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وس كورونا المستجد (كوف�د جائحة    أثر  لح��ات المدن�ة  ) ع� ا 19- ف�ي
ن    لمهاج��ن ل  ق األوسط  والالجئني ي منطقة ال�ش

 وشمال اف��ق�ا �ن
 

 المقدمة 
از�ــة ووقائ�ــة لمحاصـرة و�ـاء ف�ـروس كورونـا المسـتجد، ولـم ت ق  اتخــذت الحكومــات فــي جم�ــع أنحــاء العالــم إجــراءات اح�ت كن دول ال�ش

ي دول  
از�ـة، أثرت ع� جميع من سارعت باتخاذ التداب�ي و�جـراءات وقائ�ـة    العالم ح�ثاألوسط وشمال إف��ق�ا مختلفة عن با�ت ا�ي  اح�ت

عام والمن� المادي واالقتصادي �شكل خاص، وكان أثرها ع� الفئات المستضعفة والمهمشة ومنهم المهاج��ن    األفراد �شكلح�اة  
ن  هم. بالرغم من تحذير    بكث�ي   أ��ب   والالجئني ي حال لم تقم الحكومات باتخاذ إجراءات ��عة  من غ�ي

اء من أزمة إ�سان�ة وخ�مة �ن الخ�ب
وس كورونا المستجد ع�   ضعفا، أل��ث ا الفئات  لحما�ة  ي �مكن أن �حدثها ف�ي ات ط��لة المدى الىت إال أنه لم يتم إ�الء اهتمام كب�ي للتأث�ي

،الح��ات المدن�ة للمهاج��ن  ن  . وال س�ما ح��ة التعب�ي وح��ة تك��ن الجمع�ات وح��ة التجمع والالجئني

ي اللجوء  
ق األوسط    والهجرة �ن  اف��ق�ا   وشمالمنطقة ال�ش

ق األوسط    األمن�ة و الس�اس�ة  األوضاع ن مفرزة للمهاج��ن    جعلت بعض الدولوشمال إف��ق�ا  الخاصة بمنطقة ال�ش سور�ا  مثل   والالجئني
ن   6.6ما �قارب    هنالكح�ث أن   ئ سوري حول العالم وفق احصائ�ات المفوض�ة السام�ة لشؤون الالجئني دوال أخرى    و    1مليون ال�ب

ولبنانمستض�فة   األردن  مثل  ن  و�حلول  ،  لالجئني األردن  2019آب/أغسطس  ح�ث  ي 
�ن ن  المسجلني ن  السور�ني ن  الالجئني عدد  بلغ   ،

660330   
�
تزال    وال   ،،  2اإلمارات والسعود�ة مثل  اقتصاد�ة)  ألسباب    للمهاج��ن (خاصةمستقبلة    دول اخرى  ، كما أن هناك  الجئا

ن والمهاج��ن  . إ� أورو�ا  شمال إف��ق�ا منطقة عبور ووجهة لالجئني

ئ أم مهاجر؟   ال�ب
ن  ئ    ومصطلحمصطلح مهاجر    �جب التف��ق بني ن  �ستخدم  ح�ث  ال�ب أما�ن جد�دة  لوصف األشخاص الذين يبحثون عن  المصطلحني

ي عن�    �كونالرئ��ي  . االختالف للع�ش فيها 
ئ هو الشخص الذي أج�ب    االنتقال،المهاجر هو الشخص الذي �ختار ف،  االخت�ار �ن والال�ب

له.  ن  ع� ترك م�ن

ن   ، الالجئون    ا لمكتب المفوض السا�ي لألمم المتحدة لشؤون الالجئني اع المسلح أو    (UNHCR)3وفق� ن ، هم أشخاص "�فرون من ال�ن
  ،االضطهاد" و "الذين قد �كون لحرمانهم من اللجوء عواقب مميتة". �غادر الالجئون بلدانهم األصل�ة ألن بقاءهم �شكل خطورة عليهم

ا  ا دون تخط�ط مسبق  الشخص�ة، مقتن�اتهم دونرحلون يما   وغالب�  .وأح�ان�

ناح�ة   ل�كو   قد ف،  من األسبابسبب  ألي    المهاجرون   قل قد ينت   أخرى، من  العائلة أو ألسباب  ينتقل بعضهم  و�نتقل  اقتصاد�ة  ن مع 
ما �كونون قادر�ن ع� التخط�ط لسفرهم    ا وغالب بلدانهم األصل�ة بعد بضع سنوات    ال�ث�ي منهم إ�  و�عود من أجل التعل�م،    آخرون

 وجلب أو بيع ممتل�اتهم.  

 
1 https://bit.ly/380GwV3 
2 https://bit.ly/3mkNgSC    
3 https://bit.ly/2Wbt3UZ  
 
 
 

 

https://bit.ly/380GwV3
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 أهم�ة الح��ات المدن�ة للمهاج��ن 
ة    ل�سوا   والالجئون ون  المهاجر   ي استقروا فيها، و�التا�ي فإنه ال �مكنهم التص��ت أو المشاركة بصورة مبا�ش ي بلدان المقصد الىت

ن �ن مواطنني
ي إدارة الشؤون العامة 

ي مصالحهم، فإن ممارسة الح��ات المدن�ة    أنهموح�ث    .  4�ن ن لتبىن ن س�اسيني ال �مل�ون القدرة ع� اخت�ار ممثلني
 ما تكون الو 

�
ا ي �مكن للمهاج��ن والعمل الجما�ي كث�ي ن من س�لة الوح�دة الىت ي تبلور ح�اتهم.   والالجئني  خاللها التأث�ي ع� الس�اسات الىت

ن  أوال:   ي يواجهها الالجئني ي أهم التحد�ات الىت
ق األوسط  من  والمهاج��ن �ن وشمال  طقة ال�ش

 .  اف��ق�ا 
 

 القيود القانون�ة ع� الح��ات المدن�ة 
ي  

ي ز�ادة عامة �ن
هناك العد�د من  .  5جهود الحكومات لتقي�د الح��ات المدن�ة من خالل إ�شاء أطر قانون�ة تقي�د�ةشهد العقد الما�ن

ي القيود   ق األوسط    والصع��ات الىت ي منطقة ال�ش
ي �ن

الحل�فة للمهاج��ن    ومنها المنظمات  وشمال اف��ق�ا تواجه منظمات المجتمع المدين
ن  ي  والالجئني

ي ع� سب�ل المثال    العراق ، �ن
ي ذلك المنظمات المعن�ة  طلب من منظمات المجتمع المدين

وثائق    تقد�مبالمهاج��ن،  ، بما �ن
ي بعض األح�ان إعادة التسج�ل مع العلم أن القانون ينص ع� �سج�ل المنظمات لمرة واحدة فقط. 

 6ال �طلبها القانون، و�ن

ي ح��ة التعب�ي وتك��ن الجمع�ات  يواجه المهاجرون مجموعة من العقبات القانون�ة عند
  ، والتجمعما �سعون إ� ممارسة حقوقهم �ن

ي   ع�
ي المنازل  ، جاء القانون بنص واضح ع� عدم شمول عامالت  لبنان   سب�ل المثال �ن

أحكام قانون العمل وأهمها الحق بتشك�ل    �ن
 .  7النقابات 

ن من �شك�ل او االنضمام ا� جمع�ات.   ن ع� غ�ي المواطنني ط كما تمنع بعض القوانني وطا أو �ش�ت ي   محددة،�ش
ط   األردن�ن القانون  �ش�ت

ن ألي جمع�ة  ن من غ�ي األردنيني ي   ،8موافقة مجلس الوزراء ع� عض��ة األعضاء المؤسسني
عمل�ا تو�ي األجانب  القانون �حظر    المغرب �ن

النقاب�ة   ي .  9للمناصب 
ي عض��ة الجمع�ة أو  �  م�   �ن

اك �ن ي م� االش�ت
ن ممن لهم إقامة قانون�ة دائمة أو مؤقتة �ن جوز لغ�ي الم��ني

ط % من عدد األعضاء،  25مجلس إدارتها بما ال �جاوز �سبة   خ�صالوز�ر    وموافقةالمعاملة بالمثل    واش�ت ألي من الجال�ات    المختص ال�ت
ي م� إ�شاء جمع�ة األجن 

ي �شغا�اتها بأن  وق�د ب�ة �ن  . 10فقط ن أعضائها ؤو تعىن

ي بعض البلدان،  
ن فتح حسابات بنك�ة �ن ن أو �سبب س�اسات الجهات  ،  11من الصعب ع� األشخاص من غ�ي المواطنني إما �سبب القوانني

، وجدوى خدمتهم، ومخاطرهم  الذين �فتقرون إ�  المقدمة للخدمات المال�ة   ن معلومات عن فرص كسب الرزق المتاحة أمام الالجئني
اضات ّ ما هو إال وجود مؤقت،  ،  االئتمان�ة، فتلجأ بالتا�ي إ� االف�ت ي ي البلد المعىن

ن �ن اضات النمط�ة إ� اعتبار أن وجود الالجئني وتم�ل االف�ت
 من المخاطر و�التا�ي  وأنهم �عتمدون ع� المعونات وأنهم ال �مل�ون أي أصول و 

�
تتجنب    هكذا ُينظر إليهم كعمالء ع� درجة عال�ة جدا

 . 12تقد�م الخدمة لهمالمؤسسات المال�ة  

 
  4 ، اليت تكفل احلق يف التصويت و "املشاركة يف إدارة الشؤون25، املادة 1966ديسمرب   16، 14668أنظر، على سبيل املثال، العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، رقم  

 العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلني خيتارون حبرية" للمواطنني فقط. جمموعة معاهدات األمم املتحدة على الرابط التايل: 
https://bit.ly/3oPfnLx  
 .ST/ESA/SER/A/431: لوحة حائطية"، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ابألمم املتحدة،  2019 "اهلجرة الدولية  5
https://bit.ly/3mkNgSC  
6 https://bit.ly/3nlKs9f  
7 https://bit.ly/3nlKs9f   
8 https://bit.ly/3mhjNJp  
9 https://bit.ly/2K77l1I  
10 https://bit.ly/3a7LmCA  
  مايو  A/HRC/44/42   ،11  مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين، "احلق يف حرية تكوين اجلمعيات اخلاصة ابملهاجرين واملدافعني عنهم"، مسو دة التقرير،  11
31؛ اهلند ، قانون األجانب رقم 10. أنظر أيضًاً◌ دستور ماليز�، املادة 42، الفقرة 2020 لسنة   1946 قسم ، ال 3  ) ) (هـ) (سادساً)؛ تيمور الشرقية، قانون اهلجرة واللجوء، القانون رقم  2
99 لسنة     11، املادة  2003   ) 1، بصيغته املعدلة يف  335، القانون رقم  1966) (ج)؛ ماليز� ، قانون اجلمعيات لسنة  1 يناير     13. تسمح املادة  2006    ) 1) (أ) واجلدول  1   ) ) من قانون  2

للمسجل بشطب األعضاء غري املواطنني يف املنظمات غري الرحبية وتشرتط أن يكون أعضاء األحزاب السياسية من املواطنني. اجلمعيات املاليزي   
12 https://bit.ly/3mhhVjR  

https://bit.ly/3oPfnLx
https://bit.ly/3mkNgSC
https://bit.ly/3nlKs9f
https://bit.ly/3nlKs9f
https://bit.ly/3mhjNJp
https://bit.ly/2K77l1I
https://bit.ly/3a7LmCA
https://bit.ly/3mhhVjR
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ي   تنا�ي ال�د السلىب
المهاج��ن تدفقات  ي 

�ن األخ�ي  صاحبه  االرتفاع  ن  �  والالجئني لو صورهم  �د  الحل�فة  ي 
المدين المجتمع      هممنظمات 

�
تهد�دا باعتبارهم 

 ع� االقتصادات 
�
ي  المحل�ة، للمجتمعات المض�فة وعبئا

ن  باإلشارة إ�ع� سب�ل المثال ال ينفك الخطاب الرس�ي األردين " تأث�ي الالجئني
ي كل لقاء مع مسؤول أم�ي أو دولة مانحة

ي وع� المرافق والبن�ة التحت�ة " �ن
ن ع� االقتصاد األردين الالجئون    يتعرضكما    .13السور�ني

ي 
العن��ة وخطاب ال�راه�ة، و�خاصة من األحزاب الس�اس�ة، و  لبنان   السور�ون �ن البارز�ن  بعض     إ�  ن    اللذين �طالبون   المسؤولني

، بحجة  ن  ع� تحمل   برح�ل السور�ني
�
، الذين يهددون     أن لبنان لم �عد قادرا ن ع� الرغم من أن التماس اللجوء هو  .14قتصاد االالالجئني

ن الوطن�ة،   �شجع  و  تمهد الط��ق أمام ز�ادة كراه�ة األجانب   السلب�ة الروا�ات  فإن  عمل مح�ي بموجب القانون الدو�ي ومعظم القوانني
ي  عن ط��ق الحد من ح��اتهم المدن�ة ودالتقي�د ع� المهاج��ن 

ح من قبل أحدىتم تقد�م م  ال���ت فعهم إ� مواقع أ��ث عزلة ، �ن   ق�ت
ي ب النواب    . بتلك اإلزدحامات   يتسببون   ألنهم برأيها من، المهاجرون لتخف�ف الزحام المروري�ستخدمها وضع رسوم ع� الطرق الىت

ي الحل�فة للمهاج��ن 
 القيود المفروضة ع� منظمات المجتمع المدين

ي   
ي مجال رعا�ة المهاج��ن    المنظماتتعاين

ي تعمل �ن ن  الىت ن   وع� جمعع� عملها    تؤثر خاصة  من قيود  والالجئني ن الموظفني عات وتعيني   الت�ب
ي ع� تح��ل ال�ث�ي   ع� السالمة النفس�ة ألعضائها. مما يؤثر  

كما أن االتهامات أو خطر توج�ه االتهامات ترغم منظمات المجتمع المدين
ي    والموارد للتصدي لهذە التهد�دات بدً� من الق�ام بعملها من الوقت والمال  

، �ن أحد كبار مسؤو�ي خفر السواحل    �حمثال    ليب�ا األسا�ي
ي الحل�فة للمهاج��ن    عالمجتممنظمات    نالليب�ة، إنه لد�ه دل�ل ع� أ 

ي السفر    المدين
ن يرغبون �ن تدفع أمواال بالن�ابة عن مهاج��ن �ا�سني

ي �طلبها المه��ونب ل�س و  إ� أورو�ا  .15�مكانهم توف�ي النفقات الباهظة الىت

أبلغت   للمهاج��ن  و  الحل�فة  ي 
المدين المجتمع  ن العد�د من منظمات  الالجئني و    و  أ�شطتها  بتنف�ذ  و  المنظمة  عن صع��ات بتسج�ل 

ي الحصول ع� التم��ل و الموافقة ع� التم��ل و حىت الوصل للفئات المستهدفة 
ي  من أجل تتحد�ات �ن

  رفعت   تو�س قد�م الخدمة، �ن
ي  عدد من  ثالث منظمات ُتعىن بالهجرة، دعاوى قضائ�ة استعجال�ة أمام المحكمة اإلدار�ة بخصوص وضع  

احتجاز    �ز ا مر مهاج��ن �ن
ن  عيني ال�ش ي       للمهاج��ن غ�ي 

تعس�ن ن    ح��تهم وحقوقهممن  وحرمانهم  �شكل  المحامني أحد  أ�د  المهاج��ن    ُمنعوا أنهم  و  مقابلة  من 
 .16واالطالع ع� ملفاتهم 

وس كورونا  أثر ثان�ا:   ن المهاج��ن    ع� المستجد ف�ي    والالجئني
 ألن المهاج��ن

�
ن ال   نظرا  ما يتم استبعادهم من    والالجئني

�
ي دول المقصد، فغالبا

ي يتمتع بها المواطنون �ن يتمتعون عادًة بنفس الحقوق الىت
ي أوقات الحاجة.  

ن �ن ي تدعم المواطنني ن عدم وجود دعم للمهاج��ن  إن  شبكات األمان االقتصاد�ة واالجتماع�ة الىت يؤدي إ�    والالجئني
وس كورونا المستجد   ر الص�ي واالقتصادي الشد�د الذي �مكن أن �سببه المرض،  تفاقم تعرضهم لإلصابة بف�ي و�مكن أن �ضخم ال�ن

ن بأي مجموعة من التحد�ات األخرى.    خاصة إذا اق�ت

 والحركة القيود ع� التنقل  
ي جميع أنحاء العالم �سن قيود ع�

 منها لوقف ا التنقل    قامت الحكومات �ن
�
وس كورونا المستجد سع�ا ي ف�ي نتشار  متعلقة بمواجهة تف�ش

ي نها�ة أب��ل  
ي بلدان تفرض بعض أشكال القيود ع�  كانوا  بالمائة من سكان العالم    93،  2020المرض. �ن

. كان  17لتنقلا �ع�شون �ن
ي كث�ي من  

إلغالق الحدود والقيود األخرى ع� السفر تأث�ي غ�ي متناسب ع� السكان العاب��ن، مثل المهاج��ن، الذين وجدوا أنفسهم �ن
ن أثناء العبور  القيود الجد�دة ع� السفر ستدفع المهاج��ن نحو أوضاع غ�ي قانون�ة، ح�ث �حجمون فيها عن  كما أن .  18األح�ان عالقني

ي المهاج��ن عن   ا�دة إ� ثىن ن ، ستؤدي المصاعب االقتصاد�ة الم�ت
�
ح�ل أو االحتجاز. أ�ضا  من ال�ت

�
 عن مصالحهم الخاصة خوفا

�
الدفاع علنا

 الحكومات أو المصالح الق��ة األخرى. فاع عن حقوقهم أو مصالحهم أمام للدالتنظ�م 

 
13 https://bit.ly/3agL5xn  
14 https://bit.ly/37jv6fX  
15 https://bit.ly/37ise2T  
16https://bit.ly/34trrdR    
 :2020 مايو  8 أندر� سالسيدو وسنام �ر وجينا شرييلوس، "القيود على السفر بسبب فريوس كورو� املستجد، يف خمتلف أحناء العامل"، نيويورك اتميز،  17
https://nyti.ms/3oSulk0  
 :  2020 أبريل  8 جون ليتزينج, "كيف خينق فريوس كورو� املستجد تدفقات اهلجرة احليوية"، املنتدى االقتصادي العاملي،  18
https://bit.ly/2K2Uf5L  

https://bit.ly/3agL5xn
https://bit.ly/37jv6fX
https://bit.ly/37ise2T
https://bit.ly/34trrdR
https://nyti.ms/3oSulk0
https://bit.ly/2K2Uf5L
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ي الغالب ع�  
ن  ع� الرغم من أن اإلغالق ع� صع�د البالد بأ�ها يؤثر �ن ، فقد سنت بعض الحكومات  الالجئني ن ن دون تمي�ي والمواطنني

ن  غ  بروتوكوالت لحظر التجول والحجر الص�ي واإلغالق تق�د ع� وجه التحد�د تنقل   ي المخ�مات�ي المواطنني
ن �ن فقد    ،مثل الالجئني

ي  
ن �ن ن داخل المخ�مات وخارجها   األردن اتخذت مفوض�ة الالجئني منها منع خروج أو دخول أي شخص    ،إجراءات للحد من تنقل الالجئني

وس  ، و ذلكت��ــــح عملكان �حمل  للمخ�م حىت لو   ي مواجهة الف�ي
ع��ض المخ�مات  خطورة تب   معللة ذلك  استجابة للخطة الحكوم�ة �ن

وس   19. ذات ال�ثافة السكان�ة العال�ة للتلوث بالف�ي

ي    أدى   كما 
وس كورونا �ن ن إ� ز�ادة تهم�ش المهاج��ن    لبنان انتشار مرض ف�ي �ة ففرضت عدة بلد�ات،  والالجئني ن رة   قيودا تمي�ي وغ�ي م�ب

وس   ي إطار محاولتها مكافحة ف�ي
، وذلك �ن ن ن السور�ني  .20ا كورونع� الحركة ع� الالجئني

و�دهم بالسلع والخدمات،    وأفادت  ن ن أثناء اإلغالق ل�ت ي الحل�فة للمهاج��ن بصع��ة الوصول إ� السكان الالجئني
منظمات المجتمع المدين

ي ظل تزا�د احت�اجات المستف�دين 
ي ظل خدمات21حىت �ن

ي   . �سبب هذە الصع��ات، وجد السكان المهاجرون أنفسهم �ن
محدودة ال ت�ن

من    كردستان حكومة    ، بالرغم من السماح للمنظمات الدول�ة بالتنقل خالل الجائحة، حدتالمثال  ع� سب�ل .  22بتلب�ة احت�اجاتهم
ن  مخ�مات لوصول الخدمات  مما أعاق  المحل�ة، لمنظمات  التنقل لحركة  ي الالجئني

 كردستان.   والمهاج��ن �ن

ن   تزا�د التمي�ي
المهاج��ن،   األجانب ووصم  تزا�د كراه�ة  إ�  الجائحة  المرض أدت  بن�ش  اتهامهم  يتم  ما   

�
غالبا ي  23والذين 

�ن للعمال  ال���ت .  �شار   ،
النقاد والمس قبل  بالسوء من  و ؤو المهاج��ن  ن  الحكوميني ن  العمال  علت  لني فيها  �ع�ش  ي  الىت المناطق  قيود ع� جميع  لفرض  دعوات 

ال��اء  انتشار  من  للحد  ي   . 24المهاجرون 
   ال�من   �ن

�
المنظمة    وفقا بعثة  ال�منلرئ�سة  ي 

�ن للهجرة   .الدول�ة 
ي الشوارع، والم��د من المضا�قات،    يتعرض المهاجرون 

 بحجة   كما يتماآلن لم��د من العنف �ن
�
استبعادهم من الخدمات الصح�ة أ�ضا

وس    .25كورونا ف�ي

 ممارسة المهاج��ن للحقوق المدن�ة   المع�قات أمام ستؤدي الجائحة إ� الم��د من  
ي ممارسة ح��اتهم المدن�ة، وهم عرضة �شكل غ�ي متناسب لآلثار الصح�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة  

ة �ن يواجه المهاجرون عقبات كب�ي
وس كورونا المستجد كفرصة لفرض قيو  د قانون�ة  السلب�ة للجائحة. �ش�ي الدالئل المبكرة إ� أن بعض الحكومات �ستخدم أزمة ف�ي

ي االستجابة  . هذە  26الحقوق المدن�ة  جد�دة مفرطة ع� ي تفرضها الجائحة ع�  تم�ل للتقي�د   الىت ، إ� جانب الضغوط الشد�دة الىت
ن   المهاج��ن  وس كورونا المستجد عواقب وخ�مة ع� قدرة المهاج��ن ع� ممارسة ح��ة  والالجئني ي أنه من المرجح أن �كون لف�ي ، تعىن

. التجمع    وح��ة تك��ن الجمع�ات وح��ة التعب�ي

 صع��ات الوصول إ� المعلومات 
ن ع� ال��اء إ� تعق�د قدرة المهاج��ن  عمل   وس كورونا المستجد،    والالجئني ي سب�ل االستجابة لمواجهة ف�ي

الوصول إ� المعلومات. �ن
ها حو  ي �مكن ��ش ، قامت الحكومات بتمد�د  استحدثت بعض الحكومات س�اسات وممارسات تحد من المعلومات الىت

�
وس. أ�ضا ل الف�ي

المعلومات  الرد ع� طلبات الجمهور للحصول ع�  ن خاللها  المسؤولني ن ع�  يتعني ي  إلغاء المواع�د المحددة الىت ن  27أو  القوانني لهذە   .

 
19 https://bit.ly/3gMpo9n  
20 https://bit.ly/3aikSOC  
 "الوصــــول اإلنســــاين واحلماية اإلنســــانية: دروس من ســــياقات العمليات التقييدية وتطبيقها على بيئة العمليات يف ظل جائحة فريوس كورو� املســــتجد"، ندوة عرب اإلنرتنت، الرابطة  21
  https://bit.ly/2K1GCne،  2020  أبريل 22الدولية للمهنيني  يف جمال املساعدات اإلنسانية واحلماية، 

 : 2020 مارس 25 إيرول ييبوك، "مخس طرق يغري فريوس كورو� املستجد من خالهلا اهلجرة العاملية"، مركز الدراسات االسرتاتيجية والدولية،  22
https://bit.ly/2IM9VJU  
ــباب اجلذرية بشـــكل فعال للحد من املخاطر"، شـــبكة املمولني الثالثية ملنطقة أفريقيا،  ندوة عرب اإلنرتنت،  23 ــتثمرين واجلهات املاحنة  معاجلة األسـ  "اهلجرة من أفريقيا: كيف ميكن للمسـ
24 أبريل     2020. 
24 https://bit.ly/3gKpsXr  
25 https://bit.ly/2Kq4ReC  
 .https://www.icnl.org/covid19tracker "فريوس كورو� املستجد: بر�مج تعقب احلر�ت املدنية، املركز الدويل لقوانني اجملتمع املدين،  26
 أنظر، على سبيل املثال، املعلومات مبوجب فحص "الوصول إىل املعلومات" يف " بر�مج تعقب احلر�ت املدنية"، املركز الدويل لقوانني اجملتمع املدين،  27
/https://www.icnl.org/covid.  

https://bit.ly/3gMpo9n
https://bit.ly/3aikSOC
https://bit.ly/2K1GCne
https://bit.ly/2IM9VJU
https://bit.ly/3gKpsXr
https://bit.ly/2Kq4ReC
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ي 
�ن صع��ة  أصً�  يواجهون  الذين  المهاج��ن  ع�  متناسب  غ�ي  أثر  المعلومات  إ�  الوصول  تق�د  ي  الىت ع�    والس�اسات  الحصول 

 للحواجز اللغ��ة والعزل  
�
نت   وصع��ةالمعلومات، نظرا   الوصول إ� المعلومات حولع�  . أن �عدم قدرة المهاج��ن  28الوصول إ� اإلن�ت

وس   إ�  الف�ي يؤدي  صحتهمقد  ع�  ة  مبا�ش المنظمعواقب  من  العد�د  أ�دت  إف��ق�ا  وشمال  األوسط  ق  ال�ش ي 
�ن أما  الداعمة  .  ات 

ن للمهاج��ن  ن   وأنهم ع�المخ�مات الرسم�ة   واإلرشادات داخل�قومون بن�ش المعلومات  بأنهموالالجئني ن المسجلني تواصل مع الالجئني
ي إ�صال المعلومات 

ن خارج المخ�مات ل�ن هناك صع��ات �ن ن أو ال لالجئني ي المخ�مات غ�ي  غ�ي المسجلني
�حظ   مل، الرسم�ةموجودين �ن

ي العراق الذي �حتوي ع�
ي بأي تغط�ة اعالم�ة. وأ�د   ألف عائلة نازحة 66 من  أ��ث  النازحون �ن

بحسب وز�ر الهجرة والمهج��ن العرا�ت
وس، و�التا�ي   ي مركزي و�ن�ش ما تقوم به الحكومة من اجراءات لمواجهة الف�ي

ي لحقوق اال�سان ان "االعالم العرا�ت
ومدير المرصد العرا�ت

ن اال �شكل نادر. فالنصا  ."29�س�طة، وتقوم بها فقط وزارة المهج��ن إليهمئح واالرشادات الموجهة �سل�ط الضوء ع� النازحني

 محدود�ة فرص المشاركة  
ي فرضت قيود صارمة   ي الدول الىت

ي خاصة �ن
�شكل عام �سبة المشاركة خالل جائحة كورونا انخفضت من قبل األفراد و المجتمع المدين

ي ع� المهاجرون و الالجئون   اصبحت  ح�ث مثل األردن الذي فرض قانون الدفاع منذ بدا�ة الجائحة، األمر الذي انعكس �شكل سلىب
ي صنع الس�اسات أ 

ي ح�ث  المشاركة �ن
وس كورونا المستجد تحد�ات هائلة أمام المجتمع المدين الحكومات  تعتقد  ��ث صع��ة،  �ط�ح ف�ي

وس كورونا المستجد   ال �سمح    ع� وجه ال�عة، وأن الحجر الص�ي  �جب أن يتم  أن اتخاذ القرارات �شأن االستجابات لمواجهة ف�ي
ن دون    ح�ث  اج��ن من العمل�ات التشارك�ة،  عادًة ما يتم استبعاد المهو  عمل الهيئات التشارك�ة،  ب ن مؤقتني ُينظر إليهم بوصفهم مق�مني

ي المجتمعات المض�فة لهم.  
 �ن

�
ي الشؤون المحل�ة وألنهم �م�لون إ� شغل مناصب معزولة اجتماع�ا

 أن تكون لهم مصلحة �ن

نت و الوص   إمكان�ة   ل لخدمات اإلن�ت
ي الجائحة  ي أوقات   أهم�ة  االتصال الرق�ي أ��ث ، أصبح  أثناء تف�ش

هناك    إال أن  . م�ن من أي وقت  الحجر الص�ي والتباعد االجتما�ي    �ن
ة   ن   المهاج��ناستبعاد ال�ث�ي من مجموعات  باحتمال�ة كب�ي نت  ح�ث  ،  والالجئني ن لهواتف مزودة بخدمة اإلن�ت تقل احتمال�ة امتالك الالجئني

ن أن    50بنسبة   ي حني
ي ظل غ�اب الجهود  .  بالمائة من األ� الالجئة ال تمتلك هواتف ع� اإلطالق  29بالمائة عن عامة السكان، �ن

�ن
ن   سيواجه المهاج��ن،  الفعالة لضمان إتاحة وسائل االتصال ي تؤثر    والالجئني ي القرارات المتعلقة بالس�اسات الىت

ي المشاركة �ن
صع��ة �ن

نت ع� ح�اتهم ون�ة واإلن�ت  . حىت من خالل الوسائل اإلل��ت

ن ع�  ثالثا:  ك�ي ي والما�ي  البقاء وانعدام األمن ال�ت
 القانوين

ن المطلق ع� البقاء واالحت�اجات اإل�سان�ة العاجلة مصدر قلق قائم بالنسبة للسكان المهاج��ن ك�ي وس كورونا    أزمة وجاءت    ،كان ال�ت ف�ي
�د من  المستجد   ن  �سبب الجائحة، فإن افتقارهم للوقت والطاقة  األمر   30حدة ل�ت

�
 وفقرا

�
. بقدر ما �صبح السكان المهاجرون أ��ث مرضا

  والالجئون والموارد المال�ة الالزمة للتنظ�م والدفاع عن حقوقهم سوف يتفاقم. س�كون هذا هو الحال بالتأ��د ح�ث يركز المهاجرون  
ي بيمن أجل  طاقتهم  

ي مخ�مات مجهزة  ق�دةئات مالحصول ع� الغذاء والدواء �ن
ي حالة عبور أو تقطعت بهم السبل �ن

، خاصة إذا كانوا �ن
   بالحد األدين �سبب الحدود المغلقة. 

 اإلجراءات القانون�ة  �سبب إغالق المحا�م و تعط�ل  عراق�ل  
 للهجرة واللجوء وأغلقت  

�
ن أ��ث تقي�دا ي ذلك محا�م    بما محا�م  الاستجابة لمواجهة الجائحة، سّنت العد�د من الحكومات قوانني

الهجرة.  �ن
ي حال تم احتجازهم 

ن اإلفراج عنهم �ن ك المهاج��ن من دون آل�ات قضائ�ة لتأمني ي القرارات المتعلقة  و أهذە التداب�ي ت�ت
.  بذلك   الطعن �ن

ي  ع� سب�ل  
ي البنغا�ي سل�م عكاش، الذي تم توق�فه من قبل المد�ي    األردن المثال �ن

يتضح تأث�ي تعط�ل المحا�م من خالل قضّ�ة الصح�ن
ي  

ي موقع التواصل االجتما�ي “ف�سبوك” يتطرق إ�    –   14العام �ن
ا ع� حسابه �ن ا تلف��ون�� ي بدا�ة الشهر نفسه تق��ر�

ن�سان لمشاركته �ن

 
؛ "إاتحة االتصاالت لالجئني:"كيف ميكن  52 –  51 مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين، "احلق يف حرية تكوين اجلمعيات للمهاجرين"، الفقرات 28

سبتمرب   لإلنرتنت واهلاتف احملمول حتسني رفاهية الالجئني وإحداث حتول يف العمل اإلنساين"، املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 2016  ،
www.unhcr.org/5770d43c4.pdf . 
29 https://bit.ly/2LqaTwn  
 .50 مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين، "احلق يف حرية تكوين اجلمعيات للمهاجرين"، الفقرة  30

https://bit.ly/2LqaTwn
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ي يواجهها  خ�ي سب�له وتمت إعادته للمحافظ الذي أَمر    الصع��ات الىت
�
وس، ثم أ ن أثناء اإلغالق �سبب الف�ي العد�د من العمال البنغاليني

ن تنف�ذ قرار    31اإلبعاد. ب�بعادە، وسيب�ت عكاش رهن التوق�ف اإلداري لحني

ن الجهات المانحة ع� قضا�ا المهاج��ن   ضعف ترك�ي
أن   المتوقع  واقتصاداتها عن  الناجم    األثر �حول  من  مواطنيها  ي 

تعا�ن إ�  الحكومات  انتباە  المستجد  وس كورونا  بذلكف�ي و  �شعر    ، 
امات بموجب االتفاق    عن ون  المدافع  ن ها من االل�ت المال�ة وغ�ي اماتها  ن المهاج��ن بالقلق إزاء ضآلة احتمال ق�ام الحكومات بالوفاء بال�ت

ي  ص  والالجئون . مثلما يواجه المهاجرون  32العال�ي للهجرة
ع��ات اقتصاد�ة مضاعفة، فإنه من الممكن أن تجد منظمات المجتمع المدين

ي النضوب، األمر الذي سيؤدي إ� الحد من قدرتها ع� تزو�د المهاج��ن بالخدمات  
الحل�فة للمهاج��ن أن مصادر تم��لها آخذة �ن

وخدمات المثال،   الالزمة.   الحما�ة  اإل�سان�ة  سب�ل  إغال ع�  أوكسفام  منظمة  السودانقررت  ي 
�ن مكاتبها  لتخف�ض    كاستجابة  ق 

ي خلفتها جائحة كورونا.   33الم�وفات �سبب األزمة المال�ة الىت

ي   ن   تع��ز الحقوق المدن�ة للمهاج��ن الجائحة ب التأث�ي اإل�جايب    والالجئني
، ع� الرغم من أن الجائحة �شكل أزمة لحقوق المهاج��ن  ن  للتفاؤل  والالجئني

�
 تقدم أسبابا

�
 . إال أنها أ�ضا

المهاج��ن  ات  ا�د خ�ب ن م�ت نحو  الناس ع�  الحكومات وعامة  ن   تدرك  ن والالجئني     كما   34، ومساهمتهم كعمال أساسيني
�
األزمة فرصا تتيح 

ي عدة  
ي الحل�فة للمهاج��ن. �ن

بالقدر    للجائحة  السلطاتضعف استجابة  كان  سب�ل المثال،    ع� أما�ن،  لتع��ز منظمات المجتمع المدين
ي 

ي المجتمعاتال�ا�ن
ي إ� التدخل للمساعدة �ن

ي دفع جماعات المجتمع المدين
 �ن

�
ن   ومخ�مات المهاج��ن المحل�ة سببا  .  والالجئني

ق األوسط وشمال اف��ق�ا قامت العد�د من المنظمات الحل�فة للمهاج��ن   ي منطقة ال�ش
ن  �ن ل��ادة الو�ي    توع��ة   جلساتبعقد  والالجئني

وس  ي الوقا�ة  وك�ف�ةحول الف�ي
ي المخ�مات   ع� الصح�ة مثال عملت المنظمات والجمع�ات   لبنان   منه، �ن

اتباع سبل التوع�ة والوقا�ة �ن
وس  الف�ي انتشار  لمنع  الطرق    المنشورات  ، ووزعت هذە المنظمات والجمع�ات35الفلسطين�ة  ي تتضمن  ن والىت الالجئني والنصائح ع� 

وس وك�ف�ة التعامل معها. الصح�ة ال ي    واجب اتخاذها للوقا�ة من المرض، باإلضافة إ� عوارض الف�ي
أبلغت عدد من جمع�ات   ليب�ا �ن

ي هناك أنه  الالمجتمع  
�ك  مقاومة الحكومة لعمل الجمع�ات    و�الرغم منمدين إال أنه هناك العد�د  و تعاملها معهم كمنافس و ل�س ك�ش

وس باإلضافةالحما�ة من المن المبادرات التوع��ة حول   وس إ� ق�ادة جمع�ات للخطوط الساخنة لإلجابة عن أي أسئلة حول    ف�ي   الف�ي
 الحاالت. و 

لمكافحة   ن قدرتهم ع� مساعدة مجتمعاتهم  وس وتحسَّ الف�ي المعلومات حول  إ�  الوصول  المهاج��ن من  ن هذە االستجابات 
�
تمك

وس كورونا المستجد.   ف�ي

 التوص�ات رابعا: 
  ن باإلضافة إ� تلب�ة االحت�اجات اإل�سان�ة للمهاج��ن، فإننا نو�ي الحكومات باتخاذ الخطوات التال�ة لحما�ة الح��ات المدن�ة للمهاج�� 

ن  ي ستعزز قدرتهم والالجئني ي ممارسة ح��اتهم المدن�ة ورغبتهم، الىت
 : �ن

ممارسة حقوق ح��ة التجمع وح��ة تك��ن الجمع�ات  ضمان أن تكون أي قيود ع� التنقل أو الوصول إ� المعلومات أو   -
ن  �ة ع� المواطنني ن ور�ة للغا�ة ومتناسبة ومحددة المدة أثناء الجائحة وأن يتم تطب�قها بط��قة غ�ي تمي�ي وح��ة التعب�ي �ن

ن ع� حد سواء. لو     غ�ي المواطنني
المهاج��ن   - ن ع� ضمان حصول مجموعات  المتعلقة بصنع    والالجئني العمل�ات  ي 

�ن للمشاركة  الالزمة  والفرص  المعلومات 
وس، والوصول �شكل خاص إ� المهاج��ن  ن الس�اسات ذات الصلة �شأن االستجابة لمواجهة الف�ي الذين قد تكون   والالجئني

نت محدودة.    قدرتهم ع� الوصول إ� اإلن�ت
 

31 https://bit.ly/3gJ6j8c  
 :2020 لينا كينز، "مع إبطاء فريوس كورو� املستجد لتنقل السكان، هل ميكن لالتفاق العاملي للهجرة أن جيتاز االختبار لعصر متغري؟"، معهد سياسات اهلجرة، أبريل  32
https://bit.ly/3qQcZWN  
33 https://bit.ly/2WeRr86  
 New  "اهلجرة من أفريقيا"، شبكة املمولني الثالثية ملنطقة أفريقيا؛ "العاملون يف جمال الرعاية الصحية اخلاصة ابملهاجرين يلعبون دوراً حامساً يف املعركة ضد فريوس كورو� املستجد"،  34

American Economy ،9 2020 أبريل/ ، https://bit.ly/3mhl439  workers . 
35 https://bit.ly/2Lse9Y6  

https://bit.ly/3gJ6j8c
https://bit.ly/3qQcZWN
https://bit.ly/2WeRr86
https://bit.ly/3mhl439
https://bit.ly/2Lse9Y6
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ن ال��ــــعضمان وصول المهاج��ن   - ح�ل والقرارات األخرى    إ� المراجعة  والالجئني القضائ�ة لقرارات االحتجاز واللجوء وال�ت
ئ    / المتعلقة بالهجرة. ال �جوز بأي حال من األحوال احتجاز مهاجر   أو رفض منحه حق اللجوء أو ترح�له دون التمكن من  ال�ب

ي مثل هذە القرارات.   
 الطعن �ن

ي الحل�فة للمهاج��نعدم   -
ن ودعمها من أجل تقد�م الخدمات اإل�سان�ة،  والال   مضا�قة منظمات المجتمع المدين   وص�اغةجئني
ي تخلق بيئة  ن والس�اسات الىت ن  والعمللها  تمكين�ةالقوانني ي عمل�ة صنع القرار المتعلقة بالالجئني

ا�ها �ن  . والمهاج��ن عل إ�ش
�عاتوضع التداب�ي  - ي بط��قة ال تدفع المهاج��ن  والهجرةالناظمة للعبور  والت�ش أو  استخدام طرق غ�ي امنه  اللجوء إ� وطالىب

ي �مكن أن تؤدي إ� إدامة الوصمة وكراه�ة  . وجهتهم صح�ة حىت يتمكنوا من الوصول إ�  غ�ي  االمتناع عن اتخاذ التداب�ي الىت
ي تؤثر ع�  ن   المهاج��ناألجانب والىت وس كورونا المستجد بجنس�ة معينة. والالجئني ي ف�ي  ، مثل إصدار ب�انات ت��ط تف�ش

ي يتحدث بها المهاجرون وتوز�ــــع المعلومات ع� مجتمعات  ترجمة   - إعالنات الصحة العامة والمعلومات األخرى إ� اللغات الىت
.   المهاج��ن ن ع� معلومات �ساعدهم ع� فهم المخاطر    الحصولن  � المهاج� ي  حق    منالخصوص،  ع� وجه    والالجئني

الصح�ة ومنافع الضمان االجتما�ي و�تاحة تقد�م  ع� صحتهم والتخف�ف من حدتها والوصول إ� جميع   الرعا�ة  منافع 
 المساعدات المال�ة لهم. 

 من سلطات  قبل الجهات األمن�ة    منالعنف  استخدام    عدمأهم�ة  التأ��د ع�   -
�
ا واتخاذ إجراءات تصح�ح�ة فور�ة ضد أ�ا

ي  طة أو الهجرة الىت  . �شكل غ�ي متناسب  باستخدام القوة تقوم ال�ش
ي �حصل عليها المواطنون  توسيع نطاق - ن لتشمل المهاج��ن    منافع الضمان االجتما�ي وحزم المساعدات المال�ة الىت والالجئني

ح�ل   أوضاعهموتنظ�م     بطرق تتيح لهم الحصول ع� اإلعانات وحزم المساعدات والتخف�ف من خوفهم من االحتجاز أو ال�ت
ن االلع�  العمل    و�شجيع أر�اب   الالزمة، المهاج��ن بمعدات الحما�ة    العمالوتزو�د   ي    ام �ت

ن العملبما جاء �ن ي تحدد    قوانني الىت
 .  الحما�ة واألجر واإلجازات إجراءاتواجباتهم اتجاە العمال من ناح�ة  

امات األخرى بموجب االتفاق  - ن امات المال�ة واالل�ت ن ي الوفاء باالل�ت
ام اتفاق�ة   العال�ي للهجرة  االستمرار �ن ن   واح�ت حقوق الالجئني

ام بالمعاي�ي  ن  الدول�ة.  واالل�ت
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