 

  .(المتحدة األمريكية

   ي
ي وافق عليها   كاليفورنيا دفع مبالغ نقدية للمهاجرين غت  النظاميي   ف 

غت  المشمولي   بحزمة الحوافز التر

 .غرسالكون

  لدعم المهاجرين   حكومة كامبانيا اإلقليمية )إيطاليا(تمويل مختلف الخدمات االجتماعية والطبية من قبل

ي الحقول األفارقة الذين يحصدون المحاصيل الزراعية
 .ف 

 التصدي للعنضية والتميت   وكره األجانب 

  ي لمناهضة العنضية والتميت   وكره األجانبأصدر    تحالف مدن أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريت 
ً
بيانا

دين  ورة التضامن والتصدي للتميت   ضد الفئات الضعيفة من السكان، مثل المش  شدد فيه عىل ض 

 .والمهاجرين، خالل هذه الجائحة
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 لزيادة القيود المفروضة عىل التنق

ي محاولة احتواء مرض كوفيد
ي جميع أنحاء العالم ف 

، ارتفع عدد القيود المفروضة عىل التنقل، عىل 19-مع استمرار الحكومات ف 

 
ً
 شديدا

ً
، ارتفاعا ة. وشمل ذلك اتخاذ تدابير من قبيل إغالق الحدود وإنفاذ الحجر الصحي  الصعيدين الدولي والمحىلي ي األسابيع األخير

 
ف

ي العال 01أشخاص من كل  9 كان أكير من وعمليات اإلغالق. ومع مطلع نيسان/أبريل،
فرض فيها قيود عىل مف 

ُ
ي بلدان ت

 يعيشون ف 

، وصلت القيود المفروضة عىل 2020أبريل/نيسان  23للهجرة إل أنه بحلول  ةللمنظمة الدولي ةالتقديرات األخير  السفر. وتشير 

، تنفذها  52,262إل  19-السفر المتصلة بـمرض كوفيد
ً
 ومنطقة.  215تقييدا

ً
ة منذ  دولة وإقليما  1وقد زاد عدد القيود زيادة كبير

 . تقييدا 43 781 ، حيث كان عددها2020نيسان/أبريل 

  

 تفرض 
ً
جميع الوجهات العالمية تقريبا

 
ً
 قيودا

السياحة العالمية لألمم  ةلمنظم دتقرير جدي أظهر

نيسان/أبريل  6أنه بحلول  (UNWTO) المتحدة

ي المائة من الوجهات العالمية  96، كانت 2020
ف 

ا عىل 
ً
 : السفرقد فرضت قيود

ي المائة من أفريقي 100 •
 اف 

ي المائة من آسيا والمحيط الهاد 100 •
 ئف 

ق األوس 100 • ي المائة من الشر
 طف 

ي المائة من أوروب 93 •
 اف 

ي المائة من األمريكتير   92 •
 
 ف

 تالقيود المفروضة عىل المطارا 

تحديثات  (IATA) يقدم االتحاد الدولي للنقل الجوي

ي جميع أنحاء العالم. ويورد
  عالموق منتظمة عن المطارات ف 

ي المطارات
ي فرضتها ف 

 . قائمة بالبلدان وبالقيود الت 

ي الحدو
 دتدريب موظف 

 ،19-تواصل المنظمة الدولية للهجرة، كجزء من تصديها لمرض كوفيد

ئ والمعابر الحدودية   بتدري ي المطارات والموان 
المسؤولير  عىل المراقبة ف 

ية  . الير

ي بلدان مثل كوستاريكا، وتحسبا لزيادة تدفقات الهجرة من نيكاراغوا وكوبا، 
وف 

آمنة  يذ تدابير قدمت المنظمة الدولية للهجرة مساعدة تقنية بشأن كيفية تنف

 . إلدارة الحدود ةومناسب

ي بنغالديش، تدعم المنظمة الدولية للهجرة
"عىل  ةالحكوم وأثناء وجودها ف 

ي الحدود 
ية والجوية من خالل تقديم المعدات وتدريب موظف  البحرية والير

ي نقاط الدخول"
 . الصحة والهجرة وتعزيز التنسيق بير  الوكاالت ف 

صفحة جديدة لبوابة بيانات الهجرة للمنظمة الدولية 

 ةللهجر

ي الصفحة المو
بيانات الهجرة ذات  اضيعية الصادرة حديثا بعنوانف 

الموجودة  تتجميع وتحليل للبيانا ،19-الصلة بجائحة كوفيد

را من كوفيد ي البلدان األكير تض 
ي ذلك ف 

-بشأن المهاجرين، بما ف 

19. 

 ل: مستجدات القيود المفروضة عىل السفر والتنق19-التحليلية بشأن كوفيد 23الورقة 

تبة عىل مرض كوفيد ي مجالي الهجرة والتنق 19-فهم اآلثار المي 
 لف 

ي  19-ُصممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيد 
 حت  تتضمن أحدث المعلومات والتحليالت ف 

 ر مع تطور التحليل. بيئة رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخ

 : ي التالي
ون  يد اإللكي  ، يرجر مراسلتنا عير الير  .research@iom.int إذا كانت لديك مادة للنشر
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ي 
ي مجال العنف الجنسان 

 
تبة ف  اآلثار المتر

ي العنف ال
، حيث شهدت بعض مخيمات الالجئير  زيادة ف  ي

جنسان 

، وحالت  ي
صت الخدمات المرتبطة بمكافحة العنف الجنسان 

ّ
ل
ُ
ق

رين المساعدة  . القيود المفروضة عىل التنقل دون طلب المتض 

ي مدينة كوكس بازار، حيث ال يزال مئات اآلالف من الالجئير  
وف 

ي زواج  ةزياد الروهينغا يعيشون، حدثت
ي كل من عنف العشير وف 

ف 

األطفال. وتحد القيود الصارمة المفروضة عىل التنقل من قدرة 

  النساء والفتيات عىل الوصول إل خدمات الدعم. 

ايد والتخفيف من  ي المي  
ي إطار التصدي لخطر العنف الجنسان 

وف 

لزيادة الوعي  نبتعبئة أنفسه حدته، قامت بعض نساء الروهينغا

ي ذلك التنقل من باب  19-بشأن مرض كوفيد
ي المخيمات، بما ف 

ف 

 . باب إل

  

ية مفروضة عىل التنق  لقيود تميت  

ي نفذت بها بعض البلدان/المناطق 
تخضع الطريقة الت 

ايد، وال سيما فيما يتعلق  قيودا عىل التنقل لتدقيق مي  

 بالمهاجرين، بمن فيهم الالجئون. 

أن تدابير مثل حظر التجول  ةتقارير إعالمية حديث وتظهر

ي بعض المواقع فئات محددة من المهاجرين. 
استهدفت ف 

لقيود القاسية وقد أثار ذلك مخاوف من احتمال تسبب ا

ي عرقلة قدرتهم عىل الوصول 
ي تستهدف المهاجرين ف 

الت 

  إل الرعاية والخدمات األساسية. 

 ابيان اوأصدرت شبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرة مؤخر

ورة "أال تؤدي أي قيود عىل حرية التنقل إل  أكدت فيه ض 

ي طلب 
ر عىل حقوق اإلنسان والحق ف  التأثير من دون مير

ية" ق القيود بطريقة متناسبة وغير تميير   . اللجوء، وأن تطبَّ

 ةتعليق الهجر

رضت عىل نطاق واسع قيود عىل السفر ف  جميع انحاء العالم، ذهب بعض البلدان مثل الواليات المتحدة إل أبعد من 
ُ
بينما ف

ي 
. فف 

ً
قت الهجرة تماما

ّ
يوما،  60لمدة  امؤقت علقت حكومة الواليات المتحدة الهجرة إل البلد ،2020نيسان/أبريل  23ذلك فعل

، الذين ال يزال بإمكانهم دخول البلدال، مثل العماتاإلعفاءا ضولكن مع بع  . لزراعيير  الموسميير 

 ةالحماية الدولي

رين  من القيود المفروضة عىل السفر. فقد أغلقت عدة بلدان باب الدخول أمام جميع األشخاص الملتمسون للجوء من أشد المتض 

ي اللجوء  توعلق األجانب، بمن فيهم ملتمسو اللجوء.  ة طويلة سياسة الباب المفتوح أمام طالتر ي كانت لديها منذ في 
بلدان مثل أوغندا، الت 

اتيجيتها الشاملة لمكافحة جائحة  ،والالجئير   ي الواليات المتحدة،19-كوفيداستقبال الوافدين الجدد كجزء من اسي 
ُيخشر أن يشكل  . وف 

مما قد يعرض ملتمشي  ،ةإعادة قشي ،19-المهاجرين غير النظاميير  عند وصولهم، كتدبير للحد من انتشار كوفيد ةبطرد/إعاد القرار األخير 

ي خليج البنغال وبحر أندامان، يوجد المناللجوء لمزيد م
 لدخو من ئات من الروهينغا عالقون عىل مي   قوارب، بعد منعهماالضطهاد. وف 

يا بسبب مخاو ايد ك. وهنا19-من مرض كوفيد فمالير  ي  ،5201 أزمة عام من تكرار ةمخاوف مي  
عندما تخىل المهربون عن الروهينغا ف 

 . البحر عىل مي   قوارب مكتظة غير آمنة

 . 19-( هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيدtm.inresearch@io) ةبحوث المنظمة الدولية للهجر أنتجت شعبة 

ي ا بيان هام إلخالء المسؤولية: 
ورة آراء المنظمة الدولية للهجرة. وال يعت  ي هذه الوثيقة هي آراء المؤلفير  وال تعكس بالض 

آلراء المعرب عنها ف 

كائها  . إدراج المواد أو عرضها التعبير عن أي رأي كان من جانب المنظمة الدولية للهجرة أو أي من أعضائها أو رسر

https://reliefweb.int/report/bangladesh/urgent-call-gender-actions-covid-19-response-cox-s-bazar
https://reliefweb.int/report/bangladesh/urgent-call-gender-actions-covid-19-response-cox-s-bazar
https://reliefweb.int/report/bangladesh/urgent-call-gender-actions-covid-19-response-cox-s-bazar
https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/04/feature-women-mobilize-to-prevent-covid-19-in-rohingya-refugee-camps
https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/04/feature-women-mobilize-to-prevent-covid-19-in-rohingya-refugee-camps
https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/04/feature-women-mobilize-to-prevent-covid-19-in-rohingya-refugee-camps
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/covid-19-lebanon-municipalities-discriminate-refugees-200402154547215.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/covid-19-lebanon-municipalities-discriminate-refugees-200402154547215.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/covid-19-lebanon-municipalities-discriminate-refugees-200402154547215.html
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25730&LangID=E
https://www.npr.org/2020/04/22/841116811/read-trump-signs-proclamation-temporarily-suspending-immigration
https://www.npr.org/2020/04/22/841116811/read-trump-signs-proclamation-temporarily-suspending-immigration
https://www.npr.org/2020/04/22/841116811/read-trump-signs-proclamation-temporarily-suspending-immigration
https://www.bbc.com/news/amp/world-us-canada-52391678
https://www.bbc.com/news/amp/world-us-canada-52391678
https://www.bbc.com/news/amp/world-us-canada-52391678
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-uganda-refugees/uganda-usually-welcoming-to-refugees-bars-all-new-arrivals-to-contain-coronavirus-idUSKBN21C2WV
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-uganda-refugees/uganda-usually-welcoming-to-refugees-bars-all-new-arrivals-to-contain-coronavirus-idUSKBN21C2WV
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-uganda-refugees/uganda-usually-welcoming-to-refugees-bars-all-new-arrivals-to-contain-coronavirus-idUSKBN21C2WV
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52244039
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52244039
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52244039
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/17/us-asylum-seekers-coronavirus-law-un
https://www.theguardian.com/global/2020/apr/17/malaysia-and-thailand-urged-to-help-stranded-rohingya-refugees
https://www.theguardian.com/global/2020/apr/17/malaysia-and-thailand-urged-to-help-stranded-rohingya-refugees
https://www.theguardian.com/global/2020/apr/17/malaysia-and-thailand-urged-to-help-stranded-rohingya-refugees
https://www.nytimes.com/reuters/2020/04/23/world/asia/23reuters-southeastasia-rohingya.html?searchResultPosition=4
https://www.nytimes.com/reuters/2020/04/23/world/asia/23reuters-southeastasia-rohingya.html?searchResultPosition=4
https://www.nytimes.com/reuters/2020/04/23/world/asia/23reuters-southeastasia-rohingya.html?searchResultPosition=4
https://www.migrationpolicy.org/research/resolving-policy-conundrums-enhancing-humanitarian-protection-southeast-asia
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ة   ل التحل د  24الورقة  ل وتداب  :  19-شأن كوف التحل ا لدعم  التكنولوج سخ 
 التصدي 

د ة ع كوف ت   مجا الهجرة والتنقل   19-فهم اآلثار الم

 
دص   ة لمرض كوف ل الت   تتضمن احدث  ح  19-ممت هذه الورقات التحل  المعلومات والتحل

ة ٔ ل ب تكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحل  .عة الحركة. وس
ك مادة لل  انت لد  research@iom.int: التا  و د اإلل ال  مراسلتنا ع ، ير ٕاذا 

. 

 

انات الضخمة   ددور الب  19-فهم كوف

شار المرض  بع ان ة. ونحاول ت انات كب لة ب هذه،  األساس ، مش
  جميع أنحاء العالم. 

مس هندلر   ة ج ق لر للفنون التطب  ، معهد رس

د كوف شار  ان ة  ف ك عد   19-فهم  و وس.  الف لوقف  ة  األهم الغ  أمر 
ن  س كس لتوف    ن الضخمة  انات  الب ستخدم  المصدر  ح  مفت وعا  م

تب   ال  والتصورات  سلسل  وال انات  شار  الب وان د  تطور  ومن  19- كوف  .
سلسل الجي لـ   ل   700خالل تقاسم ال وس، ع س حالة من حاالت الف

أن   م  التقي د  تأ وع   الم وعةالمثال، ساهم 
َ
وس )أو شدته( لم   ف الف

لدان أخرى. تتغ     عند انتقاله إ 
ن  س كس  المصدر  ن

 

د بع كوف دة 19-ت ا الجد  استخدام التكنولوج

د شار كوف افحة ان ة لم ة  الجهود الحكوم ا أساس . 19-التكنولوج
رمز الص ف   المواطن  لدى  كون  أن  جب  المثال،  ل  ع س  ،

أن  ح  ش،   التفت نقاط  از  اجت أجل  من  الصحيح  الصحة 
الخاصة  الص يرتدون   منطقة هونغ كونغ اإلدارةالموجودين   

نما    ا. ب جة جغراف َّ ا مس ستخدم تكنولوج ا أساور  ، يتم الجمع روس
المركز و  ة  ة األمن ا المراق ام ا التعرف ع الوجه و ب تكنولوج
االتصال بع  ت تطبيق  ت  ب ت ع  المواطن  شجيع  تم   سنغافورة، 

getherTraceTo إذا د ما  لتحد لوتوث  ال ستخدم إشارات  الذي   ،
د وف نادا 19-ان المستخدمون قد خالطوا أي شخص تعرض ل . واس

ل  انها ع تحم ة س ال شجع الحكومة االس إ تطبيق سنغافورة، 
ةالخاص بها. و   COVIDsafe التطبيق ا الجن ، وضع مطورون كور

قات مماثلة من القطاع الخاص  .تطب

ل وغوغلوتتعاون   لهما     -أ شغ  المائة من   99اللتان تعمل أنظمة 
ة  العالم  تهما الخاصة ب –الهواتف الذك ر تقن تبع مصدر  ع تط

بع  لت المصدر  نظام المركزي محجوب  ينطوي ع  االتصال. وهذا 
كتان   ال وتعهدت  االتصال،  الخدمةمصدر  هذه  ل  مجرد   بتعط

وس  .احتواء تف الف

 

ان:  ة الس ل  مخلفات  مراق
د  ؟ 19-كوف

ون   ث ال مجرد مرور    مخاوفأثار  أنه  من 
ة،   الحال ااألزمة  قدم  ت  ع لحكومات  قد 

بع   لت ة  المراق ا  تكنولوج استخدام  إعادة 
  ومنها ،  الجماعات ال تث اهتمامها ورصد  
ة  نو المهاجر  مراق ع  القدرة  أن  غ   .

ا   التكنولوج استخدام  ق  ط عن  ان  الس
لدان.  عض ال الفعل   دة موجودة  الجد
ل المثال،  ات المتحدة، ع س ف الوال

ا  ست تكنولوج الهجرة  سلطات  خدم 
الوجه   ع  اء  بواسطة  التعرف  الذ

إلجراء   جما االصطنا   تدفقاتل  رصد 
المارن  ا  األشخاص  عن  بهدف  شف  ل
ن غ الموث . المهاج  ق
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 . 19- هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيد )research@iom.int ( بحوث المنظمة الدولية للهجرة نتجت شعبةأ

ي : بيان هام إلخالء المسٔوولية
راءوال تعكس بالض   ير  راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي  اآلراء المعرب عنها ف 

ٓ
وال . للهجرة المنظمة الدولية ورة ا

ي ايع
و  المواد  دراجت 

ٔ
  عن التعبتر  عرضها  ا

ٔ
يي ا

ٔ
و  للهجرة الدولية المنظمة جانب من كان  را

ٔ
ي ا

ٔ
عضا من ا

ٔ
و  ها ئا

ٔ
 .هائكارس   ا

 

ي جميع أنحاء العالم ابتكارات ال
 
 تتبع ف

بدعم  الخاصة  االبتكارات  ي 
ف  الحاصلة  الزيادة  عىل  االطالع  يمكن 

لكوفيد و  التصدي  تدابتر  وس   19-تعزيز  فتر ابتكارات  خريطة  عىل 

  .Coronavirus Innovation Map كورونا

كة  رس 
َ
الخريطة تبادل StartupBlink وأطلقت  ، إل جانب مؤسسة 

عن  عبارة  والخريطة  لالبتكارات،  موسكو  ووكالة  الصحية  االبتكارات 

البتكار  من ا  خمس فئات دليل لمئات االبتكارات وتقدم معلومات عن  

: الوقاية، والتشخيص، والعالج، والمعلومات، والتكيف مع الحياة   هي

الحصول  للناس  بها  يمكن  ي 
التر الطرق  توضيح  واألعمال، فضال عن 

 .عىل األدوية دون مغادرة منازلهم 

 . هنا انظر إل الخريطة 
 Coronavirus Innovation Mapالمصدر: 

 

 19-تحدي ابتكارات كوفيد

األبعاد ثالثية  النمذجة  كة  رس  ي   CAD Crowd أطلقت 
التر

 لها مسابقة نماذج أولية لمدة شهر،  
ً
تتخذ من كاليفورنيا مقرا

ي منع انتشار كوفيد
اعات للمساعدة ف  -داعية إل تقديم اختر

ا من أجهزة فتح  مساهمة، بدء  138. وحتر اآلن وردت  19

األبواب من دون استعمال اليدين ووصوال إل أدراج النقود 

 .المطهرة باألشعة فوق البنفسجية

 مخاطر رسعة توليد البيانات 

جمع كميات ضخمة من   التكنولوجيات الجديدةبينما تتيح  

عن   نا  يخت  مما  تقريبا  مبارس   بشكل  وتحليلها  البيانات 

ومعدل   وس  الفتر انتقال  معدل  مثل  وس،  الفتر خصائص 

جة قد تكون غتر دقيقة
َ
 .الوفيات، فإن البيانات المنت

ي أن عملية استعراض األقران المفتوحة أمر حيوي  
وهذا يعت 

ان باإلمكان دعم لضمان أن ما يتم اكتشافه موثوق به، وإن ك

ي  
التر االصطناعي  الذكاء  بأدوات  العملية  تساعد هذه 

استعراض    الممولير   حات  لمقتر المتخصصير   تحديد  ي 
ف 

 األقران. 

 بالذكاء االصطناعي  19-عالج كوفيد

العالم  أنحاء  ي جميع 
الصحية ف  الرعاية  أن نظم  تتعرض    بما 

 .إليجاد الحلولهائلة، يجري استخدام التعلم اآللي  لضغوط

برامج   من  انطالقا   ، المرض  لفرز  أدوات  عدة  مدت 
 
واعت

قادرة عىل مسح جسم المريض وحساب   تشخيص باألشعة

ي  
ف  اإلصابة  إل    10احتمال  الدردشةدقائق،  ي    روبوتات 

التر

وتاري أعراضهم  بناء عىل  المستخدمير   ي تشخص  الطت  خهم 

طلب  أو  ل  المت   ي 
ف  البقاء  يخص  فيما  لهم  المشورة  وتقدم 

اآللي  التعلم  أدوات   
ً
أيضا ستخدم 

 
وت الطبية.  المساعدة 

ضادة مع احتمال كبتر للنجاح، لألجسام الم  للفحص الشيــــع

عىل   وس  الفتر تأثتر  بكيفية  للتنبؤ  قريًبا  استخدامها  ويمكن 

  . الرعاية الصحيةاالحتياجات من موارد 

اع  ي مناطق الي  
 
 االبتكار ف

ي إدلب    12استخدم فريق من  
 ف 
ً
آخر معقل للمتمردين   –متطوعا

ي حالة خراب  
ي سوريا، حيث تقع العديد من المستشفيات ف 

  – ف 

الصنع   تنفس اصطناعي لتصميم  معدات محلية  مؤقت   جهاز 

م تطوير المئات من هذه األجهزة.  عتر   لمكافحة الجائحة، وي 

mailto:research@iom.int
https://coronavirus.startupblink.com/
https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2020/april/20200408_covid-19-innovations
https://coronavirus.startupblink.com/
https://coronavirus.startupblink.com/
https://www.cadcrowd.com/contest/2332-covid-19-coronavirus-product-design-and-3d
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/how-policymakers-should-use-covid-19-data
https://blog.frontiersin.org/tag/covid19/
https://blog.frontiersin.org/tag/covid19/
https://www.who.int/news-room/detail/30-03-2020-who-releases-guidelines-to-help-countries-maintain-essential-health-services-during-the-covid-19-pandemic
https://www.datarevenue.com/en-blog/machine-learning-covid-19
https://www.technologyreview.com/2020/04/23/1000410/ai-triage-covid-19-patients-health-care/
https://www.businessinsider.com/cdc-microsoft-coronavirus-chatbot-feeling-sick-should-i-go-hospital-2020-3?r=US&IR=T
https://healthitanalytics.com/news/data-scientists-use-machine-learning-to-discover-covid-19-treatments
https://www.cam.ac.uk/research/news/progress-using-covid-19-patient-data-to-train-machine-learning-models-for-healthcare
https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-syria-ventilator/in-syria-rebel-stronghold-building-makeshift-ventilators-to-fight-virus-idUKKCN2251AL


  

 

 

 

 

 

  

 األبعاد الجنسانية : 19-بشأن كوفيد 25الورقة التحليلية 

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل  19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

ي   حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  
حدث المعلومات والتحليالت ف 

ٔ
 تتضمن ا

 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية
ي د اإللكي ت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  

ون   research@iom.int: التالي  تر
. 

ي بشأن كوفيد 
 19-التحليل الجنسان 

 
ي رسي    عكشف 

ا من األبعاد الجنسانية تجلت بالفعل بظهور آثار الجائحة مع   19-جديد بشأن كوفيد تحليل جنسان  أن عددا كبتر
ي سياقات مختلفة. 

 :ومن هذه األبعاد ما يىلي  مرور الوقت وف 

  معاناة المرأة من عبء تقديم الرعاية  

  ي الحصول عىل الرعاية الصحية مرتبط بنوع الجنس
 عدم المساواة ف 

   ي االزدياد
ي آخذ ف 

 العنف الجنسان 

  19-تحتاج النساء إل معلومات موجهة بشأن كوفيد. 

ي التحليل الصادر عن مؤسسة كتر واللجنة الدولية لإلغاثة بالنقر 
 هنا. اقرأ عن هذه األبعاد الجنسانية اإلضافية ف 

 

ي  
 
ي ف

تبة عىل العنف الجنسان  اآلثار المتر

وح  الت  

ي  
 ف 
ً
شهدت بعض مخيمات الالجئير  ارتفاعا

، حيث تم تقليص خدمات   ي
العنف الجنسان 

، كما أن قيود التنقل  ي
معالجة العنف الجنسان 

رين من طلب المساعدة  .تمنع المتض 

ي كوكس بازار، حيث ال يزال مئات اآلالف من  
وف 

ي كل من   زيادةالالجئير  الروهينغا، حدثت 
ف 

يك الحميم وزواج األطفال. وتحد  عنف الش 

فرض  القيود المفروضة عىل حر 
 
ي ت
ية التنقل التر

بضامة من قدرة النساء والفتيات عىل الحصول  

 .عىل خدمات الدعم

، قامت  ي
ي إطار التصدي للعنف الجنسان 

وف 

لرفع   بتعبئة أنفسهنبعض نساء الروهينغيا 

ي المخيمات،   19-مستوى الوعي بشأن كوفيد
ف 

 .وقمن بزيارات تنقلن فيها من باب إل باب

تدخالت مكافحة العنف  مبادئ توجيهية إلدماج 

ي 
ي العمل اإلنسان 

 
ي ف

موارد جديدة بشأن   -الجنسان 

 19-كوفيد

ي نتيجة لتدابتر كوفيد
  19-تثتر األدلة عىل زيادة العنف الجنسان 

ي خط المواجهة. وبناء عىل ذلك،  
 لدى الممارسير  ف 

ً
ا  كبتر

ً
قلقا

مركز معارف المبادئ  إل  19-تتيح إضافة جديدة بشأن كوفيد

ي للممارسير  موارد رئيسية  التوجيهية
المتعلقة بالعنف الجنسان 

ي تدابتر التصدي  
ي ف 
لدعم إدماج تخفيف مخاطر العنف الجنسان 

 :. ومن القطاعات المشمولة ما يىلي 19-لكوفيد

 

للوصول إل الموارد، مثل هذا الموجز الصادر عن اللجنة  

كة بير  الوكاالت، انقر   .هناالدائمة المشتر
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 . 19-هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيد )research@iom.int (  بحوث المنظمة الدولية للهجرة نتجت شعبةأ

ي : بيان هام إلخالء المسٔوولية 
راء المنظمة الدوليةوال تعكس بالض    ير  راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي   اآلراء المعرب عنها ف 

ٓ
وال  . للهجرة ورة ا

ي ا يع
و  المواد  دراجت 

ٔ
  عن  التعبتر  عرضها  ا

ٔ
يي ا

ٔ
و  للهجرة الدولية المنظمة  جانب  من  كان  را

ٔ
ي  ا

ٔ
عضا  من ا

ٔ
و  ها ئا

ٔ
 .ها ئكا رس   ا

 

ي التصدي لكوفيد
 
 19-لماذا نحتاج إىل قيادة نسائية ف

 
ي  
زين    مدونةف  ي المناصب القيادية، مت 

، يدافع المؤلفون عن قضية وجود المزيد من النساء ف  جدول أعمال المنتدى االقتصادي العالمي
 :ما يىلي 

 ي أن تمثيل  تشكل النساء غالبي
، مما يعت  ي الخطوط األمامية عىل الصعيد العالمي

ي مجال الرعاية الصحية ف 
ة العاملير  ف 

وس كورونا ي معالجة أزمة فتر
 .المرأة أمر حيوي ف 

  70  ي العالم هم من النساء، ولكن
ي الرعاية الصحية ف 

ي المائة من موظف 
ي المائة فقط من القيادات العالمية من   25ف 

ف 
 .النساء

 ي هذه المناصب، قد ال تعالج قضايا المرأة طوال األزمة بدون
 .نساء ف 

ها  ي عىل الصعيد العا المعلقونوهناك قضايا مماثلة يثتر
، فيتساءل البعض عن السبب ف   أن النساء قائدات جيدات خالل أزمةلمي

 . 19-كوفيد

 

ي لألمم المتحدة بشأن كوفيد
 19-موجز سياسانر

 والمرأة 

، الذي يصادف الذكرى  2020كان القصد من عام 

، أن يكون بمثابة عالمة رائدة   الخامسة لمنهاج عمل بيجير 

 من ذلك، ومع  
ً
. وبدال ي مجال المساواة بير  الجنسير 

ف 

، أضحت المكاسب المحدودة  19- انتشار جائحة كوفيد

اجع.   ي العقود الماضية معرضة لخطر التر
ي تحققت ف 

التر

وتعّمق هذه الجائحة أوجه عدم المساواة القائمة من قبل،  

ي النظم االجتماعية 
وتكشف عن مواطن الضعف ف 

ي تؤدي بدورها إل تضخيم آثار  
والسياسية واالقتصادية التر

  .الجائحة

ي الجديد كشف ويست
الصادر عن األمير    الموجز السياسانر

النساء والفتيات،  العام لألمم المتحدة، كيفية تتغتر حياة 

ي يمكن أن تصاحب تدابتر  
ويحدد التدابتر ذات األولوية التر

 .التصدي الفوري وجهود اإلنعاش عىل المدى الطويل

 

 

 

ي الخط األمامي 
 
ليات المهاجرات ف  العامالت المت  

ات بحكم عملهن عىل أن  ليات مجت  ألن العامالت المت  

ي منازل أناس آخرين، وأن يكن عىل اتصال وثيق  
يكونوا ف 

وس، فإنهن يعملن   ي قد تحمل الفتر
باألفراد والعنارص التر

ن معرضات للخطر. 
 
ي الخط األمامي لهذه الجائحة، وه

ف 

ومعظم خدم المنازل من النساء وكثتر منهن مهاجرات  

، الذي يحدد تدابتر  المقالكل أدناه(. اقرأ هذا )انظر الش 

ي جنوب أفريقيا والمكسيك والواليات المتحدة  
التصدي ف 

ازيل  .األمريكية وهولندا والهند والت 

ليون المها  ي  العمال المت  
جرون حسب مستوى الدخل ف 

 بلد المقصد ونوع الجنس 

 

 

استنادا إل بيانات   ،يةتقرير الهجرة العالمالمصدر: 

 الدولية  منظمة العمل
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https://www.weforum.org/agenda/2020/04/women-female-leadership-gender-coronavirus-covid19-response/
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/25/why-do-female-leaders-seem-to-be-more-successful-at-managing-the-coronavirus-crisis
https://www.forbes.com/sites/camianderson1/2020/04/19/why-do-women-make-such-good-leaders-during-covid-19/#3a7357a42fc7
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406
https://www.wiego.org/domestic-workers-frontline-care-workers-face-covid-19-challenges
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en_chapter2.pdf


  

 

 

 

 

 

  

 الذين تقطعت بهم السبل  ونالمهاجر : 19-بشأن كوفيد 26الورقة التحليلية 

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل  19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

ي   حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  
حدث المعلومات والتحليالت ف 

ٔ
 تتضمن ا

 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية
ي د اإللكي ت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  

ون   research@iom.int: التالي  تر
. 

ي 
ي محاولة  23الورقة التحليلية كما هو مفصل ف 

ي جميع أنحاء العالم بفرض قيود عىل السفر / الحركة ف 
، قامت جميع البلدان تقريبا ف 

. وقد ترتبت عىل تدابتر من قبيل إغالق الحدود وحظر التجول والغلق الداخىلي آثار واسعة النطاق بالنسبة 19-كوفيد  ء انتشار الحتوا 

ين غتر قادرين عىل العودة إل بلدانهم/مناطقهم األصلية أو الوصول إل   للمهاجرين الداخليير  والدوليير  عىل السواء، مما جعل الكثتر
 وجهاتهم المقصودة.   

 غير قادرين عىل العودة إىل ديارهم 
 

ي بلدانهم/مناطق عملهم دون 
ي مختلف أنحاء العالم غتر قادرين عىل العودة إل ديارهم، وهم عالقون ف 

كثتر من العمال المهاجرين ف 
ي 
، بيئات معيشية مزدحمةعمل. وبمساعدة قليلة أو معدومة من بلدانهم األصلية أو بلدان المقصد، تقطعت السبل باآلالف ف 

 .19-من شدة تعرضهم لخطر اإلصابة بكوفيد  يزيد وقذرة، مما  

   رون ة من سكان عدة بلدان، هم بالفعل متض   كبتر
ً
ي دول الخليج، الذين يشكلون نسبا

من    بشكل غتر متناسب المهاجرون ف 
ي دول   حدا لجميعهذه الجائحة. وقد وضعت نيبال 

المواطنير  العائدين إل ديارهم، تاركة العديد من العمال النيباليير  ف 
الخليج محارصين. كما أوقفت الهند مؤخرا إعادة مواطنيها من الخليج إل وطنهم. لكن بعض بلدان المقصد، مثل الكويت  

 .إل الوطن بالتنسيق مع بعض بلدان المنشأ برحالت إعادةوالبحرين، تقوم 

   ي
بالنسبة للمهاجرين العمال الطموحير  وأولئك الذين عادوا إل بلدانهم األصلية لتجهتر  وثائقهم، فإن إغالق الحدود يعت 

ي بلدانهم األصليةأنهم 
 .دون عمل ومجازفون بأن يصبحوا مدينير    عالقون ف 

   ي
ليس العمال المهاجرون الدوليون الوحيدين المتأثرين بقيود السفر وتدابتر اإلغالق؛ فالمهاجرون العاملون الداخليون ف 

ي بلدان مثل الهند علقوا 
دون عمل أو دخل منذ دخول تدابتر اإلغالق حتر  النفاذ داخل البلد.   المدن والمناطق الصناعيةف 

ي الهند من المناطق الريفية 
 عن العمل،وي  هاجر الماليير  من الناس ف 

ً
ي مجموعة من   بحثا

وينتهي المطاف بالعديد منهم ف 
لي والبناء والنقل، من بير  قطاعات أخرى. وقد أرسلت بعض الواليات الهندية، مثل والية  

القطاعات، مثل العمل المت  
 
ً
 إلعادة العمال المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل.  حافالتأوتار براديش، مؤخرا

ات المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل   تمديد تأشير

ي ذلك تدابتر اإلغالق وإغالق الحدود، منحت  
لمساعدة المهاجرين عىل مواجهة القيود الحالية المفروضة عىل السفر، بما ف 

ات/التصاري    ح أو تمديدها أو    العفو العامعدة بلدان تجديد التأشتر
ً
  3لمدة المؤقت. فعىل سبيل المثال، نفذت تايالند تمديدا

ات غتر المهاجرين. كما حتر نهاية تموز/يول أشهر  ات دخول   مددتيو لألجانب الذين يحملون جميع أنواع تأشتر نيوزيلندا تأشتر

ي بداية نيسان/أبريل. وقد رحبت المنظمة الدولية للهجرة بالمرسوم الرئاسي  للعمال المهاجرين كانت قد انتهت صالحي
تها ف 

ة مؤقتة مدتها ثالثة أشهر"، ألنه  ي للرعايا األجانب لفتر
باالحتفاظ  يسمح للمهاجرينلالتحاد الروسي "لتنظيم الوضع القانون 

، وعدم دفع رسوم التصاري    ح ، وبإيجاد عمل بشعة أكت  ي
 .بوضعهم القانون 
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 . 19-هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيد )research@iom.int (  بحوث المنظمة الدولية للهجرة نتجت شعبةأ

ي : بيان هام إلخالء المسٔوولية 
راء  وال تعكس بالض    ير  راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي   اآلراء المعرب عنها ف 

ٓ
وال  . للهجرة المنظمة الدوليةورة ا

ي ا يع
و  المواد  دراجت 

ٔ
  عن  التعبتر  عرضها  ا

ٔ
يي ا

ٔ
و  للهجرة الدولية المنظمة  جانب  من  كان  را

ٔ
ي  ا

ٔ
عضا  من ا

ٔ
و  ها ئا

ٔ
 .ها ئكا رس   ا

 

 

المنظمة الدولية للهجرة تساعد المهاجرين الذين تقطعت  

 بهم السبل 

ي أنحاء مختلفة من العالم، تساعد المنظمة الدولية للهجرة آالف 
ف 

المهاجرين الذين تأثروا بالقيود المفروضة عىل التنقل والذين لم يتمكنوا  

 من العمل أو العودة إل ديارهم.  

   ي النيجر، أدى إغالق الحدود إل زيادة عدد المهاجرين الذين
ف 

كةتقطعت بهم السبل؛ وهناك  بير  المنظمة   مبادرة مشتر

ي تقدم الدعم ألكتر من     2300الدولية للهجرة واالتحاد األورون 

تابعة   عبور  ستة مراكز  مستضيفهتمن هؤالء المهاجرين، 

 للمنظمة. 

   ي بنما، تقدم المنظمة الدولية للهجرة، بالتعاون مع الحكومة
ف 

 ،  مساعدات إنسانيةوالمفوضية السامية لشؤون الالجئير 

ي ثالث محطات  ل
لمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل ف 

 استقبال للمهاجرين عىل حدود بنما مع كولومبيا وكوستاريكا. 

  ي
ي البوسنة والهرسك، ف 

هي بلد عبور رئيسي للمهاجرين  التر

  ، ي ي االتحاد األورون 
المسافرين من اليونان إل بلدان أخرى ف 

ي البل  تقطعت بهم السبلمهاجر    8000حوالي  هناك  
د بسبب ف 

. وبدعم من  19-كوفيد  بسببالقيود المفروضة عىل التنقل 

لمهاجرين  المنظمة الدولية للهجرة، يعمل اآلن مخيم ل

دين  ا  رسير.  1  000 بطاقة استيعابية قوامها لمش 

   ي بلدان مثل تايلند، تقوم المنظمة أيضا بتتبع عدد المهاجرين
ف 

ة بير    ي الفتر
  23وآذار/مارس    26الذين تقطعت بهم السبل. وف 

  660، سجلت المنظمة الدولية للهجرة 2020 أبريل/ نيسان

 
ً
ي خمسة مواقع   مهاجرا

 البلد.   داخلتقطعت بهم السبل ف 

 

 

عون من الدخول 
َ
من

ُ
 طالبو اللجوء ي

تأثر طالبو اللجوء بالجائحة الحالية تأثرا  

شديدا، حيث أغلقت العديد من البلدان أبوابها  

أمام جميع األجانب، بمن فيهم ملتمسو 

 .الحماية

فعىل سبيل المثال، ال يزال مئات الروهينغا  

ي خليج البنغال وبحر أندمان، بعد  عالقير  
ف 

يا. وقد أعربت منظمات   منعهم من دخول مالتر 

ي ذلك مختلفة، ب
مفوضية األمم المتحدة  ما ف 

، عن قلقها ودعت  السامية لشؤون الالجئير  

الدول إل تقاسم المسؤولية لتجنب تكرار أزمة 

عندما تخىل المهربون عن اآلالف  2015عام 

ي البحر
 .من الروهينغا وتركوهم عالقير  ف 

ي أمريكا الالتينية، أدى إغالق الحدود إل ترك  
وف 

ي بلدان العبور؛  
العديد من المهاجرين عالقير  ف 

ي بنما  وال يزال آالف المهاجرين  
بعد أن أغلقت ف 

ي حير  أن العديد منهم   كوستاريكا 
حدودها، ف 

عالقون بير  الحدود بير  هندوراس والسلفادور. 

ي  
ي المكسيك ف 

كما تستمر المناطق الحدودية ف 

الذين تقطعت بهم   ملتمسي اللجوء استضافة 

السبل والذين لم يعودوا قادرين عىل العبور إل 

 الواليات المتحدة. 

 — موجز إخباري جديد —

ي 
ات،  قدمتها شعبة إدارة شؤون الهجرة والحدود، تتناول التوصيات إجراءات الهجرة والخدمات القنصلية والت  موجز إخباري جديد ف  أشتر

ي حالة امتثا 
ي ذلك الحاجة إل تكييف األنظمة لدعم األطر القانونية، مع إدراج التعديالت الالزمة لتمكير  المهاجرين من البقاء ف 

ل  بما ف 

ة أ و  لقواعد الهجرة. ويستتبع ذلك، عىل سبيل المثال، أن تسمح الحكومات، عند اإلمكان، "باإلقامة النظامية بعد انتهاء صالحية تأشتر

ات العامة" من بير  توصيات أخرى. اقرأ المزيد   .ناهتضي    ح إقامة محددة"، وأن "تسهل اإلقامة النظامية لحامىلي التأشتر
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 حماية األطفال  : 19-بشأن كوفيد 27الورقة التحليلية 

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل  19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

ي   حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  
حدث المعلومات والتحليالت ف 

ٔ
 تتضمن ا

 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية
ي د اإللكي ت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  

ون   research@iom.int: التالي  تر
. 

 
 

 حماية األطفال أثناء الجائحة 
إصابة  قد خلف حتر اآلن حاالت  19-يبدو أن كوفيد

، حيث يوجد   أخف ي صفوف االطفال من البالغي  
ف 

ون من عدد أكت  من األطفال من دون أعراض أو يعان
 .أعراض خفيفة أو معتدلة

ة عىل    آثار سلبيةومع ذلك، ال تزال للجائحة  كبت 
ي جميع أنحاء العالم، وال سيما عىل  

األطفال ف 
ي أوضاع هشة،  

األطفال من السكان الذين يعيشون ف 
دين. وقد حدد  األمي   العام  مثل المهاجرين والمش 

عة مخاطر رئيسية عىل األطفال أرب لألمم المتحدة
 تحتاج إل معالجة لضمان حماية األطفال: 

 
 الصحة  -   التعليم  -
 السالمة  -  الغذاء  -

 
 

الحمد هلل، نج  األطفال حتر اآلن إل حد كبت   
من أشد أعراض المرض. لكن حياتهم منقلبة اآلن  
ي كل مكان، والقادة عىل  

. وأناشد األرس ف 
ً
تماما
 .المستويات: احموا أطفالناجميع 

 
يش، األمي   العام لألمم   أنطونيو غوتت 

 2020نيسان/أبريل   16المتحدة،  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انقر هنا  لقراءة البيان الكامل و/أو مشاهدة التسجيل

 
 

 التعليم المستمر 

ي مرحلة ما أكتر من 
ت الجائحة ف  ي بعض البلدان، أجت 

ي إعادة فتح أبوابها ف 
ي حي   بدأت المدارس ف 

  مليار تلميذ وطالب 1.5ف 

ي 
ي جميع أنحاء العالم بسبب إغالق المدارس ف 

، فإن إغالق اليونسكو . وكما أكدت العديد من البلدانعىل ترك المدارس ف 

ي حاالت ضعف شديد. وباإلضافة إل توقف التعلم  المدارس 
يؤثر بشدة عىل األطفال، وال سيما األطفال الذين يعيشون ف 

وخطر زيادة معدالت التشب من المدارس، قد تكون إلغالق المدارس عواقب سلبية عىل تغذية األطفال، ومن شأن ذلك أن  

ي رعاية األطفال ويعرض األطفال للعزلة اال 
 .جتماعية، واإليذاء، والعنف، واالستغالليخلق ثغرات ف 

عد للتخفيف من حاالت إغالق المدارس. ويسىع  م الشامل من خالل التعلم عن ب 
ُّ
التحالف العالمي  وقد أتيحت فرص التعل

  بمنصات التعلم الوطنيةدعم الدول والمجتمعات المحلية واألرس واألطفال، ويقدم قائمة  عىل سبيل المثال، إل  للتعليم،

ي معظم  . التعلم عن بعد وحلول 
دين، قد ال تتاح لهم  الحاالت المعرضة للخطر وبما أن األطفال ف  ، مثل المهاجرين والمش 

، بينما يتم  التكنولوجيات الرقميةوات لدعم حصول األطفال عىل إمكانية الوصول إل التكنولوجيا الالزمة، فإن هناك دع

 .أخرى لضمان الحد األدن  من استمرارية تعليم األطفال المهاجرين حلول مبتكرة استكشاف 
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 . 19-هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيد )research@iom.int (  بحوث المنظمة الدولية للهجرة نتجت شعبةأ

ي اآلراء المعرب  : بيان هام إلخالء المسٔوولية 
راء المنظمة الدوليةوال تعكس بالض    ي   راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي   عنها ف 

ٓ
وال  . للهجرة ورة ا

ي ا يع
و  المواد  دراجت 

ٔ
  عن  التعبت   عرضها  ا

ٔ
يي ا

ٔ
و  للهجرة الدولية المنظمة  جانب  من  كان  را

ٔ
ي  ا

ٔ
عضا  من ا

ٔ
و  ها ئا

ٔ
 .ها ئكا رس   ا

 

ي يتعرض لها أطفالها 
 اآلثار االجتماعية االقتصادية عىل األرس المهاجرة والمخاطر الت 

، قد يضطر اآلباء المهاجرون إل مواصلة العمل أثناء الجائحة. وباإلضافة إل    عدم وجود تأمي   صجي
ً
مع قلة المدخرات وأحيانا

ي منازلهم بمفردهم بسبب إغالق المدارس فيواجهون 
ك أطفالهم ف  تر زيادة مخاطر العدوى عليهم وعىل أرسهم المعيشية، قد ي 

   :التالية المخاطر 

  الضائقة النفسيةالعزلة االجتماعية، مع زيادة.  

  ي  عندما تتاح لهم إمكانية الوصول إل التكنولوجيات الرقمية، ال توجد أية
ي حلول التعليم المستمر عن بعد التر

مساعدة ف 

نتقد تكون موجودة، وعدم كفاية مراقبة أنشطتهم عىل   .حيث قد يتعرضون لخطر االستغالل الجنسي  اإلنتر

ي غالبا ما يعمل فيها المهاجرون ومع انخفاض الدخل بسبب الركود   البطالةومع تزايد 
ي القطاعات التر

ي جميع أنحاء العالم ف 
ف 

، قد يجد اآلباء المهاجرون  ي أوضاع اقتصادية غت  مستقرة، غت  قادرين عىل تلبية االحتياجات األساسية ألرسهم. العالمي
أنفسهم ف 

ي البلد األصىلي وقد ال يتمكنون 
ي الخارج تاركي   أطفالهم ف 

وقد يكون هذا هو الحال أيضا بالنسبة للوالدين اللذين هاجروا للعمل ف 

ي يتعرض   تحويالت ماليةمن إعالة أرسهم بإرسال  
أو قد يضطرون إل العودة إل بلدهم األصىلي بسبب البطالة. ومن أبرز المخاطر التر

 :لها األطفال ما يىلي 

   ي ذلك  إساءة معاملة األطفال المهاجرينخطر  زيادة القلق والتوتر داخل األرسة المعيشية، مع تزايد
ي ، بما ف 

، العنف الجنسان 

  .وتعرضهم للعنف واالستغالل

  من المدارس بسبب عدم توفر الموارد المالية الكافية و/أو بسبب اضطرار األطفال إل إيجاد   معدالت التشبارتفاع

ي أيدي   استغاللهمبديلة لقاء أجر مع احتمال  أنشطة
 .المتجرين بالبش  ووقوعهم ف 

دون ي يتعرض لها األطفال المشر
 المخاطر المحددة الت 

دهم ولظروفهم   دون قد يتعرضون لمخاطر مماثلة لما يتعرض له األطفال المهاجرون، فإن ضعفهم لتش  إذا كان األطفال المش 

ي خضم هذه الجائحة، مثل ما يىلي المعيشية قد 
  :يعرضهم لمخاطر حادة تهدد نموهم ورفاههم وسالمتهم ف 

  ي عام  ماليي   طفل 4حوالي بينما هناك
ئ خارج المدرسة بالفعل ف  ات اإلغالق المطولة للمدارس خالل  2017الج  ، فإن فتر

لهذا الخطر من خالل   المنظماتحتر بعد إعادة فتح المدارس. وتتصدى   تشبمعدالت الالجائحة تنطوي عىل خطر ارتفاع 

 .وضع حلول للتعليم المستمر

 مرافق المياه والضف الصجي والنظافة  بسبب عدم الوصول السليم إل    19-وفيد ارتفاع المخاطر الصحية، ال سيما العدوى بك

ي المخيمات المزدحمة، مع عدم وجود إمكانية للحفاظ عىل المسافات االجتماعية الالزمة وعدم كفاي الصحية
ة الرعاية ف 

ي المخيمات، فضال عن نقل األطفال  
حة القضاء عىل االكتظاظ ف  الذين يعيشون   غت  المصحوبي   الصحية. ومن الحلول المقتر

ي تلك المخيمات إل
 .بلدان أخرى  ف 

  اععدم وصول المساعدة اإلنسانية إل األطفال ي حاالت الت  
دين( المحارصين ف  ي )المش 

آذار/مارس، دعا األمي   العام  23. فف 

ي خضم هذه   وقف إطالق النار عىل الصعيد العالمي لألمم المتحدة إل 
كت   الجهود عىل تلبية االحتياجات اإلنسانية ف 

لتر

 الجائحة.   
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تبة عىل سياسات الهجرة : 19-بشأن كوفيد 28الورقة التحليلية   اآلثار المتر

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل  19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

ي   حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  
حدث المعلومات والتحليالت ف 

ٔ
 تتضمن ا

 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية
ي د اإللكي ت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  

ون   research@iom.int: التالي  تر
. 

ي كوفيد
ي أعقاب تفش 

 
 19-سياسات الهجرة ف

المتعلقة بدخول المواطنير  األجانب إل البلد وإقامتهم واختيارهم وتوطينهم وترحيلهم،   المواقف الحكوميةتشتر سياسات الهجرة إل 

ي حير  شهدت  طائفة من المجاالتوتغطي هذه السياسات  
/وملتمسي اللجوء. وف  ، منها هجرة األرس، وهجرة اليد العاملة، وهجرة الالجئير 

ي سياقات 
ي كثتر من األحيان، ف 

 نحو زيادة تعقيد هذه السياسات، وتقييدها أكتر ف 
ً
ة اتجاها  السنوات األختر

ً
ي كوفيدأكتر تنظيما

- ، فإن تفس 

ي الطريق    19
ة ف   نقطة تحول نحو سياسات تجسد    –يمثل عقبة كبتر

ً
إذ قد تعزز الجائحة سياسات الهجرة التقييدية، ولكن قد تمثل أيضا

 . أشكال من التنقلبشكل أفضل الحاجة إل

 مرونة السياسات ورسعة العمل 

ي تعرضت لها مكاتب الهجرة  
ي ضوء عمليات اإلغالق التر

ف 

وط   والجهات المقدمة للخدمات، مما يجعل االمتثال لش 

ة  بشأن   مرونةتحديد الوضع أمرا صعبا، منحت بلدان كثتر

  روسيا و  فرنسا عمليات الهجرة. ومن بير  دول أخرى، قامت 

ات    واإلمارات العربية المتحدة   بتمديد صالحية التأشتر
ً
تلقائيا

ي خطوة  
 لمنع انتشار الحاالت المخالفةأو تبسيط إجراءاتها ف 

تغالللقانون بسبب الجائحة. وقامت   بتسوية  الت 
ً
مؤقتا

وضعية جميع المهاجرين الذين تقدموا بطلبات للحصول  

عىل ترصي    ح باإلقامة قبل انتشار الجائحة حتر يتست   

حصول المهاجرين عىل الضمان االجتماعي والرعاية  

ي 
.  إيطاليا الصحية، بينما تجري مناقشة برنامج مماثل ف 

ات والرسوم المتعلقة بالعمل  عن الغرام األردنوتنازل 

ي العودة إل بلدانهم األصلية،  
للعمال المهاجرين الراغبير  ف 

نت لتسهيل العمليات  .وأنشأ منصة عىل اإلنتر

 

تبة عىل المدى الطويل؟   آثار متر

أثارت الجائحة االنتباه إل أن المهاجرين  

ي 
ي العديد من القطاعات ف 

عنرص حيوي ف 

 الرعاية الصحيةمثل  –   البلدان المتقدمة النمو 

بينما أدت   – الموسمي  العمل الزراعي و 

ي   نخفاضالجائحة إل ا
الهجرة والتنقل ف 

 .الوقت ذاته

تبة عىل المدى   ولم تتضح بعد اآلثار المتر

تبة عىل انخفاض  الطويل، ولكن اآلثار المتر

ايد. فعىل سبيل  التنقل هي موضع اهتمام متر 

المثال، يتعرض نموذج "المدينة المحورية"  

ي  
ايد. وداخل أوروبا، قد    سنغافورة ف  لتهديد متر 

 مرونة جديدة ورسعة يتطلب موسم الحصاد 

ي العمل
 .ف 

دولية والتنقل بشدة مع  تتشابك الهجرة ال

ي  العولمةأسواق العمل و 
، لذا، عندما نبدأ ف 

سخ، لن تظهر   رؤية الركود االقتصادي يتر

ي أنماط الهجرة الطويلة
ات ف  األجل إال   التغيتر

 .
ً
 عالميا

ً
 بعد ذلك. ولن يكون التغيتر موحدا

 تتبع سياسات الهجرة 

ي مجال  
قدمت فراغومير  ملخصا للقيود والتنازالت المؤكدة ف 

ي تفرضها حاليا السلطات القضائية العالمية الحتواء  
الهجرة التر

. ويمكنك االطالع عىل الملخص الذي يتم تحديثه  19-كوفيد

 .هنابانتظام، من خالل النقر 
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 . 19-هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيد )research@iom.int (  بحوث المنظمة الدولية للهجرة نتجت شعبةأ

ي : المسٔوولية بيان هام إلخالء 
راء المنظمة الدوليةوال تعكس بالرص    ير  راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي   اآلراء المعرب عنها ف 

ٓ
وال  . للهجرة ورة ا

ي ا يع
و  المواد  دراجت 

ٔ
  عن  التعبتر  عرضها  ا

ٔ
يي ا

ٔ
و  للهجرة الدولية المنظمة  جانب  من  كان  را

ٔ
ي  ا

ٔ
عضا  من ا

ٔ
و  ها ئا

ٔ
 .ها ئكا رس   ا

 

ي المهارات وهجرة اليد العاملة 
 
 إعادة التفكتر ف

 مركز سياسات الهجرة،  
ً
نت نظمها مؤخرا ي ندوة عىل اإلنتر

ف 

وفيسور بريدجيت   وفيسور مارتن روهس، والت  ناقش الت 

ت   أندرسون، والدكتور فريدريش بوايشسيل، كيف غتر

ي تقيس بها البلدان   19-يدجائحة كوف
الطريقة التر

ونها للمهاجرين ذوي المهارات  ي يعتر
المهارات والقيمة التر

لمشاهدة   هنا المنخفضة لدى وضع السياسات. انقر 

 .الندوة

 

 فقاعات التنقل 

اليا ونيوزيلندا فكرة " فقاعة عبور أثارت حكومتا أستر

اليا  تاسمانيا " حيث ستخفف القيود عىل الحدود بير  أستر

ي احتواء انتشار  نجاحونيوزيلندا، عقب 
البلدين نسبيا ف 

 .19-كوفيد

وينظر إل هذه الفكرة عىل أنها طريقة لتعزيز اقتصادي 

اليا   البلدين، حيث يعد ممر الهجرة من نيوزيلندا إل أستر

 .بير  البلدان األوقيانية ثالث أكتر الممرات شعبية

 فكرة فقاعة 
ً
ت أيضا - سنغافورة وعىل غرار ذلك، أثتر

 .نيوزيلندا

ي المملكة المتحدة بعد خروج 
 
سياسة الهجرة ف

ي   بريطانيا من االتحاد األوروب 

اير  ي شباط/فت 
، كشفت حكومة المملكة المتحدة  2020ف 

ذ بعد خروج   لنظام هجرة قائم عىل النقاطعن خطط 
َّ
سينف

ي ومن شأن هذه الخ طط أن تحد  البلد من االتحاد األورون 

من الهجرة، ال سيما من األفراد ذوي المهارات المنخفضة.  

اح للنقد،   ومع ذلك، ومنذ انتشار الجائحة، تعرض االقتر

لمانحيث نوه  إل أن العديد من   مراكز الفكر و  أعضاء الت 

العمال الذين حصلوا عىل الثناء أثناء الجائحة لم يكن  

سمح لهم بالدخول ح  لي   .بموجب النظام المقتر

ي هذه األزمة الحالية هو  
ي تعلمناه اف 

من األشياء التر

هم ذوي   أن العديد من األشخاص الذين نعتت 

ي الواقع بالغو األهمية  
مهارات منخفضة هم ف 

ف عتر ي الواقع بصفتهم عماال   إلدارة بلدنا، وي 
بهم ف 

 .رئيسيير  

ي برلمان المملكة  ستيف دابل
، عضو ف 

 المتحدة 

 

 الواليات المتحدة تعليق الهجرة إىل 

ي  
    22ف 

ً
 تنفيذيا

ً
بوقف  نيسان/أبريل، وقع الرئيس األمريكي أمرا

الواليات  لتقديم رخص اإلقامة للمهاجرين إل  مؤقت

ي  
المتحدة. وقد تم تطبيق هذا التعليق، الذي سيستمر ف 

 ولكن قد يجري تمديده "بناء عىل   60البداية لمدة 
ً
يوما

ي ذلك الوقت"،  
وقف    بهدفالظروف االقتصادية السائدة ف 

لمنافسة مع العمال  العدوى المستوردة والحد من ا

ي الواليات المتحدة للحصول عىل وظائف.  
المولودين ف 

ويقدر معهد سياسات الهجرة أنه بناء عىل الفئات المدرجة  

ي األمر التنفيذي، سيتم حظر ما يقرب من
  رخصة   52,000  ف 

ة ال   إقامة ع يوًما، عىل الرغم من أنهم الحظوا    60ىل مدى فتر

أن األمر قد يكون له تأثتر عمىلي ضئيل عىل المدى القصتر  

وزارة الخارجية إل حد كبتر المقابالت   علقت حيث 

ة نتي ي التأشتر ي كوفيد الشخصية لطالت 
 . 19-جة لتفس 
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 تحديث بشأن الوصم والتميي   : 19-بشأن كوفيد 29الورقة التحليلية 

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل  19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

حدث المعلومات وال  حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص   . 6للورقة   تحديث  الورقةهذه 
ٔ
ي تتضمن ا

 تحليالت ف 
 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية

ي د اإللكي ت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  
ون   research@iom.int: التالي  تر

. 

ي حاالت األزمات 
 
 وصم المهاجرين والتميي   ضدهم ف

وس كوفيد ي انتقاله، إال أن  19-صحيح أن فتر
" ف  تفاقم المستفيضة أظهرت أن الوباء قد أدى إل  والتقارير  البحوثنفسه "ال يمتر 

. راجع الفوارق ا ي تواجه أعباء إضافية من الوصم والتميتر 
الجتماعية واالقتصادية القائمة من قبل، حيث المهاجرون من الفئات التر

 لمزيد من المعلومات حول التحليالت السابقة.  6الورقة التحليلية 

ية عىل التنقل   القيود التميي  

ي طبقت بها بعض  
تخضع الطريقة التر

ايد، ال  البلدان/المناطق قيود التنقل   لتدقيق متر 

سيما فيما يتعلق بالمهاجرين، بمن فيهم  

 .الالجئون

حديثة أن تدابتر من   وتظهر تقارير إعالمية 

ي ب
عض المواقع  قبيل حظر التجول، ف 

استهدفت جماعات محددة من المهاجرين.  

وقد أثار ذلك مخاوف من أن القيود القاسية  

ي تستهدف المهاجرين يمكن أن تعوق 
التر

  الحصول عىل الرعاية والخدمات قدرتهم عىل 

 .األساسية

 

لمشاهدة فيديو    هنا انقر  

عن أحد تدابتر تصدي  

المنظمة الدولية للهجرة  

للحد من الوصم  

ي إطار مكافحة  
والتميتر  ف 

 .19-كوفيد

 الوصم المرتبط بكره األجانب 

أدى وصم المهاجرين إل زيادة المواجهات المرتبطة بكره األجانب. وقد  

ي منطقة آسيا والمحيط الهادئ   مجلس السياسات والتخطيطوثق 
ف 

ي 1 500 ي الواليات المتحدة منذ   حادث تميتر 
مرتبط بكره األجانب ف 

ظهور الجائحة. وتشتر التقارير الواردة من عدة بلدان إل أن التميتر   

ي ا والسلوك المناهض للمهاجرين 
ي تسببا ف 

وهجرة   نعدام األمن الغذان 

 األصلية للمهاجرين.  العودة إل البلدان

 ؟ 19-مراقبة السكان: هل هي من مخلفات كوفيد

ون  قدم الحكومات عىل إعادة استخدام تكنولوجيا المراقبة لتتبع من أنه بمجرد مرور األزمة ال مخاوفأثار الكثتر
 
حالية، قد ت

ي تثتر اهتمامها، ومنها 
لقدرة عىل مراقبة السكان عن طريق استخدام التكنولوجيا  . غتر أن االمهاجرونورصد الجماعات التر

ي الواليات المتحدة، عىل سبيل المثال، تستخدم سلطات الهجرة تكنولوجيا  
ي بعض البلدان. فف 

الجديدة موجودة بالفعل ف 

لتدفقات األشخاص المارين بهدف الكشف عن المهاجرين   رصد جماعي  التعرف عىل الوجه بواسطة الذكاء االصطناعي إلجراء

 .غتر الموثقير  
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، والتميي   والوصم ضد  19-مقاالت عن كوفيد

  المهاجرين

“If I wear a face mask, everyone treats me 

like a disease”: the mask debate by Juan 

Zhang 

Migrants and the COVID-19 pandemic: an 

initial analysis by Lorenzo Guadagno  

How discrimination towards Africans and 

China’s surveillance state will reset a       

migration trend by Roberto Castillo 

The Other Problematic Outbreak by 

Yasmeen Serhan and Timothy McLaughlin 

Why xenophobia is bad for the health of all 

in South Africa by Jo Vearey 

The many facets of pandemic vulnerability 

by Alison Mountz 

The coronavirus pandemic could be 

devastating for the world's migrants by 

Marie McAuliffe and Celine Bauloz 

 

 التصدي للعنرصية والتميي   وكره األجانب 

ي  أصدر  تحالف مدن أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريت 

 شدد فيه   لمناهضة العنضية
ً
والتميتر  وكراهية األجانب بيانا

ورة التضامن والتصدي للتميتر  ضد الفئات الضعيفة  عىل ض 

دين والمهاجرين، خالل هذه الجائحة  .من السكان، مثل المش 

ي العمل  مواطن
 
 الضعف ف

ي الصناعات 
 لليد العاملة ف 

ً
 هاما

ً
يوفر المهاجرون مصدرا

نتقال بؤرة ال األساسية. وقد أصبحت أماكن العمل هذه اآلن  

. فعىل سبيل المثال، أدى غياب معدات الحماية 19-كوفيد

ي الكافية إل وقوع 
ي جميع أنحاء   مئات من حاالت التفش 

ف 

ي أماكن تؤثر بشكل غتر متناسب عىل   الواليات المتحدة
ف 

 .المهاجرين

ي قطاعات أخرى، يواجه العمال المهاجرون 
 غتر  وف 

ً
وضعا

ي العمالة،  مستقر 
حيث ال يحصلون عىل استحقاقات  ف 

 .بشكل غتر متسقالحماية االجتماعية إال 

 

 الحصول عىل الرعاية الصحية 

بسبب مجموعة من السياسات الضيحة والضمنية،  

ة عقبات فريدة عند   ي أماكن كثتر
يواجه المهاجرون ف 

محاولتهم الحصول عىل الرعاية الصحية أثناء جائحة.  

االفتقار إل  ، و ندرة المرافقومن بير  العوائق األخرى، 

 .خاوف المتعلقة بوضع الهجرةالم، و التأمير  الصحي 

 التميي   عن طريق المخاطر البيئية 

تربط التعرض لتلوث  أدلة أولية    منفصلتان  دراستانقدمت  

. ويعيش  19-لمدة طويلة بزيادة التعرض لـكوفيد  الهواء

ي 
فيها   مناطق ترتفعالمهاجرون بشكل غتر متناسب ف 

 .والمخاطر البيئية التلوثمستويات 

mailto:research@iom.int
https://www.compas.ox.ac.uk/2020/coronavirus-the-mask-debate/
https://www.compas.ox.ac.uk/2020/coronavirus-the-mask-debate/
https://publications.iom.int/books/mrs-no-60-migrants-and-covid-19-pandemic-initial-analysis
https://publications.iom.int/books/mrs-no-60-migrants-and-covid-19-pandemic-initial-analysis
https://qz.com/africa/1844277/racism-to-africans-in-china-and-surveillance-to-slow-migration/
https://qz.com/africa/1844277/racism-to-africans-in-china-and-surveillance-to-slow-migration/
https://qz.com/africa/1844277/racism-to-africans-in-china-and-surveillance-to-slow-migration/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2020/03/coronavirus-covid19-xenophobia-racism/607816/
https://africasacountry.com/2020/04/why-xenophobia-is-bad-for-the-health-of-all-in-south-africa
https://africasacountry.com/2020/04/why-xenophobia-is-bad-for-the-health-of-all-in-south-africa
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/many-facets-pandemic-vulnerability/
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/coronavirus-pandemic-could-be-devastating-worlds-migrants/
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/coronavirus-pandemic-could-be-devastating-worlds-migrants/
http://coalicionlac.org/node/129
http://coalicionlac.org/node/129
https://www.nytimes.com/2020/04/15/us/coronavirus-south-dakota-meat-plant-refugees.html
https://www.nytimes.com/2020/04/15/us/coronavirus-south-dakota-meat-plant-refugees.html
https://www.nytimes.com/2020/04/15/us/coronavirus-south-dakota-meat-plant-refugees.html
https://www.nytimes.com/2020/04/15/us/coronavirus-south-dakota-meat-plant-refugees.html
https://www.nytimes.com/2020/04/15/us/coronavirus-south-dakota-meat-plant-refugees.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html#clusters
https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html#clusters
https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/22/world-bank-warns-of-collapse-in-money-sent-home-by-migrant-workers
https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/22/world-bank-warns-of-collapse-in-money-sent-home-by-migrant-workers
https://www.migrationpolicy.org/article/covid19-immigrants-shut-out-federal-relief
https://apnews.com/f39e7e14e34eca99d2505aa1dc0fbe8c
https://ccf.georgetown.edu/2020/04/10/covid-19-and-immigrant-health/
https://ccf.georgetown.edu/2020/04/10/covid-19-and-immigrant-health/
https://www.statnews.com/2020/04/15/fearing-deportation-many-immigrants-at-higher-risk-of-covid-19-are-afraid-to-seek-testing-or-care/
https://www.statnews.com/2020/04/15/fearing-deportation-many-immigrants-at-higher-risk-of-covid-19-are-afraid-to-seek-testing-or-care/
https://www.statnews.com/2020/04/15/fearing-deportation-many-immigrants-at-higher-risk-of-covid-19-are-afraid-to-seek-testing-or-care/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720321215
https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/link-between-air-pollution-covid-19-deaths-coronavirus-pandemic
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/link-between-air-pollution-covid-19-deaths-coronavirus-pandemic
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23273408
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5419039/


  

 

 

 

 

 

  

 األشخاص ذوو اإلعاقة : 19-بشأن كوفيد 30الورقة التحليلية 

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل  19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

ي   حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  
حدث المعلومات والتحليالت ف 

ٔ
 تتضمن ا

 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية
ي د اإللكي ت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  

ون   research@iom.int: التالي  تر
. 

 المهاجرون ذوو اإلعاقة 

تمول دول عديدة خطط حماية اجتماعية واسعة 

النطاق مصممة لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة. 

ي كثتر من الحاالت، يعتمد دعم الرعاية  
وف 

مساهمات العامل أثناء  الصحية الحكومية عىل 

. وهذا يشكل عقبة أمام خدمات سمي العمل الر 

ي خضم أزمة صحية عامة واقتصادية
  .اإلعاقة ف 

ي 
، يواجه المهاجرون ذوو  وبدون الدعم الكاف 

اإلعاقة حواجز مضاعفة تجعل من الصعب  

وريات  الحص ول عىل الغذاء والمأوى والض 

 .الصحية األساسية

 19-مخاطر التعرض لـكوفيد

حسب كل حالة عىل حدة، قد يواجه األشخاص ذوو اإلعاقة 

. ووفقا لمنظمة  19-لـكوفيد أشد من حيث التعرضمخاطر 

 :، تنجم هذه المخاطر عما يىلي الصحة العالمية

   ض تدابتر النظافة الصحية
ي تعتر

الحواجز التر

 األساسية، مثل غسل اليدين

  ورة لمس األسطح للحصول عىل المعلومات أو  ض 

ي 
 للدعم البدن 

  صعوبة التباعد االجتماعي بسبب احتياجات الدعم

ي بيئات جماعية
  أو العيش ف 

يمكن أن يكون األشخاص ذوو اإلعاقة أكتر عرضة لحاالت 

وس، وذلك لألسباب التالية  :إصابة أشد بالفتر

  تفاقم الظروف الصحية القائمة 

  ي تحول دون الحصول عىل الر
عاية  العقبات التر

 الصحية

  ي العادة
ي نظم الدعم المنشأة ف 

 األعطال الحاصلة ف 

 

 اعتبارات إضافية لألشخاص ذوي اإلعاقة 

ي إطار الدعم القوي للمهاجرين خالل جائحة كوفيد
  19-ف 

درجت
ُ
 .لألشخاص ذوي اإلعاقة اعتبارات إضافية أ

وبسبب مجموعة متنوعة من العوامل، قد يكون الشخص ذو  

، وقد يواجه  19-اإلعاقة أكتر عرضة لخطر اإلصابة بكوفيد 

ي الحصول عىل 
معلومات صحية عامة  صعوبة أكت  ف 

صحيحة، وقد يواجه عقبات تحول دون الحصول عىل  

 .الخدمات الصحية أو الدعم االجتماعي 

تقييم احتياجات المهاجرين ذوي 

 اإلعاقة 

ي 
ذوي   لوصول المهاجرين   AMiDإطار برنامجف 

اإلعاقة إل الخدمات وهو برنامج من تمويل  

ضعت أداة تقييم  ، و  ي االتحاد األورون 

االحتياجات. وتوفر هذه الدراسة االستقصائية 

ة لمنح المهاجرين ذوي اإلعاقة  طريقة ميشر

عن احتياجاتهم واختياراتهم أثناء   فرصة التعبتر 

 .اإلدماج عملية

 

 

 

 

 

 

وعالمصدر:    AMiD مش 
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 . 19-هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيد )research@iom.int (  بحوث المنظمة الدولية للهجرة نتجت شعبةأ

ي : بيان هام إلخالء المسٔوولية 
راء المنظمة الدوليةوال تعكس بالض    ير  راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي   اآلراء المعرب عنها ف 

ٓ
وال  . للهجرة ورة ا

ي ا يع
و  المواد  دراجت 

ٔ
  عن  التعبتر  عرضها  ا

ٔ
يي ا

ٔ
و  للهجرة الدولية المنظمة  جانب  من  كان  را

ٔ
ي  ا

ٔ
عضا  من ا

ٔ
و  ها ئا

ٔ
 .ها ئكا رس   ا

 

لألشخاص ذوي اإلعاقة  19-موارد متعلقة بكوفيد   

COVID-19 response: Considerations for Children and Adults with Disabilities from UNICEF 

Toward a Disability-Inclusive COVID19 Response: 10 recommendations from the International Disability 

Alliance 

COVID-19: Who is protecting the people with disabilities? —UN rights expert from OHCHR 

Migrants with Disabilities: Ensuring access to quality services by the European Association of Service 

Providers for Persons with Disabilities 

وي اإلعاقة اعتبارات متعلقة باألطفال ذ  

 لنقل معلومات    قنوات االتصال قد ال تكون  
ً
ا المستخدمة كثتر

-برامج الطفولة المبكرة والمدارس  -السالمة إل األطفال 

اك الشباب لألطفال ذوي اإلعاقة. ومن خالل  متاحة إرس 

اتيجيات االتصال مع  كمصادر للمعلومات ، يمكن تكييف استر

  .ألفراداحتياجات المجتمعات المحلية وا

ن ذوي اإلعاقة   عمل المنظمة الدولية للهجرة مع الالجئي 

 
ي المائة 5حوالي 

ي كوكس بازار،  ف 
من الالجئير  الروهينغا ف 

بنغالديش يعيشون بشكل من أشكال اإلعاقة. وتعمل  

ي  المنظمة الدولية للهجرة عىل مع
الجة هذه الحواجز ف 

أو   هذا الرابطمخيمات الالجئير  الروهينغا. انقر عىل 

الصورة عىل اليمير  لمعرفة المزيد عن عمل المنظمة  

 .الدولية للهجرة

لمواجهة الوباء، من المهم للغاية أن تكون  

وس كورونا واحتوائه   المعلومات حول كيفية الوقاية من فتر

ي استشارة منظمات 
األشخاص ذوي  متاحة للجميع...وينبغ 

ي جميع مراحل التصدي لكوفيد
اكها ف   .19- اإلعاقة وإرس 

، المقررة الخاصة المعنية  كاتالينا ديفانداس-

 بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

mailto:research@iom.int
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Disability-2020-1
http://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/ida_recommendations_for_disability-inclusive_covid19_response_final.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=E
https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/discussion_note_-_migrants_with_disabilities_access_to_services_-_final.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/COVID-19_response_considerations_for_people_with_disabilities_190320.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/COVID-19_response_considerations_for_people_with_disabilities_190320.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/COVID-19_response_considerations_for_people_with_disabilities_190320.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/COVID-19_response_considerations_for_people_with_disabilities_190320.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/COVID-19_response_considerations_for_people_with_disabilities_190320.pdf
https://www.iom.int/video/dignity-and-respect-refugees-disabilities
https://www.iom.int/video/dignity-and-respect-refugees-disabilities
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=E
https://www.iom.int/video/dignity-and-respect-refugees-disabilities


  

 

 

 

 

 

  

 مشاركة مهاجري الشتات: 19-بشأن كوفيد 31الورقة التحليلية 

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل  19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

ي   حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  
حدث المعلومات والتحليالت ف 

ٔ
 تتضمن ا

 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية
ي د اإللكي ت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  

ون   research@iom.int: التالي  تر
. 

ي بلدانهم  
ي التصدي للتحديات االجتماعية واالقتصادية والسياسية ف 

ة طويلة سخر مهاجرو الشتات فوائد الهجرة للمساعدة ف  منذ فتر

ب ي التنمية، من خالل التحويالت المالية الدولية مثال، مسألة ثابتة. كما يتجىل الدور الهام الذي يؤديه المغتر
ون األصلية. ومساهماتهم ف 

ي التنمية
ي    ف 

ي االتفاق العالمي من أجل الهجرة الذي يهدف، ف 
إل"تهيئة الظروف للمهاجرين والشتات للمساهمة بشكل   ، 19إطار الهدف  ف 

ي جميع البلدان". 
ي التنمية المستدامة ف 

 كامل ف 

ي تدابير التصدي لكوفيدكيف 
 
 19-يساهم الشتات ف

ي جميع أنحاء العالم التعامل مع كوفيد
، تتدخل مجتمعات الشتات عىل 19-بينما تواصل الحكومات والمجتمعات ف 

ي دعم جهود بلدانها لمكافحة هذه الجائحة
 رئيسية ف 

ً
 .الصعيد العالمي وتؤدي أدوارا

  ي
ي نيويورك ويريفان، شارك فيها أيضا ممثلون عن الشتات  جلسة لتبادل المعلوماتف 

مؤخرا بي   األطباء ف 

ي الواليات المتحدة لكي يتبادلوا مع نظرائهم األرمن االتجاهات السائدة  
األرمن، أتيحت الفرصة لألطباء ف 

ي مواجهة كوفيد وأساليب 
ات المكتسبة ف  ي مستشفيات نيويورك 19-العالج والخت 

 .ف 

  ي الواليات المتحدة لحشد الم اتحد
بون ف  رين من كوفيدالبنغالديشيون المغتر   19-وارد ودعم األشخاص المتض 

ي مجال الرعاية  
 جمع األموال لتوفت  معدات الحماية الشخصية للعاملي   ف 

ً
. وشمل ذلك أيضا ي بلدهم األصىلي

ف 

ي بنغالديش، وهي دولة ال يتمتع نظام الرعاية الصحية فيها بنفس القوة
  .الصحية واألطباء ف 

  ي جنوب السودان، جمع الشتات الروا
ي الوقت الذي يواصل   آالف الدوالراتندي ف 

ي رواندا ف 
لدعم المواطني   ف 

 .فيه البلد جهوده الحتواء انتشار المرض

   ي توفت
اليا دور فعال ف  ي أستر

بي   اللبنانيي   ف  يا بنحو أطقم االختبار كان للمغتر ماليي     4، بينما ساهم شتات إريتر

 .أمريكي بحلول منتصف نيسان/أبريل لدعم جهود الحكومة دوالر 
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 . 19-هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيد )research@iom.int (  بحوث المنظمة الدولية للهجرة نتجت شعبةأ

ي : بيان هام إلخالء المسٔوولية 
راء المنظمة الدوليةوال تعكس بالض    ي   راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي   اآلراء المعرب عنها ف 

ٓ
وال  . للهجرة ورة ا

ي ا يع
و  المواد  دراجت 

ٔ
  عن  التعبت   عرضها  ا

ٔ
يي ا

ٔ
و  للهجرة الدولية المنظمة  جانب  من  كان  را

ٔ
ي  ا

ٔ
عضا  من ا

ٔ
و  ها ئا

ٔ
 .ها ئكا رس   ا

 

 تجدد االهتمام بسندات الشتات؟

، من شأن جائحة كوفيد  للبنك الدولي
ً
،  19-وفقا

ها المدمر عىل العديد من االقتصادات النامية،   وتأثت 

أن تجدد االهتمام بسندات الشتات. ويتوقع البنك أن 

  مليار دوالر أمريكي  50تدر سندات الشتات نحو 
ً
سنويا

عّوض االنخفاض 
 
عىل البلدان النامية، ويمكن أن ت

. ومن   ي المبارس  ي االستثمار األجنت 
الحاد الحالي ف 

ي  
ي المبارس  ف  المتوقع أن ينخفض االستثمار األجنت 

ي المائة  37سبة االقتصادات النامية بن 
. وكانت  ف 

ي تسمح للمهاجرين بدعم بلدانهم  سندات الشتات
، التر

 األصلية، "
ً
 رئيسيا

ً
اض األموال من   بديال عن اقتر

ي  
مقرضي   أكتر كلفة مثل الحكومات األخرى" بما ف 

ي أوقات األزمات. وقد نجحت بلدان مثل 
الهند  ذلك ف 

ي جمع األموال من خالل هذه   وإرسائيل
ا ف  نجاحا كبت 

  .ةاآللي

ي للشتات العالمي 
اض   التبادل االفير

ي التصدي لكوفيد
بي   ف  اك المغتر ، نظمت  19-إلرس 

ي  
ون   التبادل اإللكتر

ً
المنظمة الدولية للهجرة مؤخرا

. وللتبادل  19- العالمي للشتات حول التصدي لكوفيد

 :هدفان

  خلق مساحة للتعاون تسمح لمجموعات الشتات

ات المتعلقة بتبادل أفضل الممارسات  والخت 

 19-بـكوفيد

  عرض وتوجيه االنتباه إل العمل الجاري بالفعل من

  .قبل مجموعات الشتات

تح أول تبادل، من قبل المدير العام للمنظمة  
 
وافت

ي 
نيسان/أبريل  22الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، ف 

 . هنا . اقرأ المزيد  2020

 دعم الشتات 

ي   19-ألحق كوفيد
ي فقدان الوظائف، وإغالق األعمال التجارية، بل وحتر ف 

 بالعديد من شتات البلدان، حيث تسبب ف 
ً
ارا أض 

ي الخارج لمساعدتهم عىل مواجهة  
ي األرواح. وبدأت عدة حكومات تقديم خدمات الدعم لمواطنيها الذين يعيشون ف 

الخسائر ف 

ي تركيا، عىل سبيل المثال،  
اضيةتعقد البعثة اإلندونيسية  الجائحة. فف  مع مواطنيها لمناقشة ومعالجة مسائل من    اجتماعات افتر

ي   19-لـمواجهة كوفيدشأت حكومة أيرلندا صندوقا مخصصا قبيل المسائل المتعلقة بالهجرة والعمالة. وأن
لدعم المنظمات التر

 .تقدم الخدمات إل الشتات األيرلندي

 التأثير عىل التحويالت المالية 

ي دعم بلدانهم للتصدي لكوفيد
بون اضطالعهم بدور كبت  ف 

روا بشدة من هذه  19- بينما يواصل المغتر ، فإن العديد منهم تض 

 التحويالت المالية. فوفقا  
ً
را ي بلدانهم األصلية. ومن أكتر المساهمات تض 

الجائحة، مما حد من قدرة البعض عىل المساهمة ف 

ي المائة تقريب 20، من المتوقع أن تنخفض التحويالت المالية إل البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة للبنك الدولي 
ا  ف 

ي عام 
ي  19-. اقرأ المزيد عن تأثت  كوفيد2020ف 

تب عىل انخفاض التحويالت  16الورقة التحليلية عىل التحويالت المالية ف  . وتتر

ي تعتمد عليها بشدة المالية
ة عىل الشعوب والمجتمعات المحلية والبلدان التر  .آثار كبت 
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 اآلثار االجتماعية االقتصادية : 19-بشأن كوفيد 32الورقة التحليلية 

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل  19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

ي   حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  
حدث المعلومات والتحليالت ف 

ٔ
 تتضمن ا

 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية
ي د اإللكي ت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  

ون   research@iom.int: التالي  تر
. 

 اآلثار االجتماعية االقتصادية عىل المهاجرين 

تبة عىل كوفيد     19-أصبحت اآلثار االجتماعية االقتصادية المتر
ً
 رئيسيا

ً
 مجاال

ً
 باآلثار الطويلة األجل  للتحليلتدريجيا

ً
افا ، اعتر

ي 
تب عىل هذه الجائحة. وتشتر التر دفعوا إل   49إل أن حوالي  التقديراتستتر ي جميع أنحاء العالم قد ي 

مليون شخص ف 

ي عام  الفقر المدق
ي ذلك    المساواة االجتماعية. وكشفت الجائحة بالفعل عن أوجه عدم  2020ع ف 

الموجودة من قبل، بما ف 

ي صفوف المهاجرين، وأدت إل تفاقمها، كما ستؤثر الجائحة عىل بلدا
 ورغم مساهماتنهم ومجتمعاتهم األصلية. ف 

ي جميع أنحاء العالم، فإن بعض المهاجرين معرضون للتأثر بشكل 
ي التصدي للجائحة ف 

خاص باآلثار الطويلة المهاجرين ف 

تبة عىل الجائحة  .األجل المتر

  المهاجرون الدوليون 

ي إعادة  المهاجرين، بمنعاد بعض 
، وهم يواجهون صعوبات ف  فيهم الجئون، إل بلدانهم األصلية بسبب التباطؤ العالمي

ي أسواق العمل. وقد تقلل هذه الجائحة من جاذبية بعض بلدان المقصد، وقد يدفع البعض أيضا إل الهجرة  
االندماج ف 

ى أفريقيإل بلدان اكتر ثراء وأقل تأثرا بالجائحة نسبيا. ومن المتوقع أن تكون  )بصورة غتر نظامية(   ا جنوب الصحراء الكت 

را من حيث الفقر المدقع    .المنطقة األكتر تض 

دون    السكان المشر

دون داخليا غالبا ما يكون  ي حاالت الضعف قبل انتشار الجائحة. وقد أغلقت عرض الالجئون والمش 
بعض ة للتهميش ف 

 إذا  أبواب الدخول أمام جميع األجانب، بمن فيهم مل البلدان
ً
 واكتظاظا

ً
تمسو اللجوء. وقد تزداد الظروف المعيشية سوءا

ي 
انية المعونة إل مكافحة كوفيد تمويلطرأت تخفيضات ف    19-المساعدة اإلنسانية بسبب تحويل متر 

ً
 .محليا

  العمال المهاجرون 

را من الجائحة، مثل الصناعة التحويلية والضيافة. ومع    العمال المهاجرونغالبا ما يعمل   ي قطاعات هي األكتر تض 
ارتفاع  ف 

ي يرسلونها إل  
معدالت البطالة، يتأثر هؤالء بشكل خاص، إل جانب أقارب  هم الذين قد يعتمدون عىل التحويالت المالية التر

 .من العمل بسبب قيود السفر العاملير  الموسميير  الوطن. كما لم يتمكن بعض 

  التحويالت المالية الدولية

،وفقا  ي المائة عام  20بنسبة  التحويالت المالية الدوليةمن المحتمل أن تنخفض  للبنك الدولي
، وهو "أكت   2020ف 

ي التاري    خ الحديث". وهذا مدعاة 
 لالقتصادات األكت    األصغر بالنسبة لالقتصادات  للقلق انخفاض ف 

ً
، بل وأيضا

ً
حجما

 عىل التحويالت ا
ً
ا  كبتر

ً
ي تعتمد اعتمادا

 التر
ً
 عن حجما

ً
  . المهاجرين أقاربلمالية الدولية، فضال

  اإلدماج والتماسك االجتماع  

المهاجرين مما قد يكون له آثار طويلة األجل عىل إدماجهم االجتماعي االقتصادي،  ةكراهيإل زيادة   الوصم والتميتر  أدى 

ي المستقبل
 .وبشكل أعم، عىل التماسك االجتماعي لمجتمعهم ف 
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 . 19-هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيد )research@iom.int (  بحوث المنظمة الدولية للهجرة نتجت شعبةأ

ي : هام إلخالء المسٔوولية بيان 
راء المنظمة الدوليةوال تعكس بالض    ير  راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي   اآلراء المعرب عنها ف 

ٓ
وال  . للهجرة ورة ا

ي ا يع
و  المواد  دراجت 

ٔ
  عن  التعبتر  عرضها  ا

ٔ
يي ا

ٔ
و  للهجرة الدولية المنظمة  جانب  من  كان  را

ٔ
ي  ا

ٔ
عضا  من ا

ٔ
و  ها ئا

ٔ
 .ها ئكا رس   ا

 

 إطار األمم المتحدة 

ي 
إل   األمير  العام لألمم المتحدة آذار/مارس، دعا  19ف 

- التضامن وإل التصدي العاجل والمنسق لجائحة كوفيد

ي تقريره  "ا19
كة، والتضامن  . وكما ورد ف  لمسؤولية مشتر

تبة   : التصدي لآلثار االجتماعية واالقتصادية المتر عالمي

"،فإن تدابتر التصدي هذه عىل الصعيد  19- عىل كوفيد

كز عىل ثالث أولويات هي التالية  :العالمي ستر

  معالجة الطوارئ الصحية 

  كتر  عىل األثر االجتماعي
والتصدي واالنتعاش    التر

  االقتصاديير  

 ي بشكل أفضل
 مساعدة البلدان عىل التعاف 

 لألمم المتحدة  وأطلق األمير  العام 
ً
 استئمانيا

ً
صندوقا

كاء للتصدي لكوفيد  واإلنعاش لتمويل هذه    19- متعدد الش 

، ال سيما بالنسبة إل المجتمعات األفقر  األهداف الثالثة

ي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل
 .واألضعف ف 

والتصدي العاجل عىل الصعيد   2وفيما يتعلق بالهدف 

خمس   األمم المتحدة عىل االجتماعي واالقتصادي، تركز 

  :هي  ركائز حاسمة

 حماية الخدمات والنظم الصحية  

 الحماية االجتماعية والخدمات األساسية  

  ة  حماية الوظائف والمشاري    ع الصغتر

  والمتوسطة

  التصدي عىل صعيد االقتصاد الكىلي والتعاون

  المتعدد األطراف

 التماسك االجتماعي والمرونة المجتمعية. 

 

 

 دور المنظمة الدولية للهجرة

 من 
ً
بأن المهاجرين سيكونون  المنظمة الدولية للهجرةإدراكا

  
ً
ي ستتأثر اجتماعيا

 التر
ً
من أكتر الفئات السكانية ضعفا

ي 
، وسعت نطاق ندائها ف 

ً
نيسان/أبريل من  15واقتصاديا

مليون دوالر أمريكي من أجل   499مليون دوالر إل  116.1

اتيجية العالمية للتأهب والتصدي لكوفيد   . 19-الخطة االستر

ي مختلف أنحاء  
فذت ف 

 
ي ن

ومن تدابتر التصدي الفورية التر

ي بنغالديش و 
تونس وبنما وأوغندا وإيطاليا  العالم ما اتخذ ف 

 ) .هناوأوكرانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية )اقرأ المزيد 

ة أيضا عىل  ويركز جزء من تصدي المنظمة الدولية للهجر 

التخفيف من اآلثار االجتماعية االقتصادية للجائحة عىل  

اتيجية   ي هذا الصدد، يشمل  4المهاجرين )األولوية االستر
(. وف 

  :عمل المنظمة الدولية للهجرة ما يىلي 

تحليل رسي    ع لتقييم اآلثار االجتماعية االقتصادية  •

   ؛19-الفورية ل كوفيد

  للجائحة؛رصد اآلثار الثانوية   •

تحديد وتجريب آليات فعالة وقابلة للتطوير لتعبئة   •

العمال المهاجرين الصحيير  ومجتمعات المهاجرين  

  عىل نطاق أوسع؛

ام أصحاب العمل بحماية العمال   • تعزيز التر 

   المهاجرين؛ 

ي   •
إعطاء األولوية لسبل العيش وخلق فرص العمل ف 

د رة من التش    .المجتمعات المحلية المتض 

ي  
ي هذا السياق، يساهم موظفو المنظمة الدولية للهجرة ف 

وف 

ي التحليل الشي    ع لآلثار االجتماعية االقتصادية  
الميدان ف 

عىل المهاجرين لدعم المساهمات المقدمة إل   19-لكوفيد

 .  األفرقة القطرية لألمم المتحدة والمنسقير  المقيمير 
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 مكافحة كره األجانب والعنرصية : 19-بشأن كوفيد 33الورقة التحليلية 

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل  19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

ي   حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  
حدث المعلومات والتحليالت ف 

ٔ
 تتضمن ا

 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية
ي د اإللكي ت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  

ون   research@iom.int: التالي  تر
. 

 عنرصية كره األجانب 

"، إال أن  19-كوفيد المستفيضة تبي   أن هذه الجائحة تزيد من حدة عدم المساواة القائمة من قبل،  لتقارير وا البحوثبذاته "ال يمت  

ي تواجه  حيث المهاجرون من بي   
. راجع  عبئا إضافيا الفئات التر لالطالع عىل تحليل   29والورقة التحليلية  6الورقة التحليلية للتميت  

 .سابق

ي حاالت األزمات، إال أن 
تجلت بوضوح كبت  خالل الجائحة، ال سيما عىل    عنرصية كورونا وعىل الرغم من أن العنرصية ليست جديدة ف 

ية، ويمكن استخدامها أيضا  منصات التواصل اال  . ذلك أن وسائل التواصل االجتماعي تسلط الضوء عىل الممارسات التميت   جتماعي

   .Tolerance# لتعزيز التسامحكسيلة 

  المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة يتحدث

 عن الحاجة الملحة للتصدي لكره األجانب 

عقد المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو  

ي 
نت ف  أيار/مايو مع   7فيتورينو مؤتمرا صحفيا عىل اإلنتر

ي  وسائط اإلعالم من الهيئة الصحفية 
لألمم المتحدة ف 

ي جلسة 
 
جنيف وجهات أخرى من جميع أنحاء العالم. وف

واسعة النطاق، عرض المدير العام فيتورينو التحديات  

ي زمن كوفيد
ي تواجه المنظمة والمهاجرين ف 

. ومن  19- التر

بي   أمور أخرى، أوجز المدير العام الخطر الذي تتعرض  

ي ت
غذي كره  له مجتمعاتنا بسبب المعلومات المضللة التر

هم من الفئات  األجانب ووصم المهاجرين وغت 

  .الضعيفة

 .هناشاهد الفيديو 

 

 

  19-كوفيدمقاالت بحثية جديدة عن  

 والعنرصية 

Racism and discrimination in COVID-19 

responses by Delan Devakumar, Geordan 

Shannon, Sunil Bhopal & Ibrahim Abubakar 

Covid-19 and the rise of racism by Melanie 

Coates 

The pandemic of social media panic travels 

faster than the COVID-19 outbreak by 

Anneliese Depoux, Sam Martin, Emilie 

Karafillakis, Raman Preet, Annelies Wilder-

Smith & Heidi Larson   

First COVID-19 suicide case in Bangladesh 

due to fear of COVID-19 and xenophobia: 

Possible suicide prevention strategies by 

Mohammed Mamun  and Mark Griffiths   
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 . 19-هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيد )research@iom.int (  بحوث المنظمة الدولية للهجرة نتجت شعبةأ

ي : المسٔوولية بيان هام إلخالء 
راء المنظمة الدوليةوال تعكس بالرص    ي   راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي   اآلراء المعرب عنها ف 

ٓ
وال  . للهجرة ورة ا

ي ا يع
و  المواد  دراجت 

ٔ
  عن  التعبت   عرضها  ا

ٔ
يي ا

ٔ
و  للهجرة الدولية المنظمة  جانب  من  كان  را

ٔ
ي  ا

ٔ
عضا  من ا

ٔ
و  ها ئا

ٔ
 .ها ئكا رس   ا

 

ي أن أفعل؟"
 "ماذا يمكنن 

القادة الذين يزيدون من الثقة القصوى ويبددون الخوف إل  

وللتصدي بفعالية    للحد من القلقالحد األدن  بالغة أهميتهم  

ي أوقات عدم اليقي   واألزمات. وينطبق القول عىل  
أكتر ف 

دة القطاعات الخاصة فضال عن قادة  الزعماء السياسيي   وقا

. ومع ذلك، فإن األمر ال يتوقف عىل القادة   ي
المجتمع المدن 

، بل هناك الكثت  الذي يمكن  
، مثل ما    لألفراد وكف 

ً
فعله يوميا

 :يىلي 

 

 نش  الحقائق  

  اك المؤثرين  االجتماعيي   إرس 

 ة الحية  تضخيم أصوات ذوي الخت 

  تعزيز الصحافة األخالقية 

  ي
 تصوير فعال للتنوع العرفر

 تصحيح األساطت  والقوالب النمطية 

    مواجهة الذين يروجون للتحت 

 

ومع المزيد والمزيد من الناس القادرين عىل نش  آرائهم من  

، من المهم الترصف   خالل وسائل التواصل االجتماعي

 .لية أكتر من أي وقت مض  بمسؤو 

ي وسائط اإلعالم
 
 االتصاالت ف

ي انتشار مع ما 
المعلومات المضللة وخطاب الكراهية ف 

تب عىل ذلك من عواقب مدمرة عىل المهاجرين   يتر

هم من الفئات الضعيفة. وقد  أصدرت والالجئي   وغت 

الدولية للهجرة توجيهات بشأن إنتاج حمالت   المنظمة

ها من سياقات الهجرة.   تواصلية خالل الجائحة وغت 

ي   ة جديدة صادرة عن وكالة االتحاد األورون 
وتتضمن نش 

 
ً
عن التضليل والخصوصية  للحقوق األساسية قسما

ي  
وحماية البيانات، من حيث صلتها بكره األجانب ف 

 .19-اإلعالم  فيما يخص كوفيد وسائط

 19-ِذكر كوفيد

ي وسائط اإلعالم عىل  
تشكل مواجهة كره األجانب ف 

ي 
ي األسبوع الذي بدأ ف 

. فف 
ً
نت تحديا آذار/مارس،   9اإلنتر

كة  مليون إشارة ذكرت اسم   39.2أن  سينثيسيو ذكرت رس 

ي حي    عىل و  19-كوفيد
، ف  سائل التواصل االجتماعي

ينكلر اكتشفت مؤسسة  مليون إشارة عت  وسائل   20 ست 

ة   ي فتر
التواصل االجتماعي والمدونات والمواقع اإلخبارية ف 

 ساعة واحدة.  24

 نصائح لآلباء ومقدمي الرعاية 

قد يكون األطفال عرضة بوجه خاص آلثار عنرصية كره  

األجانب. وقد أصدرت الرابطة الوطنية األمريكية لعلم النفس  

المدرسي توجيهات لآلباء ومقدمي الرعاية لألطفال الذين  

أثناء الجائحة.   19-يعانون من العنرصية المرتبطة بـكوفيد

إل تخفيف قلق األطفال إل الحد   التوجيهاتوتهدف هذه 

ز )من بي   أمور أخرى( الحاجة إل إظهار  ، كما أنها تت 
األدن 

 .والتعاطف تجاه اآلخرينالقبول 

؟  أكبر مؤثر عىل وسائل التواصل االجتماعي

ي  
ي األسبوع المبتدئ ف 

نيسان/أبريل، كانت الليدي غاغا   20ف 

أكت  المؤثرين عىل وسائل التواصل االجتماعي فيما يخص  

بسبب  مليون تفاعل 81.2أحدثت حيث  19-كوفيد

نت بعنوان  لحفلتها عىل االنتر ي المت  
، وجمعت من  معا ف 

مليون دوالر لصندوق منظمة الصحة العالمية    128خاللها  

ي للتصدي لكوفيد
 . 19- التضامت 
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يد : 19-بشأن كوفيد 34الورقة التحليلية   الهجرة البيئية والتشر

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل  19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

ي   حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  
حدث المعلومات والتحليالت ف 

ٔ
 تتضمن ا

 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية
ي د اإللكي ت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  

ون   research@iom.int: التالي  تر
. 

 

 

بحوث وتحليالت جديدة بشأن الهجرة  

19-البيئية وكوفيد   

More than a health crisis? Assessing the 

impacts of COVID-19 on climate 

migration by Dina Ionesco and Mariam 

Traore Chazanoël  

Climate, migration and COVID-19 (video 

presentation) by Alex Randall 

Migrants and the COVID-19 pandemic: 

An initial analysis by Lorenzo Guadagno 

Managing disasters amid COVID-19 

pandemic: Approaches of response to 

flood disasters by Mikio Ishiwatari, 

Toshio Koike, Kenzo Hiroki, Takao Toda 

and Tsukasa Katsube  

Building resilience against biological 

hazards and pandemics: COVID-19 and 

its implications for the Sendai 

Framework by Riyanti Djalante, Rajib 

Shaw and Andrew DeWit 

Strengthening Prevention with Better 

Anticipation: COVID-19 and Beyond by 

Emily Munro 

Cities and Covid-19: Food access for 

vulnerable communities in practice 

(forthcoming webinar) 

   19-كوفيد
 والتنقل البيئ 

ي يشكل 
أساس قرارات الهجرة لماليي   الناس   اإلجهاد البيت 

عىل الصعيد العالمي كل عام. ومع ذلك، وكما هو الحال  

مع العوامل الدافعة األخرى، توقفت إل حد كبت   

ي حيث فرضت   التنقالت المتعلقة باإلجهاد 
البيت 

ي إطار 
ا عىل التنقل ف 

ً
ي جميع أنحاء العالم قيود

الحكومات ف 

  .19-التصدي لكوفيد 

  ، ي
د البيت  ولمزيد من المعلومات عن الهجرة البيئية والتش 

التابعة للمنظمة الدولية   بوابة الهجرة البيئيةتتضمن 

للهجرة األخبار والبحوث ذات الصلة والموجزات  

 .السياساتية بشأن هذا الموضوع

 

دون أثناء الكوارث   الرعاية الصحية والمشر

ي اجتاحها كوفيد 
من   19-قد ال تتمكن المستشفيات التر

ي حي   قد تصبح بعض  
رين من الكوارث، ف  رعاية المتض 

التدابت  المتخذة بعد وقوع الكوارث مثل إيجاد المالج    

 غت  ممكن، إذ من شأنها أن تصت   
ً
 الجماعية أمرا

ً
تزيد من    بؤرا

 .19-انتشار كوفيد

  مواجهة أزمات  ا
 
ة ف لدول الجزرية الصغير

 مزدوجة 

ةتواجه  ي   البلدان الجزرية الصغت 
ة للتغت  البيت  اآلثار المبارس 

. ومن شأن  العالمية 19-كوفيد وهي اآلن تواجه جائحة 

ي مخاطر  
والمخاطر   انخفاض السياحة، و انعدام األمن الغذان 

هجرة اليد العاملة  البيئية أن تكون لها آثار مستمرة عىل 

ي ا   والتحويالت المالية 
ة ف   .لسنوات المقبلةإل الجزر الصغت 
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 . 19-هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيد )research@iom.int (  بحوث المنظمة الدولية للهجرة نتجت شعبةأ

ي : بيان هام إلخالء المسٔوولية 
راء المنظمة الدوليةوال تعكس بالض    ي   راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي   اآلراء المعرب عنها ف 

ٓ
وال  . للهجرة ورة ا

ي ا يع
و  المواد  دراجت 

ٔ
  عن  التعبت   عرضها  ا

ٔ
يي ا

ٔ
و  للهجرة الدولية المنظمة  جانب  من  كان  را

ٔ
ي  ا

ٔ
عضا  من ا

ٔ
و  ها ئا

ٔ
 .ها ئكا رس   ا

 

دون   والمحارصون بسبب الكوارث السكان المشر

ة للتصدي لكوفيد ايد 19-مع تخصيص البلدان موارد كبت  ي   المخاوف، تتر 
من أن الجهود األخرى المبذولة للتأهب للكوارث آخذة ف 

 ألحدث البيانات، تشت  تقديرات التر 
ً
د. ووفقا  أكت  دافع للتش 

ً
د الداخىلي اجع. فقد كانت الكوارث دائما

إل حدوث  مركز رصد التش 

ي عام    24.9
وقعت كوارث مثل األعاصت  أو الزالزل أو حرائق الغابات خالل  . وإذا  2019حالة نزوح جديدة نتيجة للكوارث الطبيعية ف 

ي المساعدة الطارئة الفعالة، فإن القيود المفروضة عىل التنقل ستعوق تقديم 19-جائحة كوفيد
  8الورقة التحليلية . اقرأ المزيد ف 

وح،   .بشأن المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل 26والورقة التحليلية بشأن أحداث الت  

  والتنقل أثناء 
 الورقة حوكمة التغير البيئ 

 
ي انبعاثات غازات االحتباس الحراري بسبب سياسات الحجر الحكومية

 كان    رغم أن االنخفاض المؤقت ف 
ً
إال أنه ال يغت     تاريخيا

ي والتنقل.  
اء  أكد   وقد من القوى األساسية الدافعة للتغيت  البيت  أن التحوالت المناخية الطويلة األجل ال تحدث من خالل    الخت 

 نسق عىل جميع مستويات الحكم. أثناء حدوث جائحة من األمراض، بل من خالل العمل المالمخصصة السياسات 

 الحوكمة البيئية الدولية  

ي ذلك  مؤتمر األمم المتحدة السنويعطلت الجائحة 
ي بتغت  المناخ، بما ف 

  المناقشات المتعلقة بالهجرةالمعت 

دو   .أعمال فرقة العمل المعنية بالتش 

المتبعة عىل الصعيد اإلقليمي بشأن موضوع االتفاق العالمي من  ات للسياساتلمقرر إجراء استعراضومن ا

 
 
ر أجل الهجرة، وهو اتفاق دولي بالغ األهمية. بيد أنه قد ت

َّ
 .ذه الحواراته  ؤخ

 

  
 الحوكمة عىل المستوى الوطئ 

ي   زيادة الدعم، مما دفع فرنسا إل 19-ارتبط التعرض لتلوث الهواء لمدة طويلة بزيادة قابلية التعرض لكوفيد
ف 

ي ال تعتمد عىل الوقود األحفوري
 .نظم التنقل التر

 

  والمستوى البلدي 
  الحوكمة عىل المستوى دون الوطئ 

ي العديد من المدن حيث الهجرة الشيعة للعمالة من المناطق  المستوطنات العشوائيةيمكن العثور عىل 
ف 

ية حدثت   . وبما أن المستوطنات العشوائية عادة ما  دون رقابة إدارية وتنظيمية كاملةالريفية إل المناطق الحض 

ونتتمت   بالمنازل المكتظة بالسكان مع إمكانية مخصصة للحصول عىل خدمات المدينة،  من أن  يخش  الكثت 

 .للمخاطر الصحية والبيئية العامةيواجه سكان المستوطنات العشوائية التعرض المزدوج 
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  : 19-بشأن كوفيد 35الورقة التحليلية 
 تدابير تصدي المجتمع المدن 

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل  19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

ي   حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  
حدث المعلومات والتحليالت ف 

ٔ
 تتضمن ا

 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية
ي د اإللكي ت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  

ون   research@iom.int: التالي  تر
. 

 

 

بحوث وتحليالت جديدة بشأن تدابير  

  لكوفيد 
19-تصدي المجتمع المدن   

First, Save Lives: Solutions for the Covid -

19 Pandemic and New Solidarity with 

Migrants and Refugees-A Global Civil 

Society Statement from the Civil Society 

Action Committee.  

 .هنا لالطالع عىل قائمة الموقعي   انقر 

Coronavirus: civil society’s role in West 

Africa by Ayisha Osori 

Civil Society and the Coronavirus: 

Dynamism Despite Disruption by Saskia 

Brechenmacher, Thomas Carothers and 

Richard Youngs 

Civil Society and Covid-19 in India: 

Unassuming Heroes by Mohammed 

Sinan Siyech and Naweeda Jouhar 

  يتصدى لكوفيد
19-المجتمع المدن   

ي العاملة مع المهاجرين 
ساهم العديد من منظمات المجتمع المدن 

ي التصدي للصدمات الصحية واالقتصادية المزدوجة 
والالجئي   ف 

ي سببتها جائحة كوفيد
ي  19-التر

ي كثت  من الحاالت، كان يعت 
. وف 

لضمان   البحوث والتحليالت، وتوفت   ضد كره األجانبذلك الدعوة  

ي نظم الحماية  وسد الثغراتإدماج الفئات الضعيفة من السكان، 
ف 

ي تحول دون حصول المهاجرين عىل  
االجتماعية وإزالة الحواجز التر

 .الصحية األساسيةخدمات ال

   إحاطة إعالمية األمم المتحدة والمجتمع
 المدن 

ي 
جلسة إحاطة أيار/مايو، ستستضيف األمم المتحدة  18ف 

ي بعنوان "مكافحة الوصم وكره   إعالمية
للمجتمع المدن 

العنرصي المتصل  األجانب وخطاب الكراهية والتميت   

ي سياق منفصل، وجهت األمم المتحدة  19-بـكوفيد
". وف 

ي   دعوة إل نش  قصص
ي التر

عن منظمات المجتمع المدن 

 .19-تتصدى آلثار كوفيد 
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  عن  
دراسة استقصائية للمجتمع المدن 

 19-المعلومات المضللة المتعلقة بكوفيد

ي تواصلها  
تطلب األمم المتحدة الحصول عىل اآلراء ف 

ي موضوع المعلومات المضللة من منظور منظمات  
وف 

ي تتصدى لألزمة. ا
ي التر

 لمجتمع المدن 

 . انقر هنا للوصول إل الدراسة االستقصائية 

  بشأن 
 19-الهجرة وكوفيدبيانات المجتمع المدن 

ي بالهجرة والتنميةنش  
ندوتي   عىل   المنتدى العالمي المعت 

نت وجمع البيانات العامة الصادرة عن مختلف منظمات   اإلنتر

ي إطار التصدي للوباء. للوصول إل الصفحة، 
ي ف 
المجتمع المدن 

 . هنا انقر 
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 . 19-هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيد )research@iom.int (  بحوث المنظمة الدولية للهجرة نتجت شعبةأ

ي : بيان هام إلخالء المسٔوولية 
راء المنظمة الدوليةوال تعكس بالرص    ي   راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي   اآلراء المعرب عنها ف 

ٓ
وال  . للهجرة ورة ا

ي ا يع
و  المواد  دراجت 

ٔ
  عن  التعبت   عرضها  ا

ٔ
يي ا

ٔ
و  للهجرة الدولية المنظمة  جانب  من  كان  را

ٔ
ي  ا

ٔ
عضا  من ا

ٔ
و  ها ئا

ٔ
 .ها ئكا رس   ا

 

 مضللة مكافحة كره األجانب والمعلومات ال 

ت اإلساءة العنرصية والعنف ضد    مع الجائحة انتش 
ً
موازاة

نظر إليهم عىل أنهم أجانب. وقد بدأت منظمات  من ي 

ي التصدي لهذه االتجاهات، مثل منظمة
ي ف 
 المجتمع المدن 

Art.1 MN   ،   شنت  وهي منظمة  هولندية مناهضة للتميت ،

حملة ضد كره األجانب وإساءة المعاملة. وتنتج منظمة غت   

حول   المؤامرةلمواجهة نظريات حكومية بولندية مواد 

وس  .الفت 

 تحليل بشأن القضايا الحرجة 
ي تقوم بها منظمات المجتمع  

ومن األدوار الرئيسية التر

ي جمع وتحليل وتقديم البيانات عن المواضيع ذات  
المدن 

ي   .األهمية للجمهور
ي ف 
وقامت جماعات المجتمع المدن 

فيما   تتبعها وجمعها بتسجيل البيانات و  الواليات المتحدة

وة   ي قطاعي الزراعة والتر
يخص ظروف عمل المهاجرين ف 

ي  الحيوانية. وقد قام عدد من 
ي ف 
منظمات المجتمع المدن 

بوضع تطبيقات وتحليالت تطبيقية لضمان إدماج  نيبال

ي  
ي سياسات التصدي ف 

الفئات الضعيفة من السكان ف 

 .المجال الصحي 

 

 

 

 

 

 

  

 DD4Devالمصدر: 

  الحماية االجتماعية 
 
 سد الثغرات ف

ي تقديم  
ي سد الثغرات ف 

تواصل منظمات المجتمع المدن 

ي  
. وقد أوفدت منظمة  جميع أنحاء العالمالخدمات العامة ف 

 طبية إل جميع أنحاء العالم لدعم 
ً
أطباء بال حدود فرقا

ي توفت  الرعاية الصحية المتخصصة للمسني    
العيادات ف 

ي الهند، قامت أكتر من 
دين والمهاجرين. وف    90والمش 

ي بتنسيق شبكاتها الواسعة  
منظمة من المجتمع المدن 

الناس، بمن فيهم   ماليي    واألقنعة عىل لتوزيــــع األغذية

   .من العمال المهاجرينالعديد 

 

  بشأن المراقبة 
ك للمجتمع المدن  بيان مشير

 الرقمية 

أعيد استخدام تكنولوجيا المراقبة لتعقب المخالطي    

ك، حثت أكتر   ي  بيان مشتر
ورصد التنقل أثناء الجائحة. وف 

منظمة الحكومات عىل  100من   

ي التصدي للوباء بطريقة تضمن أن 
إظهار الريادة ف 

يكون استخدام التكنولوجيات الرقمية لتتبع  

 مع حقوق  
ً
 تماما

ً
ورصد األفراد والسكان متمشيا

 .اإلنسان

 تنظيم المجتمع المحل  والدعوة 

ي  
منذ سنوات، ما فتئت المنظمات غت  الحكومية ف 

لعمال تحسي   أماكن معيشة اتدعو إل  سنغافورة

 نتيجة لعدم  المهاجرين
ً
ي المرض مؤخرا

، ولكن مع تفش 

اف كفاية تدابت  الصحة العامة، يحظ  هذا العمل اآلن     باعتر

. وقد دفع  ازيل   ائتالف من تجمعات المهاجرين أكت  ي الت 
ف 

ازيل   ي الت 
إل زيادة فرص حصول المهاجرين الذين يعيشون ف 

 . بغض النظر عن وضعهمعىل الخدمات العامة األساسية، 
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ي الخصوصية : 19-بشأن كوفيد 36الورقة التحليلية 
 
تبة ف  اآلثار المتر

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل  19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

ي   حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  
حدث المعلومات والتحليالت ف 

ٔ
 تتضمن ا

 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية
ي د اإللكي ت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  

ون   research@iom.int: التالي  تر
. 

بحوث وتحليالت جديدة بشأن الخصوصية  

19-وأنظمة التنقل وكوفيد   

Privacy-Protective Mobile Big Data 

Analytics and COVID-19 Response: 

Challenges and Opportunities for 

Telecommunication Companies by Sai Sri 

Sathya, Gunjan Sinha, Santanu 

Bhattacharya and Ramesh Raskar  

Can we fight COVID-19 without resorting 

to mass surveillance? By Yves-Alexandre 

de Montjoye and Florimond Houssiau  

Surveillance Won’t Stop the Coronavirus 

by Petra Molner and Diego Naranjo 

Covid Notions: Towards Formal 

Definitions -- and Documented 

Understanding -- of Privacy Goals and 

Claimed Protection in Proximity-Tracing 

Services by Christiane Kuhn,Beck 

andStrufe 

COVID-19 Mobile Positioning Data 

Contact Tracing and Patient Privacy 

Regulations: Exploratory Search of Global 

Response Strategies and the Use of Digital 

Tools in Nigeria by Iniobong Ekong, Emeka 

Chukwu and Martha Chukwu 

 هل أصبحت التدابتر االستثنائية عادية؟ 

هناك مستويات غتر مسبوقة من مراقبة السكان والبيانات 

ي جميع أنحاء العالم كجزء من تدابتر  
ي يجري استغاللها ف 

التر

التصدي للجائحة. وعىل غرار القيود المفروضة عىل السفر 

وأحكام اإلغالق، يستند العديد من هذه التدابتر المتعلقة 

  بالخصوصية إل سلطات استثنائية، وال تستخدم إ
ً
ال مؤقتا

ي قوانير   
ي حاالت الطوارئ. كما يتم استخدام اإلعفاءات ف 

ف 

حماية البيانات لتبادل البيانات. وتقوم منظمة الخصوصية  

 لها بتتبع تدابتر  
ً
ي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا

الدولية التر

ات   19-التصدي العالمي لـكوفيد  من خالل رصد التغيتر

ي التدابتر المتعلقة با
لخصوصية. ومن السهل  الحاصلة ف 

نسبيا رصد تخفيف القيود المفروضة عىل السفر وأحكام  

اإلغالق، ولكن هذا ليس هو الحال بالنسبة لبعض التدابتر  

ي خصصتها  
األخرى. للوصول إل الصفحة الشبكية التر

 .هنا 19-المنظمة لكوفيد

حماية الخصوصية والبيانات أثناء استخدام  

ية   التطبيقات والبيانات البيومتر

ي وضعتها منظمة  
ي إطار سلسلة الموجزات السياساتية التر

ف 

ي الميدان االقتصادي بشأن كوفيد
،  19-التعاون والتنمية ف 

ت المنظمة  عن تطوير واستخدام األدوات   موجزا نش 

 :الرقمية لمراقبة السكان، قائلة ما يىلي 

ي  توفر التقنيات الرقمية أدوا
ت قوية للحكومات ف 

، ولكن  19-كفاحها للسيطرة عىل جائحة كوفيد

اف بآثارها عىل الخصوصية وحماية   يجب االعتر

البيانات. يجب تنفيذ تطبيقات تتبع االتصال  

بشفافية كاملة، بالتشاور مع أصحاب المصلحة  

ي مرحلة  
، وحماية قوية للخصوصية ف  الرئيسيير 

 التصميم. 

 1
3

 
و 
ماي
/ ر
أيا

2
0
2
0

 

mailto:research@iom.int
https://www.aisquare.org/public/images/privacy_protective_telco_data_covid19.pdf
https://www.aisquare.org/public/images/privacy_protective_telco_data_covid19.pdf
https://www.aisquare.org/public/images/privacy_protective_telco_data_covid19.pdf
https://www.aisquare.org/public/images/privacy_protective_telco_data_covid19.pdf
https://cpg.doc.ic.ac.uk/blog/pdf/fighting-covid-19.pdf
https://cpg.doc.ic.ac.uk/blog/pdf/fighting-covid-19.pdf
https://www.nytimes.com/2020/04/15/opinion/coronavirus-surveillance-privacy-rights.html
https://arxiv.org/abs/2004.07723
https://arxiv.org/abs/2004.07723
https://arxiv.org/abs/2004.07723
https://arxiv.org/abs/2004.07723
https://arxiv.org/abs/2004.07723
https://mhealth.jmir.org/2020/4/e19139/
https://mhealth.jmir.org/2020/4/e19139/
https://mhealth.jmir.org/2020/4/e19139/
https://mhealth.jmir.org/2020/4/e19139/
https://mhealth.jmir.org/2020/4/e19139/
https://privacyinternational.org/examples/tracking-global-response-covid-19
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tracking-and-tracing-covid-protecting-privacy-and-data-while-using-apps-and-biometrics-8f394636/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tracking-and-tracing-covid-protecting-privacy-and-data-while-using-apps-and-biometrics-8f394636/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tracking-and-tracing-covid-protecting-privacy-and-data-while-using-apps-and-biometrics-8f394636/


 
 

 . 19-هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيد )research@iom.int (  بحوث المنظمة الدولية للهجرة نتجت شعبةأ

ي : بيان هام إلخالء المسٔوولية 
راء المنظمة الدوليةوال تعكس بالض    ير  راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي   اآلراء المعرب عنها ف 

ٓ
وال  . للهجرة ورة ا

ي ا يع
و  المواد  دراجت 

ٔ
  عن  التعبتر  عرضها  ا

ٔ
يي ا

ٔ
و  للهجرة الدولية المنظمة  جانب  من  كان  را

ٔ
ي  ا

ٔ
عضا  من ا

ٔ
و  ها ئا

ٔ
 .ها ئكا رس   ا

 

 

ي بشأن المراقبة 
ك للمجتمع المدن  بيان مشتر

 الرقمية 

لتعقب المخالطير    استخدام تكنولوجيا المراقبةأعيد 

ي  
كورصد التنقل أثناء الجائحة. وف  ، حثت أكتر  بيان مشتر

 منظمة الحكومات عىل  100من 

 

ي التصدي للوباء بطريقة تضمن  
إظهار الريادة ف 

أن يكون استخدام التكنولوجيات الرقمية لتتبع  

 مع حقوق  
ً
 تماما

ً
ورصد األفراد والسكان متمشيا

 .اإلنسان

ة البياناتوحماي 19-كوفيد      

  - أنشأ مجلس أوروبا صفحة شبكية مخصصة لكوفيد

إعالنات وواقع   الصفحةوحماية البيانات. وتتضمن  19

 .ومقاالت تحليلية وروابط مؤدية إل موارد إضافية

 

 

 

 

 

 

 المصدر: مجلس أوروبا 

 المصدر: مجلس أوروبا 

وحماية البيانات والخصوصية 19-موارد بشأن كوفيد  

  

تحتوي صفحة األمم المتحدة الخاصة بالنبض العالمي عىل قائمة مختارة من موارد عن حماية البيانات والخصوصية المتعلقة  

- . ويجري تحديث الصفحة بانتظام حيث يتطور المشهد المتعلق بحماية البيانات والخصوصية وكوفيد19-بجائحة كوفيد

ي أدناه عىل صفحة 91
توزيــــع المبادرات المدعومة من الحكومات فيما يخص تقاسم   النبض العالمي . ويمثل الرسم البيان 

 .19-البيانات المتعلقة بكوفيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 protection-data-19-https://www.unglobalpulse.org/policy/covid-انظر UN Global Pulse :المصدر

resources/-privacy-and 
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 تنقل المواهب عىل الصعيد العالم  : 19-بشأن كوفيد 37الورقة التحليلية 

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل  19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

ي   حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  
حدث المعلومات والتحليالت ف 

ٔ
 تتضمن ا

 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية
ي د اإللكي ت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  

ون   research@iom.int: التالي  تر
. 

 

بحث وتحليل جديدان بشأن تنقل 

 المواهب عىل الصعيد العالم  وكوفيد 

The potential impact of the-19 

pandemic on occupational status, 

work from home, and occupational 

Mobility by Amit Kramer and Karen 

Kramer 

How does global talent mobility 

function during a pandemic?, by 

global mobility platform TOPIA. 

Immigrant Key Workers: Their 

Contribution to Europe’s COVID-19 

Response, by Francesco Fasani and 

Jacopo Mazza. 

  سالسل التوريد العالمية 
ن
ن ف ن المتنقلي   مستقبل الموظفي 

ي منها سالسل التوريد    الضعفأوجه    19-أبرزت جائحة كوفيد
ي تعان 

التر

 من السفر 
ً
ا  كبتر

ً
ي تتطلب قدرا

العالمية، وعىل وجه التحديد الوظائف التر

، من مديري المصان . فقد ذكر  عىل الصعيد الدولي اكتر ع إل المهندسير 

كات اليابانية العاملة ف     من نصف المشاركير  ف  دراسة استقصائية للش 

تايالند ان اجراءات مثل الحجر الصحي عرقلت األنشطة التجارية عىل 

 . سبيل المثال

أنه بمجرد أن تمر األزمة، ستقوم   المتوقعونتيجة لذلك، كان من 

ات، مما يقلل من اعتمادها عىل   كات بتوطير  سالسل التوريد والخت  الش 

ي أصقاع العالم الموظفير  المتجولير  
 .ف 

ات عىل برنامج زوم أو سكا  يب، إذ يتعير   ال يمكن عرض كل الخت 

ات السفر واآلن جميع الرحالت الجوية متوقفة  .عىل بعض الخت 

 

يات، مجموعة بوسير   أليكس دوليا  ي المشتر
ي ف 
، اخصان 

 االستشارية، فرع سنغافورة 

 موهبة الغد 

 إل إحصاءات من 
ً
اليا ، و الدنماركاستنادا الواليات  و ، أستر

ة من الطالب الدوليير  يمكثون    المتحدة  تشتر إل أن أعدادا كبتر

ي بلد الدراسة للع
الناجم   الضطرابمل بعد تخرجهم، يشكل اف 

ة أمام توظيف   19-عن كوفيد عىل صعيد الجامعات عقبة كبتر

. وقد وجدت دراسة استقصائية   المواهب عىل الصعيد العالمي

 دوليير  محتملير  أن 
ً
ي المائة 60حوالي حديثة تناولت طالبا

  ف 

وا خططهم الدراسية بسبب الجائحة. بيد أن حوالي   منهم غتر

أعربوا عن اهتمامهم ببدء دراستهم هذا العام حتر لو   النصف 

نت ي بدء الدروس عىل االنتر
 .كان ذلك يعت 

 هل تعلم؟ 

للمواهب   المؤرس  العالمي للقدرة التنافسيةيحلل 

ي توظيف المهاجرين ذوي  
البلدان األفضل ف 

 .المهارات العالية

ومع مراعاة قدرة البلدان عىل تمكير  العمال ذوي  

المهارات العالية وجذبهم وتنميتهم واالحتفاظ 

أن بلدان سويشا   2020م تقرير عابهم، وجد 

وسنغافورة والواليات المتحدة هي األكتر قدرة عىل  

ي قائمة   13المنافسة، مع وجود 
دولة أوروبية ف 

 .النتائج  هنادولة. ويمكنك االطالع عىل    20أفضل  
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 . 19-هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيد )research@iom.int (  بحوث المنظمة الدولية للهجرة نتجت شعبةأ

ي : بيان هام إلخالء المسٔوولية 
راء المنظمة الدوليةوال تعكس بالض    ير  راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي   اآلراء المعرب عنها ف 

ٓ
وال  . للهجرة ورة ا

ي ا يع
و  المواد  دراجت 

ٔ
  عن  التعبتر  عرضها  ا

ٔ
يي ا

ٔ
و  للهجرة الدولية المنظمة  جانب  من  كان  را

ٔ
ي  ا

ٔ
عضا  من ا

ٔ
و  ها ئا

ٔ
 .ها ئكا رس   ا

 

 

 السفر من أجل األعمال التجارية عىل  19-تأثي  كوفيد

ي المائة من   98ذلك أن  – بشكل كامل تقريًبا السفر من أجل األعمال التجارية عىل المدى القصتر  19-أوقف كوفيد
ف 

ي ردت عىل استطالع للرأي أجرته  
كات التر ي نيسان/أبريل   (GBTA)من أجل األعمال التجارية  الرابطة العالمية للسفر الش 

ف 

قالت إنها ألغت أو علقت "معظم" أو "جميع" الرحالت الدولية من أجل األعمال التجارية. وتتوقع األغلبية   2020

ي غضون شهرين إل ثالثة أشهر )
ي المائة(، 62استئناف السفر الداخىلي ف 

ي حير  يعتقد  ف 
ي المائة أن السفر الدولي   39ف 

ف 

ي غضون 
 .8أشهر إل  6سيستأنف ف 

 

 

 

  

 

 

 

 

 )2020نيسان/أبريل  28) الرابطة العالمية للسفر من أجل األعمال التجارية المصدر: 

 

ي استخدام منصات مؤتمرات الفيديو 
ا إلريك يوان، ا  - وأدت هذه الجائحة إل ارتفاع كبتر ف 

ً
كة  وفق لرئيس التنفيذي لش 

ي نيسان/أبريل كان هناك أكتر من 
ي االجتماعات اليومية، مقارنة بـعدد  مليون 300زوم، ف 

ي كانون   ماليير   10مشارك ف 
ف 

  لدعم الزيادة الحاصلة  خادم مؤقت    20،000. وبالمثل، كان عىل منصة دينغتوك الصينية أن تضيف  2019األول/ديسمت   

 مسار هذا التحول إل الرقمنة بمجرد مرور الجائحة
ً
عكس تماما توقع أن ي  ي الحركة. وال ي 

  .ف 

ان مارك ماندوكا ويعتقد محلل شؤون  اط  الطتر عند الوصول، أو فرض القيود عند الدخول   الحجر الصحي أن احتمال اشتر

ي هيكل الرحالت الجارية من أجل األعمال 
ة، أمر من شأنه أن يؤدي إل تغيتر ف  ة األختر

ي الفتر
عىل أساس سجل السفر ف 

ردية "بمهمة مليئة باالجتماعات التجارية. فعىل سبيل المثال، يمكن بدال من ذلك االستعاضة عن عدد من الرحالت الف

  ."عىل مدى ثالثة أشهر

ي حير  أنه من الصعب  
ي السفر من أجل األعمال التجارية عىل المدى الطويل. وف 

وقد تؤدي هذه التحوالت إل انخفاض ف 

يت   ،بن بالدنزا التنبؤ بمدى انخفاض السفر من أجل األعمال التجارية، فقد توقع  كة سبتر الرئيس التنفيذي السابق لش 

اوح ما بير    ، خسارة دائمة بنسبة تتر ي المائة مقارنة بم 10و 5إيراليت  
 .ا كان عليه الوضع قبل الجائحةف 
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 الحماية االجتماعية للمهاجرين : 19-بشأن كوفيد 38الورقة التحليلية 

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل  19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

ي   حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  
حدث المعلومات والتحليالت ف 

ٔ
 تتضمن ا

 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية
ي د اإللكي ت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  

ون   research@iom.int: التالي  تر
. 

بحوث وتحليالت جديدة بشأن الحماية  

19-االجتماعية وكوفيد  

Social protection for migrants during the 

COVID-19 crisis: The right and smart 

choice, by Mauro Testaverde  

Migrant farmworkers face heightened 

vulnerabilities during COVID-19, by Ella 

Haley et al.  

Social protection and jobs responses to 

COVID-19: A real-time review of country 

measures, by Ugo Gentilini, Mohamed 

Almenfi and Ian Orton  

Social protection response to the COVID-

19 crisis: Options for developing 

countries, by François Gerard, Clément 

Imbert and Kate Orkin 

 تعلم؟ هل 

ي عام 
ر أن 2017ف 

ِّ
د
 
ي المائة 45، ق

فقط من سكان   ف 

نامج رعاية اجتماعية    بت 
ً
العالم قد تمت تغطيتهم فعليا

من   مليارات 4واحد عىل األقل، حيث ظلت 

 .األشخاص من دون أي حماية من هذا القبيل

ي خضم جائحة   أهمية الحماية االجتماعية 
 
ف

 19-كوفيد

  49تفيد بأن الجائحة قد تدفع حوالي  توقعاتاستنادا إل 

ي جميع أنحاء العالم إل الفقر المدقع، 
مليون شخص ف 

 أساسيا أصبحت الحماية االجتماعية 
ً
من عنارص   عنرصا

لضمان الحصول عىل الرعاية   19- تدابتر التصدي لكوفيد

الصحية، فضال عن ضمان االستقرار فيما يخص فرص  

، تبيرّ   منظمة العمل الدوليةالحظت  العمل والدخل. وكما 

ي تمتلك  
األدلة المستقاة من األزمات السابقة أن البلدان التر

 قوية للحماية االجتماعية الشاملة أفضل اس
ً
 نظما

ً
تعدادا

للتصدي ألزمات مثل الجائحة الحالية وآلثارها االجتماعية  

 .واالقتصادية

ة من  ي الفتر
اير إل  1وف  أيار/مايو، سجل   12شباط/فت 

  مرصد الحماية االجتماعية التابع لمنظمة العمل الدولية 

ا للحماية االجتماعية اتخذها    915 ي جميع    168تدبتر
 ف 
ً
بلدا

أنحاء العالم للتصدي لألزمة )انظر الشكل أدناه لالطالع 

 ).عىل الحصص اإلقليمية

 

 

 

 

 

 

 

معرضون بصفة خاصة لخطر البقاء خارج   المهاجرونو 

تدابتر الحماية االجتماعية هذه، وال سيما العمال المهاجرين  

، والعاملير  لحسابهم الخاص،   /الموسميير  المؤقتير 

، والمهاجرين غتر   ي االقتصاد غتر الرسمي
والعاملير  ف 

 .النظاميير  
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 تدابير الرفاه وشبكات األمان االجتماع 

 

 

 

 

 

  

تشمل شبكات األمان االجتماعي توفتر النقد أو السلع أو الخدمات )الغذاء أو  

ي 
( للتخفيف من آثار الجائحة.  إندونيسياالسكن، مثل "الرصاف اآللي لألرز" ف 

ي ذلك   بعض البلدانووسعت 
امج لتشمل المهاجرين، بما ف  نطاق أهلية هذه الت 

ي اللجوء الذين تقدموا بطلبات للحصول   عن طريق تسوية وضع المهاجرين وطالت 

تغال(.  ، مثل إيطاليا ونيوزيلندا  بلدان أخرىاعتمدت    عىل اإلقامة بصفة مؤقتة )الت 

اليا  وميانمار وأوزبكستان، برامج جديدة للتصدي للجائحة تشمل المهاجرين    وأستر

مدت  
 
ة عمل مؤقتة. كما اعت ، وال سيما الذين يحملون ترصي    ح إقامة أو تأشتر

ً
أيضا

ي بعض البلد
فيما يتعلق بنحو   بنما ان، مثل تدابتر محددة تستهدف المهاجرين ف 

 مهاجر تقطعت بهم السبل من خالل تزويدهم بالغذاء والسكن.  2  500

 

ي   تقدم "الرصافات
اآللية لألرز" ف 

إندونيسيا األرز للمقيمير  المستوفير   

وط )المصدر:   (AP A. Ibrahimللش 

 

 الحصول عىل الرعاية الصحية 

ي المائة 49إل  33بما أن 
فقط من سكان العالم   ف 

ي عام 
،  2017مشمولون بالخدمات الصحية األساسية ف 

 ما ال يحصل المهاجرون عىل الرعاية الصحية أو ال  
ً
غالبا

ي منها، ن
اهيك عن حصولهم عىل  يحصلون عىل ما يكف 

نح    للمخاطر الصحية العالمية، م 
ً
التغطية الصحية. وإدراكا

ي بعض البلدان مجانية الحصول عىل اختبار 
المهاجرون ف 

والعالج منه، مثل العمال   19- الكشف عن كوفيد

ي  
ي  كازاخستانالمهاجرين المؤقتير  ف 

، والعمال المهاجرين ف 

ي كوريا الجنوبية
يا. ، والمهاجرين غتر النظاميير  ف   مالتر 

 المهاجرون غير النظاميير  

  للمهاجرين غتر النظاميير  ال تزال الحالة صعبة بالنسبة 

ا ما يقعون خارج برامج وتدابتر الدعم. غتر أن   الذين كثتر

أدرجت المهاجرين غتر   والسلطات المحليةبعض الدول 

ي تدابتر تصديها لكوفيد
  :19-النظاميير  ف 

   ي
ي رصف تعويض البطالة بسبب الجائحة ف 

بغض النظر عن الوضع المتعلق بالهجرة   أيرلندا 

إل "الموظفير  أو العاملير  لحسابهم الخاص 

حوا بسبب كوفيد -الذين فقدوا وظائفهم أو رس 

19". 

   األمريكية مدفوعات نقدية   كاليفورنيا تمنح والية

رين من   للمهاجرين غتر النظاميير  المترص 

بعدوا من حزمة الحوافز  
 
الجائحة النهم است

 المتعلقة بالجائحة. 
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 الطالب الدوليون: 19-بشأن كوفيد 39الورقة التحليلية 

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل  19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

ي   حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  
حدث المعلومات والتحليالت ف 

ٔ
 تتضمن ا

 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية
ي د اإللكي ت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  

ون   research@iom.int: التالي  تر
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بحوث وتحليالت جديدة بشأن الطالب 

ن وكوفيد   الدوليي 

Drop in international students would 

imperil university finances by Jack 

Britton, Elaine Drayton and Laura van 

der Erve  

How COVID-19 is impacting 

prospective international students at 

different study levels by Quacquarelli 

Symonds  

Student Exchanges in Times of Crisis by 

Wim Gabriels and Rasmus Benke-Åberg 

، الذين   حياة العديد   19-قلبت جائحة كوفيد من الطالب الدوليي  

ي أزمة لم يكن بوسعهم التنبؤ بها أو االستعداد لها. وتشت   
وقعوا ف 

ي التعليم العالي  
ة إل أن عدد الطالب الدوليي   ف  التقديرات األخت 

ي عام    طالب  ماليي     35.عىل مستوى العالم  
. وكانت الصي    2017ف 

 ، والهند وألمانيا هي البلدان األصلية الثالثة األول للطالب الدوليي  

اليا والمملكة المتحدة من أكت   
بينما كانت الواليات المتحدة وأستر

 .بلدان المقصد

 عالقون

ي العالم،  
ي فرضها كل بلد تقريبا ف 

أدت قيود السفر والتنقل، التر

. أما الذين لم   بالعديد من الطالب الدوليي   إل البقاء عالقي  

يتمكنوا من العودة إل ديارهم قبل دخول القيود حت   النفاذ ولم  

عادوا إل أوطانهم من قبل بلدانهم األصلية فقد وجدوا أنفسهم   ي 

ي 
، بعضهم ف  . وأظهرت دراسة حرم جامعي مهجور عالقي  

ي   19-استقصائية حول تأثت  كوفيد
عىل تنقل طالب التبادل ف 

ي إطار شبكة إيراسموس للطالب، عىل سبيل ال
مثال، أن  أوروبا ف 

عدم القدرة عىل العودة إل الديار كان من أشد مخاوف الطالب.  

ي بلدان أخرى خارج أوروبا، مثل  
كما أن العديد من الطالب ف 

اليا  .  الصي   و  السنغالو  أستر ها ظلوا عالقي    .وغت 

 QS  ن ن المحتملي   مسح الطالب الدوليي 

تتناول الطالب   دراسة استقصائية جارية عىل موقع كيو إسأظهرت  

ي المائة من الذين ردوا عىل   50الدوليي   المحتملي   أن أكتر من 
ف 

ي منتصف نيسان/أبريل ذكروا أن كوفيد
أثر عىل   19- االستبيان ف 

ي الخارج، حيث قال  
مون   46خططهم للدراسة ف  ي المائة إنهم يعتر 

ف 

 .  تأجيل أو تأخت  دخولهم إل العام التالي

 هل تعلم؟ 

ي اقتصادات  الطالب الدوليون مسا
ون ف  همون كبت 

ة  ي الفتر
، عىل سبيل 2019- 2018عدة بلدان. فف 

مليار   41المثال، ساهم الطالب الدوليون بنحو 

اليا   دوالر  ي أستر
ي اقتصاد الواليات المتحدة بينما ف 

،  ف 

ائب واإلنفاق  بلغت مساهماتهم من الرسوم والض 

ي السنة المالية الماضية  مليار دوالر  38أكتر من 
ف 

ي المائة عن العام ال 15)بزيادة قدرها 
 ).سابقف 
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ٔ
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 احتياجات أساسيةمن دون 

ي 
روف  ظلم َيسلم الطالب الدوليون من تدابت  اإلغالق وحظر التجول وإغالق األعمال التجارية. فقد العديد منهم وظائفهم وغادروا ف 

ي السنغال، أدى إغالق الجامعات، إل  محفوفة بالمخاطر 
ؤمن لهم تلبية االحتياجات األساسية مثل السكن والغذاء. فف  ، دون دخل ي 

يد جانب تعليق الرحالت الجوية، إل   ي بلدان مثل الواليات المتحدة، بينما استفاد بعض الطالب المحليي      تش 
. وف  بعض الطالب الدوليي  

ي إطار التصدي لكوفيد ة االتحاديةالحكوممن حوافز 
ي  19-المقدمة إل الكليات ف 

، لم تشمل الطالَب الدوليي   هذه المساعدات. أما ف 

اليا، فمن المتوقع أن يؤثر كوفيد ،  قليل من المساعدة الحكومية أو من دونها . وبدفع اإليجار  عىل قدرة الطالب الدوليي   عىل 19-أستر

 .حتمال عدم إكمال دراستهميواجه بعض الطالب الدوليي   أيضا ا

 العنرصية وكره األجانب 

تعرض بعض الطالب الدوليي   لحوادث العنضية وكره  

نب، واضطروا إل تحملها، حيث ربط بعض الناس  األجا

ي المملكة المتحدة، أبلغ  19-بينهم وبي   انتشار كوفيد
. فف 

. كما  ية والتميت   تزايد العنض الطالب الصينيون الدوليون عن  

اليا أنباء عن حوادث عنضية، منها  ي أستر
اعتداءات وردت ف 

ي الوقت نفسه، أدت طالب آسيويي   عىل  عنضية
. وف 

ضد الطالب من البلدان   19-العنضية المرتبطة بكوفيد 

ي الصي   إل 
.  طرد بعض الطالب من مساكنهماألفريقية ف 

وخرجت المنظمة الدولية للهجرة ووكاالت األمم المتحدة  

ة إلدانة جميع حوادث العنضية.   ي األسابيع األخت 
األخرى ف 

ي اقرأ المزيد عن مكافحة كره األجانب و 
الورقة  العنضية ف 

 .33التحليلية 

ن   دعم الطالب الدوليي 

من خالل سلطاتها االتحادية أو سلطات   –كثفت عدة بلدان 

من جهودها لدعم الطالب الدوليي   الذين   –الواليات 

ي كندا، عىل سبيل 
تقطعت بهم السبل والذين ال عمل لهم. فف 

لمساعدة الطالب   عدة تدابت  المثال، نفذت الحكومة 

، مثل السماح لهم   الدوليي  
 
ساعة  20ألكتر من  بالعمل مؤقتا

المسموح لهم بها أثناء انعقاد الفصول الدراسية، طالما أنهم  

ي قطاعات تعتت  أساسية. وال يضمن هذا األمر وجود  
يعملون ف 

ي القطاعات األساسية فحسب، بل  
عدد كاف من العمال ف 

ي  
يسمح أيضا للطالب الدوليي   باالستقالل بأنفسهم ماليا. وف 

ي أعقاب كوفيد
اليا، وضعت عدة حكومات والئية، ف  ،  19-أستر

للطالب الدوليي   الذين يواجهون صعوبات خالل   حزم دعم

 هذه الجائحة. 

ن  ة للطالب الدوليي   المساهمات الكبي 

ي  
 مساهمات اقتصادية    إنتاج المعرفة وتداولها ال يقتض دور الطالب الدوليي   عىل القيام بأدوار رئيسية ف 

 
ي بلدان المقصد، بل يقدم أيضا

ف 

ي يوجدون فيها و 
ة للمؤسسات التر ي يعيشون فيها. وتهدد جائحة كوفيد االقتصادات المحليةكبت 

ي قيدت حركة الطالب  19-التر
، التر

ي األجل ال
اجع، عىل األقل ف  . فعىل سبيل المثال، أظهرت  وأغلقت الجامعات، هذه المساهمات بالتر ي المملكة المتحدة    دراسةقصت 

حديثة ف 

ي السنة الدراسية المقبلة  10أن قطاع التعليم العالي سيفقد نحو 
ي المائة من إيراداته ما لم يلتحق الطالب الدوليون الجدد ف 

 .ف 
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المهاجرون العائدون: 19-بشأن كوفيد 40الورقة التحليلية 

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل 19-فهم اآلثار المتر
ف 

حدث المعلومات والتحليالت في  حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  
ٔ
تتضمن ا

 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية
ي د اإللكيت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  

ون  research@iom.int: التالي  تر
.
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بحوث وتحليالت جديدة بشأن المهاجرين 

 العائدين وكوفيد

Transnational mobilities of COVID 

discourse: The Question of Return, by 

Laavanya Kathi-ravelu and Arokkiaraj 

Heller  

COVID-19 forces migrants and refugees 

back to crisis-ridden Venezuela, by the 

Norwegian Refugee Council 

India’s coronavirus mass migration: how 

we’ve misunderstood the Indian 

migrant labourer, by Suganda Nagpal 

and Vatsalya Srivastava 

العودة إىل الوطن في خضم جائحة 

أن   السفر رغم  وقيود  اإلغالق  محاولة   تدابتر  ي 
ف  ت 

ّ
ن س  ي 

التر

ت من معظم حركة التنقل،   19-للحد من انتشار كوفيد
ّ
حد

ة من هجرة العائدين، حيث   إل تدفقات كبتر
ً
إال أنها أدت أيضا

وس عىل  ي للفتر عاد المهاجرون إل ديارهم بفعل األثر السلت 

ي الخارج. ول عالقير  ولتجنب بقائهم  النشاط االقتصادي
قد ف 

ي جميع أنحاء العالم، ولكن تداعياتها 
شوهدت هذه الظاهرة ف 

ي بلدان ذات 
ي حالة المهاجرين الذين يعيشون ف 

كانت خاصة ف 

ي بلدان قد ال يكون المهاجرون 
حماية اجتماعية محدودة، أو ف 

فيها مؤهلير  للحماية االجتماعية، مما يجعلهم عرضة للخطر  

والتش   الجوع  لخطر  ومعرضير   خاص  حالة  بشكل  ي 
ف  د 

عن  المعلومات  من  مزيد  عىل  االطالع  ويمكن  اإلغالق. 

ي الورقة التحليلية  
الحماية االجتماعية الخاصة بالمهاجرين ف 

38. 

أرسع مليون 

، بلغ عدد سكان  19-تحت تأثتر كوفيد

بشعة.    5نيوزيلندا،   نسمة  ماليير  

  
ً
نيوزيلندا فوفقا فإن إلحصاءات   ،

ي تاري    خ البالد  
"أرسع مليون شخص" ف 

السفر   "أنماط  بمساعدة  تحقق 

حيث    الهجرةو  العادية"،  غتر  الدولية 

إل   النيوزيلنديون  المواطنون  عاد 

ي الخارج 
ديارهم بعدما كانوا يعيشون ف 

البالد   ي 
ف  بالفعل  المقيمير   ظل  بينما 

"  "غتر قادرين" عىل السفر أو "عازفير  

.عنه

العالم أكبر عملية إعادة إىل الوطن في  

ةبلدان    أعادت  مواطنيها الذين تقطعت بهم السبل في الخارج بسبب هذه   كثتر

 من هذه العمليات أكت  من عملية الهند إلعادة المواطنير   
ً
الجائحة، لكن أيا

ي المرحلة األول من  
ي وقت السلم   أكت  عمليةإل الوطن. فف 

إعادة إل الوطن ف 

ي العالم، تقوم  
عسكرية وسفن حربية  بنش  طائرات تجارية وطائرات    الهند ف 

مليون من العمال المهاجرين والطالب الدوليير     1.8بحرية إلعادة ما يصل إل  

طلب إل   دفع تكاليف    العائدين إل ديارهم والمواطنير  الضعفاء إل الوطن. وي 

قبل المغادرة، حيث    19-أعراض كوفيد  رحلتهم ويتم فحصهم للكشف عن 

ي 
الذين ال أعراض بادية عليهم. وف  سمح بالصعود إل الطائرة إال للهنود  ال ي 

ماليير  هندي، تقدم    3وحدها، حيث يعيش حوالي    اإلمارات العربية المتحدة

.شخص بطلبات لإلعادة إل الوطن  200 000لي حوا
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  19- هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيد )research@iom.int ( بحوث المنظمة الدولية للهجرة نتجت شعبةأ

ي : بيان هام إلخالء المسٔوولية
راء المنظمة الدوليةوال تعكس بالض   ير  راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي  اآلراء المعرب عنها ف 

ٓ
وال . للهجرة ورة ا

ي ايع
و  المواد  دراجت 

ٔ
  عن التعبتر  عرضها  ا

ٔ
يي ا

ٔ
و  للهجرة الدولية المنظمة جانب من كان  را

ٔ
ي ا

ٔ
عضا من ا

ٔ
و  ها ئا

ٔ
 .هائكارس   ا

 

عودة العمال النيباليي   الذين تقطعت  

 بهم السبل 

العديد   تركوا  الذين  نيبال،  ي 
ف  المسؤولون  يتوقع 

المهاجرين   العمال  حظر    عالقير  من  فرض  بعد 

    لعائدين اعىل معظم المواطنير   
َ
إل ديارهم، عودة

تدابتر    400,000حوالي   تخفيف  بعد  مهاجر 

ي  
المقررة ف  البلد  منهم    -حزيران/يونيو    2إغالق 

100,000  
ً
 .عائدون فورا

وحدها    وتستوعب خليجية  دول  وأرب  ع  يا  مالتر 

ي العديد منهم من ملي  1.5
، حيث يعان  ون نيبالي

عن    البطالة الناجمة  اإلغالق  تدابتر  بسبب 

 .19-كوفيد

 

 المهاجرين العائدين وصم 

وس   تعرض   معهم بسبب الخوف من جلب المهاجرين العائدين الفتر

 .العديد من المهاجرين للوصم لدى عودتهم 

ي أوروبا، عىل سبيل المثال، اختار 
فعندما بدأت الجائحة تتفش  ف 

العودة، ودفعوا للصيادين لنقلهم   السنغاليير  العديد من المهاجرين  

ي كانت مغلقة آنذاك(. بيد أن بعض القوارب منعها  
عت  الحدود )التر

عرضت   بينما  الرسو،  من  صورة    الصحفالسكان  ي 
ف  العائدين 

 .لوصم مماثل الغواتيماليونالمتسللير  إل البلد. وتعرض العائدون 

ي الورقتير   
يمكنك معرفة المزيد عن وصم المهاجرين أثناء الجائحة ف 

ي الورقة  29و  6التحليليتير   
. وعن مكافحة كره األجانب والعنضية ف 

 . 33التحليلية 

ويليي    19-كوفيد وعودة المهاجرين الفب    

ويىلي من  4.5فر أكتر من 
ة، ففر أكتر من الثلث إل   األزمةماليير  فت   ي السنوات األختر

بت البلد ف  ي ض 
االقتصادية والسياسية التر

ي كولومبيا ال يتمتعون 
ي بوضعية نظاميةكولومبيا المجاورة. وكثتر من المقيمير  ف 

دون حماية  االقتصاد غتر الرسمي ، ويعملون ف 

ي البلد. وقد أدت تدابتر اإلغالق المفروضة بسبب الجائ
حة إل وقف هذا اجتماعية أو إمكانية للوصول إل النظام الصحي ف 

ت التدابتر بدورها  ، وأجت  ويليير   مئات العمل غتر الرسمي ي بلدانهم  خطر اإلخالءالذين يواجهون  -الفت  
وعدم الوصول إل المياه ف 

ي 
 .يقيهم  سقفا عىل العودة إل ديارهم حيث يعلمون أن لهم  -بالتبت 

 –. ولكن بالنسبة لآلخرين بالحافالت الخاصةالجوية وعدم وجود وسائل للنقل العام، نظم البعض رحالت  ومع توقف الرحالت 

 عىل 
ً
ا : فقد تعرض المهاجرون للتهديد من قبل الجماعات  بالمخاطر فإن رحلة العودة محفوفة  –األقداممثل المتنقلير  ستر

جرين بالبش  
ّ
طلب إل العائدين لزوم الحجر الصحي لمدة  المسلحة، وقد تخدم حركة التنقل غتر النظامية مصلحة المت . وي 

، ولكن البعض أعرب عن   ما تفتقر إل الغذاء والماءمن أ قلقهأسبوعير 
ً
 .ن مرافق الحجر الصحي هذه قذرة ومكتظة، وغالبا
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ي مجال السياحة : 19-بشأن كوفيد 41الورقة التحليلية 
 
تبة ف  اآلثار المتر

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل  19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

ي   حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  
حدث المعلومات والتحليالت ف 

ٔ
 تتضمن ا

 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية
ي د اإللكي ت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  

ون   research@iom.int: التالي  تر
. 

بحوث وتحليالت جديدة حول السياحة  

 وكوفيد 

Migrant Workers in the Tourism 

Industry: How has COVID-19 Affected 

Them, and What Does the Future Hold? 

By Helen Dempster and Cassandra 

Zimmer 

Pandemics, tourism and global change: a 

rapid assessment of COVID-19 by Stefan 

Gösslin, Daniel Scott, Michael Hall 

Migrant Workers in the Tourism 

Industry: Impact of COVID-19 (Video) by 

Center for Global Development 

ي عام  هل تعلم؟
، بلغت قيمة قطاع السفر 2019ف 

، ساهمت بنسبة تريليونات دوالر أمريكي  9والسياحة 

ي المائة 10.3
ي الناتج المحىلي اإلجمالي العالمي   ف 

ف 

ي جميع أنحاء   وظائف 10وظيفة من كل وشكلت 
ف 

 .العالم

 ، والرب  ع األول   2019الوافدون من السياح الدوليي  

 النسبة المئوية للتغيت   2020من عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: منظمة السياحة العالمية

 

ي الرب  ع  
ي عدد السياح الوافدين ف 

شهدت آسيا أشد انخفاض ف 

  33، حيث انخفض عدد السياح بواقع 2020األول من عام 

 .فدمليون سائح وا

رت السياحة بشدة من كوفيد . فقد أدت هذه الجائحة، وما يتصل بها من قيود عىل السفر والتنقل، إل انخفاض الطلب 19-تض 

ي الوظائف بالقطاع. وبحلول  
ي الوقت الذي ألحقت فيه خسائر فادحة ف 

التابعة   منظمة السياحة العالميةنيسان/أبريل، أفادت    20ف 

ي   100لألمم المتحدة أن 
 عىل السفر، مما يمثل أشد القيود عىل السفر الدولي ف 

ً
ي المائة من الوجهات العالمية فرضت قيودا

ف 

ي عام   وأسوأ أزمةالتاري    خ 
 .1950يواجهها قطاع السياحة منذ بدء التسجيل ف 

ي األشهر الثالثة األول فقط من عام  
 لطول    22إل انخفاض عدد السياح الدوليي   بنسبة    19-، أدى كوفيد2020وف 

ً
ي المائة. وتبعا

ف 

ة القيود المفروضة عىل السفر ورسعة االحتواء، من المتوقع أن    بنسبة  فتر
ً
ي المائة إل    58يشهد السياح الوافدون انخفاضا

ي    78ف 
ف 

اوح عددها ما بي     ة يتر   .وظيفة مليون 120و 100المائة، مما قد يؤدي إل فقدان وظائف مبارس 

ي الناتج   أكتر القطاعاتعت منظمة العمل الدولية أن القطاعات الفرعية، بما فيها خدمات اإليواء والغذاء، هي وتوق
 لتدن 

ً
احتماال

 .االقتصادي فيها

 2
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 . 19-هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيد )research@iom.int (  بحوث المنظمة الدولية للهجرة نتجت شعبةأ

ي : بيان هام إلخالء المسٔوولية 
راء المنظمة الدوليةوال تعكس بالض    ي   راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي   اآلراء المعرب عنها ف 

ٓ
وال  . للهجرة ورة ا

ي ا يع
و  المواد  دراجت 

ٔ
  عن  التعبت   عرضها  ا

ٔ
يي ا

ٔ
و  للهجرة الدولية المنظمة  جانب  من  كان  را

ٔ
ي  ا

ٔ
عضا  من ا

ٔ
و  ها ئا

ٔ
 .ها ئكا رس   ا

 

ي قطاع السياحة 
 
 خسائر فادحة للمهاجرين ف

ي   19- كانت جائحة كوفيد
ي جميع أنحاء العالم. فف 

ي السياحة ف 
مدمرة بشكل خاص لماليي   العمال المهاجرين الذين يعملون ف 

ي المائة 20الواليات المتحدة وأوروبا، عىل سبيل المثال، كان المهاجرون يشكلون 
ي   16و ف 

( من العاملي   ف  ي المائة )عىل التوالي
ف 

ا عىل  اليا اعتمادا كبت 
ي أستر

ات العمل المؤقتةمجال السياحة بينما يعتمد القطاع ف  . وبسبب قيود السفر، واضطرار العديد  تأشت 

، تعرض  من القطاعات الفرعية للسياحة مثل خدمات الضيافة واألغذية إل إغالق أبوابها مؤقتا أو تقليص خدماتها بشكل كبت 

ضة. وقد أثر ذلك أيضا عىل قدرتهم عىل إرسال األ   التشي    ح مهاجرين إل  عدد كبت  من ال 
َّ
موال إل أقارب  هم، حيث أو قبول أجور مخف

ي عام  20من المتوقع اآلن أن تنخفض التحويالت المالية الدولية بنسبة 
ي المائة ف 

لمزيد من   16الورقة التحليلية . اقرأ 2020ف 

 .المعلومات عن التحويالت الدولية

 

ي البحر 
 
 عمال مهاجرون عالقون ف

دمرت الجائحة قطاعات السياحة الفرعية مثل صناعة السفن السياحية 

 عىل العمال المهاجرين
ً
ي تعتمد اعتمادا شديدا

  .التر

 ألف من عمال  100بأكتر من  وبحلول نهاية نيسان/أبريل، تقطعت السبل  

ي البحر بينما أصيب ما ال يقل عن  
   50أطقم السفن ف 

ً
ي العديد  شخصا

، وتوف 

. ومن أبرز الحاالت سفينة 19-منهم بسبب االشتباه بإصابتهم بكوفيد 

ي برينسيس ي كان عىل متنها مئات من أفراد   رون 
للرحالت السياحية، التر

يي   ولم تعد إل الوطن إال مؤخرا فقط. كما تقطعت السبل  الطاقم الفلبين

الذين لم يتمكنوا من العودة ال ديارهم عىل مير    بمئات العمال الهنود 

ول، ومحدودية اتصالهم   سفن سياحية. وباإلضافة إل منعهم من الت  

وال   لخفض األجور بأصدقائهم وأرسهم، تعرض بعض أفراد الطاقم أيضا 

 .19-يزالون عرضة لإلصابة بكوفيد

 

ي هذه الورقة لعام 
من سلسلة   2018ف 

"الهجرة الدولية،  بحوث الهجرة، بعنوان 

: نحو   والهجرة الداخلية، والتنقل والتحض 

 نهج أكتر تكام
ً
وفيسور رونالد  ل "، يقول الت 

سكيلدون إن "السياح جزء ال يتجزأ من  

ي جميع أنحاء العالم ويرتبطون  
التنمية ف 

بأشكال أخرى من حركة السكان". ويوصي  

ي اإلطار العالمي للهجرة،  
بإدراج السياحة ف 

ي المناقشات المتعلقة  
ي ذلك ف 

بما ف 

ي سياسات إدارة  
بالهجرة والتنمية وف 

 .الهجرة

 التأثت  عىل الدول النامية 

ا عىل السياحة الدولية، أدت قيود السفر وتدابت  اإلغالق، إل جانب صغر  ي تعتمد اعتمادا كبت 
بالنسبة للعديد من البلدان النامية التر

ي تشتد الحاجة إليها. فالعديد من القطاعات السياحية 
ي العمالت األجنبية التر

، إل حدوث انخفاض حاد ف  قاعدة العمالء المحليي  

ي أفريقيا، عىل
/المحليي   وتعتمد عىلف  السياح الدوليي   الذين    سبيل المثال، ال تملك سوى عدد قليل من السياح الداخليي   المحليي  

 للحفاظ عىل استمرارية  يدفعون أكتر 
ً
. كما ألحق  اعتمادا شديدا قطاعاتها. وقد أدت الجائحة إل توقف شديد للسائحي   الدوليي  

ي  19-كوفيد
ة النامية، التر ي الدول الجزرية الصغت 

 عىل السياحة الدولية اعت  تعتمد خسائر فادحة بقطاعات السياحة ف 
ً
مادا شديدا

ي المتوسط نحو 
ي    30  وال توجد لديها إال قدرة محدودة عىل استيعاب الصدمة االقتصادية لألزمة الحالية؛ ويمثل قطاع السياحة ف 

ف 

ة النامية ويدر حوالي   ئةالما   مليار دوالر  30من الناتج المحىلي اإلجمالي للدول الجزرية الصغت 
ً
 .من دوالرات الواليات المتحدة سنويا
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ي حقوق اإلنسان خالل جميع  :  19-بشأن كوفيد  42الورقة التحليلية  
 
تبة ف اآلثار المتر

 مراحل دورة الهجرة 

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل   19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

حدث  حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  
ٔ
ي  تتضمن ا

 المعلومات والتحليالت ف 
 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية

ي د اإللكيت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  
ون   research@iom.int: التالي  تر

. 

 

 

بحوث وتحليالت جديدة بشأن  

ي مجال حقوق   19-تأثتر كوفيد
 
ف

 اإلنسان 

Human rights law in the time 

of the coronavirus, by A. Ponta  

COVID-19 and inequalities: 

Protection the human rights of 

migrants in a time of 

pandemic, by M.G. 

Giammarinaro and L. Palumbo 

COVID-19 and migrants—Gaps 

in the international legal 

architecture?, by P. Pillai 

Borders and pandemics: 

Human rights impacts of 

COVID-19 technology on 

migration, by D.P. Molnar  

COVID-19 and human rights: 

Protecting the most 

vulnerable, webinar organized 

by the UN Global Compact 

Academy  

Human rights and coronavirus: 

What’s at stake for truth, trust, 

and democracy? By A.E. Yamin 

and R. Habibi 

 

تبة عىل  ي مجال  19-تدابتر مكافحة كوفيداآلثار المتر
 
ف

 حقوق اإلنسان 

 

المتخذة    19-إذا كان كوفيد التدابتر  فإن  األفراد،  جميع  صحة  يهدد 

الخاصة   اإلنسان  حقوق  عىل   
ً
أحيانا تؤثر  الجائحة  هذه  لمكافحة 

ي جميع مراحل دورة الهجرة
 :بالمهاجرين ف 

 ع 
ً
أحيانا تؤثر  ي 

التر التنقل  قيود   : األصىلي البلد  من  ىل الخروج 

ي مغادرة أي بلد
 .الحق ف 

   تدابتر المقصد:  أو  العبور  بلد  إل  الحدود الدخول   إغالق 

ي 
والقيود المفروضة عىل الدخول، مما يؤثر أحيانا عىل الحق ف 

 عدم اإلعادة القشية 

   المقصد: عدم كفاية بلد  أو  عبور  بلد  ي 
ف  الخدمات  المكوث 

حصولهم   األساسية عدم  أو  المهاجرون  عليها  يحصل  ي 
التر

واستمرار   الصحية؛  الرعاية  ذلك  ي 
ف  بما  احتجاز عليها، 

ظ  المهاجرين  ي 
آمنة؛  ف  غتر  وكره  روف  والوصم  والتميتر  

تثتر قضايا بشأن  األجانب ي قد 
التر التعقب  ي  ؛ وتدابتر 

الحق ف 

 الخصوصية 

   قدرة عىل  تؤثر  ي 
التر التنقل  قيود   : األصىلي البلد  إل  العودة 

ي الشخص عىل مغادرة أي بلد والدخول إل بلده؛  
والوصم ف 

غتر   المجتمعات  المهاجرين  ترحيل  واستمرار  األصلية؛ 

 .النظاميير  رغم المخاطر الصحية العامة

ي سياق حالة طوارئ 
ي حير  أن بعض هذه التدابتر قد اعتمدتها الدول ف 

وف 

ينص القانون الدولي لحقوق اإلنسان عىل أن أي   صحية عامة عالمية،

معقولة    استثناءات أو    قيود  تكون  أن  ي 
ينبغ  اإلنسان  حقوق  مجال  ي 

ف 

حقوق  بعض  أن  بيد   . التميتر  عدم  ذلك  ي 
ف  بما  ومتناسبة،  ورية  وض 

مثل   القشيةاإلنسان،  اإلعادة  عدم  يمكن  مبدأ  وال  مطلقة  حقوق   ،

 .تقييدها أو االستثناء منها

 2
2 

و 
ماي
/ ر
أيا

20
20
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 . 19- هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيد )research@iom.int ( بحوث المنظمة الدولية للهجرة نتجت شعبةأ

ي : بيان هام إلخالء المسٔوولية
راء المنظمة الدوليةوال تعكس بالض   ير  راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي  اآلراء المعرب عنها ف 

ٓ
وال . للهجرة ورة ا

ي ايع
و  المواد  دراجت 

ٔ
  عن التعبتر  عرضها  ا

ٔ
يي ا

ٔ
و  للهجرة الدولية المنظمة جانب من كان  را

ٔ
ي ا

ٔ
عضا من ا

ٔ
و  ها ئا

ٔ
 .هائكارس   ا

 

 

 

مبدأ لحماية المهاجرين والالجئير   14 

دين هم من المشر  وغتر

 

اء من جامعة كولومبيا وكلية كورنيل للقانون   حدد خت 

ي بالهجرة والتنقل  
غ المعت  مبدأ لحماية   14ومعهد زولت 

هم   وغتر والالجئير   دين،المهاجرين  المش     من 
ً
  انطالقا

وهي   وتوجيهها،  الدولة  إلعالم   ، الدولي القانون  من 

،    800مبادئ تحظ  بموافقة ما يقرب من   خبتر دولي

 :  وتتعلق بما يىلي

ي المعاملة/ عدم التميتر   .1
 المساواة ف 

ي الصحة  .2
 الحق ف 

والعنضية   .3 الوصم  بمكافحة  الدول  امات  التر 

 وكره األجانب  

 تقييد التنقل بير  الدول   .4

 تقييد التنقل داخل الدول .5

 قليم والدخول إليه عدم العودة إل اإل .6

ي ذلك االحتجاز   .7
 إنفاذ قانون الهجرة، بما ف 

لألشخاص   .8 والصحة  الحياة  حماية  ي 
ف  الحق 

يعيشون   ئ الذين  والمالج  المخيمات  ي 
ف 

 والمستوطنات  الجماعية

ي المعلومات   .9
 الحق ف 

 حماية الخصوصية   .10

 االعتبارات الجنسانية  .11

 الفئات المهمشة   .12

 حقوق العمال  .13

 الحقوق والقيود المفروضة عليها .14

 

تقريرها   ي 
ف  المتحدة  األمم  وتذكر 

ي نيسان/أبريل عن ك
 19-وفيدالصادر ف 

بأن "حقوق اإلنسان    وحقوق اإلنسان

التصدي    -حاسمة   لتدابتر  بالنسبة 

عىل  المهاجرين  إل  ويشار   ." ي
والتعاف 

 أنهم فئة ضعيفة محتملة. 

 

ا عمليات  تعليق  إل  الدول  الشبكة  إلعادة  تدعو 

صحة   حماية  أجل  من  الجائحة،  خالل  القشية 

حقوق  وتعزيز  المحلية،  والمجتمعات  المهاجرين 

اإلنسان لجميع المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم.  

ي التصدي للجائحة من دون تعزيز  
ال يمكن النجاح ف 

 حقوق اإلنسان. 

شبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرة،   يانب

 2020أيار/مايو  13

 

وحقوق اإلنسان   19-إرشادات بشأن كوفيد

 الخاصة بالمهاجرين 

اإلنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  األمم  مفوضية  أصدرت 

ي سياق  
توجيهات بشأن حقوق اإلنسان الخاصة بالمهاجرين ف 

ز   ي   التوجيهات الجائحة. وتت 
المهاجرين ف  اك  الحاجة إل إرس 

ي من أجل  
تدابتر التصدي عىل مستوى الصحة العامة والتعاف 

وحماية  األجانب،  وتجنب كره  المهاجرين،  حقوق  حماية 

لحماية   محددة  تدابتر  اتخاذ  مع  المجتمع ككل"،  "صحة 

وجهت   وقد  هشة.  أوضاع  ي 
ف  يعيشون  الذين  األشخاص 

تابعة   أخرى  المتحدةوكاالت  ي    لألمم 
ف  بما  مماثلة،  دعوات 

المتحدة   األمم  ومفوضية  للهجرة  الدولية  المنظمة  ذلك 

 لجنة األمم المتحدة المعنية  
ً
. وأصدرت أيضا لشؤون الالجئير 

المهاجر  ي  بالعمال 
المعت  الخاص  المتحدة  األمم  ومقرر  ين 

كةبحقوق اإلنسان للمهاجرين   حول هذا    مذكرة توجيهية مشتر

 .الموضوع
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مستجدات البحوث والتحليالت المتعلقة : 19-بشأن كوفيد 43الورقة التحليلية 

 بالهجرة 

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل  19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

حدث  حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  
ٔ
ي  تتضمن ا

 المعلومات والتحليالت ف 
 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية

ي د اإللكي ت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  
ون   research@iom.int: التالي  تر

. 

الجوانب المتعلقة بالهجرة  بحوث جديدة بشأن 

ي كوفيد
 
19-والتنقل ف  

Migration and Mobility after the 2020 

Pandemic: The End of an Age?, by Alan 

Gamlen 

Stranded: The Impacts of COVID-19 on 

Irregular Migration and Migrant Smuggling, 

by Gabriella Sanchez and Luigi Achilli 

Why coronavirus is likely to be bad news for 

Europe’s radical right, by James Dennison 

and Andrew Geddes 

How Should Policy Responses to the COVID-

19 Pandemic Differ in the Developing 

World?, by Alon et al. 

Migration and development: What now with 

Covid-19?, by Tanja Bastia & Ronald Skeldon 

Migration and Immigration: Uganda and the 

COVID-19 Pandemic, by Agnes Igoye of the 

Ugandan Ministry of Internal Affairs 

From Low-Skilled to Key Workers: The 

Implications of Emergencies for Immigration 

Policy, by Mariña Fernández-Reino, 

Madeleine Sumption and Carlos Vargas-Silva 

The challenge of real-time analysis: making 

sense of the migration and mobility 

implications of COVID-19 by Marie 

McAuliffe, Céline Bauloz and Adrian Kitimbo 

COVID-19 and migration governance: A 

holistic perspective by Andrea Milan and 

Reshma Cunnoosamy 

من  19-وفيد بحوث وتحليالت بشأن ك 

 المنظمة الدولية للهجرة 

( هي  60أحدث ورقة لسلسلة بحوث الهجرة )رقم 

Migrants and the COVID :- 19بعنوان

zo pandemic: an initial analysis by Loren

Guadagno. 

 عدد جديد من مجلة
ً
  Migration Policy وهناك أيضا

 Practice والمهاجرين وسياسات  19-بشأن كوفيد

ي جميع أنحاء العالم
 .الهجرة ف 

 

 

 

 

 Migration Health Evidence وتحتوي بوابة

19-Portal for COVID   عىل مستودع مفتوح يمكن

- البحثية بشأن كوفيد المنشوراتالبحث فيه ويتضمن 

ي   19
والمهاجرين والهجرة والتنقل وموجزات األدلة، التر

اتيجية  تجمع المعلومات الرئيسية بشأن  الخطة االستر

الصادرة عن المنظمة   19-للتأهب والتصدي لكوفيد

 الدولية للهجرة. 

 

 

 

 

وتستضيف شعبة الهجرة والبيئة والمناخ التابعة 

 يمكن فيه   منتدىللمنظمة الدولية للهجرة 
ً
جديدا

ات والمعارف واألفكار  للممارسي   والباحثي   تبادل الخت 

وجوانب الهجرة   19-بشأن الروابط القائمة بي   كوفيد

وح الناجم عن الكوارث، و  ي  البيئية، والت  
األثر البيت 

ي مجال التنقل. 
ي يتخذها الناس ف 

 للقرارات التر
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 . 19-هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيد )research@iom.int (  بحوث المنظمة الدولية للهجرة نتجت شعبةأ

ي : بيان هام إلخالء المسٔوولية 
راء المنظمة الدوليةورة وال تعكس بالض    ي   راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي   اآلراء المعرب عنها ف 

ٓ
وال  . للهجرة ا

ي ا يع
و  المواد  دراجت 

ٔ
  عن  التعبت   عرضها  ا

ٔ
يي ا

ٔ
و  للهجرة الدولية المنظمة  جانب  من  كان  را

ٔ
ي  ا

ٔ
عضا  من ا

ٔ
و  ها ئا

ٔ
 .ها ئكا رس   ا

 

ي لكوفيد
 19-تحليل مرئ 

تايمز رسدا مرئيا محدثا ومجانيا  أنشأت صحيفة فاينانشل

ي . وتعرض الصفحة 19-النتشار كوفيد
البيانات  بشكل مرن 

المتعلقة بالحاالت المؤكدة، وتدابت  التصدي الحكومية، 

ي جميع أ
ي الوفيات ف 

 .نحاء العالموالوفيات/معدل الزيادة ف 

 كما أنتجت 
ً
، يسمح  19-لمسار كوفيد مخطط تفاعليا

للمستخدمي   بمقارنة كيفية تطور الحاالت ومعدالت الوفيات  

 بيانيا 
ً
ي مختلف البلدان، وأصدرت رسما

 ف 
ً
لتدابت    تمثيليا مرئيا

ي ذلك بيانات من  
 ف 
ً
أداة أكسفورد  التصدي الحكومية، مستخدمة

 .لتتبع تدابت  التصدي الحكومية

19- صفحات وبوابات كوفيد  

ي إنتاج البحوث المتعلقة بكوفيد
عىل   19-بعد حدوث طفرة ف 

مستوى العالم، أصبح هناك اآلن عدد كبت  من البوابات  

أكتر الصفحات والبوابات وصفحات الموارد المخصصة. ومن 

شار إليها فيما يتعلق بالهجرة والجائحة ما يىلي 
ي ي 
 :التر

 Lancet Migration’s Migration & Covid-19 

Forum  

 ICVA COVID-19 Resources 

 COVID-19 mobility impacts portal  

 COMPAS’s Coronavirus and Mobility 

Forum  

 IATA Government Measures Related to 

Coronavirus 

 CMS Covid-19 Migration Developments 

 openDemocracy & Ryerson University’s 

Pandemic Borders blog 

 Oxford COVID-19 Government Response 

Tracker (OxCGRT) 

  الدراسة االستقصائية

ApartTogether 

 ApartTogether تسىع الدراسة االستقصائية

ي تنسقها جامعة غينت إل فهم معاناة الالجئي    
التر

- والمهاجرين من التأثت  النفسي االجتماعي لكوفيد

 .، وكيف يواجهون التحديات الناشئة19

ستخدم الدراسة االست
 
تاح بـ  وست

 
ي ست

قصائية، التر

لغة وبصوت مسموع، إلطالع المنظمات   30

ي يمكن بها تقديم  
وصانىعي القرارات عىل الكيفية التر

، أثناء   الدعم األفضل للمهاجرين والالجئي  

 .الجائحة وبعدها

ي الدراسة االستقصائية بالنقر 
ويمكنك المشاركة ف 

 .هنا

والندوات الشبكية بشأن  19-كوفيد

 الهجرة 

تنظم مراكز البحوث ومراكز الفكر والمنتديات  

ندوات شبكية متعلقة بالهجرة تتناول مجموعة  

 :، ومن هذه الجهات ما يىلي 19-من قضايا كوفيد

   ي معهد االتحاد
مركز سياسات الهجرة ف 

ي   األورون 

  ي أكسفورد
 إدارة التنمية الدولية ف 

 نمية العالمية مركز الت 

   ي بالهجرة
المنتدى العالمي المعت 

 والتنمية 
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 تحديث بشأن المدن والسلطات المحلية : 19-بشأن كوفيد 44الورقة التحليلية 

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل  19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

حدث المعلومات  حتر  19- ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص   .22هذه الورقة التحليلية تحديث للورقة 
ٔ
تتضمن ا

ي 
 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية والتحليالت ف 

ي د اإللكي ت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  
ون   research@iom.int: التالي  تر
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بحوث وتحليالت جديدة بشأن المدن 

19-والسلطات المحلية وكوفيد  

What can we learn from Latin America’s 

solidarity cities?, by M. Godoy and H. 

Bauder 

Migrants and mayors are the unsung 

heroes of COVD-19. Here’s why, by R. 

Muggah and V. Zanuso 

We need sanctuary cities and resilience 

during the COVID-19 pandemic, by G. 

Hudson  

UNESCO learning cities’ response to 

COVID-19 — Refugees and migrants, by 

UNESCO (webinar) 

والسلطات    أهمية المهاجرين بالنسبة للمدن

 المحلية 

ية، مساهمي     ي مناطق حض 
 ف 
ً
يعيش المهاجرون أساسا

ي حياتها  
ي الحياة االجتماعية االقتصادية للمدن وف 

بذلك ف 

ي حياتها السياسية. وإذا كانت أهمية 
الثقافية، وأحيانا ف 

ي سوق العمل داخل المدن قائمة منذ أمد  
المهاجرين ف 

ي  فقد كشفت الجائحة للبعض عن  طويل،  
دورهم الحاسم ف 

 األزمات  الخط األمامي 
َ
 .وقت

، فيما يخص  بوينس آيرسوهكذا بادرت مدينة  ، باألرجنتي  

ف بمؤهالتهم األجنبية  َ عتر ويليي   الذين لم ي  المهاجرين الفت  

ي نظم الرعاية الصحي
ة. ومارست  بعد فأذنت لهم بالعمل ف 

 عىل  ساكسونيا بعض الواليات األلمانية، مثل والية  
ً
، ضغوطا

السلطات الوطنية للسماح لألطباء المهاجرين بتقديم  

 .المساعدة الطبية أثناء الجائحة

  هل تعلم؟

بينما ال توجد بسهولة إحصاءات 

ي  
عالمية بشأن عدد المهاجرين ف 

ي المائة من  19المدن، يقدر أن 
ف 

ي  
سكان العالم المولودين ف 

ى أو  ي مدن كت 
الخارج يعيشون ف 

 .عالمية

ية التفاوتات  ي األماكن الحضر
ر
القائمة من قبل ف  

بسبب الجائحة انكشفت وتفاقمت التفاوتات القائمة من قبل بالنسبة لألشخاص 

ي بعض المدن، وال سيما الذين ينتمون إل فئات مهمشة، بمن فيهم  
الذين يعيشون ف 

ي ذلك عىل 
ىالمهاجرون. وال يقتض األمر ف  ي   المدن الكت 

ة التر ها من المدن الكبت  وغت 

ي تؤوي  
توجد فيها مستوطنات غت  رسمية هامة، مثل أحياء الصفيح أو الفافيالت، التر

ي    ر شخصأكتر من مليا
 ف 
ً
ي جميع أنحاء العالم. فقد انكشفت وتفاقمت تفاوتات أيضا

ف 

ي الميدان االقتصادي، مثل  منظمة التعاون والتنميةمدن بلدان 
  الواليات المتحدة ف 

 لفعالية التأهب والتصدي   الحد من التفاوتات. وما لبث كندا و 
ً
 مسبقا

ً
طا عتت  رس 

ي 

ي المستقبل 19-لجائحة كوفيد 
  .واألزمات ف 

ر األطفال المهاجرين   إعادة توطي 

حت نحو  ي نقل األطفال المهاجرين غت  المصحوبي   من اليونان. ومن هذه المدن  عش  مدن أوروبيةاقتر عىل قادة االتحاد األورون 

ي    غ.  دام وبرشلونة واليت  
ي جهود المفوضية   أمستر

، هناك سبع مدن تنتمي إل بلدان لم تتعهد بالمشاركة ف  ومن بي   هذه المدن العش 

 .األوروبية إلعادة التوطي   
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 مدن التضامن عىل صعيد العالم 

ي  
ي    ، انخرطت ما يسم "مدن المالذ" والعمدات22الورقة التحليلية  وما ورد ف 

 ف 
ً
 نشطا

ً
ي أمريكا الشمالية انخراطا

الموجودون أساسا ف 

، شملت تدابت  الدعم المقدم  تورونتو ، إل  وشيكاغو ،  وناشفيل،  ولوس انجليس،  نيويوركدعم المهاجرين أثناء الجائحة. فمن مدينة  

، ودفع مبالغ نقدية، والحصول عىل معدات االختبار والرعاية الصحية و/أو الحصول  19-اجرين تبادل المعلومات عن كوفيدللمه

 .عىل المزايا والخدمات عىل نطاق أوسع بغض النظر عن وضعهم المتعلق بالهجرة

ي جميع أنحاء العالم تضامنا مع 
ولكن، باإلضافة إل مدن المالذ النموذجية هذه، يبدي عدد من المدن والسلطات المحلية ف 

ي  
ي مدن المالذ، اتخذ التضامن شكل توزي    ع األغذية )كما هو الحال ف 

ي سياق الجائحة الحالية. وكما هو الحال ف 
، سواتشا المهاجرين ف 

اال بكولومبيا،  دين بالمأوى )كما هو الحاوكت  ي ، بالهند(، ودعم المش 
ازيل(، والمساعدة النقدية للفئات الضعيفة ساو باولو ل ف  ، بالت 

ي  
 ).، بكولومبيابوغوتا من السكان )كما هو الحال ف 

 

 دعم المدن 

جائحة،  تواجه بعض المدن، بوصفها بؤرة ال

تحديات مالية هامة لمعالجة اآلثار العديدة الناجمة  

ي تواجهها  19-عن كوفيد
ي ذلك التحديات التر

، بما ف 

ات المؤسس الفئات المهمشة. وقد هبت بعض 

ية   مؤسسات المجتمع المفتوح لدعمها، مثل  الخت 

ي تدعم عىل سبيل المثال مدن 
  نيويورك التر

  130وبودابست وميالنو من خالل تمويل بقيمة 

.  19-مليون دوالر أمريكي مخصص للتصدي لكوفيد 

لمدن الدعم من خالل تبادل  كما قدمت ائتالفات ا

 .الممارسات الجيدة

موارد مختارة ترسد الممارسات الجيدة للمدن  

  والسلطات المحلية

 Live action tracker: Municipal migrant & 

refugee sensitive COVID-19 response & 

recovery efforts, Mayors Migration 

Council 

 Migrants, refugees and asylum seekers, in 

Intercultural Cities: COVID-19 Special 

page, Council of Europe  

 Cities and regions share practices on 

COVID-19 information for migrants,  

European Commission  
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 مستجدات قيود السفر والتنقل: 19-بشأن كوفيد 45الورقة التحليلية 

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل   19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

ي  حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  
حدث المعلومات والتحليالت ف 

ٔ
 تتضمن ا

 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية
ي د اإللكيت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  

ون   research@iom.int: التالي  تر
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بحوث وتحليالت جديدة بشأن قيود السفر  

 وكوفيد 

Stranded: the impacts of COVID-19 

on irregular migration and migrant 

smuggling by Gabriella Sanchez and 

Luigi Achilli 

Migration and Immigration: Uganda 

and the COVID-19 Pandemic by 

Agnes Igoye 

The Migrant-Citizen Nexus in View 

of the Coronavirus Pandemic: Can 

We De-Migranticize Responses? By 

Janine Dahinden 

قيود   من  مسبوقة  غتر  مستويات  ة  األختر األشهر  ي 
ف  العالم  شهد 

ي جميع أنحا 
ء العالم السيطرة عىل  التنقل، حيث تحاول البلدان ف 

التابعة 19-انتشار كوفيد العالمية  السياحة  منظمة  ذكرت  وكما   .

ي المائة من الوجهات العالمية  100لألمم المتحدة، فإن  
فرضت   ف 

ت اجتماعية  نيسان/أبريل، مع تداعيا  20قيودا عىل السفر بحلول  

ي الوقت الراهن. ومع  
ة ف  واقتصادية بعيدة المدى تواجهها بلدان كثتر

ي بعض أنحاء  
ذلك، ومع بدء انخفاض حاالت العدوى والوفيات ف 

قيود   تخفيف  ي 
ف  بلدان  عدة  وبدأت  التحول،  ي 

ف  المد  بدأ  العالم، 

 .السفر/التنقل

 

 تخفيف قيود السفر والتنقل 

العالمية،   السياحة   من منظمة 
ً
ي صدرت حديثا

التر تبير  األبحاث 

ي نهاية أيار/مايو، أن  
ت ف  ش 

 
ي ن
ي المائة من الوجهات العالمية   3التر

 ف 

ي الحد من قيود السفر، حيث خففت  
من   وجهات   7قد بدأت ف 

قيود السفر من أجل السياحة، بينما بدأت عدة وجهات مناقشات 

 .حول إعادة فتح الحدود

را من الجائحة   وكانت ايطاليا، إحدى الدول االوروبية األشد تض 

ي فرضت أحد أشد تدابتر االغالق  
أمام    أعادت فتح حدودها والتر

ي  
ف  أوروبا  من  القادمير   خططت   3السياح  حزيران/يونيو. كما 

وي    ج والدنمارك ي وقت   الت 
لتسهيل إجراءات السفر بير  البلدين ف 

بينما كانت   حزيران/يونيو،  منتصف  من  البلطيقمبكر    -  دول 

وإستونيا   والتفيا  ما   -ليتوانيا  بإنشاء  قامت  ي 
التر الدول  أول  من 

يسىم "فقاعة السفر"، حيث سمحت بحرية التنقل بير  البلدان  

 .الثالثة

ي شعرت بالقلق أيضا إزاء جنوب أفريقيا و  الهند أما بلدان مثل 
، التر

ي  
ف  فبدأت  باقتصاداتها،  اإلغالق  تدابتر  ألحقتها  ي 

التر الخسائر 

تخفيف تدابتر اإلغالق الداخلية، حتر مع استمرار ارتفاع معدالت 

 العدوى. 

 

تبة عىل  تحديات الوصول  واآلثار المتر

 القيود المفروضة عىل الحدود 

ي أيار/مايو، أصدرت مفوضية األمم المتحدة  
ف 

الدولية   والمنظمة  الالجئير   لشؤون  السامية 

عن    
ً
مفصال  

ً
موجزا الوصول  للهجرة  تحديات 

عىل   المفروضة  القيود  عىل  تبة  المتر واآلثار 

هناك حاجة الحدود  أن  الموجز عىل  . ويشدد 

قيود  من  ي 
عف 
 
ت استثنائية  حاالت  إحداث  إل 

ي ذلك 
السفر "لحماية الحقوق األساسية، بما ف 

اللجوء وال ي   وطالت 
الالجئير  مهاجرين". حقوق 

من   العديد  أن  إل   
ً
أيضا الموجز  ويشتر 

ي كثتر  
ف  االستثناءات  تراعي هذه  ال  الحكومات 

من األحيان، مما يعرض حقوق اإلنسان لخطر  

 .شديد
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 . 19- هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيد )research@iom.int ( بحوث المنظمة الدولية للهجرة نتجت شعبةأ

ي : بيان هام إلخالء المسٔوولية
راءوال تعكس بالض   ير  راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي  اآلراء المعرب عنها ف 

ٓ
وال . للهجرة المنظمة الدولية ورة ا

ي ايع
و  المواد  دراجت 

ٔ
  عن التعبتر  عرضها  ا

ٔ
يي ا

ٔ
و  للهجرة الدولية المنظمة جانب من كان  را

ٔ
ي ا

ٔ
عضا من ا

ٔ
و  ها ئا

ٔ
 .هائكارس   ا

 

 المهاجرين واالتجار بالبش  زيادة تهريب  

  
ً
مؤخرا والجريمة  بالمخدرات  ي 

المعت  المتحدة  األمم  مكتب   أصدر 
ً
بحثيا  

ً
بها   موجزا يمكن  ي 

التر الكيفية  بشأن  يستكشف سيناريوهات 

ي تهريب المهاجرين واالتجار باألشخاص عت  الحدود إل أوروبا وأمريكا الشمالية. ويبير  الموجز أنه عىل الرغم من   19-لكوفيد
أن يؤثر ف 

اعات قيود السفر والتنقل، فإن تهريب المهاجرين مستمر، بل إ العديد منهم من الت   ي البش  قد يزداد، حيث يفر  الطلب عىل مهرن  ن 

والعنف وانتهاكات حقوق اإلنسان والظروف المعيشية المحفوفة بالمخاطر. ويالحظ الموجز أيضا أن الخسائر الفادحة الناجمة عن 

ي جم
ي لحقت باالقتصادات ف 

يع أنحاء العالم، مما أدى إل ارتفاع البطالة، من الجائحة وما يتصل بها من تدابتر للحد من انتشارها التر

 .شأنها أن تؤدي إل انتشار االتجار باألشخاص عت  الحدود

 دعم المهاجرين العالقي   

ي جميع أنحاء العالم، ال يستطيعون العودة 
ال يزال العديد من المهاجرين عالقير  ف 

اإلغالق   تدابتر  بسبب  العمل  يستطيعون  وال  السفر،  قيود  بسبب  ديارهم  إل 

ي هذه الحاالت؛  
الداخلية. وتواصل المنظمة الدولية للهجرة دعم المهاجرين ف 

ت المثال،  بلدان مثل مض وتونس، عىل سبيل  ي 
بير   قدم  فف  كة  المشتر المبادرة 

ي  مساعدة عاجلة للمهاجرين العالقير    المنظمة الدولية للهجرة واالتحاد األورون 

ي شكل  
ي بلدان غرب  ف 

قسائم غذائية ومواد غتر غذائية مثل أطقم النظافة. وف 

مثل   ديفوار أفريقيا  أكوت  مواد  للهجرة  الدولية  المنظمة  تقدم  ساسية ، 

 إل بعض  
ً
 عاجال

ً
 طبيا

ً
 دعما

ً
. كما قدمت المنظمة مؤخرا مئات للمهاجرين العالقير 

ي البحر لدى نزولهم بالقرب من كوكس بازار،    الالجئير  الروهينغا 
ي  العالقير  ف 

ف 

 .بنغالديش

 

ي  
ف  للكفاءة  السويشي  ي 

الوطت  المركز  وأنشأ 

لمواطنة والهجرة  مجال البحوث أداة سماها ا

جائحة خضم  ي 
ف  معلومات  والتنقل  تقدم   ،

الس قيود  عن  والتنقل  مفصلة  الدولي  فر 

 .وضوابط الحدود

 

 مبادئ توجيهية عالمية الستئناف السياحة 

ي تخفيف قيود السفر والتنقل،  
ي جميع أنحاء العالم ف 

مع بدء بلدان مختلفة ف 

للبلدان    مبادئ توجيهيةأصدرت منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة  

من أجل استئناف السياحة. ومن المتوقع أن يتأثر قطاع السياحة بشدة بهذه  

قدر أن ينخفض عدد السياح ال اوح بير  الجائحة، حيث ي  و  60وافدين بنسبة تتر

ي المائة 80
ي عام  ف 

 وظيفة.  مليون 200و  100، مما يهدد ما بير  2020ف 

تبة عىل كوفيد  ي مجال السياحة، اقرأ    19-ولمعرفة المزيد عن اآلثار المتر
 الورقةف 

 . 41التحليلية 

 

يط   ي رس 
طلق    فيديو وف  موجزا حديث ي 

بشأن   المتحدة  لألمم   
ً
 سياساتيا

المتنقلير    19-وفيدك قال  والناس   ،

أنطونيو   المتحدة  لألمم  العام  األمير  

يش  :غوتتر

 عىل    150فرضت أكتر من  “
ً
دولة قيودا

الحت وس.  الحدود  الفتر انتشار  واء 

دولة عىل األقل ال تراعي أي   99وهناك  

ي اللجوء الفارين  استثناء بالنسبة لطالت 

 ."من االضطهاد
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بحوث وتحليالت جديدة بشأن اآلثار 

 االقتصادية لكوفيد 

Potential Responses to the COVID-19 

Outbreak in Support of Migrant 

Workers by the World Bank 

Neglect of low-income migrants in 

covid-19 response from the BMJ 

International remittance flows and the 

economic and social consequences of 

COVID-19 by Guy Abel and Stuart 

Gietel Basten 

عىل العمال   19-األثر االقتصادي لكوفيد

 المهاجرين 

ي 
البلدان ذات الدخل المرتفع  وجدت البحوث أن المهاجرين ف 

هم من العمال لآلثار    عرضة من غتر
ي جميع أنحاء العالم أكتر

ف 

  :االقتصادية للجائحة

  .( وضعوا عدة مقاييس  2020)  غاروت سانشيس وآخرون

  ، ي ي االتحاد األورون 
لتعرض سوق العمل للجائحة ف 

ي المهن  
ووجدوا أن المهاجرين ممثلون تمثيال زائدا ف 

 19-المعرضة وظائفها للفقدان بسبب كوفيد

 ( 2020جيالت )   ي الصناعات
ي انتشار المهاجرين ف 

بحث ف 

ي  
رت بشدة من تفش  ي تض 

ي الصناعات التر
األساسية وف 

ي الواليات المتحدة، فوجد أن المهاجرين  
المرض ف 

ي كال الفئتير  من الوظائف
 ف 
ً
 زائدا

ً
 .ممثلون تمثيال

ثار السلبية لفقدان الوظائف أكت   ومن المرجح أيضا أن تكون اآل 

ي كثتر من األحيان 
بالنسبة للعمال المهاجرين ألنهم يعملون ف 

ي حالة  
ي وظائف غتر رسمية، وبالتالي ال توجد شبكات أمان ف 

ف 

فقدان الوظيفة أو المرض. وهذا هو الحال بصفة خاصة  

ي 
  المهاجرين المؤقتير  و  البلدان الناميةبالنسبة للمهاجرين ف 

حيث غالبا ما تقتض الحماية االجتماعية عىل التعويض عن  

 .إصابات العمل أو االستحقاقات الصحية عىل أبعد تقدير

أشد، إذ   المهاجرين غتر النظاميير  وهذه التحديات عىل 

ي كثتر من األحيان للحصول عىل  
باإلضافة إل عدم أهليتهم ف 

كات أن  استحقاقات الحماية االجتماعية، يسهل عىل الش 

ي مجال العمل
 .تطردهم الفتقارهم إل الحماية ف 

واالتجار  19- اآلثار االقتصادية لكوفيد 

 بالبش  

ي  
ي حديث، حذر مكتب األمم المتحدة    موجز ف 

بحتر

ي بالمخدرات والجريمة من أن الزيادة الحادة  
المعت 

ي معدالت البطالة الناجمة عن الجا
ئحة قد تؤدي  ف 

إل زيادة االتجار باألشخاص عت  الحدود انطالقا  

ي  
ي تشهد أرسع وأطول انخفاض ف 

من البلدان التر

 .نسبة العمالة

غتر أنهم يقولون إن هذه المخاطر يمكن التخفيف  

ي إيجاد فرص العمل  
منها عن طريق االستثمار ف 

ي كل من البلدان  
واالنتعاش االقتصادي، ف 

 .الناميةالمتقدمة والبلدان 
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 . 19-هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيد )research@iom.int (  بحوث المنظمة الدولية للهجرة نتجت شعبةأ

ي : بيان هام إلخالء المسٔوولية 
راء المنظمة الدوليةوال تعكس بالض    ير  راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي   اآلراء المعرب عنها ف 

ٓ
وال  . للهجرة ورة ا

ي ا يع
و  المواد  دراجت 

ٔ
  عن  التعبتر  عرضها  ا

ٔ
يي ا

ٔ
و  للهجرة الدولية المنظمة  جانب  من  كان  را

ٔ
ي  ا

ٔ
عضا  من ا

ٔ
و  ها ئا

ٔ
 .ها ئكا رس   ا

 

 الدولية والتحويالت  19-كوفيد

ي عام 
ي البلد مليار دوالر   551، تشتر التقديرات إل أن المهاجرين أرسلوا 2019ف 

ان المنخفضة من التحويالت الدولية إل األرس ف 

  
ً
 حاسما

ً
ي تلقتها. وتشكل هذه التحويالت مصدرا

والمتوسطة الدخل، أي أكتر من ثالثة أضعاف حجم المساعدات الرسمية التر

ي كثتر من األحيان 
ي العالم، حيث تشكل ف 

ي المائة 60للدخل بالنسبة ألفقر الناس ف 
من دخل األرسة المعيشية، حيث تستخدم   ف 

ي المائة 75
وريات، مثل الغذاء، والرسوم المدرسية، وال ف   .نفقات الطبيةمن األموال المحصل عليها لتغطية الض 

ون األولبيد أنه إذا كانت  ي لديها أكت  عدد من حاالت كوفيد البلدان العش 
ي   55)حتر منتصف أيار/مايو( تستضيف  19- التر

ف 

ي العالم الذين يرسلون 
ي العالم، فمن المتوقع أن تنخفض تدفقات   54المائة من المهاجرين ف 

ي المائة من التحويالت المالية ف 
ف 

ي المائة 20التحويالت بنسبة 
ي عام  ف 

. ويعزى هذا االنخفاض إل حد كبتر إل انخفاض أجور العمال المهاجرين ومعدل  2020ف 

ي يكون  التدابتر عمالتهم نتيجة لالضطرابات االقتصادية الناجمة عن 
ي الحاالت التر

وس. وحتر ف  المتخذة للحد من انتشار الفتر

ي المائة 80حيث يتم إرسال حوالي  -فيها للمهاجرين مال يرسلونه إل بلدانهم، فقد أصبح من األصعب القيام بذلك 
من  ف 

 أو أغالتحويالت المالية بشكل فعىلي عت  مزود خدمة التحويالت، ولكن العديد من شبكات تحويل األموال هذه  
ً
لقت أبوابها جزئيا

 
ً
 .كليا

ي من  
ي الرب  ع الثان 

ي المائة انخفاض ساعات العمل ف 
ف 

  2019مقارنة بالرب  ع األختر من عام  2020عام 

، أي ما يعادل  منظمة العمل الدوليةالذي تقدره 

 .ماليير  وظيفة بدوام كامل  305

10.7 
 اآلثار االقتصادية عىل المدى الطويل 

  الطلب قد يؤدي استمرار الكساد االقتصادي إل انخفاض  

عىل العمال المهاجرين عىل المدى الطويل، كما هو الحال  

ي 
ل العمال المهاجرون قوة العمل  سنغافورةف  ، حيث يكمِّ

ضون 
َّ
خف ي اليد العاملة ولكنهم ي 

عندما يكون هناك نقص ف 

ف االقتصاد. ومن شأن هذا الوضع أن يتفاقم  عندما يضع 

ات طويلة إل تحقيق إذا أدت قيود السفر ل تقدم  فتر

ي  ي، تكنولوج   يحل محل العمل البش 

ومع ذلك، هناك أدلة عىل أن األرس المعيشية ال تعتت  

: فقد وجدت  
ً
الهجرة حيوية عىل المدى الطويل أيضا

ي  ا"دراسة استقصائية أجراها برنامج 
الستماع إل مواطت 

ي الهجرة  أوزبكستان
" أن عدد أفراد األرسة الذين يفكرون ف 

ي المائة مقارنة بالعام   95انخفض بنسبة الموسمية 
ف 

 .السابق

ي جميع أنحاء 
 
الدعم االقتصادي للمهاجرين ف

 العالم 

ي جميع أنحاء العالم، تقدم الحكومات الدعم االقتصادي  
ف 

ي بعض البلدان، يقدم هذا الدعم من خالل  
للمهاجرين. وف 

الحماية االجتماعية القائمة،   برامجتوسيع نطاق استحقاق  

ي بلدان أخرى برامج جديدة متاحة  
بينما وضعت ف 

للمهاجرين. ويمكن للعمال المهاجرين الذين يحملون  

ي 
، عىل سبيل المثال، أن  وأيرلندا  إيطاليا تصاري    ح إقامة ف 

ي حير  صار  يتقدمو 
ا بطلب للحصول عىل إعانات للدخل، ف 

ي 
ب عىل  مؤهلير  للتدري أوزبكستانالعمال األجانب ف 

ي 
، يعد المهاجرون الداخليون  ميانمار المهارات، وف 

بير  الفئات الضعيفة  والمهاجرون الدوليون العائدون من

 .المؤهلة للحصول عىل تحويالت نقدية طارئة
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 تحديث بشأن المعلومات المضللة: 19-بشأن كوفيد 47الورقة التحليلية 

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل   19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

حدث المعلومات   حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  .19هذه الورقة التحليلية تحديث للورقة 
ٔ
تتضمن ا

ي 
 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية والتحليالت ف 

ي د اإللكيت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  
ون   research@iom.int: التالي  تر
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جديدة بشأن بحوث وتحليالت   

19-المعلومات المضللة وكوفيد  

Immigrants are not to blame 

for global epidemics: Insights 

from past and present, by T. 

Shams  

Types, sources, and claims of 

COVID-19 misinformation, by 

J.S. Brennen et al.  

Battling the pandemic of 

misinformation, by C. 

Pazzanese 

Fake news swamping 

interpersonal communication 

in the times of corona virus, by 

K. Patel and H. Binjola 

The challenge of real-time 

analysis: Making sense of the 

migration and mobility 

implications of COVID-19, by 

M. McAuliffe, C. Bauloz and A. 

Kitimbo 

ية للمعلومات المضللة   التكلفة البشر

ي  
ف  معروض  هو  التحليلية  كما  المضللة  19الورقة  المعلومات  تزال  ال   ،

ي ذلك نظريات المؤامرة،  19-بشأن كوفيد
. وقد تغزو المشهد الرقمي ، بما ف 

الناجمة عن   ية  البش  الخسائر  وس كورونا أدت  لفتر المضللة    المعلومات 

ة وتوترات عنرصية وهجمات عنيفة. وكما   إل حاالت تسمم وأمراض خطتر

هو الحال مع فاشيات األمراض السابقة، جرى تداول معلومات مضللة  

ي نش  كوفيد
 .عىل الصعيد العالمي  19-عن الدور المزعوم للمهاجرين ف 

لكنها   حاسمة  نقطة  من  هناك  المخاوف  هذه  تبدد  لة 
َ
متجاه

ي كون المهاجرين ناقلير  نشطير  للمرض: فإذا كان     التنقل البش 

يحّول انتقال العدوى من إنسان إل آخر إل فاشيات عالمية،  

المهاجرين   بالمسافرين   والالجئير  فإن  مقارنة   
ً
نسبيا ثابتون 

. وعىل عكس السياح والمسافرين من رجال األعمال،  الموسميير 

 عت  الحدود عىل أساس مؤقت ولكن  
ً
 وإيابا

ً
الذين يسافرون ذهابا

بلد ي 
ف  والالجئون  المهاجرون  استقر  تبنوها  منتظم،  ي 

التر انهم 

ي كثتر من األحيان 
بشكل دائم إل حد ما. فمواردهم المحدودة ف 

 ت. شمس - تحظر السفر المتكرر. 

يفايد‘ )مثَبت  )حملة األمم المتحدة بعنوان ’فير

 "التواصل الجيد ينقذ األرواح"

أطلقت األمم المتحدة مبادرة بعنوان  

يفايد" مبادرة  فتر وهي  )مثَبت(   "

آفة   تنامي  لمكافحة  جديدة 

كوفيد بشأن  المضللة  -المعلومات 

وس،  19 . "ونحن بصدد احتواء الفتر

نحتوي   أن  أيضا  علينا  يجب 

 ."المعلومات المضللة
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ي : بيان هام إلخالء المسٔوولية
راء المنظمة الدوليةتعكس بالرص   وال  ير  راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي  اآلراء المعرب عنها ف 

ٓ
وال . للهجرة ورة ا

ي ايع
و  المواد  دراجت 

ٔ
  عن التعبتر  عرضها  ا

ٔ
يي ا

ٔ
و  للهجرة الدولية المنظمة جانب من كان  را

ٔ
ي ا

ٔ
عضا من ا

ٔ
و  ها ئا

ٔ
 .هائكارس   ا

 

ي تتبعها البلدان ومنصات وسائل التواصل االجتماعي 
 الممارسات الوقائية الت 

 .وحذفها 19-من جهودها لتحديد المعلومات المضللة بشأن كوفيد والبلدانواصل االجتماعي كثفت جميع منصات وسائل الت

  الرقمي ي لإلعالم  المرصد األورون  وع 
للحد   :(EDMO) مش  اء  المؤسسات اإلعالمية والخت  وع مع  المش  يتعاون 

 .بشكل أفضل من ظاهرة التضليل وزيادة تكيف المجتمع معها 

 19-مسار كوفيد   : يه بصدد إحداث "تسميات ورسائل تحذيرية جديدة  أن القائمير  عل  تويتر أعلن موقع    عىل تويتر

ض عليها أو مضللة فيما  َ ي تحتوي عىل معلومات معتر
ستعرض السياق والمعلومات بشأن بعض التغريدات التر

 19-يخص كوفيد

 ذفت بسبب انتهاكها  وك غتر الموثوق الصادر بتنسيق من فيسبوكتقرير السل ي ح 
: تضمن التقرير الشبكات التر

ة بالصحة ي مجال مكافحة المعلومات المضللة المرص 
 .لسياسات الفيسبوك ف 

  

 تدابير لمنع انتشار المعلومات المضللة5 

 ا
ً
ناقد التواصل    كن  وسائل  مع  تعاملك  ي 

ف 

  االجتماعي 

 د المعلومات الخاطئة
ّ
ي   فن

من خالل التأدب ف 

ها بإزالتها  .مطالبة الشخص الذي نش 

 بلغ
َ
مديري    أ لدى  الخاطئة  المعلومات  عن 

  المنصات 

   ،الشك للتحققعند  ي 
 
الكاف الوقت  من    خذ 

 المعلومات المنشورة

   ون    اصدح بصوتك أكي من الناس الذين ينش 

 ومات خاطئةمعل

 

ي المصدر:  
ناف  موقع  نادية  ي 

ف  أيضا    Theمتاح 

tionConversa 

ي أطلقتها  
مبادرة "المهاجرون الرسل" الت 

 المنظمة الدولية للهجرة

مبادرة   المهاجرين أثبتت  بشأن  للهجرة  الدولية  المنظمة 

المضللة وم  الرسل المعلومات  ي مكافحة 
نع أنها مفيدة ف 

قام19-انتشار كوفيد فقد  غرب    .  بلدان  من  متطوعون 

التوعية داخل    أفريقيا  بهدف  ها  ونش  فيديو  أفالم  بإنتاج 

 مجتمعاتهم المحلية. 

ي 
شارك   ،غينيا  وف 

ي 
ف  العائدون  المهاجرون 

نظمتها   تدريبية  دورات 

للهجرة   الدولية  المنظمة 

وركزت عىل التوعية بشأن 

سيما    19-كوفيد وال 

أفراد   من  اإلناث  بمشاركة 

 .المجتمع المحىلي 
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 التنقالت الداخلية : 19-بشأن كوفيد 48الورقة التحليلية 

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل  19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

ي   حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  
حدث المعلومات والتحليالت ف 

ٔ
 تتضمن ا

 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية
ي د اإللكي ت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  

ون   research@iom.int: التالي  تر
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بحوث وتحليالت جديدة بشأن التنقالت 

19-الداخلية وكوفيد  

India’s coronavirus mass migration: how 

we’ve misunderstood the India migrant 

labourer, by Sugandha Nagpal and Vatsalya 

Srivastava  

Should internal migrants be held accountable 

for spreading COVID-19?, by Qiujie Shi and 

Tao Liu. 

COVID-19 Crisis Through a Migration Lens, by 

the World Bank. 

COVID-19 is reducing domestic remittances in 

Africa: what does it mean for poor 

households?, by Samik Adhikari  

The Schengen Area and the Coronavirus 

Pandemic by Jolanta Szymańska  

Lockdown Strategies, Mobility Patterns and 

COVID-19 by Nikos Askitas, Konstantinos 

Tatsiramos and Bertrand Verheyden 

 التنقالت الجماعية الداخلية 

ي آذار/مارس،  
ي أعقبت إغالق البلد ف 

ي األيام التر
ف 

شهدت الهند أكت  تنقل جماعي داخىلي منذ التقسيم  

  شخص من ماليي    7.5، حيث انتقل 1947عام 

ية إل المناطق الريفية بحلول    23المراكز الحض 

، أثر اإلغالق عىل معيشة للبنك الدولي أيار/مايو. ووفقا  

ي الهند، الذين  
ة من المهاجرين الداخليي   ف  نسبة كبت 

ي  
من دون حماية    القطاع غت  الرسمي غالبا ما يعملون ف 

 .اجتماعية

الحكومة بإقامة مخيمات مزودة بالمواد   وردت

ين اختاروا   ، إال أن الكثت  األساسية إليواء المتنقلي  

  1000العودة إل ديارهم، حيث قطع بعضهم أكتر من  

 . وعند الوصول إل قراهم األصلية، تعرض   كيلومتر

من خشية القرويي      للوصمبعض المهاجرين العائدين  

ة   وس، حتر بعد فتر أن يكون العائدون حاملي   للفت 

  14الحجر لمدة 
 
 .يوما

 

 والتحويالت الداخلية  19-كوفيد

ية  ي دعم التنمية البش 
عىل نطاق واسع، فإن االهتمام بالدور الحاسم الذي تؤديه  موثقةإذا كانت أهمية التحويالت الدولية ف 

ي   البحوثالتحويالت الداخلية كان أقل. وتشت  
إل أن التحويالت الداخلية تصل إل عدد أكت  من األرس المعيشية األفريقية، بما ف 

  أعىل بكثت  لك راجع عىل األرجح لكون عدد األشخاص الذين يهاجرون داخل البلدان ذلك وصولها إل المزيد من أفقر األرس، وذ 

نظرا الرتفاع التكاليف األولية للهجرة إل الخارج. ونتيجة   األفقر ألفراد من عدد األشخاص الذين ينتقلون عت  الحدود، ويشمل ا

لألرس  حة قد يؤدي إل عدم وجود مصدر رئيسي للدخل التكميىلي لذلك، فإن انخفاض التحويالت الداخلية الناجمة عن الجائ

 ، مما قد يؤدي بدوره إل زيادة الفقرالمعيشية الريفية
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 . 19- هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيد )research@iom.int ( بحوث المنظمة الدولية للهجرة نتجت شعبةأ

ي اآلراء : بيان هام إلخالء المسٔوولية
راء المنظمة الدوليةوال تعكس بالض   ي   راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي  المعرب عنها ف 

ٓ
وال . للهجرة ورة ا

ي ايع
و  المواد  دراجت 

ٔ
  عن التعبت   عرضها  ا

ٔ
يي ا

ٔ
و  للهجرة الدولية المنظمة جانب من كان  را

ٔ
ي ا

ٔ
عضا من ا

ٔ
و  ها ئا

ٔ
 .هائكارس   ا

 

الم المهاجرون الداخليون عىل انتشار كوفيد
ُ
 19-لماذا ال ي

ي بوصفها دافعا رئيسيا    19-عندما اجتاح كوفيد
ي البداية، أشار البعض إل الهجرة الداخلية الجماعية خالل عيد الربيع الصيت 

الصي   ف 

ض  ي وليو النتشار المرض. ومع ذلك، يعتر
ي  ش 

ي تأثرت أوال كانت  عىل هذا القول ف 
تحليل حديث، وذهبا بدال من ذلك إل أن المدن التر

 أن انتشار كوفيد
 
ى مرتبطة بووهان من خالل األعمال التجارية والسياحة وليس الهجرة الداخلية. والحظا أيضا ي أوروبا،   19-مدنا كت 

ف 

ي مؤاخذة أي شخص أو فئ
ز أنه ال ينبغ  وس  رغم أن المنطقة خارج موسم العطل، يت  فقد أصبح التنقل هو القاعدة    -ة بانتشار الفت 

ايد، كما يقوالن  .بشكل متر 

 

 إغالق الحدود الداخلية 

ي  
تفس  اشتداد  ومع  نيسان/أبريل،  ي 

ف 

ي    19-جائحة كوفيد
اليا ف  اختارت أستر  ،

عدة واليات إقامة حواجز مائية ونقاط  

ت  تفتيش عىل الطرق لمنع جميع الرحال 

باستثناء  وإليها  المجاورة  ي 
األراض  من 

األول   المرة  وهي  األساسية،  الرحالت 

منذ   التدابت   هذه  فيها  تتخذ  ي 
التر

 .عام 100اإلنفلونزا اإلسبانية قبل 

ي  
ف  ع 

رس   حزيران/يونيو،  منتصف  ي 
وف 

هذه الحدود الداخلية، حيث    إعادة فتح

إجراءات  من  اليا  أستر جنوب  خففت 

لمعظم   بالنسبة  الحدود  عىل  المراقبة 

ي  
الواليات، وإن ظلت اإلجراءات قائمة ف 

بالسكان   اكتظاظا  األكتر  نيو    - الواليتي   

حيث تم اإلبالغ    -ساوث ويلز وفيكتوريا  

حاال  معظم  كوفيدعن  ومن 19-ت   .

ي أواخر 
المتوقع أن تفتح هذه الحدود ف 

 .تموز/يوليه

 وقف حرية تنقل الناس 

شنغن بموجب   الداخلية اتفاقية  الحدود  بعبور  شخص  ألي  يسمح   ،

ي  -لمنطقة شنغن  ي تشمل معظم دول االتحاد األورون 
دون أن يخضع   -التر

الحدود  من  للتفتيش عىل  العديد  قيام  الجائحة  ذلك، شهد ظهور  ومع   .

ي محاولة إلبطاء 
الدول من جانب واحد بإعادة فرض المراقبة عىل الحدود ف 

وس. ومع بدء   ي    انخفاضانتشار الفت 
ي أوروبا، بدأت الدول ف 

رفع  الحاالت ف 

ي هذه القيود 
ي حي   أقدمت أيار/مايو  15. إذ فتحت سلوفينيا حدودها ف 

، ف 

عىل رفع القيود   –من فرنسا وإيطاليا إل بولندا واليونان    -غالبية دول شنغن  

ي  
ي الوقت نفسه، لم تغلق السويد ولوكسمبورغ  منتصف حزيران/يونيو ف 

. وف 

ي  
ي منصة  أي وقتوهولندا حدودها ف  إعادة فتح  . وقد أطلق االتحاد األورون 

ي  األورون  الوقت   االتحاد  ي 
ف  معلومات  توفر  ي 

والتر نت،  اإلنتر شبكة  عىل 

ي 
ي عن الحدود ووسائل النقل المتاحة ف 

 .الدول األعضاء الحقيقر

ي 
 
وفرضت الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، أكت  منطقة تنقل حر ف

ي  
 عىل الحدود ف 

 
ي    يتنقلون، فظل الذين  منتصف آذار/مارسأفريقيا، قيودا

ف 

المنطقة من دون إمكانية للوصول إل سوق العمل أو الحماية االجتماعية.  

ية   ح وزراء الحكومات اعادة فتح الحدود الداخلية الت  ومنذ ذلك الحي   اقتر

ي إط
ي تموز/يوليو ف 

. وبالمثل، ثالث مراحلار خطة من  والجوية والبحرية ف 

ي  ح  كينيا أغلقت  
ف  أفريقيا  ق  رس  جماعة  أعضاء  من  اتها  نظت  أمام  دودها 

ات متنقلةأيار/مايو، وتم نش  تسعة   إلجراء اختبارات منهجية عىل   مختت 

ق أفريقيا، ال سيما عىل طول الحدود الفاصلة الحدود الداخ لية لجماعة رس 

 .بي   كينيا وأوغندا
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ي االقتصادات غير : 19-بشأن كوفيد 49الورقة التحليلية 
 
اآلثار عىل المهاجرين ف

 الرسمية 

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل  19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

حدث  حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص  
ٔ
ي  تتضمن ا

 المعلومات والتحليالت ف 
 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية

ي د اإللكي ت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  
ون   research@iom.int: التالي  تر
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 بحوث وتحليالت جديدة بشأن

ي االقتصادات غير  
 
المهاجرين ف

 الرسمية وكوفيد 

COVID-19 and the world of work. 

Third edition by the International 

Labour Organization (ILO) 

Policy opportunities and challenges 

from the Covid-19 pandemic for 

economies with large informal 

sectors by Rajneesh Narula 

Potential Responses to the COVID-

19 Outbreak in Support of Migrant 

Workers by the World Bank Group 

ي   19- كما ورد عىل نطاق واسع، أحدثت آثار ـكوفيد
صدمة ف 

اقتصادات معظم البلدان، إن لم يكن كلها. وقد أدت الجائحة إل  

ي أسواق العمل
إل مستويات غتر   البطالة ورفعت ، اضطراب كبتر ف 

ي النمو االقتصادي. 
ي بعض البلدان، وأدت إل تراجع حاد ف 

مسبوقة ف 

بشكل خاص للذين   مدمرةولكن التداعيات االقتصادية لهذه الجائحة  

. فهؤالء العمال الذين يفتقرون إل  ي القطاع غتر الرسمي
يعملون ف 

ي مكان العمل، هم   تمثيللديهم أو  حماية مضمونة، وال  عقود عمل
ف 

رين من هذه الجائحة  .من أشد المتض 

"؟ ي "االقتصاد غير الرسمي
 ماذا يعن 

بأنه "جميع  االقتصاد غتر الرسمي تعّرف منظمة العمل الدولية 

ي يقوم بها العمال والوحدات االقتصادية  
األنشطة االقتصادية التر

ي القانون 
تيبات الرسمية أو ال تغطيها بشكل كاٍف، ف  ي ال تغطيها التر

التر

ي ا
 ."لممارسة العمليةأو ف 

عىل مستوى العالم يستمدون سبل  بملياري عاملوهناك ما يقدر 

، ويمثلون  ي المائة 62عيشهم من االقتصاد غتر الرسمي
من جميع   ف 

ي البلدان المنخفضة الدخل، يمثل االقتصاد  
ي العالم. وف 

العمال ف 

ي المائة من العمالة، بينما يبلغ هذا الرقم  90غتر الرسمي 
ي   67ف 

ف 

ي البلدان المتوسطة الدخل و المائة
ي المائة 18ف 

ي البلدان  ف 
ف 

 .المرتفعة الدخل

ي القطاعات غتر  تمثيال زائدا والنساء ممثالت 
ف 

ة. وتعمل ي تنطوي عىل مخاطر كبتر
  42  الرسمية التر

ي المائة
ي هذه القطاعات، مقابل  ف 

 32من النساء ف 

ي المائة
 .من الرجال ف 

 انعدام تدابير الحماية 

ي أنهم عندما 
، بمن فيهم المهاجرون، عىل استحقاقات الصحة والعمالة، مما يعت  ال يحصل الكثتر من العمال غتر الرسميير 

ي مجاالت   بشكل مضمونيمرضون، ال يحصلون  
ون، بمن فيهم العاملون ف  دائما عىل الرعاية الطبية. وعالوة عىل ذلك، يعمل الكثتر

ي  
لية ف  ي السالمة والصحةالعمالة المنخفضة المهارات مثل البناء والزراعة والخدمات المت  

، مثل الذين ظروف تعرضهم لمخاطر ف 

ي  19-ال يحصلون عىل المياه والمرافق الصحية، مما يزيد من خطر اإلصابة بكوفيد 
. بل إن العمال المهاجرين غتر النظاميير  ف 

ي أوضاع أكتر هشاشة، ح
 ما ال تشملهم أي  االقتصاد غتر الرسمي هم ف 

ً
رسمية للحصول عىل تدابتر االنتعاش    ترتيباتيث إنهم غالبا

ي تضعها الحكومات
 التر
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 . 19- هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيد )research@iom.int ( بحوث المنظمة الدولية للهجرة نتجت شعبةأ

ي : المسٔووليةبيان هام إلخالء 
راء المنظمة الدوليةوال تعكس بالض   ير  راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي  اآلراء المعرب عنها ف 

ٓ
وال . للهجرة ورة ا

ي ايع
و  المواد  دراجت 

ٔ
  عن التعبتر  عرضها  ا

ٔ
يي ا

ٔ
و  للهجرة الدولية المنظمة جانب من كان  را

ٔ
ي ا

ٔ
عضا من ا

ٔ
و  ها ئا

ٔ
 .هائكارس   ا

 

 التأثير عىل التحويالت الداخلية 

ي المدن يمر 
ية بنصيب كبتر من التحويالت الداخلية. وبما أن القطاع غتر الرسمي ف  ي المناطق الحض 

يستأثر العاملون غتر الرسميير  ف 

ي الدخلباضطرابات شديدة بسبب الجائحة، من المتوقع أن يحدث 
ي المناطق الريفية.  انخفاض ف 

ي من التحويالت المالية ف 
المتأنر

ي المناطق الريفية، وهي 
يان الحياة للمستفيدين، وال سيما الذين يوجدون ف  إن   مصدر رئيسي وغالبا ما تكون التحويالت الداخلية رس 

ة   ي تضم أعدادا كبتر
لم تكن الدخل غتر المرتبط بالعمل لهذه األرس المعيشية. وستشعر بهذه اآلثار بصفة خاصة بلدان مثل الهند التر

. ذلك أن ما يقرب من  من المهاجرين الداخليير    ي المائة  90الموسميير  وغتر الموسميير 
ي الهند البالغ عددهم    ف 

  500من العمال ف 

، بينما يزيد هذا الرقم عىل   ي بنغالديش  85مليون ينتمون إل االقتصاد غتر الرسمي
ي المائة ف 

. ومن المتوقع أن تنخفض إيرادات  ف 

ي المائة  60ة  العمال غتر الرسميير  عىل الصعيد العالمي بنسب
ي قارات مثل أفريقيا وأمريكا الالتينية،    ف 

ي الشهر األول من األزمة، وف 
ف 

ي المائة 81قد يصل هذا الرقم إل 
 .ف 

 عبء مزدوج 

واحدة   مرة  بصدمتير   النظاميير   غتر  العمال    - تأثر 

والطلب  انخفاض العرض  من  كل  ي 
فرضت    ف  حيث 

 .19-الحكومات تدابتر مختلفة الحتواء انتشار كوفيد

عىل التنقل    والقيود المفروضةفقد أدى إغالق الحدود  

تقييد   إل  أفريقيا  ق  رس  مثل  إقليمية  دون  مناطق  ي 
ف 

لدى   اإلنفاق  انخفاض  أدى  حير   ي 
ف  اإلمداد،  سالسل 

، إل البطالة وفقدان   الناس، بفعل الجائحة إل حد كبتر

و   ، الرسمي القطاع غتر  ي 
ف  العاملير   ين  للكثتر كثتر  الدخل 

 .منهم مهاجرون من بلدان داخل المنطقة دون اإلقليمية

ي القطاع غ
 
 ير الرسمي دعم العاملير  ف

ي القطاع 
اتخذت عدة حكومات خطوات لدعم العاملير  ف 

من  األحيان  من  ي كثتر 
ف  يستفيدون  ال  الذين  الرسمي  غتر 

  وّسع الستحقاقات االجتماعية أو استحقاقات العمل. وقد  

المساعدة  برامج  نطاق  من  فيتنام،  مثل  البلدان،  بعض 

االجتماعية القائمة لتشمل المزيد من األشخاص، بمن فيهم  

. ومن ناحية أخرى، وضعت  ي القطاع غتر الرسمي
العاملون ف 

.  تر عمالة طارئةتداب الفلبير   ي القطاع غتر الرسمي
للعاملير  ف 

الحكومة   أعدت  الهند،  ي 
عملوف  توظيف    خطة  إلعادة 

ي القطاع غتر الرسمي الذين ال 
العمال المهاجرين والعاملير  ف 

  .عمل لهم 

 

حول  للهجرة  الدولية  المنظمة  عن  الصادر  األختر  البيان  هذا  يسلط 

عىل    والتنقل   19-كوفيد ي الضوء 
الن  العمال   التحديات  يواجهها 

 ، ومن ذلك أنهمالمهاجرون

ة أو    من المرجح ..."  ستخدموا بأجر يومي أو لمدة قصتر
أن ي 

ا ما يكون   ، وكثتر ي االقتصاد غتر الرسمي
ي عمل غتر مستقر ف 

ف 

االجتماعية  الحماية  عىل  للحصول  محدودة  بإمكانية  ذلك 

أو   االجتماعية  والخدمات  والصحة  والسكن  ي 
الكاف  والغذاء 

 ."بخوف من التماس الحصول عليها 

ندوة    
ً
مؤخرا الدولي  النمو  مركز  واستضاف 

كوفيد تأثتر  حول  نت  اإلنتر عىل   19-عت  

ي الهند.  العمال غتر الرسميير  والم
هاجرين ف 

 .هناشاهد الندوة بالنقر 
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 تحديث بشأن اآلثار االجتماعية االقتصادية : 19-بشأن كوفيد 50الورقة التحليلية 

تبة عىل كوفيد ي مجالي الهجرة والتنقل   19-فهم اآلثار المتر
 ف 

 

حدث المعلومات   حتر  19-ممت هذه الورقات التحليلية لمرض كوفيدص   . 32هذه الورقة التحليلية تحديث للورقة 
ٔ
تتضمن ا

ي 
 .رسيعة الحركة. وستتكرر الموضوعات من وقت آلخر مع تطور التحليل بئية والتحليالت ف 

ي د اإللكيت  ال ت  مراسلتنا ع ، يرج  ٕاذا كانت لديك مادة للنش  
ون   research@iom.int: التالي  تر

. 

 

اآلثار  بحوث وتحليالت جديدة بشأن 

19-االجتماعية االقتصادية لـكوفيد  

Socio-Economic Impact of 19-كوفيد in 

Ethiopia by UNCT Ethiopia 

The socio-economic implications of the 

coronavirus pandemic (19-كوفيد) by Maria 

Nicola and Ziad Alsafi 

Covid-19 and Africa: Socio-economic 

implications and policy responses by 

OECD 

The social and economic concerns of 

immigrants during the Covid-19 pandemic 

by S. LaRochelle-Côteì & Sharanjit Uppal 

االقتصادية المتصلة    -اآلثار االجتماعية 

 بالهجرة عىل البلدان النامية

ي  
  تصدره المنظمة الدولية   الذي  الموضوعي هذا الموجز  ف 

ستكشفللهجرة،  
 
االقتصادية    ت االجتماعية  اآلثار 

 المتعلقة بالهجرة بالتفصيل: 

   سالسل ي 
ف  مدمجة  النامية    يد التور البلدان 

ي من آثار 
العالمية للسلع واليد العاملة، وتعان 

 انخفاض الطلب؛ 

  المحلية المجتمعات  عىل  السفر  قيود  تؤثر 

ي تعتمد عىل السياحة؛  
 التر

   ا يعتمد العديد من البلدان النامية اعتمادا كبتر

فإن ولذلك  العاملة،  اليد  هجرة   أثر   عىل 

  شديد. انخفاض التحويالت 

 

 

: كوفيد ي
 والناس المتنقلون 19-موجز سياسات 

ي  
أطلق    3ف  المتحدة حزيران/يونيو،  لألمم  العام    األمير  

بشأن   المتحدة  لألمم  ي 
سياسانر موجز  ،  الجائحةأحدث 

امها بحماية األشخاص    والذي يذكر البلدان  .  المتنقلير  بالتر 

وفيما يتعلق باألزمة االجتماعية االقتصادية، ذكر التقرير أن  

انخفاض   المتنقلير  األشخاص   من  را  تض  األكتر  من  هم 

فضال عن زيادة النفقات. وعالوة   ،البطالة  وارتفاعالدخل،  

غتر المستقرة    حالةالعىل ذلك، أدت األزمة أيضا إل تفاقم  

ي تعيشها 
 . المتنقالت النساء والفتيات  أصال التر

ي القدم  و 
السياسانر لتوجيه    موجز  أساسية  مبادئ  أربعة 

 : التصديخطط 

االستبعاد مكلف عىل المدى الطويل بينما اإلدماج   .1

 للجميع مثمر 

لكوفيد .2 اإلنسان   19-التصدي  حقوق  وحماية 

المنتقلير    أحدهما أمران  لألشخاص  يستبعد  ال 

 اآلخر

ي مأمن ال أحد  .3
ي حتر يكون الجميع  ف 

 مأمنف 

 جزء من الحلالمتنقلون الناس  .4
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 معرضون للخطر 
ً
دون داخليا  المشر

ي وفقا 
نامج األمم المتحدة اإلنمان  دين   3/ 1يعيش  ،لت  المش 

ي 
ي العالم ف 

بلدان أكتر عرضة لآلثار االجتماعية   10داخليا ف 

تبة عىل كوفيد  .19-االقتصادية المتر
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 . 19- هذه الورقة التحليلية لمرض كوفيد )research@iom.int ( بحوث المنظمة الدولية للهجرة نتجت شعبةأ

ي : بيان هام إلخالء المسٔوولية
راء المنظمة الدوليةوال تعكس بالض   ير  راء المٔولفآ هذه الوثيقة هي  اآلراء المعرب عنها ف 

ٓ
وال . للهجرة ورة ا

ي ايع
و  المواد  دراجت 

ٔ
  عن التعبتر  عرضها  ا

ٔ
يي ا

ٔ
و  للهجرة الدولية المنظمة جانب من كان  را

ٔ
ي ا

ٔ
عضا من ا

ٔ
و  ها ئا

ٔ
 .هائكارس   ا

 

 19-اآلثار االجتماعية االقتصادية لـكوفيد

ي الورقة التحليلية  كما هو معروض  
،كشفت الجائحة وفاقمت بالفعل التفاوتات االجتماعية واالقتصادية القائمة من قبل، بما 32ف 

ي ذلك تفاوتات المه
. وكشفت دراسة حديثة أجرتها  ف 

ً
هيئة اإلحصاء اجرين، وستؤثر عليهم وعىل بلدانهم ومجتمعاتهم األصلية أيضا

 للقلق بشأن اآلثار االجتماعية االقتصادية لجائحة كوفيدأن المهاجرين والالجئير  أكتر   الكندية
ً
ي كندا عرضة

-  من األفراد المولودين ف 

ك التدابتر المتخذة لمكافحة هذه الجائحة 19
األمد عت  قنوات متعددة، وال سيما بالنسبة   ندوبا طويلة. ولذلك، من المرجع أن تتر

 :للمهاجرين 

ك  الدراسات أظهرت    الفقر:   خلف الركب. وقد    الحديثة أن الجائحات تتر
ً
أن عمالة ذوي المستويات التعليمية    تبير  الفقراء بعيدا

المتقدمة ال تتأثر إال قليال بعد وقوع الجائحات بسنوات، ينخفض توظيف من ال يتمتعون إال بمستويات تعليمية أساسية فقط  

ي نهاية خمس سنوات  5انخفاضا حادا، بنسبة تزيد عىل 
ي المائة ف 

 .ف 

ي غاية ال  البطالة: 
ي البلد ضعف،  عادة ما يكون العمال المهاجرون ف 

، بفقدان العمالة واألجور خالل  وأكتر تأثرا من العمال المولودين ف 

ي بلدهم المضيف. ف
ي أزمة اقتصادية ف 

ق أوكرانيا ف  دون   49، عىل سبيل المثال، اضطرت رس  ي يملكها المش 
كات التر ي المائة من الش 

ف 

 .داخليا إل وقف عملياتها

ي انتشار   البلداناتخذت بعض    : اإلدماج والتماسك االجتماعي 
هذه الجائحة ذريعة للتحامل عىل المهاجرين وإلقاء اللوم عليهم ف 

وس. كما أن   ، عرضت العمال واألرس كذلك لخطر   تدابتر التصديالفتر ي االقتصاد غتر الرسمي
ي ال تشمل العمال المهاجرين ف 

التر

 .االستغالل

 

 

  

ي وقت األزمة: كيفية الحفاظ عىل  
 
التحويالت ف

 تدفقها

ي جميع 
ي التحويالت الدولية ف 

ر االنخفاض المتوقع ف 
َّ
يقد

ي المائة  20  أنحاء العالم بنسبة
مليارات دوالر    110بنحو    ف 

أعلن   السبب،  ولهذا   . المتحدة  أمريكي األمم  صندوق 

اإلنتاجية ي و   للمشاري    ع 
اإلنمان  المتحدة  األمم  عن    برنامج 

ك لمبادرة تقودها الدول األعضاء لتحسير    دعمهما المشتر

التحويالت   إرسال  إجراءات  إل  المهاجرين  وصول 

الجائحة   خالل  التحويالت  تكاليف  وخفض  واستقبالها، 

 . 19-الحالية لكوفيد 

 

 

، كان لتعليق "األنشطة غتر للمنظمة الدولية للهجرةوفقا 

ي غرب  19-األساسية" بهدف الحد من انتشار كوفيد
ف 

دي شديد عىل حوالي  ووسط أفريقيا أثر اجتماعي واقتصا

 مهاجر عائد.  34000
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