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 التضامن مع املهاجرين:  
 COVID-19 كوفيد  ائحةج مواجهةدعم اجملتمع املدين وغريه من اجلهات املعنية يف 

 

 2020متوز/يوليه  8جنيف، 
شههة ا مم ههت مةتاههني مةهلجرهها تحيههإي تيتارهها  ا فرههة مليتههوف مياوماهها ميههة تههوصدإ مملؤوزهها مملروزهها  ميإ ههن  مةهه م  ي تتوجهه  

.  كهههمن  ههه   ججملؤهههوف م،تؤهههة مةهههن    فهلرهههوف COVID-19 مةهلاو هههوف  ميهههنمت ياؤيتهههوجإز   تتهلهههو    هليتهههت   جهههو  جو اههها 
يهلؤههههم  مة  اههههوف ميوقجرهههها ملمههههو  مشباههههو    ججملؤههههوف مي ههههةو  مةيتههههوجإز   مي ههههتوف   ججملؤههههوف ميهلههههو ا     ههههاو  م

 مةججملؤوف ميجاو را  ميااطوف  م،ؤوموف محملارا  ميمطوع مخلوص   غههذ كيهه   هه  مليتههوف مياوماهها  زاهلههً يف  م   رههو     
رتمف تيهلؤههم محوزهها ميهلنزههن  هه  ممشههنوص ميههمز   ئهههلاتيتت ملو اهها     ومجيتهها ملو اهها.  تههنمو مي ههة ا  ا   يفي م مهه 

 ميمي تموم ب  همه ملؤهلروف  مبو   كي     خالل  ةم مة و كا محويفصا    يفي مينمت ممل و ي  مةويل.
ميههة تا،ههي   COVID-19 ميتان ف مية زومجيتيتو ميهلنزن    مةيتوجإز  تياهلم تزيفميف تاوقؤو  بتريا مش ول م  تيوبا يه 

ميتؤررههههز  مشق ههههو . صههههويتؤتة بتههههنمبذ مشغو هههها  ميههههنمت ممل ههههو ي  م  ههههتيوبا   ههههو    ههههربتيتو    ب هههه م غههههذ  ةوشههههإ   ا 
ميارو وترا ميوقجرا يايو اا    قةرم يفمت مينخم  تنمبذ ميوقوزا م جتؤومرا   إم  قن ظال     هلجملؤيتؤو    إز   إب  . 

هلههز   طههوت ميتؤررههز ت قههرتم   ههة تزمزههن صؤو مبةثق م  كي  هو  و ي تاومم  ة مياذ س غذ  تاو زا     رث ميتأ ذ  ممدو ز  
 ميهلج إزا  كإه ممجوبً  ميتهل دً ئن ميهلؤول مةيتوجإز    صإميف   إهت     باس ميوقت  ز،و  مبتيتوك  مو  مشباو .

  صهه   م ههتةهلويف ممشههنوص  ممشنوص مةتجماهه  COVID-19مم   ميهلوم   توجريتوت  ميارو وترا ب أ   كؤو   ظ كي   
ن كههمي      مةتجما  هو باا  مياةً ميمي جيهلم  جيتت  شنو و     ب   شههن ممشههنوص ً ههإم  اههمه ملو اهها ميرههوم.   كههد

صمههع ماههو تمههوز   مههو  مشباههو  مم و ههرا   طههو زمههود   همم مشق ههو  ياؤيتههوجإز   هه  م  ههتيوبا ميارو ههوترا   زمت ههإ
 ز،و  م رتمتريروف مي اا ميهلو هها ملؤومرهها ميإم رهها  ا   وصاهها ملو اهها  يف إهههو.  مشيف ههو   ههر و  يهه  ً ههذ  هههو ميطإزمهها 

 .COVID-19ميو رني مية مي ججو    خنإ  او    مم  ا  ميتبادً ماو جو اا 
تؤة مةن   غذه    مليتوف مةهلجرهها كمف مي ههاا  ا  ههند ميايههوي. ص ههم  هه  م،تؤههة  مليتههوف    وم همه ميثبإمف  مؤن م،

  رداا  صمو  يارو  محيإي ميمي زهلرش صرهه  مةيتههوجإ    زهلؤاههو     COVID-19مةهلجرا ز مندم  هلاو وف  تهلنيفي ميابوف ب أ  
إدش   مخلههن وف ميموبوبرهها   مة ههو ي ب ههأ   يرههوف كؤو زهلههإ  خطوقههو   ةوشههإي ب ههأ  ميهلجههل ميمههو ت ماههو بههوع ملههجس  ميتاهه 

ميت ههه ي     هههن  مهههو  مشباهههو    يفمهههت مي هههاا ميهلمارههها   ميتهههن زً   مةجو هههإي   يفمهههت مملؤهههالف.  يمهههن خامهههت ههههمه 
مليتههوف مةهلجرهها شههة وف ت،ههو    هههي تمههندم ميههنمت ياؤيتههوجإز   مبههو   كيهه  ميبههمم    مةههو    مميف زهها مم و ههرا   مةههأ    

مف ميوقو رهها مي ن ههرا   مةاههومني م قت ههويفزا.  يمههن  ب ههأف  ههجويفزق  غو هها يهلؤههول مةجههو ل  غههذهت ممهه  ئههوقت اههت  مةهلههن
مينبرو  صمن م  ةم ميهلرش بتريا يايو اا.   ججملؤوف ميهلؤول    او  ميهلؤم  مبو   كي     خالل مملههوم  م جتؤههومي 

و اهها  ميهلؤههم ميال ههق  م ههرتمم مةةههويفأل  مملمههو  مم و ههرا   ميهلؤههم.  تيتجاههرق  ههة مياههاطوف محملارهها  ت ههية مةاههو مي   مةهل
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إ  ز،هههو   يف هههو  مةيتهههوجإز     طهههرع م  هههتيوتف ميارو هههوترا    ججملؤهههوف م،تؤهههة مةهههن   غذههههو  ههه  مليتهههوف مةهلجرههها تراهههد
ق   م ههتجةوت م  ههتيوتف ميارو ههوترا لو اهها    راههي    COVID-19يايو اا.  مؤم ممل و وف  مليتههوف مةهلجرهها مةجاههد

 ً    هلولا  مو  مةيتوجإز     يتو وهتت  ميجيتو  او.
 COVID-19 مرب مشبرتبههت  ههول ةوشإي جااوف م تؤوع  اااا  يمن بجملدؤت شة ا مم ت مةتاني مةهلجرا تحيإي بج وت 

 جههربم  يتةههويفل مةهلاو ههوف  م ههتجةوت م ههتيوتف ز هلههزد   ههوصدإي  ميههوقو  ميهلههوةي  ياههؤوع مليتههوف مةهلجرهها ماههو مةاههتو ف محملاههي
بهل،ههيتو ميههةهل  ب هه م  تةههويفءل.    م  ممصههإميف  م،ؤومههوف  ههول مةاههو م مةومئههرهلرا  مي ههو اا يهلههني قطومههوف ت هلههن   ههن  

 مغإم  مةؤو  وف ملرني.   ثاا        ميومقة  تو روف
  و هو  مئح    خالل همه مةجوق وف   و إ ميتمو زإ  هو    همه مةججملؤههوف   ك تههوصدإ هههمه مةاههومني مملروزهها   طههو هههي 
تهلؤم ك ة ا   و   روزا  ىت غوبت ميتنمبذ ممل و را   رثؤو حتههن ميمرههويف مةاإ ئهها ماههو ميتجمههدم ب هه م خطههذ  هه  ميمههن ي 

جإز  ب  م صهلههول.  تشئههوصا  ا كيهه  صهه   هههمه مةججملؤههوف ت ههية هههمه مميف م   ك هههي  ز،ههو  تومجهه     هها ماو يفمت مةيتو
 انجتا م  كم    بطو  مم  ا   نمهو  تزمزن ميمرويف مةاإ ئا ماو مةوم يف. –  ميمن مف 

ؤيتههو      ههرؤو مب ههو كتيتو مةتاههؤا  تنمو شة ا مم ت مةتاني مةهلجرا تحيإي  ا  ززن م مرتمف امه مليتههوف مياوماهها  يفم
تي ؤويرا   ميتنطرع ةومجيتا ملو اا  ميتؤوزم مةإ   مياإزة ةججملؤوف م،تؤة مةن   غذهو    مليتوف مةهلجرا ميإ رارا  

 .COVID-19ياند  ميثبإمف  تاةرا م  تروجوف  ميت ني لو اا 
م ميتههزمم ميههن     متررههز صريتههو  COVID-19ل مم و ههي بتههوصذ م ههتيوتف لو اهها غههذ    هههمم ميههنمت مشئههو  جيههً    ز ؤههد

 حترتم  مو  مشباو    جيً   د حيههم هههمم ميههنمت تههم م يتههزمم مم و ههي.  جيههً    ز ههؤم كيهه  ً هه     وبرهها ميو ههول 
م و ههرا ي ههو   ا جمؤوموف مشغو ا ممل و رهها  مملؤوزهها م جتؤومرهها  ميإموزهها مي ههارا  ميتهلاههرت  غههذ كيهه   هه  مخلههن وف م

 فرة مةيتوجإز   ب إف ميججملإ م   إكزهت.
 يفمؤههت مليتههوف  COVID-19 ميهلنزن    مين ل  ميااطوف محملارهها ميههة  قامههت م ههتيوتف شههو اا ياؤيتههوجإز     ههرو  

مممهرهها مب ههو   مةهلجرا ت هلترب  ثو   ياؤؤو  وف ملرني.     قت ب يتن صر  تزمزنم    ميمرويف مةاإ ئا ماههو ميتؤوزههم ميهلههوم  هه 
ك ههإكو     و ههر   هه   جههم م ههتيوبا فومرهها  مههو    – مؤايتههو  ههة مةيتههوجإز   –م مههرتمف يؤرههة هههمه مليتههوف مياوماهها 

 .COVID-19لو اا 
 حتث مي ة ا  ز،و  ممل و وف ماو ميتمرههن ت يتزم ههوف ميههة تهليتههنف اههو   م تاههو  ميهلههوةي ب ههأ  محيههإي م  جهها  مةججملؤهها 
 ميموبوبرا  مبو   كي  هنييتو مي و م ياؤيتؤة أب إه.  تنمو مي ة ا مين ل  ز،و   ا تجارم همه ميتو روف  ىت مبطةمت 
ماو ميالجئ   قههويا ميايههو   محوزهها  مههو  مشباههو  لؤرههة مةيتههوجإز   ب ههإف ميججملههإ مهه   إكههزهت  مبههو   كيهه   ههق كههم 

   مم      مي اا. باو    ميتؤتة تيتاو ي  ة غذه أبماو  اتو 
 مةةههويفأل ميتوجريترهها يالتاههو  ميهلههوةي تهلههرتف أب  مياهههلي   م   وكؤهها محيههإي ميمو ؤهها ماههو  ةههويفأل زتطاههً   ههيتو و   هه  فرههة 

 قطوموف ممل ت  م،تؤة. يمن    مم م    كثإ     ي  قت  ،و  ي،ؤو  ميتمرن امم مةةن .
 

 

مهههن  ب هههأف مم هههت مةتاهههني شهههة ا  هلجرههها تحيهههإي يهههنمت تجارهههم   توبهلههها  م هههتهلإم  م تاهههو  ميهلهههوةي ب هههأ  محيهههإي م  جههها ي
 مينمت مياهلول مةجو ً ميتوقرت  مةجادق ماو  هلرن مةججملو ا يان ل ممم،و .تمنمي  مةججملؤا  ميموبوبرا  ص،ال  م  ً   
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 تراهههدإ     هههايتتطهههي مم يوزههها ملمهههو    صهههوه مةيتهههوجإز   جمتؤهلهههوف  م هههنهت  مي هههة ا     هههرو  م ئهههطالع بو زتيتهههو  تهل
ماههو  هههلرن  ججملو هها مم ههت مةتاههني    جتوهيتههو ماههو مةاههو م ميههة  هه  شههأ  تههوخي هنهه    ههرتك ميرتكرههز مةو هت.  هههي ت،ههة 

 أييت بمرؤا  ،وصا مي   بايتويا قروس بتو ي    ن  ً ذه. 
COVID-19ميارو وترا ب أ  ميتجمدم    قت جو اا   توم م مي ة ا     خالل ميتوجريتوف  

  تمنمي ميههنمت ياؤيتؤههة 1
مةههن   هه  خههالل ممههن جااههوف م ههتؤوع  جتجملؤهها  ههة مليتههوف مةهلجرهها شقالميتههو ماههو م ههتيوتف  ججملو هها مم ههت مةتاههني 

م  جهها  مةججملؤههها يههإي ب هههأ  مح  تو ههرة بطههو   ةههويف مف م،تؤهههة مةههن   مبههو   كيههه   هه  خههالل م هههتننمم م تاههو  ميهلههوةي
  ميموبوبرا.

 
 

 جيتوف م ت ول: 
 منظمة العمل الدولية 

  يفم ت    
  وظل ش    ميتنطرع  ميتجارق   جمول م ت و ف 

+41 (0)22 799 63 48 
newsroom@ilo.org 

 

 املنظمة الدولية للهجرة 
  او  مةايتاي

 media@iom.intor  smsehli@iom.int 

 
 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

   بذف كويارم 
 . rcolville@ohchr.org 9767 917 22 41+ مةتانث ميإمسي/   رس يفم إي مشمالم

 

 منظمة األمم املتحدة للطفولة
 كإزاتوصإ اتزني 

  خ و ي ش    م ت و ف 

+1 917 340 3017 

ctidey@unicef.org 

 
 

1 19-covid-time-mobility-series-https://www.migrationnetwork.un.org/online. 
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 مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية
 ميارني  وبرو زي  

 كوتةا مخلطوتف  مةتان ا ميإمسرا 
   تً مةنزإ ميتجارمي

   تً مم ت مةتاني مةهلو تةنن مف  ملإميا 
sonya.yee@un.org 


