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 مقدمـة

ّ                   المهاجرون والالجئون هم من أشد  الفئات االجتماعية                             
ُ  ً             تأث را  بأزمة كوفيد            ً               واألكثر تضررا  من تداعياتها  19-  

هم في الخطوط األمامية االجتماعية واالقتصادية. و
للتصدي لهذه األزمة، من خالل تقديم الخدمات 

األساسية، بما في ذلك خدمات الصحة، والتنظيف، 
واألعمال المنزلية، والزراعة وإنتاج األغذية، ومن 

خالل المساهمة في ضمان استمرارية سالسل اإلمداد 
في مختلف أنحاء المنطقة العربية. وقد زادت 

ض الالجئين وطالبي              ً الجائحة أيضا   ّ                  من قابلية تعر              
اللجوء للمخاطر في المناطق الحضرية والريفية وفي 

ّ       ً                     المخيمات، وأث رت سلبا  على وصول المساعدات              
 اإلنسانية إليهم.

ٌ                               والبلدان مدعوة  إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية               
المهاجرين والالجئين وتمكينهم، ومساعدتهم في 

طويلة األجل للجائحة، التغلب على اآلثار الفورية وال

                                            ً  ما يضمن بالتالي عدم إهمال أحد. وهي مدعوة أيضا  
إلى االعتراف بمساهمتهم في مجتمعات واقتصادات 
المنطقة العربية وفي بلدانهم األصلية، وإلى مكافحة 

 كراهية األجانب والتمييز ضدهم.

 19-تتناول هذه الورقة الفنية آثار جائحة كوفيد
          ّ                جئين. وترك ز على عدة مجاالت المهاجرين والال على

ذات الصلة، بما في ذلك الصحة، وتأمين الدخل، 
                              ً               واالقتصاد، والتعليم. وتعالج أيضا  مسألة العودة 

واإلعادة الطوعية إلى الوطن، واالتجار باألشخاص 
 19-                          ّ                أثناء انتشار الجائحة. وترك ز على آثار كوفيد

والالجئين. فئات محددة هي النساء، واألطفال،  على
وتقدم في الختام مجموعة توصيات على مستوى 

السياسات يمكن تنفيذها في األجلين القصير 
والمتوسط ويمكن أن تسترشد بها البلدان في 

 استجابتها لألزمة.

 

 لماذا التركيز على المهاج��ن والالجئين  .   ً أوال  

شملت اآلثار الفورية للجائحة القيود التي فرضتها 
البلدان على حركة السكان للحد من انتقال الفيروس 

ُ              من إنسان إلى آخر. ونتيجة  لذلك، ت رك العديد من          ً                        
المهاجرين والالجئين عالقين في البلدان المضيفة من 

دون طعام أو مأوى، ومحرومين من فرص الحصول 
لعودة إلى ديارهم. كذلك، على الخدمات األساسية أو ا

لم يتمكن العديد من طالبي اللجوء من الوصول إلى 
                     ّ                 ً           بلدان اللجوء التي يتطل عون إليها التماسا  للحماية. 

ض العديد من المهاجرين أيضا  للوقوع في وضع  ّ                          ً                ويتعر      
غير نظامي ألنهم ال يستطيعون استيفاء المتطلبات 

للحصول القانونية أو الوصول إلى العمليات الالزمة 
 على تأشيرة دخول.

وقد أدت الجائحة إلى زيادة الوصم االجتماعي 
وكراهية األجانب والتمييز ضد المهاجرين، حتى أنهم 

ي الجائحة. ومن المتوقع أن   ُ                      ّ                          ات هموا بالمساهمة في تفش 
ق بأسر المهاجرين ومجتمعاتهم في بلدان المنشأ  َ   َ                                            ي لح 

ٌ                                      ضرر  كبير بفعل انخفاض التحويالت المالية، م ا يؤثر   
بصفة خاصة على األمن الغذائي، والتغذية، والحصول 

 على الخدمات األساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
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                              ٌ       من بين المهاجرين والالجئين فئات  محددة و
للخطر بوجه خاص، وهي تتضمن األفراد  معرضة

أو الذين يفتقرون  النظاميالوضع اإلداري غير  ذوي
رين ذوي الدخل إلى وثائق ثبوتية، والمهاج

والنساء المهاجرات والالجئات، والفتيات  المنخفض،
ذوات االحتياجات الخاصة، واألشخاص الذين 

يفتقرون إلى دعم أسري أو مجتمعي، واألطفال، 
واألشخاص ذوي اإلعاقة، وعديمي الجنسية. 

ٌ  عدم إهمال المهاجرين والالجئين هو أمر   وضمان                                   
العالمي من  ضروري من أجل تحقيق أهداف االتفاق

أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية، واالتفاق 
العالمي بشأن الالجئين، وخطة التنمية المستدامة 

 وأهدافها السبعة عشر. 2030 لعام

تحقيق  :من أهداف التنمية المستدامة 8-3لمقصد ا
التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من 

وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية المالية،  المخاطر
الصحية األساسية الجيدة وإمكانية حصول الجميع على 
دة والفعالة  ّ             األدوية واللقاحات األساسية المأمونة والجي                                        

 والميسورة التكلفة.

 اآلمنة الهجرة أجل من العالمي االتفاق من 15 الهدف
 على المهاجرين حصول تيسير :والنظامية والمنظمة
 .األساسية الخدمات

 يتماشى بما :الالجئين بشأن العالمي االتفاق من 72 الفقرة
 الوطنية الصحية الرعاية وخطط وسياسات قوانين مع

 المصلحة وأصحاب الدول ستقدم المضيفة، للبلدان      ً ودعما  
 الصحية م ُ ظ     ُ الن   نطاق لتوسيع والخبرات الموارد المعنيون
 الالجئين استفادة لتيسير جودتها وتعزيز الوطنية

 والفتيات؛ النساء ذلك في بما منها، المضيفة والمجتمعات
 والمصابون والمسنون؛ والشباب؛ والمراهقون، واألطفال،

 المناعة نقص وفيروس السل ذلك ويشمل مزمنة، بأمراض
 باألشخاص، االتجار من والناجون المكتسب؛ البشرية

 ذلك في بما العنف، أو النفسية، والصدمات والتعذيب،
 واألشخاص الجنس؛ نوع على القائم والعنف الجنسي العنف

 .اإلعاقة ذوو
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للمهاج��ن الصحة: أحد الشواغل الرئيسية  .     ً ثانيا  
 والالجئين أ�ناء ا�تشار الجائحة

، ال سيما أثناء  د  التغطية الصحية الشاملة ضرورية  ً                ت ع                                ّ  َ  ُ
ٍ  انتشار جائحة   الحصول على الخدمات  يشكل فيها           

ُ               الصحية تحديا  كبيرا . وينبغي أن ت تاح للمهاجرين               ً      ً           
إمكانية ولالجئين، بغض النظر عن وضعهم القانوني، 

 وعالجه. 19-كوفيد فيروس االستفادة من اختبارات

وتستبعد العديد من الدول العربية المهاجرين 
والالجئين من برامج التأمين الصحي الوطنية 

للمواطنين. وفي معظم الحاالت، يكون  المقدمة
الحصول على التأمين الصحي من مسؤولية صاحب 

وفي بعض العمل أو المهاجرين والالجئين أنفسهم. 
                                    �            البلدان العربية، بما في ذلك األردن، ا درج الالجئون 

 وطالبو اللجوء في خطط االستجابة الوطنية 
. وفي بعض الحاالت، يحول تطبيق 19-لكوفيد

تشريعات الهجرة على الالجئين دون حصولهم على 
 الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها، مع أن بعض

في  يتلقون محددة جنسياتالالجئين الحاملين 
 مختلفة وأكثر إيجابية.              ً الواقع معاملة  

ٌ                               وال تملك أعداد  كبيرة من المهاجرين والالجئين،              
سيما أولئك الذين هم في وضع إداري  وال

     ً     ً          َ          ّ    تأمينا  صحيا  أو وسائل  مالية تمك نهم  نظامي، غير
الحصول على الخدمات الصحية. وقد يترددون  من

 ً     فا  من    ً                              أيضا  في الحصول على تلك الخدمات خو
االعتقال واالحتجاز والترحيل. لذا، يعتمد حصولهم 

على الخدمات الصحية في معظم الحاالت على 
 البرامج اإلنسانية.

ويواجه العمال المهاجرون في المناطق النائية 
تحديات في الحصول  اتالمنازل المهاجر امالتوع

                         ً                 على الخدمات الصحية. وكثيرا  ما يعيش العمال 
جئون في أماكن مزدحمة، أو المهاجرون والال

مخيمات، أو مستوطنات، أو في أماكن إقامة 
ومكتظة، مع إمكانية محدودة للحصول  عشوائية

المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، مما  على
. وعالوة 19-يزيد من خطر اإلصابة بفيروس كوفيد

على ذلك، فإن العمال المهاجرين، وال سيما العمال 
َ  ض، كثيرا  ما يواجهون حواجز  الدخل المنخف ذوي                  ً       

لغوية تعوق قدرتهم على فهم توجيهات الصحة 
 والنظافة الصحية وعلى ممارسة التدابير الوقائية.

ومن األرجح أن يشارك العمال المهاجرون والالجئون 
يومي.                                   ً     ٍ في االقتصاد غير الرسمي بوصفهم عماال  بأجر  

ً  ويمكن أن يؤدي فقدان فرص كسب الرزق نتيجة                                         
بير احتواء الجائحة إلى درجة حادة من الجوع لتدا

                             ً                 وسوء التغذية، مما قد يؤدي أيضا  إلى إضعاف جهاز 
، 19-المناعة، وزيادة خطر اإلصابة بعدوى كوفيد

 وتفاقم خطورة المرض.

توفير التأمين الصحي للعمال  :المملكة العربية السعودية
هو المهاجرين قبل وصولهم إلى المملكة العربية السعودية 

ٌ                                                 أمر  إلزامي بالنسبة لوكاالت أو مكاتب التوظيف. وبموجب    
ع نطاق الحصول على خدمات الطوارئ                 ّ                                مرسوم ملكي، توس 

وعالجه  19-المجانية وعلى اختبارات فيروس كوفيد
 ليشمل العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي.

أصدرت وزارة العمل والتنمية االجتماعية  :البحرين
   ً                                    اريا  يحدد مسؤوليات أصحاب العمل والعمال إد       ً تعميما  

في القطاع  )العملمخيمات فيهم العاملون في  بمن(
منخفض من العمال في كل غرفة في           ٍ لضمان عدد   الخاص،

نة                                                     ّ   أماكن العمل، والتباعد البدني بين العمال، ومرافق محس 
 للصرف الصحي.
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والالجئين كما أن سالمة المهاجرين وطالبي اللجوء 
وصحتهم  19-المحتجزين في سياق كوفيد

بالغ. وفي بعض        ً          ٍ هي أيضا  مصدر قلق   وكرامتهم
                                        ً  الحاالت، وباإلضافة إلى المخاطر القائمة أصال ، 

العنف الجنسي والعنف القائم على نوع  مثل
ل بالمهاجرين وباألشخاص  ُ ب           ُ تقطعت الس   الجنس،

المشمولين باختصاص مفوضية األمم المتحدة 
الالجئين في مرافق مكتظة حيث إمكانية  نلشؤو

الحصول على التدابير والمعدات الوقائية 
      ً                           وأحيانا  لفترة طويلة، مما يزيد من  محدودة،

العدوى لجميع األشخاص المعنيين أي  مخاطر
سرهم                                    � المحتجزين، وموظفي مراكز االحتجاز، وا  

 ومجتمعاتهم المحلية.

لنسبة القلق ال سيما با 19-وتثير جائحة كوفيد
للمهاجرين والالجئين ذوي اإلعاقة، وكبار السن، 

واألشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، والذين 
يفتقرون إلى أوراق ثبوتية أو عديمي الجنسية، 

وأولئك الذين ال يستطيعون الحصول على العالج. 
وتنطوي الجائحة بوجه خاص على المخاطر بالنسبة 

المناعة البشرية،  للمهاجرين المصابين بفيروس نقص
جب   ُ   َ الذين ي  رون على العيش والعمل في وضع إداري       

ضون فيه للترحيل  ّ                 غير نظامي إذا كانوا في بلد يتعر                                
إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية، مما  بسبب

قد يؤدي إلى احتجازهم لفترة طويلة بانتظار نقلهم 
القيود المفروضة على السفر  بفعلإلى بلدهم األصلي 

 الجائحة. جمة عنوالنا

 اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة  .   ً لثا  ثا
على المهاج��ن والالجئين 19-كوفيد

، بلغت 2020خالل الربعين الثاني والثالث من عام 
د   ُ  ِ نسبة ساعات العمل العالمية التي ه  َ              ر ت بسبب جائحة                                

 12.1في المائة و 17.3، حسب التقديرات، 19-كوفيد
مليون وظيفة  345مليون و 495ما يعادل (في المائة 

، بلغت 1   ً       ً بلدا  عربيا   12على التوالي. وفي  )بدوام كامل
 12.4في المائة و 16.9ل المهدورة نسبة ساعات العم

ماليين وظيفة  8ماليين و 10ما يعادل (في المائة 
 .2من مجموع ساعات العمل، على التوالي )بدوام كامل

ويمكن أن تنخفض نسبة التشغيل في دول مجلس 
في المائة، حسب  13التعاون الخليجي بنسبة 

التقديرات، مع تقلبات في عدد الوظائف المهدورة 

                                                      
 واليمن. ولبنان، فلسطين، ودولة والعراق، ورية،الس العربية والجمهورية األردن، إلى إضافة الست الخليجي التعاون مجلس دول .1
2. 2020 edition, Sixth work. of world the and 19-COVID monitor: ILO. 
3. 2020 deluge, a to trickle a from – exodus expat GCC East: Middle and Africa Economics, Oxford. 

وظيفة في اإلمارات  900,000تتراوح بين 
مليون وظيفة في المملكة  1.7المتحدة و العربية

 .3العربية السعودية

اإلمارات العربية المتحدة والكويت ولبنان والمملكة مددت 
التأشيرات التي تصاريح العمل واإلقامة والعربية السعودية 

 تنتهي مدة صالحيتها أثناء تدابير اإلغالق.

اإلمارات وقد أتاحت وزارة الموارد البشرية والتوطين في 
للمهاجرين االنتقال بسهولة أكبر إلى  العربية المتحدة

 صاحب عمل آخر من خالل إنشاء سوق عمل افتراضية.
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وقد أظهرت األزمات السابقة، مثل األزمة المالية 
، أن المهاجرين والالجئين هم 2008لمية في عام العا

ً                                   أكثر عرضة  للطرد التعسفي من وظائفهم أو أكثر          
ً                                            عرضة  من العمال الوطنيين لظروف العمل المتدهورة،     
بما في ذلك عدم دفع األجور أو خفضها. وفي ما يلي 

 خصائص تنطبق بوجه خاص على المنطقة العربية:

 المهاجرون عملي ما      ً كثيرا   العربية، المنطقة في 
 مالأع في المنخفض الدخل ذوو والالجئون

 يفقدون لمن تاح ُ ت   ما       ً ونادرا   مستقرة. وغير مؤقتة
 الحماية خطط إلى الوصول إمكانية وظائفهم

 صعوبات يواجهوا أن المرجح ومن االجتماعية،
 المناخ في بديل عمل على العثور في كبيرة

 جائحة به تسببت الذي المؤاتي غير االقتصادي
 بما المعاملة، لسوء رضة ُ ع   يجعلهم مما ،19-كوفيد

 الجنسيان؛ واالعتداء االستغالل ذلك في
 وظائفهم، والالجئون المهاجرون يفقد عندما 

 عن     ً أيضا       ٍ ناجم   نظامي غير    ٍ وضع   في     ً عادة   يقعون
 مما العربية، البلدان من العديد في الكفالة نظام

 االحتجاز أو االعتقال أو للغرامات عرضة يجعلهم
 الترحيل؛ أو

 المهاجرين على خاص بوجه الجائحة أثرت 
 الرسمي غير االقتصاد في العاملين والالجئين

 الكثيرون  َ د   َ ق    َ وف   المنخفض، الدخل وظائف وفي
 ل   � تحم   عدم خطر ويواجهون ،رزقهم مصدر منهم
     ً عرضة      ّ أشد   أنهم كما اإليجار. أو الطعام كلفة

 خفض ذلك في بما ف،     � للتكي   سلبية آليات العتماد
 الجنس وممارسة األصول، وبيع األغذية، استهالك

 األطفال عمل وتشجيع البقاء، أجل من
 األطفال؛ وزواج

 للجائحة السلبية االقتصادية اآلثار تشمل 
 أن المرجح ومن المالية. التحويالت انخفاض

 على تعتمد التي تلك سيما وال المنشأ، بلدان تتأثر
      ً تأثرا   الخارج، في رعاياها من لماليةا التحويالت

 إلى المالية التحويالت فإن بالجائحة.      ً شديدا  
 المحلي الناتج ربع حوالي شكلت التي نيبال،

توقع ،)المائة في 23( للبلد اإلجمالي  تنخفض أن ُ     ي 
 ؛2020 عام في المائة في 12 بنسبة

      ً كبيرا        ً تأثرا   الالجئين والشباب األطفال تعليم تأثر 
 التدريب ومراكز المدارس إغالق بسبب ة،بالجائح

توق ع م،     � التعل   في فقدان من ذلك يقابل وما َ  وي     ُ  أن  
 اآلثار بسبب المدارس من التسرب حاالت تزداد

 األطفال على واالقتصادية االجتماعية
ضين والشباب والمراهقين ّ    المعر   للمخاطر.     
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العودة واإلعادة الطوعية إلى الوطن  .     ً رابعا  
 ا�تشار الجائحة أ�ناء

أدت الجائحة إلى تعقيد عمليات العودة واإلعادة 
للمهاجرين الذين أنهى الطوعية إلى الوطن بالنسبة 

هم أو الذين قرروا ترك  َ                       أصحاب عملهم عقود                 
وبالنسبة لالجئين الراغبين في العودة  وظائفهم،

 بلدهم األصلي: إلى

عت   بلدان في والالجئين بالمهاجرين ل ُ ب     ُ الس      ّ  تقط 
 عمليات أثناء الحدود إقفال بسبب المقصد

 الجوية الرحالت تعليق بسبب أو اإلغالق،
 ؛بلدانهم إلى التجارية

 نظامي غير وضع في هم الذين المهاجرين إن 
 الترحيل ينتظرون الذين اللجوء وطالبي والالجئين

 احتجاز مرافق في المحتجزين األشخاص أو
زون األطفال، فيهم بمن المهاجرين، حتج   لفترات ُ    َ   ي 

 بفيروس إصابتهم خطر من يزيد وهذا أطول.
 مكتظة، تكون ما      ً غالبا   المرافق تلك ألن 19-كوفيد

 والعنف الجنسي العنف لخطر     ً أيضا   يعرضهم مما
 خدمات إلى تفتقر وألنها الجنس، نوع على القائم

 الصرف وخدمات والمياه، الكافية، الصحية الرعاية
 ؛الصحية والنظافة الصحي

 ممكنة، الوطن إلى الطوعية اإلعادة تكون حيثما 
      ٍ أعداد   استيعاب في تحديات أالمنش بلدان تواجه

 

                               ً       أصدر وزير الداخلية الكويتي قرارا  يتيح  :الكويت
للمهاجرين في وضع غير نظامي مغادرة البالد خالل فترة 

، من دون تغريمهم 2020 أبريل/محددة في شهر نيسان
بسبب إقامتهم غير النظامية أو من دون إرغامهم على دفع 

ثنائية التي تفرضها                 ً             تكاليف سفرهم نظرا  للظروف االست
 الجائحة.

 المالية الموارد نقص بسبب مواطنيها من كبيرة
 تفاعل اختبارات ذلك في بما والبشرية، والطبية

 على القدرة وعدم ،(PCR) المتسلسل البوليميراز
 للمهاجرين المناسبة الصحي الحجر مرافق توفير

 ؛عودتهم عند
درج السورية، العربية الجمهورية في   ئونالالج ُ    ي 

 صعيد على القائمة اإلنسانية البرامج في العائدون
 النازحون ذلك في بما والقرى، المحلية المجتمعات

 واألفراد العائدون،       ً داخليا   والنازحون      ً  داخليا ،
ضون ّ    المعر   المجتمعات من والقادمون للمخاطر     
 ،19-كوفيد جائحة تأثير وبسبب المضيفة.
 البلد إلى العائدين الالجئين أعداد انخفضت
 من األولى الثمانية األشهر ففي     ً  كبيرا .        ً انخفاضا  

 بانخفاض الجئ، 25,000 نحو عاد ،2020 عام
 بالفترة مقارنة المائة في 60 من أكثر قدره

 .2019 عام من نفسها الزمنية
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على المهاجرات  19-آ�ار جائحة كوفيد .     ً خامسا  
والالجئات

ّ       ً             األشد  تأثيرا  على النساء  19-كان فيروس كوفيد    
اللواتي يحاربن الجائحة في الخطوط األمامية في 

 أغلب األحيان، بوصفهن عامالت في مجال الصحة أو
 تقديم الرعاية. في

                           ٌ                وينشأ عن نظام الكفالة اختالل  في توازن القوى 
لعمال على أصحاب العمل، ويتفاقم  شديد ل      ٌ اعتماد  و

هذا األمر بوجه خاص في حالة العمال المنزليين 
المهاجرين، وأغلبيتهم من النساء، مما يعرضهم لخطر 

االستغالل الجنسي واالعتداء والتحرش وغير ذلك من 
ف القائم على نوع الجنس. وتواجه عامالت أشكال العن

                     ً                       المنازل المهاجرات عددا  من التحديات والمخاطر 
ّ     اإلضافية، التي تنجم في معظمها عن احتجازهن  من                                         

 بل أصحاب العمل في األسرة. ِ ق  

غ عنها من العنف                            � ر البيانات أن الحوادث المبل   ِ ه   ْ ظ    ُ وت  
القائم على نوع الجنس قد تزايدت أثناء انتشار 

ائحة نتيجة الحجر المنزلي، واإلغالق، وتقييد الج
الحركة. وقد أدى ذلك إلى زيادة الحاجة إلى توفير 
خدمات الحماية والمساعدة للنساء والفتيات، بمن 
فيهن النساء والفتيات المهاجرات، في وقت أصبح 

فيه الحصول على هذه الخدمات أكثر صعوبة بسبب 
 األزمة الصحية.

لالجئات اللواتي يفقدن عملهن، وتواجه المهاجرات وا
ً  وبالتالي مكان سكنهن في كثير من األحيان، مجموعة                                               

جب رن على اللجوء إلى  َ                   من التحديات األخرى. فقد ي    ُ                        
ف مع أوضاعهن مثل ممارسة                  � آليات سلبية للتكي  

ضن لالستغالل الجنسي  ّ                   الجنس من أجل البقاء، ويتعر                           
 واالعتداء والتحرش واالتجار.

 مصر إلى  �   ا عيد ،2020 ونيوي/حزيران 30 في •
 ل ُ ب     ُ الس   بهم تقطعت مصري مواطن 77,000 حوالي

 لوزير     ً وفقا   الجائحة، انتشار بدء منذ الخارج في
 المدني؛ الطيران

 الهند حكومة كانت ،2020 يونيو/حزيران 24 في •
 إلى مهاجر عامل 220,000 من أكثر أعادت قد

 التعاون مجلس بلدان من منهم     ٌ كثير   وعاد وطنهم،
 الخليجي؛

 إلى يصل ما أن نيبال حكومة تقدر الجائحة، نتيجة •
 من وطنهم إلى يعودون قد مهاجر عامل 500,000

 وتقدر الخليجي؛ التعاون مجلس بلدان ومن ماليزيا
 مهاجر عامل 600,000 حوالي أن إثيوبيا حكومة

 التعاون مجلس بلدان من وطنهم إلى يعودون قد
 .لبنان ومن الخليجي
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 تواجه العامالت المنزليات المهاجرات المخاطر التالية:

ألن عامالت المنازل المهاجرات يضطلعن بمسؤوليات الرعاية أثناء انتشار  19-تزايد خطر اإلصابة بفيروس كوفيد •
 ؛الجائحة

ألن العامالت المنزليات المهاجرات والالجئات يتعرضن باستمرار إلساءات  تزايد خطر العنف القائم على نوع الجنس •
 ؛أصحاب العمل في ظروف اإلغالق

ألن التواجد الدائم لجميع أفراد األسرة أثناء اإلغالق يمكن أن يؤدي إلى زيادة طلبات العمل، مما  تزايد مستويات التوتر •
 ؛يتسبب بمخاطر نفسية اجتماعية وباإلرهاق

في البلد المضيف أو في البلد األصلي، ومحدودية الوصول إلى الخطوط الهاتفية  الوصول إلى شبكات الدعم محدودية •
ّ                       للمساعدة وإلى الدعم عبر اإلنترنت، مما يضعف قدرتهن  على التعاطي مع اإلجهاد  ؛                                               

ّ            دهن  على أصحاب بما في ذلك الرعاية الصحية اإلنجابية بسبب اعتمامحدودية فرص الحصول على الخدمات الصحية،  •   
العمل. وحتى إذا كان للمهاجرين وملتمسي اللجوء والالجئين إمكانية الحصول على الرعاية الصحية، فإن الخدمات 

الصحية الروتينية، بما في ذلك الرعاية الصحية قبل اإلنجاب وبعد الوالدة، ووسائل منع الحمل، والتدابير الخاصة باإلدارة 
 .19-قد ال تكون متاحة إذا كانت مرافق الرعاية الصحية مثقلة بحاالت كوفيد السريرية لحاالت االغتصاب،

 

على األطفال  19-آ�ار جائحة كوفيد .     ً سادسا  
 المهاج��ن والالجئين

ض األطفال للمخاطر بأعمارهم                 � ترتبط قابلية تعر  
المخاطر الناجمة عن الهجرة واللجوء. وفي حين أن وب

                  ّ                         ً  العمال المهاجرين قل ما يضمون في صفوفهم أشخاصا  
   ً                                عاما  في المنطقة العربية، فإن أطفال  18دون سن 

العمال المهاجرين، الذين يرافقون والديهم أو الذين 
تركون في بلدان المنشأ، يتأثرون على نحو مباشر  ُ                                              ي 

 .19-وغير مباشر بجائحة كوفيد

ويواجه األطفال المهاجرون والالجئون، وال سيما 
األطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم 

 متزايدة من جراء اآلثار الفورية والطويلة      َ مخاطر  
ً                 ويواجهون صعوبة  أكبر في الحصول  .4األجل للجائحة              

على الحماية، والمأوى، والمياه، وخدمات الصرف 
الصحي، والغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم، 

والمعلومات. وفي عدد من البلدان  وراق الثبوتيةواأل
                                                      

4.  2020. Children, on 19-COVID of Impact The Brief: Policy Nations, United
ildren_16_april_2020.pdfwww.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_ch. 

ت قيود  علىالعربية،  رض  ٌ     ف  ات التي تقدمها الخدم ُ   َ     
الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بفعل اإلغالق 

وحظر التجول. والحواجز اللغوية والتكنولوجية التي 
     ً                                          كثيرا  ما يصادفها األطفال المهاجرون والالجئون تحد

م عن                                   � من فرص حصولهم على المعلومات والتعل       ً أيضا  
 ُ                ب عد خالل الجائحة.

وإغالق الحدود، ونتيجة للقيود المفروضة على السفر 
 المتنقلونأو مرض أفراد األسرة، قد ينفصل األطفال 

ّ                       ً  عن والديهم أو قد يتأخر لم  شملهم مع أسرهم. وكثيرا                           
ل                                               � ما تحد عمليات اإلغالق والقيود المفروضة على التنق  
من عمل األخصائيين االجتماعيين والمكلفين بإدارة 

م ، مما يقلل من قدرتهم على تقيياجتماعية حاالت
ض األطفال للمخاطر وتحديد خيارات           � قابلية تعر  

 الرعاية المناسبة.

http://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_children_16_april_2020.pdf
http://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_children_16_april_2020.pdf


13 
 

وفي سياق الجائحة، يتعرض األطفال بوجه خاص 
للعنف واالستغالل، بما في ذلك العنف واالعتداء 

الجنسيان. واألطفال غير المصحوبين بذويهم 
والمنفصلون عنهم والراغبون في مواصلة رحلتهم أو 

العودة إلى بلدانهم األصلية يجدون أنفسهم غير 
قادرين على ذلك بسبب القيود المفروضة على 
سفرهم. وبالتالي، قد يزداد احتمال االتجار بهم 

ضهم ألشكال أخرى من االستغالل، مما  ّ                                وتهريبهم وتعر              
يؤدي إلى مخاطر انعدام الجنسية. وقد يكون األطفال 

أسوأ أشكال عمل يشمل ، بما للعمل   ً            أيضا  أكثر عرضة 
األطفال، حيث تعاني األسر المهاجرة من خسائر 

 زايدة.اقتصادية، وركود، وضغوط مت

لواويتعرض أطفال العمال المهاجرين الذين لم  سج   ُ   �   ي 
قبل انتشار الجائحة لخطر عدم الحصول على 

تركون  ُ       الخدمات األساسية. كما يعاني األطفال الذين ي                                          
فترات أطول عن لفي بلدانهم األصلية من االنفصال 

ذويهم العاملين المهاجرين بسبب القيود المفروضة 
ن انخفاض التحويالت المالية على السفر، في حين أ

ٌ            والتداعيات االقتصادية ذات الصلة لها أثر  ثانوي على                                       
 الفرص المتاحة لألطفال.

واألطفال المهاجرون والالجئون معرضون بشكل خاص 
الختبار مستويات عالية من اإلجهاد عند مواجهة أزمة 

                                                      
5.  in children among 19-COVID of impact psychological the on Report Stressed: Council, Refugee Norwegian

tressed/index.htmlwww.nrc.no/shorthand/stories/s 2020. East,-Middle the. 
6.  2020. Jordan, - 19-COVID Assessment: Needs Rapid Sectoral-Multi UNHCR, and UNICEF WFP,

jordan-19-covid-assessment-needs-rapid-sectoral-www.wfp.org/publications/multi. 

   ً                            نظرا  لتجاربهم المؤلمة السابقة.  19-كوفيد
ت من العمليات إلى البيا وباإلضافة مع  َ               نات التي ج   ُ          

ُ                                         الق طرية لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين    
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، أظهرت  في

الدراسات الحديثة المعنية باألثر النفسي للجائحة 
في المائة  88األطفال في الشرق األوسط أن  على
األطفال النازحين يعانون من ضائقة نفسية  من

. ويمكن أن يكون لهذا 5ية بسبب الجائحةاجتماع
اإلجهاد السام الناجم عن زيادة القلق وعدم اليقين 

ضارة على التعلم والسلوك، مما يؤدي إلى أمراض      ٌ آثار  
مرتبطة باإلجهاد وإلى ضعف في القدرات اإلدراكية. 

سواء كانوا (يتعرض األطفال في المؤسسات  كما
ألمراض  )عزلةمؤسسات الصحة العقلية أو في  في

نفسية اجتماعية شديدة، ال سيما عندما ينفصلون 
 أسرهم. عن

    ً                                   ووفقا  لتقييم االحتياجات السريع والمتعدد 
الذي اشترك في إجرائه برنامج األغذية  القطاعات،

العالمي، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة 
ومفوضية األمم المتحدة لشؤون  ،)اليونيسف(

في المائة  41، شهد 2020مايو /الالجئين في أيار
                      ً        المجيبين في األردن آثارا  سلبية  جميع من

َ  لحق ت  19-برفاه أطفالهم نتيجة ألزمة كوفيد   
 .6التجول ولحظر

 

 

 

http://www.nrc.no/shorthand/stories/stressed/index.html
http://www.nrc.no/shorthand/stories/stressed/index.html
http://www.wfp.org/publications/multi-sectoral-rapid-needs-assessment-covid-19-jordan
http://www.wfp.org/publications/multi-sectoral-rapid-needs-assessment-covid-19-jordan
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على االتجار باألشخاص 19-آ�ار جائحة كوفيد .     ً سابعا  

ينطوي االتجار باألشخاص في المنطقة العربية، 
هو الحال في العديد من المناطق األخرى، على  كما

عدة أشكال من العنف والوحشية. وتشير البيانات 
األولية إلى أن القيود المفروضة على السفر ال توقف 

ظروف خطيرة وغير حركة األشخاص الفارين من 
                              ً               إنسانية، الذين ال خيار لهم عموما  سوى االستعانة 

دان العمل والوضع . كما أن فق7بمهربي المهاجرين
ض لمخاطر الهجرة غير                � من قابلية التعر   القانوني يزيد

النظامية واالتجار. وعالوة على ذلك، يمكن أن يكون 
ً  لالتجار أو نتيجة                      ً انعدام الجنسية سببا       ً معا .في آن له               

وقد أدت القيود المفروضة على التنقل أثناء الجائحة 
 :إلى مزيد من التحديات بالنسبة لضحايا االتجار

 واإلحالة والدعم الحماية برامج إلى الوصول كان 
 المجتمع منظمات أو الحكومة تقدمها التي

 وخدمات القانونية المساعدة ذلك في بما المدني،
 كبير حد إلى     ً دودا  مح ،ةاالجتماعي حاالتال إدارة

 ُ     ت عتبر التي الخدمات توفير عن التوقف بسبب
 على المفروضة القيود بسبب أو "ضرورية غير"

 الذين األشخاص يواجه أن المرجح ومن ل.     � التنق  
ضوا ّ    تعر   مثل المساعدة، يتلقون والذين لالتجار   
 النفسي والدعم الطبية والرعاية والغذاء اإليواء

 ل ُ ب   ُ س   ودعم قانونيةال والمساعدة االجتماعي
 الخدمات هذه في        ً انقطاعا   شتى، بوسائل العيش
 والقيود الموظفين، قدرة انخفاض بسبب

 المنزل؛ في البقاء وأوامر ل،     � التنق   على المفروضة

                                                      
7.  economic the and nsrestrictio 19-COVID How (UNODC), Crime and Drugs on Office Nations United

 and Europe to persons in trafficking border-cross and smuggling migrant impact to likely are consequences
-TiP-SoM-on-impact-related-analysis/covid/Covid-and-www.unodc.org/documents/data 2020. America, North

web3.pdf. 
8.  2020. die’, or live you if cares one no Journey this ‘On Centre, Migration Mixed and UNHCR

-routes-along-justice-protection-abuse-die-live-cares-www.unhcr.org/protection/operations/5f2129fb4/journey
west.html-east. 

ً         ، اعتمد مجلس القضاء األعلى آلية  لتنظيم المغربفي                               
                 ُ                           جلسات االستماع عن ب عد في المحاكم من أجل ضمان 

ضة للمخاطر إلى العدالة.وصول الفئات  ّ                        السكانية المعر                

، نظمت الهيئة الوطنية لمكافحة االتجار تونسوفي 
باألشخاص، بدعم من الشركاء الدوليين، عمليات شهرية 

لتوزيع المستلزمات األساسية على المهاجرين وأفراد 
 المجتمعات المحلية المعرضين للخطر خالل األزمة.

 عملياتهم إخفاء لىع     ً قدرة   أكثر جرون    � المت   بات 
 الحكومات ألن أعلى بدرجة العقاب من واإلفالت

ل ّ  تحو   وألن للجائحة، التصدي نحو مواردها   
 إلنفاذ جديدة مهام إليها  �    ا سندت قد الشرطة

 العادية، العمليات على يؤثر مما اإلغالق، إجراءات
 االتجار؛ مكافحة ذلك في بما

 فراغال اإلجرامية والتهريب االتجار شبكات تمأل 
 المرتبطة االقتصادية الصدمات أوجدته الذي

 للمهاجرين خيارات وتقدم ،19-كوفيد بجائحة
 إلى أو الدخل إلى يفتقرون الذين والالجئين

 ل؛     � التنق   على القدرة
 سرية أكثر    ً رقا   ُ ط   والمهربون جرون    � المت   يختار قد 

 السفر. على المفروضة القيود لتجاوز وخطورة
 المعاملة إساءة حاالت في زيادة عن  �   ا بلغ كما

 والمهربون، جرون    � المت   يرتكبها التي واالستغالل
 ؛8الجنس نوع على القائم العنف ذلك في بما

ضون األشخاص أو الضحايا يواجه  ّ    المعر   لخطر     
 على الحصول في إضافية       ٍ تحديات   االتجار
 والحماية. اللجوء

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/covid/Covid-related-impact-on-SoM-TiP-web3.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/covid/Covid-related-impact-on-SoM-TiP-web3.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/covid/Covid-related-impact-on-SoM-TiP-web3.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/covid/Covid-related-impact-on-SoM-TiP-web3.pdf
http://www.unhcr.org/protection/operations/5f2129fb4/journey-cares-live-die-abuse-protection-justice-along-routes-east-west.html
http://www.unhcr.org/protection/operations/5f2129fb4/journey-cares-live-die-abuse-protection-justice-along-routes-east-west.html
http://www.unhcr.org/protection/operations/5f2129fb4/journey-cares-live-die-abuse-protection-justice-along-routes-east-west.html
http://www.unhcr.org/protection/operations/5f2129fb4/journey-cares-live-die-abuse-protection-justice-along-routes-east-west.html
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 والالجئون  19-ة كوفيدجائح .     ً ثامنا  
 في المنطقة العر�ية

ض قابلية من 19-كوفيد أزمة تزيد  الالجئين    � تعر 
 سخاء من الرغم وعلى. للمخاطر المضيفة والمجتمعات

 من الكبير العدد يزال ال المنطقة، في المضيفة البلدان
 إلى الحاجة     ّ بأمس   أنهم سيما ال      ً تحديا ، يشكل الالجئين
 حين وفي. واالقتصادي االجتماعي والدعم الحماية

 والبطالة الرسمي غير والعمل الفقر معدالت كانت
 ،19-كوفيد جائحة انتشار قبل الالجئين بين       ً مرتفعة  

 في أكبر تحديات اليوم تواجه السكانية الفئات هذه فإن
 المأوى مثل األساسية، احتياجاتها لتلبية الرزق كسب

 أو العمل فقدان بسبب الصحية، والخدمات والغذاء
 المخاطر زيادة وبسبب الجائحة، أثناء الدخل انخفاض

 .المهنيتين وصحتها سالمتها على

ض للمخاطر ومشاعر عدم اليقين                   � وتؤدي قابلية التعر  
إلى عواقب كبيرة على الصحة العقلية وعلى الحالة 

النفسية االجتماعية. ففي األردن، أبلغت مفوضية 
 50األمم المتحدة لشؤون الالجئين عن زيادة بنسبة 

في المائة في االستشارات المتعلقة بالصحة العقلية 
. 0202أبريل /وبالدعم النفسي االجتماعي في نيسان

والالجئون الذين يعانون من أمراض عقلية سابقة 
معرضون للخطر على نحو خاص، وقد تم اإلبالغ عن 

حاالت انتحار مثيرة للقلق في المنطقة العربية منذ 
 .20209مارس /آذار

 

 

                                                      
9  2020. region, MENA the in outbreak 19-OVIDC during response psychosocial and health Mental UNHCR,

www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjMv66_rInsAhUUu3EKH
ZbPCCkQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fdata2.unhcr.org%2Fen%2Fdocuments%2Fdownload%2F7

7112&usg=AOvVaw0nl630RNiyhAhb7Gmd4WqP. 

 مفوضية باختصاص المشمولين األشخاص عدد يبلغ •
 الشرق منطقة في الالجئين لشؤون المتحدة األمم

 من ،شخص مليون 16 أفريقيا وشمال األوسط
 نازحون، وسكان لجوء، وطالبو الجئون، بينهم

 . الجنسية وعديمو وعائدون،

 يحتلون السوريون الالجئون   ّ ظل   ،2019 عام في •
 العالم، أنحاء جميع في الالجئين بين من األول المركز
 خارج الجئ مليون 6.7 حوالي عددهم ويبلغ

 .السورية العربية الجمهورية

لين الفلسطينيين الالجئين عدد بلغ •  وكالة لدى      ّ   المسج 
 الفلسطينيين الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم

 مليون 5.5 حوالي )األونروا( األدنى الشرق في
 .2019 عام في المنطقة في الجئ

ل وإجراءات                                   � وقد أثرت القيود المفروضة على التنق  
دة تأثيرا  كبيرا  على قدرة الالجئين إدارة الحدود  ّ         ً      ً                   المشد      

وغيرهم من األشخاص المشمولين باختصاص 
مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين على 

لة لطلب اللجوء                                  َ الوصول إلى البلدان المضيفة المحتم  
                 َ                          والحماية، ولم يبق  أمامهم سوى خيارات محدودة 

ها لالستفادة من الحاالت االستثنائية التي تجيز في
بعض البلدان فتح حدودها. وبالنسبة ألولئك الذين 
ينتقلون عبر منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

في معابر خطيرة نحو أوروبا، فهم يواجهون 
إضافية في عمليات اإلنقاذ واإلنزال.  تحديات
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أثناء اإلغالق، تم توزيع الغذاء والماء والنفط  :األردن
نشر القوات المسلحة  والمستلزمات األخرى عن طريق

وغيرها من قوات األمن في مختلف المجتمعات المحلية، 
 سيما مخيمات الالجئين. وال

ر االستجابة إلنقاذ                   � تقارير عن حاالت تأخ           ً  ووردت أيضا  
عمليات بعض . وقد توقفت 10دة بالخطر             � القوارب المهد  

رة مؤقتة بسبب إجراءات تفالسفن غير الحكومية ل
من تدابير الوقاية من جائحة      ٍ كجزء  الحجر الصحي 

                              ً          أو ألسباب إدارية أو تقنية. ووفقا  لمفوضية  19-كوفيد
األمم المتحدة لشؤون الالجئين، بين كانون 

الفترة  بلغت، 2020يونيو /يناير وحزيران/الثاني
الفاصلة بين عمليات اإلنقاذ التي تقوم بها المنظمات 

ال أربعة أيام غير الحكومية أو السفن التجارية واإلنز
                       ً                    في المتوسط، مما أثر سلبا  على الصحة البدنية 

رين على متن القوارب،                       ِ والعقلية لألشخاص المنتظ  
شديد وكانت تراودهم                         ٍ الذين كانوا يشعرون بقلق  

 انتحارية في بعض الحاالت.      ٌ أفكار  

وعالوة على ذلك، حددت الجهات الفاعلة في مجال 
ص ذوي اإلعاقة، الحماية والصحة كبار السن، واألشخا

والنساء اللواتي يحتجن إلى الحماية، واألطفال غير 
المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم، وعديمي 
                    ً                     الجنسية بوصفهم أفرادا  أكثر عرضة من غيرهم 

لمخاطر الصحة والحماية، بما في ذلك العنف القائم 
على نوع الجنس واالتجار واالستغالل. ويتفاقم هذا 

ول دون                   ُ جز اإلضافية التي تح  الوضع بفعل الحوا
الحصول على الخدمات العامة واالتصال بالعاملين في 

 المجال اإلنساني.

وفي ظل هذه الظروف، تمكنت بعض البلدان من تلبية 
حقوق طالبي اللجوء في مجال الصحة والحماية، 

 وإدماجهم في استجابات الصحة العامة لجائحة 
 ، وتبسيط إجراءات الفحص والحجر الصحي.19-كوفيد

                                                      
ت ،2020 يوليو/تموز في حصلت      ٍ حادثة   يف  10 قط  ُ   َ الت   تجارية، وسفينة اإليطالي السواحل لخفر تابعة سفينة من قريبة مسافة على توقف لقارب    ٌ صور     

      ً والجئا         ً مهاجرا   95 أمضى ،2020 يوليو/تموز أواخر في حصلت أخرى حادثة وفي التالي. اليوم في إال متنه على األشخاص إنقاذ يتم لم ولكن
  مالطا. أنقذتهم أن قبل استغاثة نداءات لون ِ س   ْ ر   ُ ي   وظلوا لإلبحار، صالح غير قارب متن على المتوسط األبيض البحر في عائمين تين،ليل

وتحتاج البلدان المضيفة والمجتمعات المحلية 
ين بسبب ضة للمخاطر إلى اهتمام ودعم مستمر     � المعر  

                            ً      ً             النزوح القسري الذي يتخذ طابعا  حضريا  ويطول أمده 
إلى حد كبير. وقد تفاقم هذا الوضع بسبب الظروف 
االجتماعية واالقتصادية الصعبة والضغوط المالية 
المتزايدة التي تسببها الجائحة. وتتواصل الجهود 

الرامية إلى تلبية احتياجات الالجئين والمجتمعات 
الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز  المضيفة من خالل

 270القدرة على مواجهة األزمة السورية، بمشاركة 
    ً                                    شريكا  في االستجابة. وهذه الخطة هي بمثابة 

األساسية للتنسيق والتخطيط وجمع األموال  المنصة
والدعوة وإعداد البرامج، التي تعمل من خاللها 

الجهات الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية من أجل 
 ستجابة لألزمة السورية.اال

والتزامات البلدان المضيفة، مثل األردن، بفتح أسواق 
العمل أمام الالجئين وتوسيع نطاق الحصول على 
وثائق العمل، هي عبارة عن سياسات هامة ينبغي 

تسليط الضوء عليها بوصفها ممارسات جيدة. فقد 
أتاح األردن إمكانية الحصول على التعليم لألطفال 

ن أصحاب                              � ن وعلى تصاريح عمل لالجئين، ومك  الالجئي
المشاريع في مجتمع الالجئين من إقامة مشاريع 

      ً                     ر مؤخرا  لجميع الالجئين، بمن                   � تجارية منزلية، ووف  
فيهم غير السوريين، إمكانية الحصول على الرعاية 

ن وردنيلقاء الرسوم نفسها التي يدفعها األالصحية 
أهمية  19-زمة كوفيدن عليهم. وقد أبرزت أ         � غير المؤم  

ُ  ُ هذه الن ه   ج المتكاملة والشاملة في تلبية االحتياجات       
الصحية واالقتصادية والتعليمية واالجتماعية 

 لالجئين والمجتمعات المضيفة.

وبالمثل، التزمت مصر بضمان حصول األطفال 
من جهودها                                  ٍ والشباب الالجئين على التعليم كجزء  
لى الرغم من لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ع

التحديات االقتصادية. ولدعم هذه االلتزامات، 
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                              ٍ        هناك حاجة ماسة إلى تخصيص تمويل  مستدام 
ومرتقب للبلدان التي ال تزال تتحمل مسؤولية 

ُ   َ       القسري في المنطقة. وقد ب ذل ت جهود  النزوح                        
النطاق لدعم المجتمعات المحلية المضيفة  واسعة

خالل توسيع الشراكات االستراتيجية مع الجهات  من
الفاعلة اإلنمائية، والقطاع الخاص، واألوساط 

المساهمة األكاديمية، والمنظمات الدينية من أجل 
لنزوح وكسب التأييد وتشجيع العمل اتحليل  في

 نحو مشترك. على

 االستجابة على مستوى السياسات .     ً تاسعا  

 التوصيات في األجل القصير .ألف

 الصحة

 الخدمات إلى الكامل الوصول إمكانية توفير 
 الصحة خدمات ذلك في بما الجيدة، الصحية

 المناعة نقص بفيروس المتعلقة وتلك اإلنجابية
     ً نساء   والالجئين، للمهاجرين المكتسب، البشرية
 سيما ال والخلفيات، األعمار جميع ومن      ً ورجاال  

 المهاجرين مثل للخطر، منهم ضين     � المعر  
 النظامية غير اإلدارية األوضاع ذوي والالجئين

 في والعامالت ثبوتية، وثائق يحملون ال والذين
 باألشخاص؛ االتجار وضحايا المنازل،

مات إلى اإلناث وصول إمكانية ضمان   الرعاية    �   مقد 
 في    ّ لهن   منفصلة أماكن وتخصيص الصحية،
 خدمات على للحصول والمستشفيات العيادات

 الصحية؛ الرعاية
 المحتاجين لألفراد والحماية اللجوء توفير ضمان 

 البروتوكوالت تنفيذ مع دولية، حماية إلى
 واألمن؛ بالصحة متعلقةال

 جميع لتشمل الصحي التأمين برامج نطاق توسيع 
 المهاجرون فيهم بمن والالجئين، المهاجرين
 النظامية؛ غير اإلدارية األوضاع ذوو والالجئون

 الموظفين بمنع العمل أصحاب قيام عدم ضمان 
 19-كوفيد بفيروس اإلصابة الختبار الخضوع من
 تاح ُ ت   أن وضمان طبية،ال الرعاية من بحرمانهم أو

 ق  ِ اف   َ ر   َ م   بالفيروس إصابتهم تثبت الذين للعمال
 مع وذلك فيها، أنفسهم عزل يمكنهم مناسبة
 مرضية إجازة على الحصول في حقهم إعمال

 األجر؛ مدفوعة
 الواردة التوجيهات على العمل أصحاب تدريب 

 بشكل تنفيذها لضمان الصحية، السياسات في
 العمال، إيواء ق  ِ اف   َ ر    َ وم   العمل أماكن في صحيح
 المناسب؛ النحو على تنفيذها رصد وضمان

 الوقاية تدابير على والالجئين المهاجرين إطالع 
 ذلك في بما ومكافحته، 19-كوفيد فيروس من

 لهم وشرحها الصحي، والحجر العزل خدمات
 يفهمونها؛ التي باللغات

 التماس بأهمية والالجئين المهاجرين توعية 
 اإلداري؛ وضعهم عن النظر بغض ة،الصحي الرعاية

يقدم االتفاق العالمي بشأن الالجئين توجيهات هامة في هذا 
الصدد. فهو اإلطار المناسب لمعالجة األسباب الجذرية 

لحاالت اللجوء من خالل تعزيز التعاون والتضامن الدوليين، 
 ويتضمن أربعة أهداف رئيسية هي:

 المضيفة؛ البلدان على غوطالض تخفيف •
 ذواتهم؛ على الالجئين اعتماد تعزيز •
 الثالثة؛ البلدان حلول إلى الوصول نطاق توسيع •
 بأمان العودة أجل من المنشأ بلدان في الظروف تهيئة •

 .وكرامة
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 مع للتواصل المجتمعية االستراتيجيات تنفيذ 
 جميع ومن      ً ورجاال       ً نساء   والالجئين، المهاجرين

 على حصولهم وتيسير والخلفيات، األعمار
 والمساعدة؛ الحماية

 مجال في والعاملين الصحيين العاملين تدريب 
 عن المسؤولين من وغيرهم المجتمعية الصحة

 والالجئين، للمهاجرين الصحية االحتياجات تلبية
 الخاصة؛ السياقات في الصحية الرعاية بشأن

 الرعاية تقنين بشأن قرارات اتخاذ عدم ضمان 
 النزوح؛ وضع أو الجنسية أساس على الصحية

 العقلية الصحة خدمات توفير يظل أن ضمان 
 متقدي ذلك في بما االجتماعي، النفسي والدعم

 حاالت ذوي لألشخاص المتخصصة الخدمات
 المهاجرين لجميع      ً متاحا   الشديدة، العقلية الصحة

 يشمل بما الجائحة، انتشار أثناء والالجئين
 منهم؛ المحتجزين

 وخدمات الصحية الرعاية مقدمي تدريب ضمان 
 على االجتماعي النفسي والدعم العقلية الصحة

 نوع ىعل القائم العنف قضايا في متخصصين يد
 التي العالمات على التعرف كيفية لمعرفة الجنس،

 العنف من      ً ناجيا   يكون قد الشخص أن إلى تشير
 استعدادهم وضمان الجنس؛ نوع على القائم

 عن ون ُ ح   ِ ص   ْ ف   ُ ي   الذين األشخاص مع للتعامل
ضهم ّ    تعر   بطريقة الجنس نوع على القائم للعنف   

 الناجون؛ محورها وسرية، وحساسة آمنة
 النفسي الدعم تقديم على قدرتهم وضمان

 الجهات إلى واإلحالة األولية واإلسعافات
 االقتضاء؛ عند المختصة

 الصحة لخدمات ُ   ب عد عن المستمر التقديم ضمان 
 من    ً مثال ، االجتماعي، النفسي والدعم العقلية

 ُ    ب عد؛ عن المشورة خدمات خالل
 الذين لألشخاص اإلنسانية الحقوق وتعزيز حماية 

 إعاقات ومن شديدة عقلية أمراض من انونيع
 كانوا إذا ما رصد خالل من    ً مثال   اجتماعية، نفسية

  المتعلقة الصحية الرعاية على يحصلون
 اآلخرين؛ مع المساواة قدم على 19-بكوفيد

 مشمولين والالجئون المهاجرون يكون أن ضمان 
 والمحلية الوطنية والخطط باالستراتيجيات

 لها؛ واالستجابة 19-وفيدك لحاالت ب     � للتأه  
 والالجئون المهاجرون يكون أن ضمان 

 المتعلقة الوطنية باالستراتيجيات مشمولين
 منها والوقاية األمراض عدوى من بالحد

 على الحصول على وقادرين ومكافحتها
 المتعلقة غير األساسية الصحية الخدمات

 إلى الوصول ل ُ ب   ُ س   وتحديد ،19-بكوفيد
 الوصول ب   ُ يصع   التي الفئات إلى أو شين     � المهم  
 والالجئين؛ المهاجرين من إليها

 قبل الصحية الرعاية تقديم استمرار ضمان 
 منع وسائل وتوفير الوالدة، وبعد اإلنجاب
 السريرية باإلدارة خاصة تدابير واتخاذ الحمل،
 االغتصاب. لحاالت

 الوضع اإلداري

 التأشيرات على الحصول شروط تعديل 
 لتسوية مرنة ترتيبات واتخاذ والتصاريح،

 وقوع عدم ضمان أجل من اإلدارية، األوضاع
 حاملي من والمهاجرين باألشخاص االتجار ضحايا
 نظامية؛ غير أوضاع في المؤقتة الوثائق

 والطوعية والكريمة اآلمنة العودة تيسير 
ب ل، بهم تقطعت الذين للمهاجرين ُ   الس   وضمان    ُ
 ذلك في بما الصحية، الخدمات على حصولهم

 والغذاء والماء الالئق والسكن ،19-كوفيد اختبار
 أو عودتهم بانتظار اإلدماج وإعادة المالي والدعم
 الوطن؛ إلى إعادتهم

 خالل القسرية اإلعادة عمليات جميع وقف 
 اللجوء وملتمسي للمهاجرين سيما وال الجائحة،

 غير األطفال فيهم بمن للخطر، ضين     � المعر  
 عنهم، نوفصلالمن أو بذويهم المصحوبين

 اإلقامة وإمكانية الصحية بالرعاية وتزويدهم
 االجتماعي النفسي الدعم وخدمات المؤقتة
 القانونية؛ والمساعدة المجتمعي والسكن
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 األطفال لحاالت إلزامي فردي تقييم إجراء 
 حماية سلطات جانب من ضلى   ُ الف   ولمصلحتهم

 عودتهم، بشأن قرار أي اتخاذ قبل وذلك الطفل،
 مع شملهم    ّ ولم   األطفال عودة واعيةط لضمان

 لإلساءة هم ِ ض     � تعر   خطر من والتخفيف أسرهم،
 الجنس نوع على القائم والعنف واالستغالل

 المنشأ؛ بلد في بهم واالتجار
 التوطين إعادة مسارات تنفيذ مواصلة ضمان 

 لتيسير بالالجئين، المتعلقة األخرى والمسارات
 ذلك في بما والحلول، الحماية على حصولهم

 والخدمات العمل فرص وتوفير أسرهم، شمل   ّ لم  
 لهم؛ واألمن والسالمة األساسية

 والمنظمة اآلمنة الهجرة مسارات نطاق توسيع 
 ُ  ٍ ب ل    ُ بس   وحمايتها اإلنسان حقوق لتعزيز والنظامية

 طريق طول على معززة لجوء أنظمة تطوير منها
 مسارات وتطوير المتوسط، األبيض البحر وسط

 سر � ا   شمل   ّ لم   خالل من القانونية الهجرة
 اليد ل    � وتنق   التعليم بفرص وتزويدهم المهاجرين

 منهم. العاملة

التعليم، والتشغيل في القطاع النظامي، 
 الالئق والعمل

 عمل فرص وفيرت إلى الرامية الجهود تكثيف 
 المجتمع، شرائح لجميع النظامي القطاع في
 حصول لضمان والالجئين، المهاجرين يشمل بما

 عقود بموجب الالئق العمل فرص على الجميع
 واضحة؛ عمل

 والالجئين المهاجرين لحماية تدابير اتخاذ ضمان 
 نماذج تنشيط إعادة منها  ٍ ل   ُ ب    ُ بس   عملهم، أماكن في

 ؛"ألردنا مع العقد" مثل قائمة
 وتحسين الرقمية التكنولوجيا إلى الوصول زيادة 

 من ن   � تمك   التي األخرى التدابير وتعزيز نوعيتها،
 في والالجئين المهاجرين األطفال دمج إعادة
 العمل؛ سوق في الشباب وإدماج التعليم نظام

 التعليم من جديدة أشكال في االستثمار تعزيز 
 القدرات ناءوب والتدريب النظامي، وغير النظامي

 الحصول في المساواة ضمان مع ُ    ب عد، عن المهنية
 المهاجرين من والطالبات للطالب التعليم على

 األعمار. مختلف من والالجئين

الخدمات، والمعلومات، وآليات تقديم الشكاوى 
 وتحقيق العدالة

 سرهم  � وا   والالجئين المهاجرين حصول ضمان 
 لىع التركيز مع األساسية، الخدمات على

 واألطفال اإلناث من المهاجرين احتياجات
 للخطر؛ المعرضين األشخاص من وغيرهم

 التي والتكنولوجية اللغوية الحواجز إزالة ضمان 
ول  الخدمات؛ على الحصول دون   ُ  تح 

 الساخن الخط خدمات تقديم في النساء إشراك 
 الوطني األمن وكاالت وفي المساعدة خط أو

 القانون؛ وإنفاذ
 منفصلة بصورة والنساء، الرجال حصول تنظيم 

 ذلك؛ أمكن كلما واإلعاشات، والخدمات السلع على
ِ  ت لز م تدابير اتخاذ   تشغيل عن المسؤولة الشركات ُ  

 وضمان نظافتها، بضمان العمال إيواء مرافق وإدارة
 مرافق إلى ووصولهم الطعام على العمال حصول
 رافق   َ الم   هذه اكتظاظ من والحد الصحية، النظافة
 منها؛ العمال طرد أشكال من شكل أي وحظر

 خدمات وتقديم اليدين لغسيل رافق َ م   إنشاء 
 وذلك الطوارئ، حاالت في الصحية الرعاية
 ضين     � المعر   المهاجرين العمال أحياء من بالقرب
، بشكل الخدمات لهم م  � قد   ُ ت   ال الذين أو للخطر     ٍ كاف 

 تنقالتهم؛ من الحد أجل من
 والالجئين للمهاجرين ةنقدي تحويالت توفير 

 للجائحة االقتصادية العواقب من      ً تضررا   األكثر
 التغذية؛ وسوء التشرد حاالت من الحد أجل من

 على القائم العنف لضحايا الدعم خدمات تقديم 
 في الخدمات بهذه الوعي ونشر الجنس، نوع

 والالجئين؛ المهاجرين مجتمعات
الة ل    ُ تواص   آليات إنشاء  ّ    فع   وتوفير االتجاهين، في  

 وإجراءات تدابير بشأن وتوعوية إعالمية مواد
 مختلفة بلغات وذلك األساسية، الحماية
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 من والذكور لإلناث      ً خصيصا   م   � مصم   نحو وعلى
 األشخاص فيهم بمن والخلفيات، األعمار مختلف

 والكتابة؛ بالقراءة إلمامهم مستويات تتباين الذين
 اعياالجتم الوصم لمكافحة توعية حمالت تنظيم 

 تسليط خالل من والتمييز، األجانب وكراهية
 للمهاجرين اإليجابية المساهمة على الضوء

 المقصد؛ وبلدان األصلية بلدانهم في والالجئين
 والتعليقات؛ الشكاوى لتقديم القائمة اآلليات تعزيز 

 ذات باللغات أخرى وآليات ساخنة خطوط وتوفير
 عن غاإلبال أجل من والالجئين للمهاجرين الصلة
 وتعزيز المعلومات؛ على والحصول المعاملة سوء

 المهاجرين بين الساخنة الخطوط بهذه الوعي
 والالجئين؛

 وفي والالجئين، المهاجرين جميع وصول ضمان 
 العدالة، آليات إلى للخطر، ضون     � المعر   متهم   � مقد  

ر حال في الشكاوى تقديم من وتمكينهم  أو    ُ تأخ 
 مثل تهم،مستحقا وسائر أجورهم دفع عدم

 الضمان واشتراكات الخدمة نهاية استحقاقات
 المضيف؛ البلد مغادرتهم قبل االجتماعي

 على القانون بإنفاذ المعنية الجهات قدرة تعزيز 
 والمتطورة الجديدة لألنماط باستمرار ه     � التنب  

 لها. والتصدي بالبشر لالتجار

 التوصيات في األجل المتوسط .باء

 من والالجئين اجرينالمه جميع استفادة ضمان 
 سيما ال الكلفة، والمعقولة الشاملة الصحية الرعاية

 سياسات في وإدراجهم األزمات؛ أوقات في
 واستراتيجياته؛ وخططه الصحي القطاع

 مشمولين والالجئون المهاجرون يكون أن ضمان 
 الكوارث؛ مخاطر من الحد باستراتيجيات

 جرينللمها القانونية األوضاع تسوية على العمل 
 يحملون ال والذين الشرعيين غير والالجئين

 رسمية؛ وثائق
 لجميع الشاملة االجتماعية الحماية برامج تنفيذ 

 ر   � تعذ   حال وفي وألسرهم، والالجئين المهاجرين
 مثل لهم، المباشرة المساعدة تقديم ذلك،

ز أن يمكن التي اإلنسانية النقدية التحويالت ّ  تعز     
 عليها؛ وتؤثر االجتماعية الحماية م ُ ظ   ُ ن  

 بلدان بين الحدود عبر التعاون توطيد أو إقامة 
 آليات توفير أجل من والمقصد والعبور المنشأ

 في الحماية متطلبات تأخذ الهجرة لحوكمة
لف وتراعي االعتبار خت  َ   م   والذكور واإلناث األعمار ُ  

 السواء؛ على
م في المرونة دعم   حصول وضمان التعليم، ُ  ُ ن ظ 

 المهاجرون فيهم بمن متعلمين،ال جميع
 ومنصف؛ جيد تعليم على والالجئون،

 المستقلة اإلعالمية التقارير إعداد دعم 
 الخطاب تعزيز أجل من والجيدة والموضوعية

طلع األدلة على يرتكز الذي العام ُ    وي   العام الرأي  
 الهجرة؛ قضايا على

 والالجئين، المهاجرين الحتجاز بديلة تدابير اتخاذ 
 االحتياجات ذوي لألشخاص األولوية اءإعط مع

 السن، وكبار اإلعاقة، ذوي األشخاص مثل الخاصة
 باألشخاص االتجار وضحايا واألطفال،

 لخطر المعرضين األشخاص أو واالستغالل
 الجنسية؛ وعديمي واالستغالل، االتجار

 حصول يرلتيس البلدان بين التنسيق تعزيز 
 والمساعدة الحماية على والالجئين المهاجرين

 والحؤول القانونية، بالطرق الصحية والرعاية
ر العبور حاالت دون  إلى تؤدي ما      ً غالبا   التي     ِ الخط 
للخطر. ضين     � المعر   األشخاص وفاة
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