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 مقدمة

ىع   .1 ي    االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةاسي 
ي الوقت المناسب إىل الطرق الت 

 
من شأنها أن االنتباه ف

ي ذلك   النظاميةالهجرة    سبل تجعل  
 
،  أداة فعالة لضمان حماية للدخول واإلقامةالجديدة والموسعة    النظامية   السبل، بما ف

ي  الموجودون  المهاجرين وحقوقهم، بمن فيهم المهاجرون  
 
لعديد من المهاجرين  الواقع  األمر  . ويستجيب هذا  أوضاع هشةف

  أسباب جملة  لإمكانية الوصول إىل خيارات الهجرة العادية، ولكنهم مضطرون إىل مغادرة بلدانهم األصلية    الذين يفتقرون إىل
ي حصول عىل الحقوق، واالنفصال عن األرس، والعنف الجنسعدم ال  منها

الكوارث، واآلثار الضارة     فضال عن، وعدم المساواة،   ان 

 . ي
 لتغير المناخ والتدهور البيت 

 

ي    النظاميةلمهاجرين عير القنوات  لقامة  اإلدخول و/أو  الإتاحة إمكانية    ثم إن  .2
 
يقلل من حاجتهم إىل االنتقال والعيش والعمل ف

، واالعتداء واالستغالل    النظامية  السبل ظروف غير آمنة. وتسهم   ي
ي الحد من خطر تعرض المهاجرين للعنف الجنسي والجنسان 

 
ف

ي ذلك حقوق العمال والعمل الالئق والحماية االجتماعية،واالستبعاد، وضمان حماية 
والحصول عىل   حقوقهم اإلنسانية، بما ف 

ي مجتمع بلد المقصد.   تيسير الخدمات مع  
تساعدها عىل  حيث  جميع البلدان،    النظامية أيضا الهجرة    سبلتفيد  و   االندماج ف 

ي التنمية المستدامة، وتستجيب الحتياجات سوق العمل، وتعزز قدرتها عىل تحديد من يدخل  
بناء مجتمعات قوية، وتسهم ف 

ه   ه من أشكال االستغالل، والحد من    ويمكثاإلقليم ويمر عير فيه، فضال عن  دعم سيادة القانون بالحد من االتجار بالبشر وغير

 1ودها. تهريب المهاجرين عير حد

ي إطار   .3
ي قطعت ف 

امات الت  ، وتتضمن تعهدا رصيحا بتعزيز توافر ومرونة للهجرة  العالمي   االتفاقوهذا النهج مطلوب بموجب االلي  

والعوامل    الدوافع  تقليصأيضا اتخاذ إجراءات من أجل جملة أمور منها:    لكن تتضمن(، و 5الهجرة النظامية )الهدف    وسائل

ي  السلبية  الهيكلية  
ي و (؛  2مغادرة بلدانهم األصلية )الهدف    إىلالناس    تضطر الت 

ي   حير    تقديم معلومات دقيقة وف 
جميع    وقتها ف 

ي الهجرة والحد منها )الهدف  و (؛  3مراحل الهجرة )الهدف  
للتصدي  عير الوطنية  تدابير  ال تعزيز  و (؛   7معالجة أوجه الضعف ف 

)الهدف   المهاجرين  االتجار و (؛  9لتهريب  )الهدف    منع  الدولية  الهجرة  ي سياق 
والقضاء عليه ف  (؛  10باألشخاص ومكافحته 

ي إجراءات الهجرة من أجل    والقدرة عىلتعزيز اليقير   و 
وتيسير  (؛  12)الهدف    مناسبعىل نحو  والتقييم واإلحالة    الفرز التنبؤ ف 

)الهدف    المهاجرين  حصول األساسية  الخدمات  اك15عىل  الدوىلي والشر التعاون  لالعالمية    ات(؛ وتعزيز  اآلمنة تحقيقا  لهجرة 

 (. 23والمنظمة والنظامية )الهدف 

 

ي  .4
مت    وف  فرص و   األيدي العاملةتنقل    تيش بطريقة    النظاميةلهجرة  ا  وسبل"بتكييف خيارات  الدول  االتفاق العالمي للهجرة الي  

جم الحقائق العمل الالئق بما   التعليم،    ويعظم وحقائق سوق العمل،    ة الديمغرافي  يي  مفرص  ي الحياة األرسية،   ويحي 
الحق ف 

ي حاال يو 
 
"  الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةتوسيع وتنوي    ع توافر سبل    بغرضضعف،  ال  تستجيب الحتياجات المهاجرين ف

ة للدخول واإلقامة  اليسبل  ال  توافر إن توسيع  ثم      (. 5)الهدف   عىل أساس هجرة اليد العاملة، ولم شمل األرس، والتعليم، سير

ي  عىلوغير ذلك من االعتبارات، والعمل 
أوضاع  استدامتها عىل المدى الطويل، هو وسيلة فعالة لمنع المهاجرين من الدخول ف 

 . هشة

 

ي   .5
ام محدد بتعزيز توافر ومرونة    للهجرة  العالمي   االتفاقوباإلضافة إىل ذلك، يوجد ف   يستجيب"  بما   الهجرة النظامية،   سبلالي  

ي حاالت الضعف" )الهدف  
ي  5الحتياجات المهاجرين ف 

اماتها ف  العالمي   االتفاق(. ولتحقيق ذلك، تشجع الدول األعضاء بالي  

 
1  Providing –Roundtable session 1.1 Global Forum on Migration and Development (Ecuador, 2019) Background Paper “

regular pathways from crisis to safety” . 

https://undocs.org/A/RES/73/195


 

  

 

ي ذلك  الممارسات القائمةللدخول واإلقامة أو البناء عىل  ممارسات وطنية وإقليمية  عىل إعداد  
 
عتبارات  اال إىل    عند االستناد ، بما ف

ها من اال  نسانية أو اإل أو الرحيمة   .عتباراتغير

 

التوجيهية من قبل   .6 المواضيعي   مسار وقد وضعت هذه المذكرة  المواضيعي  )  3  العمل  العامل  األمم  (  3الفريق  التابع لشبكة 

بشكل خاص هو دعم الدول األعضاء    المذكرة  والغرض من   2. العالمي   هذا االتفاقالمتحدة المعنية بالهجرة لدعم تنفيذ أهداف  

إىل   الحاجة  قدرتهم عىل تحليل  ي 
 
اآلخرين ف المصلحة  الضعف وتعزيز اسبل لدخول وإقامة  وأصحاب  ي حاالت 

 
  لمهاجرين ف

ورصد  ها تصميم واستعراضها وتنفيذها  وتنظر  ها  ومرونة  المذكرة  .  بتوافر  المتعلقة  المسائل  ي 
 
وإجراءات  السبلف  الدخول، 

وط ومدد   .التدابير ذات الصلة  زمنية تستغرقها  واإلقامة، وما ينجم عن ذلك من رسر

 

شدت  و  .7 أيضا بتأثير  اسي  التوجيهية  وعىل    النظامية  السبل عىل إمكانية وصول المهاجرين إىل    19-كوفيد  جائحةهذه المذكرة 

ي أوائل عام  فحماية حقوقهم.  
ي جميع أنحاء العالم قيودا عىل السفر و 2020ف 

 
ة ف لحدود لإغالق  عمليات  ، فرضت حكومات كثير

ي محاولة إلبطاء انتشار  
ي العديد من الدول، كان المهاجرون، وال سيما المهاجرات،  .   3الجائحة ف 

ي وف 
 القطاعات  السواد  األعظم ف 

ي  
ا ما يعانون من سوء ظروف    تعد الت  دائما  ال يستطيعون  الهجرة غير اآلمنة، و من  والعمل، و   العيش"أساسية"، ومع ذلك كثير

الحماية  معدات  مثل  الحماية  تدابير  من  المساواة  قدم  أن   االستفادة عىل  الصحية. كما  الرعاية  الحصول عىل  أو  الشخصية 

ي من العنف الجنس  الناجيات  لمهاجراتل  المعدةالخدمات األساسية  
العدالة والصحة والخدمات االجتماعية    خدمات  مثل  ان 

ا ما تكون غير متاحة بسبب القيود    وكانت. 19-المرتبطة بكوفيدكثير
ً
ة من المهاجرين.   دافعا إىلالجائحة أيضا عودة أعداد كبير

أثرت الفجوات ي   الموجودة  ومع ذلك، 
أثناء الجائحة عىل قدرة بعض الدول عىل تقديم الدعم والمساع  مجال  ف  دة القدرات 

االقنصلية   ي مجال 
أو  ف  المهاجرين عرضة لخطر  تلبية  لهجرة  ك  العائدين، مما يي  المهاجرين  ي وضع غير    الوقوعاحتياجات 

ف 

، أو   ي
ي ظروف ضعف. و   االفتقار قانون 

ها من أشكال الحماية أثناء عودتهم ف  ،  من هذه الناحيةإىل الرعاية الصحية الكافية وغير

الجائحة  كشف التحت  العديد من  األزمات  عن  ي 
تستمر وتتفاقم ف  أن  المرجح  األزمة ومن  المهاجرون قبل  ي واجهها 

الت  ديات 

  إن هي المقبلة 
ُ
إليجابية من جانب دول  االستجابة اتدابير بعض  إىل اتخاذ أيضا   تدفع الجائحة دون معالجة. بيد أن من ركت ت

ي ذلك عن طريق جملة أمور منها تكييف  األتقدم أمثلة عىل إعادة البناء  
ورات الصحية   النظاميةالهجرة    سبلفضل، بما ف  مع الض 

ة،  ي المرفق السبل النظاميةمما يخلق زخما لتوسيع  4المتغير
 . 1، عىل النحو المبير  ف 

  

 
شدت  . وقد  الشبكيةصفحة  الوعضويته من أصحاب المصلحة المتعددين، يرجى االطالع عىل    3لمزيد من المعلومات عن الفريق العامل المواضيعي   2 استر

مصلحة ردود عىل استبيان ألصحاب مصلحة متعددين، وبحوث مكتبية، ونتائج حلقة عمل ألصحاب الب، و يةدراسة خرائطبهذه المذكرة التوجيهية  

 المتعددين. 

 
  ,Migration (GCM): Well Governed Migration as an Essential The Global Compact for UN Network on Migrationانظر  3
.19 Response-Element of Effective COVID 
ي كثير  4

ي لم تكفل ف 
ي وضع غير قانون 

ي اتخذتها بعض الدول لمنع المهاجرين من الدخول ف 
من األحيان    غير أنه من المهم مالحظة أن التدابير المؤقتة الت 

 .مثل عدم دفع األجور أو تغير ظروف العمل    -ألخرى  معالجة مواطن الضعف ا

http://mignet.iomdev.org/thematic-working-group-3-regular-pathways-migrants-vulnerable-situations
http://mignet.iomdev.org/thematic-working-group-3-regular-pathways-migrants-vulnerable-situations
http://mignet.iomdev.org/thematic-working-group-3-regular-pathways-migrants-vulnerable-situations
http://mignet.iomdev.org/sites/default/files/docs/policy_brief-gcm_and_well_governed_migration_as_an_essential_element_of_effective_covid-19_response_1.pdf
http://mignet.iomdev.org/sites/default/files/docs/policy_brief-gcm_and_well_governed_migration_as_an_essential_element_of_effective_covid-19_response_1.pdf


 

  

 

ي  
 
 ؟أوضاع هشةكيف يجد المهاجرون أنفسهم ف

ي يسافرون فيها أو    أوضاعا هشة    المهاجرين  يسلم االتفاق العالمي للهجرة باحتمال مواجهة    .8
ي   األوضاعبسبب الظروف الت 

الت 

ي بلدان المنشأ أو العبور أو المقصد، و   يالقونها 
 
ي   الواردة  التوصيات ذات الصلة  تراىعي الدول عىل أن    العالمي   االتفاقشجع  يف

 
  ف

ي األوضاع الهشة
الصادرة عن   مبادئ وخطوط توجيهية مدعومة بتوجيهات عملية بشأن حماية حقوق اإلنسان للمهاجرين ف 

 . المجموعة العالمية المعنية بالهجرة

 

، ولكن يفهم أنهاألوضاع الهشة"  عبارةمتفق عليه عموما لال يوجد تعريف  و  .9 ي القانون الدوىلي
 
 5عوامل شخصية  من  ةناشئ  ا " ف

الدين،    و أ العرق،    و أ اإلثنية،    و أ التوجه الجنسي والهوية الجنسانية،    و أ نوع الجنس،    و أ ،  السن  و أ )مثل الصحة البدنية والعقلية،  

أو   و أ الحمل،    و أ اإلعاقة،    و أ الجنسية،    و أ  في  وضع  األمومة،  )بما  ظرفية  عوامل  ي  ها  الهجرة( فضال عن 
الت   واجهها يالظروف 

ي 
 
حيل(. ولذلك،  المهاجرون ف من  بلدان المنشأ أو العبور أو المقصد مثل االستبعاد من الرعاية الصحية واالحتجاز ومخاطر الي 

امنقد تتقاطع هذه العوامل أو . و أوضاع هشة إىل  أن تودي بالمهاجرين مجموعة من العوامل شأن ي  مؤثرة، تي  
 
بعضها البعض  ف

 6. والمسؤولير  وتتطور أو تتغير بمرور الوقت مع تغير الظروف والمواقع  ويفاقم بعضها بعضا 

 

 7: الفئات التالية هشة  ا أوضاعالمهاجرين الذين يواجهون  منواستنادا إىل الفهم الوارد أعاله،  .10

 

ي سياق الكوارث،    المهاجرون الذين يضطرون إىل مغادرة بلدهم األصل    أ(
تبة عىل  ف  تغير المناخ وتدهور البيئة،  واآلثار الضارة المي 

ي  
ي ذلك الغذاء الكاف 

، واالنفصال عن األرسة، وعدم الحصول عىل الحقوق االقتصادية واالجتماعية، بما ف  وعدم المساواة بير  الجنسير 

والحماية االجتماعية والعمل الالئق واألرض والمياه. وغالبا ما تتسم هذه الدوافع بدرجة معينة من اإلكراه، مما يزيد  والرعاية الصحية  

 حقوقهم والتماس اإلنصاف.  المطالبة بمن اعتماد المهاجرين عىل القنوات غير النظامية ويقلل من قدرتهم عىل 

 

يجد العديد من المهاجرين أنفسهم أثناء    . لدى وصولهم إىل مقصدهمحلتهم و المهاجرون الذين يواجهون أوضاعا هشة أثناء ر ب(  

أو العدالة، ويتعرضون   ي ظروف غير نظامية وغير مستقرة، غير قادرين عىل الوصول إىل الخدمات 
ي بلدان المقصد ف 

أو ف  عبورهم 

ي ذلك االتجار باألشخاص، واوالتجاوزاتلمجموعة من انتهاكات حقوق اإلنسان  
ي قد  ، بما ف 

ي والمعاملة الت 
لعنف الجنسي والجنسان 

وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة. ويواجه المهاجرون الذين  ه من رص  يوجدون ترف  إىل مستوى التعذيب وغير

ي 
ي    ف 

ي ذلك الحصول عىل حقوق العمل والحمايأيضا  وضع غير قانون 
ي ممارسة حقوق اإلنسان، بما ف 

الوصول ة االجتماعية و تحديات ف 

فإن  إىل    ، وبالتاىلي الالئق.  والسكن  األساسية  والخدمات  والتعليم  الصحة  ي نظم  الوضع  قانونية  و عدم  االستبعاد  من  عرض يزيد 

ه من انتهاكات حقوق اإلنسان   ي المهاجرون    يمر وقد  واالستغالل.    والتجاوزاتالمهاجرين لخطر أكير للتميير  وغير
أيضا عير بلدان تعان 

 من كارثة أو أزمة أو رصاع. 

مثل النساء الحوامل أو المرضعات، واألشخاص المهاجرون المعرضون لخطر شديد بسبب هويتهم أو ظروفهم الشخصية،  ج(  

، واألشخاص   ي
وس نقص ا  المتداعية صحتهمالمتجر بهم، والناجير  من العنف الجنسي والجنسان  لمناعة  )بمن فيهم المصابون بفير

ية(، واألشخاص ذوو اإلعاقة، وكبار السن، واألطفال )بمن فيهم األطفال غير المصحوبير  أو المنفصلير  عن ذوي  هم(،   الذين قد البشر

 
، والهوية الجنسانية،  5 الرأي السياسي أو أي رأي آخر،  كعوامل   و أالجنسية،  و أالدين،  و أالعرق،  و أاإلثنية،  و أإن تحديد نوع الجنس، والميل الجنسي

ي تؤدي إىل  متعلقة بهشاشة
.  لحصول عىل صفة  ا  المهاجرين ال يخل بالظروف األكير تحديدا الت  وهذه المذكرة التوجيهية  فاالتفاق العالمي للهجرة  الجر 

.  ان  ال ينطبق  عىل الالجئير 
ي األوضاع        ،المجموعة العالمية المعنية بالهجرة  6

مبادئ وخطوط توجيهية مدعومة بتوجيهات عملية بشأن حماية حقوق اإلنسان للمهاجرين ف 
 . 7-5  فحاتصال  ،الهشة

   Providing –Roundtable session 1.1"  معلومات أساسية بعنوان ( ورقة  2019لهجرة والتنمية )اإلكوادور،  المعني با  انظر أيضا المنتدى العالمي  7
regular pathways from crisis to safety  مبادئ وخطوط توجيهية مدعومة بتوجيهات عملية بشأن  المجموعة العالمية المعنية بالهجرة،  " و

ي األوضاع الهشة
 . 7-5، الصفحات حماية حقوق اإلنسان للمهاجرين ف 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/PrinciplesAndGuidelines_AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/PrinciplesAndGuidelines_AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/PrinciplesAndGuidelines_AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/PrinciplesAndGuidelines_AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/PrinciplesAndGuidelines_AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/PrinciplesAndGuidelines_AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/PrinciplesAndGuidelines_AR.pdf
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  و أ عرقهم    و أ   إثنيتهم  و أ جنسهم    و أ سنهم    جميعهم معرضير  للخطر بشكل خاص. وسيتعرض البعض للتميير  ألسباب منها يكونون  

ل  و أ لغتهم    و أ دينهم    و أ جنسيتهم   التميير   ي العديد منهم من 
أو وضعهم كمهاجرين. ويعان  عدة  ميولهم الجنسية وهويتهم الجنسانية 

 ما تكون أسباب  
ً
ا  8متقاطعة. كثير

 

ي سياق الهجرة الدولية، قد يكون   .11
 
ي    األطفالوف

 
 بصفتهم  زدوج أو متعدد،  هش م   عوضف

ا
هم ف  متأثرين بالهجرة،   وأطفاال  أطفال

ي بلدان المقصد أو العبور وقد ال تتاح لهم  أو  )أ( أنفسهم مهاجرون، إما بمفردهم أو مع أرسهم،  
 
)ب( ولدوا ألبوين مهاجرين ف

ي حير  هاجر أحد الوالدين أو كال يمكثونإمكانية الحصول عىل الوثائق أو )ج( 
 
ي بلدهم األصىلي أو بلد ثالث، ف

 
هما إىل بلد آخر.  ف

ي أو االجتماىعي أن تكون مرتبطة  ضعف أخرى  مواطن  ومن شأن  
  هم توجهأو  ؛  همنوع جنسأو ب؛  لألطفال  باألصل القومي أو اإلثت 

  هم وضعأو  ;  تهم؛ أو سنهموضع مواطنو  أ ؛  تهمأو إقام  تهم هجر أو وضع  ؛  تهمإعاقأو  ؛  أو دينهمالجنسانية؛    وهويتهمالجنسي  

ه؛ أو  همرأيأو االقتصادي؛  ي  9  . أي وضع آخر السياسي أو غير
 
ا ما يتعرض األطفال المهاجرون لمختلف أشكال اإلساءة، بما ف وكثير

التعليم والرعاية الصحية وحماية   ي الحصول عىل 
 
ي واالستغالل واالتجار ويواجهون عقبات ف

ذلك العنف الجنسي والجنسان 

ي و
ي مجال  األطفال والخدمات األساسية لضحايا العنف الجنسي والجنسان 

 
حاصلير  عىل الوثائق  العدالة، وال سيما إذا كانوا غير  ف

الخدمات   . القانونية من  استبعادهم  بسبب  المقصد  وبلدان  العبور  بلدان  ي 
 
ف مخاطر  أيضا  المهاجرون  األطفال  يواجه  وقد 

لسخرة األطفال،   اإلقامة غير المستقرة أو غير النظامية، والتعرض  ووضع،  لالعتبارات الجنسانيةاألساسية المراعية لألطفال و 

وعدم كفاية ترتيبات حماية الطفل وضماناته، مما يعرضهم لمزيد من  انتهاكات حقوق اإلنسان. وقد تؤدي القوانير  واألنظمة 

أفراد أرسهم و  األطفال عن  إىل فصل  لجمع شمل األرس  التقييدية  الراعية لهموالممارسات  الرئيسية  ، مما يزيد من  الجهات 

 . هشاشتهم

نتيجة ممارسات التوظيف االستغاللية وغير   النساء والفتيات،وهناك مواطن ضعف محددة يواجهها المهاجرون، وال سيما   .12

ي ذلك المتعلقة بدفع رسوم التوظيف، وسوء ظروف العمل. 
ويشمل ذلك األشخاص الذين ربما تم توظيفهم    10  القانونية، بما ف 

ي بلدهم األصىلي أو بلد العبور، فضال عن ا
ي كثير من األحيان عىل  ف 

. وتعتمد بعض القطاعات ف  عيير  لعمال المهاجرين غير الشر

ي االقتصاد 
ات ف  ، وهم أكير عرضة لالستغالل المحتمل. والنساء المهاجرات كثير قوة عاملة غير رسمية أو عىل عمال غير نظاميير 

قوق العمل أو الخدمات. وتتعرض المهاجرات  غير الرسمي وال سبيل لهن للحصول عىل عمل الئق وحماية اجتماعية أو عىل ح

ي  
والجنسان  الجنسي  والعنف  العمل  مكان  ي 

ف  والتحرش  العنف  من  ايد  مي   الجرائم    –لخطر  عن  اإلبالغ  ي 
ف  ددن  يي  ما  ا  وكثير

والتجاوزات بسبب وضعهن غير المستقر كمهاجرات، وبالتاىلي فإنهن غير قادرات عىل ممارسة حقوقهن والتماس سبل انتصاف  

ي ذلك العنف الجنسي  من
اسبة وفعالة. ثم إن عامالت المنازل المهاجرات معرضات بشكل خاص النتهاكات حقوق اإلنسان، بما ف 

  . ي
 والعنف الجنسان 

 

ي الهدف  .13
  من أهداف االتفاق العالمي للهجرة، فإن  2وكما لوحظ ف 

من بير    الكوارث واآلثار الضارة لتغير المناخ والتدهور البيئ 

ي تجير الناس عىل االنتقال. فمن ناحية، هناك األشخاص الذين يضطرون إىل المغادرة 
العوامل السلبية والعوامل الهيكلية الت 

ي سياق الكوارث المفاجئة. ومن ناحية أخرى، ترتبط اآلثار الضارة لتغير  
و/أو أولئك الذين ال يستطيعون العودة إىل ديارهم ف 

ي قد تؤثر سلبا عىل حقوق الناس وعىل سبل عيشهم ووضعهم االجتماىعي المناخ أيضا باألحدا
ث والعمليات البطيئة الظهور، الت 

األجل، فضال عن   الطويلة  أو  ة  القصير أو  الموسمية  الهجرة  يشمل  األوسع نطاقا، مما يستلزم سلوكا متكيفا قد  واالقتصادي 

ي بعض الحاالت االنتقال المخطط له )ا
من أهداف االتفاق العالمي للهرجة(. كما قد يشكل   5نظر الهدف  الهجرة الدائمة، وف 

ي المكان استجابة لهذه العوامل المناخية والبيئية، وقد يحدث ذلك إما طوعا  
ي عير  المكان    -المكوث ف 

حيث يقرر الناس البقاء ف 

 أو ال إراديا، حيث يفتقر الناس إىل الموارد الالزمة للتنقل.   - والتكيف محليا 

 

 
 . 5انظر الحاشية   8
  . 5انظر الحاشية    9

بشأن الحصول عىل الخدمات    6لهجرة اليد العاملة، والفريق العامل المواضيعي  الثنائية    االتفاقات  بشأن  4الفريق العامل المواضيعي    انظر أيضا عمل  10
   من أهداف التنمية المستدامة.   7-10الهدف  و 



 

  

 

 

 هي السبل النظامية للدخول واإلقامة؟ما 

أنها آليات قانونية أو سياساتية   .14 ألغراض هذه المذكرة التوجيهية، يفهم من سبل الهجرة النظامية من أجل الدخول واإلقامة 

ي إقليم دولة )بغض النظر عما إذا كان الدخول األول  
 
 و/أو  و/أو إدارية تنص عىل السفر النظامي و/أو الدخول و/أو اإلقامة ف

ً
نظاميا

 مؤقتا(. 

 

امات القانون  التقديرية وغير التقديرية  ويشمل ذلك كال من السبل النظامية  .15 . وإذا كانت السبل غير التقديرية تؤدي إىل تنفيذ الي  

قام من باب ممارسة السلطة التقديرية والت
ُ
ط بدقة سبال تقديرية، إذ ت عاون  الدوىلي لحقوق اإلنسان، فإن القانون الدوىلي ال يشي 

لضمان حماية  فعالة  أداة  واإلقامة  للدخول  النظامية  السبل  وتعد  المعنية.   الدولة  سلطات  جانب  من  الدوليير   والتضامن 

ي أوضاع هشة. 
 
 المهاجرين وحقوقهم، بمن فيهم المهاجرون ف

 

: و  .16  يمكن إتاحة سبل الهجرة النظامية من خالل ما يىلي

 

I.   ة الحصول عىل  ؛ميناء الدخول إىل الوصول قبل  تأشير

II.   ة الحصول عىل  ميناء الدخول؛ إىلعند الوصول تأشير

III.   ي وضعية غير نظامية ويوجدون فعال داخل اإلقليم؛  التسويةعملية
 أو منح اإلقامة و/أو تضي    ح العمل للمهاجرين الذين هم ف 

IV. ي   تعديل الوضع من
ي اإلقليم، سواء ألن صالحية الوضع األصىلي ستنقض 

حالة هجرة إىل أخرى للمهاجرين الموجودين بالفعل ف 

 أو بسبب وجود وضع آخر.    

 

: ومن األمثلة عىل ال -10 .17 ي تؤدي إىل ما يىلي
ة واإلقامة/تضي    ح العمل الت   سيناريوهات المذكورة أعاله سبل مثل إجراءات التأشير

 

 

 

 

 قبل/عند  الوصول
 

•   ، ي بلدهم األصىلي
تسهيل الدخول النظامي واآلمن للمهاجرين الذين يواجهون حاالت هشاشة ف 

ات إنسانية، وجمع شمل األرس، والر  ي ذلك من خالل منح تأشير
عاية الخاصة، وتصاري    ح  بما ف 

 العمل. 

المقصد بطريقة نظامية وآمنة   • إىل دولة  بالسفر   ، العابرون  للمهاجرين، بمن فيهم  السماح 
ها.   ألسباب متعلقة بالرأفة أو اإلنسانية أو غير

ي اإلقليم 
امات حقوق إتاحة إمكانية الحصول عىل وضع نظامي عندما تكون عودة المهاجر مخالفة   • الوجود فعال ف  اللي  

ي ذلك عىل سبيل المثال ال الحض مبدأ عدم اإلعادة القشية
بموجب القانون   اإلنسان، بما ف 

الدوىلي لحقوق اإلنسان؛ 
11 

 إتاحة تمديد اإلقامة المؤقتة؛  •

 
التمسك بحظر عودة المهاجرين عندما يكون هناك خطر حقيقي ومتوقع  ب، أكدت الدول من جديد التزامها  للهجرة  العالمي   االتفاق من    21في الهدف    11

( وفقا  عدم اإلعادة القسريةوالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية والمهينة، أو أي ضرر آخر ال يمكن إصالحه )بالموت  
ضمان العودة اآلمنة والكريمة وإعادة  لهجرة، ورقة موقف، المعنية با  اللتزاماتنا بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان. انظر أيضا شبكة األمم المتحدة

 . اإلدماج المستدام

https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/position_paper_-_ensuring_safe_and_dignified_return_and_sustainable_reintegration.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/position_paper_-_ensuring_safe_and_dignified_return_and_sustainable_reintegration.pdf


 

  

 

ي الحياة الخاصة واألرسية والحفاظ عىل وحدة األرسة؛  •
 
 التمسك بالحق ف

 ضمان مصالح الطفل الفضىل؛  •

الو  • تسوية  رفاه  إتاحة  الحقوق وضمان  الحصول عىل  ودعم  أوضاع هشة،  لمعالجة  ضعية 
ي المجتمع؛

 
اكهم ف  المهاجرين وإرسر

بالبشر   • واالتجار  والتحرش  والعنف   ، ي
الجنسان  الجنسي  العنف  من  الناجيات  حقوق  دعم 

 والعمل القشي وممارسات التوظيف التعسفية؛

أخرى   • إىل  هجرة  حالة  من  الوضع  تعديل  ي  إتاحة 
 
ف بالفعل  الموجودين  المهاجرين  لفائدة 

 اإلقليم؛

 ضمان أال يؤدي فقدان العمل إىل فقدان وضع الهجرة النظامية تلقائيا؛  •

 االستجابة الحتياجات سوق العمل.  •

 

، والرعاية من الجهات الخاصة،   ومن السبل التكميلية لالجئير   .18 برامج الدخول ألسباب إنسانية، وجمع شمل أرس الالجئير 
يتم من خاللها قبول األشخاص المحتاجير     وقد تم تطوير هذه السبل كوسائل    وفرص التنقل من أجل العمل والتعليم. 

  بلدان ثالثة وإتاحة صلة وصل تؤدي إىل حل دائم لالجئير  
 
 12. إىل الحماية الدولية ف

ها؟  ما هي   االعتبارات المتعلقة بالرأفة واإلنسانية أو غير

ي أوضاع هشة تحديد   .19
ها من االعتبارات ذات الصلة بالمهاجرين ف  من شأن قانون حقوق اإلنسان واالعتبارات اإلنسانية وغير

امات والمبادئ الدولية لحقوق اإلنسان. ومن  فّعل االلي  
ُ
ي ت
ي الحياة الخاصة واألرسية،  أسباب الدخول واإلقامة الت 

ذلك  الحق ف 

ي الصحة، ومبدأ المساواة  
ام الُمتفرع عنه فيما يخص الحفاظ عىل وحدة األرسة، ومبدأ المصالح الفضىل للطفل، والحق ف  وااللي  

ي العمل، ومبدأ عدم اإلعادة القشية من بير  أمور أخرى. 
، والمبادئ والحقوق األساسية ف   وعدم التميير 

 

، يمكن أيضا توسيع سبل الدخول أو اإلقامة العتبارات الرأفة واإلنسانية  .20   ال ينص عليها القانون الدوىل 
  الحاالت الئى

 
وحئى ف

. وقد تتيح الدول سبال نظامية   التقديرية والتعاون والتضامن الدوليير  ها من االعتبارات من باب ممارسة السلطة  أو غير

   
 
ف فئات  لفائدة  واإلقامة  ام  للدخول  االليى  أو  الدوىل   التضامن  قبيل  من  إنسانية،  اعتبارات  أساس  عل  هشة  أوضاع 

  أثناء  
 
  ذلك حاالت الطوارئ اإلنسانية، ف

 
  عدد من الحاالت المختلفة، بما ف

 
بالمستقبل. ويمكن تطبيق هذه السبل ف

بيل المثال، وضعت بعض الدول  الطوارئ الصحية العمومية، أو للتصدي لتحديات التنقل المتصلة بتغير المناخ. فعل س

( لدخول فئات من األشخاص الذين يضطرون إىل  التقديرية عل المستوى اإلقليم  )ودون اإلقليم  التدابير  العديد من 

  عل أساس مبادئ اإلنسانية والتضامن. 
  سياق الكوارث، واآلثار الضارة لتغير المناخ، والتدهور البيئ 

 
 التنقل ف

 

 للمهاجرين الذين وقد يكون الدخول وا
ً
 مناسبا

ً
إلقامة عل أساس حقوق اإلنسان أو ألسباب إنسانية أو اعتبارات أخرى أمرا

 :   حاالت هشاشة. ومن ذلك عل سبيل المثال ال الحرص ما يل 
 
 يجدون أنفسهم ف

 

 المهاجرون الذين يسعون إىل جمع شمل األرسة؛   •

صان من •
ُ
 خالل االندماج المحل  مع وضع آمن؛  األطفال الذين تقرر أن مصالحهم الفضل ت

صان باالنتقال إىل بلد ثالث؛ •
ُ
 األطفال الذين تقرر أن مصالحهم الفضل ت

  سن  •
 
  بلد اإلقامة منذ الطفولة، الذين قد يصبحون غير نظاميير  ف

 
 عاما؛ 18األطفال والشباب الذين يعيشون ف

  سياق الكوارث واآلثار الضارة لتغير المناخ المهاجرون الذين يضطرون إىل التنقل و/أو غير   •
 
القادرين عل العودة ف

؛   
 والتدهور البيئ 

 
  الدخول   سبلعن    االتكميلية لالجئين" هنا لتمييزه   السبلاإلشارة إلى "  ترد جئين،  على الال  بينما ال ينطبق االتفاق العالمي  وهذه المذكرة التوجيهية   12
 . ةنظامي ال
 



 

  

 

وب المعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية  • ه من ض  المهاجرون الذين قد يتعرضون لخطر الموت والتعذيب وغير
ر آخر ال يمكن إصالحه )عدم اإلعادة  القرسية بموجب القان  ون الدوىل  لحقوق اإلنسان(؛والمهينة، أو أي ض 

  ذلك عدم الحصول عل الوثائق؛  •
 
 المهاجرون الذين تستحيل عودتهم ألسباب عملية، بما ف

ة أو مزمنة؛   •  المهاجرون الذين يعانون من أمراض صحية خطير

  يقدمن الرعاية لمولود جديد؛ •
ى
 الحوامل والفتيات، والنساء اللوات

 الناجون من التعذيب؛   •

 المهاجرون الذين أقاموا روابط عاطفية أو شخصية أو اقتصادية أو اجتماعية دائمة مع بلد المقصد؛ •

  سياق الهجرة العابرة؛ •
 
  ذلك ف

 
 الناجون من الجريمة، بما ف

؛  •  الناجيات من العنف والتحرش الجنسيير  والجنسانيير 

ه من أشك  •   العمل؛الناجون من العمل القرسي أو غير
 
 ال االستغالل ف

 الناجون من االتجار باألشخاص؛  •

 المهاجرون الذين يتعرضون ألشكال التهريب المشددة.   •

 

 أمثلة عىل السبل النظامية 

 

ي انفصال األرس. فتواجه ووحدتها    حماية الحياة األرسية .21
ا ما تتسبب الهجرة ف  حق أساسي من حقوق اإلنسان، ومع ذلك كثير

األمد. وتشمل هذه   انفصال طويل  إىل  الشمل، مما يؤدي  أمام جمع  ة  الهجرة عقبات كثير انفصلت خالل عملية  ي 
الت  األرس 

والمتطلبا  ،
ً
األرسة مجموعا بقاء شمل  من  تمكن  نظامية  سبل  وجود  التقييدية العقبات عدم  والمعايير  المعقدة،  اإلدارية  ت 

ي أن يسمح  
المتعلقة باألهلية، والمتطلبات المالية الثقيلة، ونقص المعلومات والدعم، فضال عن الحواجز اللوجستية. وينبع 

ي  جمع شمل األرسة
أن توفر  بشكل فعال ومتيش بكل من دخول اإلقليم واإلقامة فيه بصورة نظامية. وباإلضافة إىل ذلك، ينبع 

.  ثم إن السبل الجيدة من حيث تصميمها وإدارتها فيما  ألفراد األرسة نفس وضع اإلقامة الذي يتمتع به مقدم الطلب األوىلي

ي الحياة  
النظامية مع التمسك بالحق ف  الرامية إىل تعزيز سبل الهجرة  ي جهودها 

يخص جمع شمل األرس تدعم الحكومات ف 

حقوق الطفل، والحد من أوجه الضعف طوال عملية الهجرة. ويفيد جمع شمل األرس بطريقة األرسية ووحدة األرسة، فضال عن  

ي الوقت المناسب المهاجرين والمجتمعات المضيفة لهم عىل حد سواء، مما يخلق االستقرار 
متيشة تحفظ الكرامة وتجري ف 

، ويسهل االندماج، وبالتاىلي يعزز التماسك االقتصادي و  -االجتماىعي  ي
.  الثقاف   االجتماىعي

 

بها،  .22 تأثرهم  النظامية ومن قابلية  الهجرة غير  المهاجرين عىل  اعتماد  الحد من  ي 
النظامية ف  الدخول  أن تساعد سبل  ويمكن 

ي سياق  
يمكن دعم  هجرة اليد العاملة،  ومساعدة كل من المهاجرين والدول عىل التخطيط لمستقبلهم بشكل أكير موثوقية. وف 

ي الح
تياجات سوق العمل عير طائفة واسعة من مستويات المهارات، فضال عن تطوير المهارات الخاصة السبل بتحديد استباف 

بمجاالت معينة. ويمكن معالجة مواطن الضعف وتجنبها بتوفير هذه السبل، واتخاذ إجراءات لضمان التوظيف العادل وفقا  

وأرسهم،  بطرق منها مثال إلغاء رسوم التوظيف وضمان لمعايير العمل الدولية والتوجيهات الدولية لحماية العمال المهاجرين 

تمتع العمال المهاجرين بظروف عمل الئقة عىل أساس المساواة مع العمال الوطنيير  وتمشيا مع المبادئ والحقوق األساسية 

ي بلدان المقصد.   
ي العمل السارية ف 

 ف 

 

ي أوضاع  بديال فعاال للهجرة    الدخول ألسباب إنسانيةويمكن أن تكون سبل   .23
غير النظامية، إذ توفر نقطة دخول للمهاجرين ف 

ه من المعايير المعمول بها. ومن   شدة بتطبيق القانون الدوىلي لحقوق اإلنسان وغير
هشة قبل سفرهم أو أثناء عبورهم، مسي 

ي بلدان المنشأ أن ييش حصول ا
ات دخول للمهاجرين من خالل خطط الدخول ألسباب إنسانية ف  لمهاجرين شأن منح تأشير

ي تجنب قيام المهاجرين  برحالت هجرة غير نظامية  
ي بلد المقصد. ويمكن أن تساعد هذه السبل ف 

عىل الحقوق والخدمات ف 

ي أو أشكال االستغالل األخرى، ويواجهون 
ي فئة الناجير  من العنف الجنسي والعنف الجنسان 

ة، يصبحون بعدها ف  وطويلة وخطير

 المهاجرين واالتجار بهم.  خطر الوقوع فريسة لشبكات تهريب



 

  

 

 

سياق   .24 ي 
 
  وف

البيئ  والتدهور  المناخ  لتغير  الضارة  واآلثار  الدخول  الكوارث،  لتيسير  التدابير  من  متنوعة  مجموعة  طبقت   ،

ي ذلك استخدام فئات الهجرة النظامية، مثل اإلقامة المؤقتة وتصاري    ح العمل، وتوفير تدابير  
 
استثنائية للهجرة،  واإلقامة، بما ف

ي ذلك من خال
 
ة، بما ف وط ورسوم التأشير ات اإلنسانية ووضع الحماية المؤقتة،  وتخفيف رسر ل االتفاقات اإلقليمية  مثل التأشير

لحرية تنقل األشخاص، واستخدام شهادات خاصة أو وثائق تكميلية أخرى مثل اتفاقات ترحال الرعاة، وتطبيق    ودون اإلقليمية

 . اإلنسانالمعايير الدولية لقانون حقوق 

 

المراعية   .25 السبل  بالصحةوتنص  المتعلقة  اإلقامة بشكل نظامي     لالعتبارات  الدخول و/أو  الصحية. عىل  الحالة  أساس  عىل 

ة أو مزمنة.   ي اإلقليم والذين يعانون  من حاالت صحية خطير
 
ويشمل ذلك منح اإلقامة النظامية للمهاجرين الموجودين بالفعل ف

ي ذلك عدم القدرة العملية  
 
ويمكن أيضا منح وضع اإلقامة النظامية المؤقتة عندما تكون هناك أسباب عملية تعوق العودة، بما ف

ة أو طويلة   عىل ، مما يسمح بإقامة قصير ي ي العالج الطتر
ات دخول لتلف  ي حير  تقدم بعض البلدان تأشير

 
السفر ألسباب صحية. وف

ي أوضاع هشة، بسبب المتطلبات  
 
ات غالبا ما ال تكون متاحة للمهاجرين ف ي المستشفيات، فإن هذه التأشير

 
ي ف ي العالج الطتر

لتلف 

 المالية الباهظة. 

 

ي  بالفعل الموجودين النظاميير   غير  المهاجرين أوضاع تسوية برامج  عادة الدول وتستخدم  .26
ويدهم  اإلقليم  ف   العمل بتصاري    ح لي  

ي  لتسوية الوضعية محددة برامج  وضع ويمكن .تمديدها أو واإلقامة
 بما متنوعة، ألغراض زمنيا  مخصصة ومحددة حاالت  ف 

ي 
 المضح به غير  العمل ومعالجة مشكلة الصحية، الرعاية عىل الحصول  إمكانية  وتوفير  الطوارئ، لحاالت التصدي   ذلك ف 

ي  أوضاع هشة ومعالجة العمال، واستغالل
ي  النظاميير   غير  المهاجرون يواجهها الت 

وإتاحة وضع   منها، والحد المقصد بلدان ف 

ي  االندماج أو  الوقت أساس  عىل اإلقامة
 تسوية الوضعية برامج  تكون أن  ويمكن  .األرسة وحدة عىل  الحفاظ  أجل  من  أو البلد ف 

ي  فعالة زمنيا والمقيدة المخصصة
، األجل ف  ي  ولكن القصير

 واإلقامة، للدخول ودائمة موحدة بآليات مصحوبة تكون أن ينبع 

، تستجيب عىل البلد داخل الحصول منها ي  المهاجرين الحتياجات وضع نظامي
تسوية   معايير  بعض أوضاع هشة. وتتألف ف 

 واإلقامة، للدخول  الالزمة الوثائق وتبسط تخفف  األطراف متعددة أو  ثنائية اتفاقات من اإلقليمي  بالتكامل المتصلة الوضعية

 .الهجرة أسباب عن النظر بضف

 

ا ما تستخدم بعض الدول سبال محددة لتنظيم أوضاع  .27   أو االستغالل الجنس  أو  وكثير
الناجير  من العنف الجنس  والجنسات 

بالبرس   االتجار  أو  العمل    
 
ف ات    االستغالل  تأشير منح  مثل  العدالة،  وعىل  والخدمات  الحقوق  الحصول عىل  من  لتمكينهم 

 ث، فضال عن إتاحة فرص العمل بصورة مؤقتة أو طويلة األجل. محددة أو تمديد اإلقامة أو تمديد رخصة المكو 

 

 
دما فيما يخص السبل النظامية؟

ُ
ي ق

 كيف يمكن للدول أن تمض 

 

ي أوضاع التوجيهية:  المبادئ   .28
ي يقدمها المهاجرون ف 

ي أن يكون اإلنسان محور إجراءات تقييم طلبات الدخول واإلقامة الت 
ينبع 

ي لإلجراءات أن تراىعي  
، وأن تدرك آثار  هشة، وينبع  مصالح الطفل بما فيها مصالحه الفضىل، وأن تراىعي الفوارق بير  الجنسير 

تضع ضمانات  أن  للدول  ي 
. وينبع  التميير  ي ذلك حظر 

بما ف  والعمل،  اإلنسان  الدولية لحقوق  المعايير  الصدمات، وأن تدعم 

فل لتمكير  جميع المهاجرين من عرض قضاياهم  إجرائية تراىعي حقوق اإلنسان وتراىعي الفوارق بير  الجنسير  واحتياجات الط 

  .  عىل أساس المساواة وعدم التميير 

 

يمكن للدول تعزيز مرونة سبل الدخول واإلقامة وإمكانية الوصول إليها من خالل ضمان وضوح المعايير المستخدمة : المعايير  .29

ي يواجهونها، ويشمل ذلك  
وشفافيتها واستنادها إىل الحقوق، واالستجابة لالحتياجات المحددة للمهاجرين، وأوضاع هشة الت 

سان واألسس اإلنسانية وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات الدولية؛ توسيع فرص الدخول واإلقامة عىل أساس حقوق اإلن



 

  

 

وتسهيل الوصول إىل الدخول بصورة نظامية من خالل اإلعفاء من المتطلبات المرهقة أو رسوم الطلبات؛ وتبسيط وتشي    ع  

ي ذلك تقديم معلومات واضحة عن مختلف الخطوات والمتطلبات، والجداول ال
 
ي يمكن التحكم فيها  اإلجراءات، بما ف

زمنية الت 

مخصص   دعم  وتقديم  األرسة؛  شمل  جمع  حاالت  ي 
 
ف األرسة  تعريف  وتوسيع  إليها؛  الوصول  يسهل  ي 

الت  اإلثباتية  والوثائق 

ي أوضاع هشة. 
 
 للمهاجرين ف

 

ي ذ  الوصول:    إمكانية .30
 
الوصول إىل سبل الدخول واإلقامة، بما ف ي 

 
ي أوضاع هشة عدة عقبات ف

 
لك عدم  يواجه المهاجرون ف

ي أشكال يمكنهم الوصول إليها؛  
 
امتالك الوثائق؛ وقصور آليات تحديد هويتهم وإحالتهم؛ ونقص المعلومات  بلغة يفهمونها وف

ي عن السلطة المسؤولة عن اإلجراء؛ واالفتقار إىل إمكانية االتصال بواسطة الحاسوب أو  
 
وانعدام العمل الالئق؛ والبعد الجغراف

إمكان وعدم  نت؛  سبل  اإلني  أو  القانونية  والمساعدة  الشكاوى  آليات  إىل  الوصول  وعدم  ؛  القنصىلي الدعم  عىل  الحصول  ية 

النظام؛ والعزلة؛ والخوف من االتصال بالسلطات بسبب  التنقل عير إجراءات  ي 
 
االنتصاف الفعالة والمناسبة؛ والصعوبات ف

ي    وضع المهاجرين غير نظاميير  أو خطر تصنيفهم عىل أنهم مرتكبو سلوك 
ي نتيجة االتجار بهم؛ وعدم االستقالل الذان 

غير قانون 

وبإحالتهم   أوضاع هشة  ي 
 
ف المهاجرين  هوية  بتحديد  عت  

ُ
ت آليات  ي وضع 

ينبع  العقبات،  هذه  ولتذليل  التطبيق.  إجراءات  ي 
 
ف

ي ذلك سلطات رعاية الطفل، و 
 
، بما ف ذلك تمشيا مع  وتطبيق هذه اآلليات من قبل سلطات مدربة ومؤهلة ومن سائر الموظفير 

ي إتاحة المعلومات والمشورة الكافية 
. وينبع  نهج متعدد التخصصات، يراىعي احتياجات الطفل، ويستجيب للفوارق بير  الجنسير 

ي أن تكون المهاجرات قادرات عىل الوصول إىل المعلومات بشكل مستقل وأال  
والمتيشة بلغة يمكن للمهاجرين فهمها.  وينبع 

كائهن ال  ذين قد يسيئون معاملتهن. يعتمدن عىل رسر

 

تمثل تكاليف تقديم طلبات الحصول عىل تصاري    ح الدخول واإلقامة، والتكاليف اإلضافية إلصدار  التكاليف:  القدرة عل تحمل   .31

ي وضع غير  
ي الطلب أو الناتجة عن إجراء اإلقامة، والغرامات المفروضة عىل األشخاص الذين هم ف 

ي سيتم تقديمها ف 
الوثائق الت 

ي 
الميل قانون  ي  ومزدوجر والمثليير   المثليات  ومهاجري  المهاجرات  للنساء  بالنسبة  وخاصة  المهاجرين،  أمام  ملموسة  عقبات   

الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحامىلي صفات الجنسير  وأحرار الهوية الجنسانية والعاطلير  عن العمل أو الذين يعملون  

الرسمي  االقتصاد غير  ي 
ي ظروف غير مستقرة وف 

أوضاع هشة ميسورة ف  ي 
المهاجرين ف  وإقامة  أن تكون سبل دخول  ي 

. وينبع 

الوثائق المطلوبة. وينطوي ذلك عىل توفير تعليمات واضحة إلجراءات تقديم  ي ذلك الحصول عىل 
أو مجانية، بما ف  التكلفة 

ي أن  الطلبات لضمان عدم توجه المهاجرين إىل السمارسة عديمي الضمير لتسهيل اإلجراءات المتعلقة
بهم، مقابل رسوم. وينبع 

ي دفع التكاليف  
ي الوقت المناسب وشفافة. وينبع 

تكون آليات طلب اإلعفاء من دفع الرسوم ذات الصلة واضحة ومتاحة وف 

ي للدول أن تتجنب فرض غرامات بسبب 
ي أن يكون اإلجراء مجانيا لألطفال. وينبع 

المتصلة بالسبل لكل مجموعة أرسية، وينبع 

 ضع الهجرة. عدم نظامية و 

 

ها من االعتبارات   اإلجراءات:  .32 ي جعل حقوق اإلنسان واألسباب اإلنسانية وغير
بغض النظر عن اإلجراء المحدد المعمول به، ينبع 

لتقديم طلب الحصول عىل تضي    ح دخول    
ً
اللوائح بوصفها أسبابا أو  القانون  ي أوضاع هشة ضمن 

ذات الصلة بالمهاجرين ف 

من خالل   للدخول  وإقامة  طلب محدد  تقديم  الفرد  فيها  يستطيع  ال  ي 
الت  الحاالت  تتجنب  أن  للدول  ي 

وينبع  واضح.  إجراء 

ي حاالت نظامية أن تصاري    ح عملهم أو  
ي يجد فيها العمال المهاجرون الذين يعملون ف 

ي أيضا تجنب الحاالت الت 
واإلقامة. وينبع 

ي لل
ي تشمل األطفال  إقامتهم قد سحبت تلقائيا لمجرد فقدان العمل. وينبع 

دول أن تعطي األولوية لطلبات جمع شمل األرس الت 

ي حير  أن برنامج تسوية الوضعية المخصص والمقيد زمنيا يمكن  
ي تشمل أطفاال. وف 

ي الحاالت الت 
وأن تطبق إجراءات معجلة ف 

المها إجراءات موحدة ودائمة لمنح  أن تضع  أيضا  للدول  ي 
ينبع   ، القصير األجل  ي 

فعاال ف  أوضاع هشة حق أن يكون  ي 
جرين ف 

  الدخول واإلقامة. 

 

ي للدول أن تصدر قرارات رسمية وفردية كتابة وأن تقدم أسباب الضمانات اإلجرائية .33
: عند تقديم طلب الدخول واإلقامة، ينبع 

ي أن تكون اإلجراءات متماشية مع الضمانات اإلجرائية األساسية، وال سيما ضمان عملية رسيعة وشفافة
، وتطبيق الرفض. وينبع 

ي للدول أيضا أن  
، واألثر المانع لالستئناف. وينبع  ي إجراءات المصالح الفضىل لألطفال، والمراجعة اإلدارية والقضائية لقرار سلتر

ي شكل يسهل الوصول إليه،  وأن تسدي المشورة القانونية مجانا وبصورة مستقلة، وأن تتيح  
تكفل الوصول إىل المعلومات ف 

جمير   
مي  إىل  اإلجراءات  الوصول  طلبات  تقديم  من  المهاجرين  تمكير   تكفل  أن  للدول  ي 

وينبع   . ومستقلير  مؤهلير   شفويير  



 

  

 

أفراد  االعتماد عىل  إىل  الصلة، حت  ال يضطروا  والوثائق ذات  المعلومات  إىل جميع  الوصول  إمكانية  تتاح لهم  بأنفسهم وأن 

أو وكالئهم عديمي الضم أو كفالئهم  كائهم المسيئير   ه هذه الجهات  أرسهم أو رسر أو غير القانون  إنفاذ  ي 
 
الفاعلة ف أو الجهات  ير 

لتقديم طلبات اإلجراءات ومتابعتها. ويجب أن يتأكد المتقدمون من عدم استخدام بياناتهم ألغراض إنفاذ قوانير  الهجرة إذا 

 لم يحظ طلبهم بالقبول. 

 

معايير واضحة وشفافة وأال يتخذ فقط وفقا لتقدير الموظف يجب أن يستند قرار منح الدخول واإلقامة إىل  الفردي:    القرار  .34

ي تحديد نطاق أسباب الدخول واإلقامة بالقانون واللوائح 
المسؤول عن القضية لتجنب التميير  وإساءة استخدام السلطة. وينبع 

ي  
ي كل حالة  والسوابق القضائية.  وبغض النظر عما إذا كانت المعايير تتعلق بحاالت فردية أو جماعية،  ينبع 

 
أن تنظر الدولة ف

اهة واستقاللية حسب أسسها الموضوعية من خالل السلطات اإلدارية و/أو القضائية المختصة.   عىل حدة وبي  

 

يمكن للرصد المستقل لسبل الدخول واإلقامة أن يندرج ضمن تصميم آليات الدخول واإلقامة ومراجعتها  الرصد واالستعراض:   .35

ي أن تكون المؤسسات الوطنية لحقوق وتنفيذها، وبالتاىلي المساه
ي يواجهها المهاجرون. وينبع 

ي معالجة األوضاع الهشة الت 
 
مة ف

ي يقودها المهاجرون، والمنظمات النسائية، ومنظمات العمال و 
ي ذلك المنظمات الت 

 
، بما ف ي

اإلنسان ومنظمات المجتمع المدن 

، قادرة عىل ها من أصحاب المصلحة المعنيير  ي للدول أن توفر  أرباب العمل، وغير
ي الرصد. وينبع 

 
 المشاركة بصورة مجدية ف

 للجمهور بيانات مفصلة موثوقة بشأن توسيع وتوافر السبل المتخذة فيما يتصل باالتفاق العالمي للهجرة. 

 

. وعندما  أثناء اإلجراء: بعد تقديم طلب للدخول واإلقامة، يجب أن يتلف  المهاجر دليال خطيا بشأن اإلجراء   الوثائق المؤقتة .36

أمام  تثبت هذه الوثيقة المؤقتة  الوضع النظامي المؤقت للمهاجر  ي اإلقليم، يجب أن 
يقدم الطلَب مهاجر موجود بالفعل ف 

ي أن يكون  
طة وهيئات اإلنفاذ األخرى بطبيعة هذا الوضع المؤقت. وينبع  ي إبالغ الشر

. وينبع  ي
السلطات حت  يتم اتخاذ قرار نهان 

ي الوقت الذي يجري فيه استعراض قضيتهم. المهاجرون قادرين عىل 
 العمل، أو أن تتاح لهم سبل العيش الكافية، ف 

 

أمام  :  الوثائق .37 حاملها  هوية  تعتمد  واإلقامة  الدخول  إجراءات  عن  الناتجة  النهائية  الوثيقة  أن  من  التأكد  الدول  عىل  يجب 

ي جميع كيانات الدولة. 
 الموظفير  العموميير  ف 

 

ي أن تتاح   خدمات الحصول عل الحقوق وال .38
بعد منح اإلقامة النظامية: بغض النظر عن سبب اإلقامة الممنوحة ومدتها،  ينبع 

ي ذلك الصحة والتعليم  
للمهاجرين إمكانية الحصول الكامل والمتساوي عىل حقوق اإلنسان والعمل والخدمات األساسية، بما ف 

ا والعمل  االجتماعية  والحماية  والعدالة  مالئم  ي 
معيسر تكوين  ومستوى  بحرية  المهاجرين  جميع  يتمتع  أن  ي 

وينبع  لالئق. 

ورية ومتناسبة فيما يتعلق   وعة ورص  . وإذا لم تكن المعاملة التفضيلية قانونية ومشر التفاوض الجماىعي ي 
الجمعيات والحق ف 

ا باب  المعاملة  من  اإلقامة، ُعدت هذه  الهجرة، وأسباب منح  أساس وضع  الحقوق والخدمات عىل  . بالحصول عىل  لتميير 

ي حد  
ذاتها سببا آخر للهشاشة بالنسبة وعالوة عىل ذلك، فإن محدودية فرص الحصول عىل الحقوق والخدمات قد تكون ف 

 للفرد. 

 

ي للدول أن توفر سبال لالنتقال إىل من وضع إىل آخر:  االنتقال   .39
ي أوضاع هشة، ينبع 

عندما تمنح اإلقامة المؤقتة للمهاجرين ف 

ي ذلك ال
ي للدول أن تيش التمديدات والتجديدات وعمليات االنتقال وضع آخر، بما ف 

ي تتيح اإلقامة الطويلة األجل. وينبع 
سبل الت 

التكلفة، بغية ضمان استمرارية اإلقامة ومنع  إىل وضع آخر للهجرة النظامية من خالل إجراءات واضحة ومبسطة وميسورة 

ي أوضاع هشة من أن يصبحوا غير حاملير  للوثائ
 ق القانونية. المهاجرين ف 

 

 مبادئ التنسيق والتعاون بير  أصحاب المصلحة المتعددين

 

اك  ككل: نهج المجتمع   .40 ي إرسر
ي يقودها المهاجرون، والمؤسسات الوطنية ينبع 

ي بما فيها المنظمات الت 
منظمات المجتمع المدن 

ها من أصحاب المصلحة مثل المهاجرين والشتات ومنظمات   لحقوق اإلنسان ونقابات المحامير  واألوساط األكاديمية وغير



 

  

 

ي تقد
هم من المنظمات الت  م المساعدة والمعلومات والمشورة القانونية الشباب والنساء ومنظمات أرباب العمل والعمال وغير

ي تصميم السبل وتنفيذها ورصدها واستعراضها وتحديد سبل  
 
أنفسهم، ف أوضاع هشة، والمهاجرين  ي 

 
والتمثيل للمهاجرين ف

ي 
ي تحديد األوضاع الهشة الت 

 
ك أصحاب المصلحة المعنيير  بصورة مجدية ف ي للدول عىل وجه الخصوص أن تشر

جديدة. وينبع 

اتيجيات توسيع سبل  يتعير    التصدي لها، وتقديم المعلومات والمشورة القانونية، ورصد التنفيذ، وتحديد العقبات، وتعزيز اسي 

 الدخول واإلقامة. 

 

ي جميع    :  نهج الحكومة ككل .41
 
ي والرأسي ف

يتطلب تعدد أبعاد الهجرة استجابات تضمن اتساق السياسات عىل الصعيدين األفف 

الحك ومستويات  مخاطر قطاعات  من  والحد  المناخ،  بتغير  المتصلة  الوطنية  والسياسات  اتيجيات  لالسي  أيضا  ي 
وينبع  ومة. 

، وحماية الطفل، وغير ذلك من األوضاع الهشة، أن تتناول  ي
الكوارث، ومكافحة االتجار، واستغالل العمال، والعنف الجنسان 

ي ضمان إمكانية الوصول إىل السبل ومتطلبات    وتتضمن سبل الدخول واإلقامة. ويمكن لنهج الحكومة ككل أن يساعد 
 
أيضا ف

 . الدخول واإلقامة، فضال عن اإلجراءات المبسطة والمناسبة من حيث التوقيت للمهاجرين

 

ي تعزيز توافر السبل ومرونتها وفعاليتها لدخول وإقامة    : وىل  التعاون اإلقليم  والد .42
 
يمكن للتعاون اإلقليمي والدوىلي أن يسهم ف

ي زيادة التعاون  
 
وطا برغبة بلد المنشأ ف ي أال يكون إنشاء آليات لدخول وإقامة المهاجرين مشر

ي أوضاع هشة. وينبع 
 
المهاجرين ف

 بشأن إعادة الدخول. 

 

  

ي الوقت المناسب   
أنشئت شبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرة لضمان تقديم الدعم الفعال والمنسق عىل نطاق المنظومة ف 

ي  
أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية. والفريق العامل المعت  العالمي من  ي تنفيذ ومتابعة واستعراض االتفاق 

إىل الدول ف 

ي  
ي إطار الشبكة،    اع هشةأوضبالسبل النظامية للمهاجرين ف 

بدعم الدول    وكلفهو أحد األفرقة العاملة المواضيعية المنشأة ف 

العامل   الفريق  ي قيادة 
والنظامية. ويشارك ف  والمنظمة  اآلمنة  الهجرة  إتاحة سبل  ي توسيع وتنوي    ع 

المتحدة ف  األمم  مفوضية 

ال  ومنظمة تحالف العمل،  ،السامية لحقوق اإلنسان ، ويتألف من ممثلير  عن  وشبكة آسيا والمحيط  هادئ لحقوق الالجئير 

اء تقنيير  يعملون عىل إيجاد سبل للهجرة اآلمنة   ي وخير
ي جميع   والنظاميةوكاالت األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدن 

ف 

   الواسعة والمتنوعة. ة هذه الجهات أنحاء العالم. وقد استفادت صياغة هذه الوثيقة من خير 



 

  

 

ي سياق كوفيدالمرفق: 
 
ي اتخذت ف

 1913-التدابير الت 

ي جملة أمور،  تصاري    ح عمل وإقامة ممتدة، وإمكانية مبسطة للوصول إىل عمليات 
 
فيما يتعلق بسبل الدخول واإلقامة، لدى بعض الدول، ف

ي من الحاجة 
عف 
ُ
ي ذلك من خالل عمليات آلية ت

 
إىل تقديم طلب؛ ووضع   تقديم الطلبات وتجديدها، وال سيما عير حلول عن بعد، بما ف

ي قطاعات تعتير أساسية مثل الرعاية الصحية والزراعة؛ أو اإلعادة القشية المعلقة مؤقتا. وعزز 
 
ي ذلك بالنسبة للعاملير  ف

 
، بما ف ت  نظامي

ها من الخدمات األساسية، وتعزيز  سبل    بعض الدول الحماية الممنوحة من خالل الوضع، لضمان الحصول عىل الرعاية الصحية وغير

ات مؤقتة أو يسعون إىل تسوية أوضاعهم.  ي ذلك لمن يحملون تأشير
 
 كسب العيش، بما ف

 

ي ذلك التحول إىل  
 
ومن الممارسات الواعدة األخرى اتخاذ تدابير واسعة النطاق للتصدي للتحديات اإلجرائية المرتبطة بالجائحة، بما ف

ها، واستخدام الت داول عن بعد إلجراء المقابالت وجلسات االستماع، وتحديد أولويات مسائل المنصات الرقمية لتقديم الطلبات وتجهير 

ات وحاالت تعليق معالجة   الهجرة العاجلة )مثل حاالت العنف األرسي الشديد واالتجار( التخاذ قرارات عاجلة، عىل الرغم من التأخير

ي بعض الحاالت، تم ت
 
ي قضايا أخرى مرتبطة بالهجرة. وف

 
ي وقعت ف

نوي    ع وتبسيط اإلجراءات مع إلغاء بعض المتطلبات اإلدارية،  الطلبات الت 

ي حاالت أخرى، انتقدت اإلجراءات المتعلقة  
 
ي أوضاع هشة إىل سبل جديدة أو أكير مرونة. وف

 
مما سهل بشكل كبير وصول المهاجرين ف

 رص عما كان متوقعا.  بخطط التسوية المستهدفة لكونها معقدة ومرهقة إداريا وغير شاملة، مما أدى إىل انخفاض الف

 

ي  
صدرت   19-منح األشخاص الذين رفضت طلبات لجوئهم قبل جائحة كوفيد  ،أذربيجانوف 

ُ
ط العودة، ولم يحتجزوا، وأ  لشر

ً
 مؤقتا

ً
تعليقا

ات مؤقتة ولم يتمكنوا من العودة إىل بلدانهم األصلية تمديدات تلقائية لإلقامة،    لهم تصاري    ح إقامة مؤقتة. كما منح آخرون يحملون تأشير

ي الحفاظ عىل  
ونية فعاال ف  اتهم، من دون الحاجة إىل وثائق إضافية. وكان االنتقال المبكر إىل الخدمات اإللكي  بغض النظر عن فئة تأشير

خدم سابقا عن طريق العيادا
ُ
ي كانت ت

ي المناطق النائية، الت 
ي ذلك للمهاجرين الموجودين ف 

ت إمكانية الحصول عىل خدمات الهجرة، بما ف 

 المتنقلة. 

 

ي  
، يكون األشخاص الذين رفضت طلبات لجوئهم من بير  األشخاص المؤهلير  اآلن للتقدم بطلب للحصول عىل إقامة دائمة إذا كنداوف 

ة ال   ي قطاع الرعاية الصحية خالل الجائحة. وقد منح المهاجرون الذين فقدوا وضعهم أثناء الجائحة تمديدا يتجاوز في 
  90كانوا يعملون ف 

ي انتظار تقديم طلباتهم. وجرى التعجيل بتجهير  طلبات الحماية العاجلة يوم
ا المعتادة سعيا إىل تسوية وضعيتهم، ومنحوا اإلذن بالعمل ف 

 . ي حير  من المحتمل أن عمليات الهجرة األخرى ربما عانت من التأخير
، ف   المقدمة من ضحايا االتجار والعنف العائىلي

 

ي آذار/مارس 
ه  كولومبيا، اعتمدت 2021وف  ويليير  بموجب نظام الحماية المؤقتة وغير  

النظام األساسي للحماية المؤقتة للمهاجرين الفي 

ي البق
ويليير  الراغبير  ف   

اء  من المقتضيات المتصلة بالهجرة. ونظام الحماية المؤقت هذا هو آلية قانونية للحماية المؤقتة للمهاجرين الفي 

ي كولومبيا بصورة مؤقتة والذين يم
ي مرسوم سابق. ورغم أن هذه الحماية المؤقتةف 

للمهاجرين   تثلون لمعايير الهجرة المنصوص عليها ف 

ا بجائحة كوفيد ي كولومبيا ال ترتبط ارتباطا مبارسر
ويليير  ف   

، وتوفر  2031أيار/مايو    30، فإنها صالحة لمدة عشر سنوات حت   19-الفي 

ي حماية الحقوق وتيسير الحصول عليهاوثيقة هوية تمنح وضعا نظاميا فيما يخص 
 . الهجرة وتسهم ف 

 

ي االقتصاد   19-واعتمدت إيطاليا تدابير عاجلة لدعم العمال واالقتصاد خالل أزمة كوفيد
تنص عىل إضفاء الطابع الرسمي عىل العاملير  ف 

، تنص   ي هذين القطاعير 
ين ف  . وبالنسبة للعمال المهاجرين، الكثير ىلي

ي قطاىعي الزراعة والعمل المي  
غير الرسمي من الوطنيير  والمهاجرين ف 

ين األول/أكتوبر    التدابير  الحصول عىل تجديد أوىلي لمدة ستة أشهر،   2019عىل أنه يمكن لمن انتهت صالحية تضيحهم بعد نهاية تشر

 
تحاول هذه اللقطة تسليط الضوء عىل العنارص الواعدة لبعض االستجابات المحددة ولكنها ال تقيم كل ممارسة بشكل شامل.   13
ي أن جميع عنارص يه، وعل

ي القائمة ال يعت 
ي إيجابية، أو أن  ل ممارسةالأو االستجابة فإن إدراج مثال ف 

لبلد أو صاحب المصلحة المعت 
 العمىلي ال تشوبه شائبة.  ا تنفيذه



 

  

 

ي هذين القطاعير  االقتصاديير   
 
ي عالقة عمل رسمية. ويمنح نفس التضي    ح ألي عامل مهاجر ف

 
بمن فيهم   -يمكن تمديده الحقا إذا دخلوا ف
أي تضي    ح  لم يحصلوا عىل  العمال    -قط    من  ي عالقة عمل رسمية مع هؤالء 

 
بالدخول ف مون  يلي   الذين  العمل  أرباب  بناء عىل طلب 

 (.      2020أيار/مايو   19المؤرخ  34من المرسوم رقم  103المهاجرين )المادة 

 

ي جمهورية كوريا،
 
يوما، ومددت جميع    50مددت عقود عمل العمال األجانب المؤقتير  الذين أوشكت عقودهم عىل االنتهاء لمدة    وف

نت، وتم  ة األجل التقدم بطلب تمديد عىل اإلني  ات القصير اب نهايتها، ويستطيع حاملو التأشير ات الطويلة األجل تلقائيا عند اقي    التأشير
ة السماح للمهاجرين الذين لديهم مغادرة مقررة من   يوما.  60إىل  30تمديد في 

 

ي  
 
 للتحديات المتصلة  هولنداوف

ً
"  ، وإدراكا طة والحصول عىل خدمات الضحايا، مددت مؤقتا "مهلة التفكير بالجائحة فيما يخص إبالغ الشر

ي تتاح للناجير  من االتجار. 
 الت 

 

ي  
تغالوف  األول/أكتوبر  الير ين  ي آذار/مارس وتشر

أسفرت مراسيم متتالية صادرة ف  مهاجر لديهم طلبات   356700عن حصول    2020، 
ي ذلك الرعاية الصحية  تضي    ح إقامة قيد النظر عىل إقا

ي يتمتع بها المواطنون، بما ف 
مة مؤقتة مع إمكانية الحصول عىل نفس الحقوق الت 

 .  والدعم االجتماىعي

 

ي  
ات لنحو مليون عامل مهاجر من كمبوديا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وميانمار تايلندوف  دمت تمديدات متوسطة األجل للتأشير

ُ
، ق

ات، مع لتخفيف النقص المحتم ي اليد العاملة مع إعادة فتح اقتصاد البلد. ومنح مواطنون أجانب آخرون تمديدات تلقائية للتأشير
ل ف 

ط تقديم الطلبات.    التنازل عن رسر

 

ي  
ي ذلك، تصاري    ح إعفاء خاصة ولم زمبابويوف 

، وكانت الجائحة عامال مساهما ف  ي
، ُمنح المهاجرون الذين تبير  أنهم من دون وضع قانون 

ونية لتقديم الطلبات. يعاق  بوا. وأنشئت منصة إلكي 

 

تدابير الطوارئ وطبقت بطريقة تقديرية، وإىل توسيع  ا ما وضعت كجزء من  ي كثير
النهج الواعدة، الت  ثمة حاجة إىل توحيد بعض هذه 

ي أن تكون تدابير التأهب واالستجابة الصحية الشاملة للجميع  
جانبا أساسيا من جوانب إدارة  نطاقها وتدوينها. وعىل وجه الخصوص، ينبع 

ي إجراءات تشغيل موحدة تستند إىل   19-الهجرة. وهناك فرصة إلدراج بعض الممارسات والدروس الواعدة المستفادة من جائحة كوفيد
ف 

ي يواجهها المهاجرون
ي سياقات    نهج قائم عىل الحقوق من شأنه أن يساعد عىل ضمان فعالية التدابير المتخذة لمعالجة أوجه الضعف الت 

ف 
ي المستقبل. والواقع أن كوفيد

سلط الضوء عىل الدور الذي يمكن أن تؤديه سهولة الوصول إىل العمليات المتعلقة بالهجرة    19-الطوارئ ف 
وأوضاع الحماية المستقرة كحواجز ضد انتهاكات الحقوق، والصدمات االجتماعية واالقتصادية، والتحديات ذات الصلة. ومع استمرار 

ي التغلب عىل األزمة واالستعداد لالنتعاش، أصبح من الواضح أن الجائحة زادت أيضا من حدة المشاكل    الدول
أنحاء العالم ف  ي جميع 

ف 
ي إدارة الهجرة، مما أوجد ظروفا قد تفاقم مواطن الضعف القائمة للمهاجرين، ال سيما عندما يتعلق األمر بتوافر ومرونة السبل

 القائمة ف 
 14ل عىل الحقوق، إذا لم تنفذ تدابير التصدي والضمانات المناسبة. النظامية والحصو 

 
ية بالهجرة المتاحة  ، يرجر زيارة الصفحة الشبكية المخصصة لشبكة األمم المتحدة المعن19-لمزيد من األدوات والتوجيهات حول الهجرة وكوفيد  14

:   اعىل    .  http://mignet.iomdev.org/covid-#19لرابط التاىلي

http://mignet.iomdev.org/covid-19

