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وس نواجه وباء ونحن  :   مؤلمة وىهحقيقة  أعيننا  امام نضع نأ البد  كورونا   فير

  نازح شخص مليون 68.5 من يقرب ما  هناك
 
  الحدود  منهم مليون 25.4 يعي   العالم، اقطن عىل حاليا

 
 عن بحثا

، جيدة بصحة األرجح عىل والالجئون النازحون ويتمتع. الحماية
 
 اإلصابة  لمخاطر  يتعرضون قد  لكنهم عموما

   بقائهم أثناء أو  االنتقالية المرحلة خالل باألمراض
 يطرأ  ما  أو  المعيشية األوضاع سوء نتيجة المستقِبلة البلدان ف 

 . تعديالت  من  معيشتهم نمط عىل

   حيث المهاجرين، من والعديد  العالم حول الالجئير   أرباع ثالثة النامية المناطق  تستضيف كما 
 األنظمة  تعان 

   وضعف االرهاق من فيها  الصحية
   منهم الكثير  ويعيش . القدرات ف 

 ومآو   عشوائية  مخيمات أو  مكتظة مخيمات ف 

 . الصح   والرصف النظيفة والمياه الصحية الخدمات إىل رونتقيف  حيث استقبال، مراكز  أو  مؤقتة

   فرد  كل  حقوق يحم   شامل نهج هناك كان  إذا  إال  المرض هذا  عىل السيطرة يمكن ال 
.  والصحة بالحياة التمتع ف 

، والوصم لالستبعاد  متكاف    غير  نحو  عىل والالجئون المهاجرون يتعرض   غير  يكونون عندما  سيما  ال  والتميير 

   ما  كل  تفعل أن الحكومات عىل يجب كارثة،  وقوع ولتفادي. ير  نظامي
 إن . الجميع  وصحة حقوق لحماية وسعها  ف 

   سيساعد  األشخاص جميع  وصحة حقوق حماية
وس انتشار  عىل السيطرة عىل األمر  واقع ف   . الفير

وري من    بما  الجميع، وصول ضمان الرص 
، المهاجرين كافة ذلك ف   الخدمات  ىلإ متساو   نحو  عىل والالجئير 

   فعال بشكل إدراجهم يتم وأن الصحية
وس الوطنية االستجابة خطط ف     بما  كورونا،  لفير

  والفحص  الوقاية ذلك ف 

   إدراجهم يساعد  لن. والعالج
  سيعمل بل فحسب، والمهاجرين الالجئير   حقوق حماية ف 

 
  الصحة حماية عىل أيضا

وس انتشار  واجتثاث العامة   . العالم   المستوى عىل الفير
  لالجئير   الحماية توفر  الدول من العديد  أن حير   وف 

  أنها  إال  وتستضيفهم، والمهاجرين
 
وس مثل لألزمات لالستجابة جاهزة غير  تكون ما  غالبا  لضمان . كورونا  فير

   ماىل   دعم إىل الدول تحتاج قد  كاٍف،  بشكل  الوطنية الصحية الخدمات عىل والمهاجرين الالجئير   حصول
. إضاف 

  فيه تلعب أن العالمية المالية سساتمؤ لل يمكن وهنا 
 
  دورا

 
   رائدا
 . الالزمة األموال توفير  ف 

  
وس فيه يشكل وقت وف    كورونا   فير

 
  تهديدا

 
، وقت أي من أكي   الجماعية إلنسانيتنا  عالميا  يكون  أن يجب مض 

نا    األساس   تركير 
 
  األزمة ههذ  تتطلب. األشخاص وضع عن النظر  بغض  األرواح، عىل الحفاظ عىل منصبا

 
  نهجا

 
 دوليا

 
 
  متماسكا

ا
  . أحد  إغفال فيه يتم ال  بحيث وفعال

  نحتاج  الفاصلة، األوقات هذه ف 
 
 هدف حول لاللتفاف جميعا

ك، وس هذا  مكافحة وهو  مشير   والمهاجرين  الجنسية وعديم   والنازحير   الالجئير   من العديد  يمتلك. المميت  الفير

  تكون أن  شأنها  من وموارد  مهارات
 
 . الحل من ا ء  جز  أيضا

  نحن . العالم   الوباء لهذا  االستجابة بفاعلية المساس أو  الحقوق بتقويض التعصب أو  للخوف  نسمح أن يمكننا  ال 

 
 
   جميعا
وس هذا  هزيمة يمكننا  وال  واحد  قارب ف   . بالحماية منا  واحد  كل  يتمتع عندما  إال  الفير

 :  بقوله الالجئير   لشؤون دةالمتح لألمم السام   المفوض غراندي، فيليبو   دعا  ما  وهذا 

 ”  
   إنن 

ه المسبوق غير  الوباء هذا  حيال القلق  غاية ف    خلفت  لقد . لهم المضيفة والمجتمعات الالجئير   عىل وتأثير

وس أزمة   اآلن حنر  كورونا   فير
 
نا  مما  عملياتنا، عىل ملحوظة آثارا .  الرسعة  وجه عىل عملنا  طريقة تعديل عىل أجي 

 جهد ندخر  ال  نحن ذلك، مع
 
   ممكنة طريقة بأفضل الالجئير   وحماية لمساعدة ا

 . “الصعبة الظروف هذه ظل ف 
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وس ألزمة بالنسبة القصوى أولويتنا  تكمن: ”وأضاف    كورونا   فير
 نخدمهم  الذين األشخاص يكون أن عىل الحرص ف 

   مشمولير  
   صحيح، بشكل يجري بما  دراية عىل يكونوا  وأن االستجابة خطط ف 

 جهود  هفي نكمل الذي الوقت ف 

 . “لذلك  الحاجة دعت حيثما  للحكومات واالستجابة االستعداد 

 بحاجة  فإننا  بذلك، القيام أجل من ولكن. األرض عىل الحيوية أنشطتنا  توسيع :” سنواصلللقول غراندي وخلص

   مخصص غير  ماىل   دعم إىل اآلن
   بما  المناسب، الوقت وف 

  ىل  الدو الدعم إن. الجارية  اإلنسانية للعمليات ذلك ف 

   يصب المنسق 
كة مصلحتنا  ف   . تأكيد  بكل حيوي أمر  وهو  المشير

 

وس من للعدوى والمؤكدة عنها  المبلغ الحاالت عدد  أن من الرغم وعىل ،  يزال ال  الالجئير   بير   كورونا   فير
 
 منخفضا

  النازحير   وكافة العالم حول الالجئير   من %80 من أكي   أن إال 
 
  داخليا

 
   يعيشون تقريبا

 ضة ف نخ الم البلدان ف 

   الدخل، والمتوسطة
   والنر

   ضعف من منها  الكثير  يعان 
  دعم  إىل وتحتاج الصح   والرصف والمياه الصحة أنظمة ف 

 . عاجل

   الالجئير   من العديد  يعيش
   أو  بالسكان مكتظة مخيمات ف 

ية المناطق  ف    األكي   الحرص 
 
 التحتية  البنية حيث فقرا

   الوقاية أن إىل غراندي وأشار . مالئمة غير  يةصحال والنظافة الصح   والرصف المياه ومرافق  الصحية
 هذه  ف 

 . قصوى  أهمية ذات المواقع

   المحتجزين والمهاجرين الالجئير   إيقاف ويعتي  
   رسمية، وغير  رسمية احتجاز  مراكز  ف 

 وغير  مزدحمة أوضاع وف 

   الفتاكة العواقب إىل وبالنظر . بالغ قلق  عىل يبعث أمر  صحية،
تب قد  النر    عىل تير

 فمن كورونا،  وسير ف  تفش 

  . تأخير  دونما  رساحهم إطالق الواجب
 دون  المحتجزين  وأولئك وأرسهم المهاجرين األطفال رساح إطالق ينبغ 

 . الفور  عىل كافية  قانونية أسس

 الحدود  عىل المفروضة القيود  إلدارة طرق هناك الحدود، عي   التحركات من وتحد  حدودها  البلدان تغلق  وفيما 

م بطريقة ، لحماية الدولية والمعايير  الدولية اإلنسان قو قح  تحير    بما  الالجئير 
  القرسية،  اإلعادة عدم مبدأ  ذلك ف 

 . الصح   والحجر  الطبية الفحوصات خالل من وذلك

   السفر  تعليق  أعلنت قد  الالجئير   لشؤون المتحدة  األمم مفوضية وكانت
  من  الالجئير   لحماية التوطير   برامج ف 

وس اإلصابة    المفوضية باسم الناطقة التقو  . كورونا   بفير
ق ف  ، روال  أفريقيا، وشمال األوسط الرس   رغم إنه أمير 

وس إصابة حاالت ظهور  عدم    كورونا  بفير
، صفوف ف  ت" الجائحة" أن إال  الالجئير   تغيير  عىل المفوضية أجي 

   فا عض المجتمعات ألكي   حماية الداء، انتشار  من للحد  وذلك مؤقت بشكل الالجئير   مع عملها  طبيعة
 منطقة  ف 

ق  . أفريقيا  وشمال األوسط الرس 

 لك   توعية بحمالت نقوم ولكن. المضيف البلد  مع بالتعاون تكون المفوضية تتخذها  إجراءات أية أن وأضافت

 ظهرت  إذا  العمل عليهم وماذا  الوقاية  طرق أبسط  وتقديم المحدقة، بالمخاطر  ودراية علم عىل الالجئون يكون

 . إصابة
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 :  عىل تعمل عاجلة خطة بوضع يةضفو الم قامت وقد 

   بما  الصحية، والنظافة الصح   والرصف المياه وخدمات أنظمة تعزيز •
  وزيادة  الصابون توزي    ع خالل من ذلك ف 

 . المياه إىل الوصول فرص

   واالستجابة العدوى من الوقاية أجل من الحكومات دعم•
   بما  الصحية، الرعاية مجال ف 

 توفير  خالل من ذلك ف 

 . الطبية واللوازم تداالمع

 . األساسية  اإلغاثة ومواد  اإليواء مواد  توزي    ع•

 . الوقاية  تدابير  بشأن الحقائق  عىل القائمة والمعلومات اإلرشادات توفير •

   المساعدة أجل من النقدية المساعدة نطاق توسيع•
 السلن    واالقتصادي االجتماع   األثر  من التخفيف ف 

وس  . كورونا   لفير

ام لضمان الهادفة الرصد  بلسو  األنشطة تعزيز •   النازحير   حقوق احير
 
 . قرسا

   الحرارة درجات وفحص اليدين لغسل مرافق  وضع تم كما •
   الصحية والمرافق  االستقبال ومراكز  العبور  مراكز  ف 

 ف 

   التجمعات/  المخيمات
 . وأوغندا  إثيوبيا  من كل  ف 

•  
  ونازح الج    260,000 من أكي   عىل الصابون بتوزي    ع المفوضية قامت السودان، ف 

 
 المجتمعات  وأفراد  داخليا

 وقد . لغات  بعدة شاملة توعية حملة  الصحة ووزارة األخرى المتحدة األمم ووكاالت المفوضية وتنظم. المضيفة

يير   الالجئير   إىل نصية رسالة 15,000 حواىل   إرسال تم    يعيشون الذين الحرص 
 حول  نصائح تتضمن الخرطوم ف 

 . ة يقاالو  وطرق الصح   الوع  

   وقائية تدابير  اتخاذ  تم كما •
  النازحير   ومواقع الالجئير   مخيمات ف 

 
   داخليا

  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية ف 

 مستوى  ورفع التنظيف، ومنتجات الصابون وتوزي    ع اليدين، لغسل محطات إنشاء ذلك ويشمل. فاسو  وبوركينا 

ي الوع    . المجتمعية  والشبكات اع  اإلذ والبث والمنشورات الملصقات باستخدام الجماهير

 

ن  عىل شديدة مخاوف ن والنازحي  ي   الالجئي 
ن
 أفريقيا ف

ب كورونا   وباء أن صحيح ، الوفيات ارتفعت حيث حاد، بشكل األمريكية والقارة أوروبا  يرص 
 
 المخاوف أن إال  مجددا

 ". بعد يأت لم وأ ساأل " أن من المتحدة األمم عام أمير   وحذر . هناك االستعداد  نقص بسبب أفريقيا  باتجاه تسير 

   المستجد  كورونا  مع إيبوال  شبح عودة األوربيون يخش  
   فالقارة أفريقيا، ف 

 غير  الوباء  بعد  فيها  يتفش لم النر

 . مسؤولير   حسب ،هلمواجهت اإلطالق عىل مجهزة
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ى الصحراء جنوب إفريقيا  اليوم تستضيف    الالجئير   من %26 من أكي   الكي 
  نيو مل 18 من أكي   ويعد . العالم ف 

   شخص
عن   الذين األشخاص ضمن من المنطقة هذه ف 

ُ
   العدد  هذا  ارتفع وقد  الالجئير   مفوضية بهم ت

 األعوام  ف 

ة،   ذلك ويرجع األخير
 
   المستمرة األزمات إىل جزئيا

يا  الوسىط إفريقيا  جمهورية ف   وقد . السودان وجنوب ونيجير

  العدد  ارتفع
 
  أيضا

ا
   الجديدة للرصاعات نتيجة

   اندلعت النر
 . واليمن بوروندي ف 

 

   الخارجية للسياسة األعىل المنسق  ودق
وس بشأن الخطر  ناقوس ،بوريل جوزيب األورون    االتحاد  ف   كورنا  فير

   المستجد 
ا  توسع فقد  أفريقيا، ف 

 
   ذكريات تزال ال  حيث هناك، أيض

وس تفش  ة إيبوال  فير    حاض 
 من  عدد  أذهان ف 

   بوريل وقال. السمراء  القارة بلدان
اننا  فهم ،لنا  خاص قلق  مصدر  أفريقيا  إن" سلوك بر  ف   عن  الوباء يخرج وقد  جير

ة   برسعة السيطرة نطاق  ". كبير

   األطباء نسبة وتبلغ
ة لكل طبيبا  37 أوروبا  ف     أما . لبوريل وفقا  شخص، آالف عرس 

  النسبة  هذه فتبلغ أفريقيا، ف 

ة لكل واحدا  طبيبا    كونفرينس   الفيديو  تقنية عي   مؤتمر  د بع األعىل األورون    المسؤول وشدد . شخص  آالف عرس 

   التنمية وزراء أن عىل التكتل، خارجية وزراء مع
   أفريقيا  مساعدة كيفية سيناقشون األورون    االتحاد  ف 

  ف 

   المقررة محادثاتهم
 . المقبل األسبوع ف 

 

 حالة أول  تأكيد  د عب  أنه بالوش بابار  الالجئير   لشئون المتحدة لألمم السامية المفوضية باسم المتحدث وقال

وس إصابة    بالفير
يا  السودان جنوب ف     للتصدي اآلن المنطقة دول جميع تعمل وإريير

 عىل  مؤكدا  المرض، لتفش 

  النازحير   أو  اللجوء وطالن    الالجئير   صفوف بير   اآلن حنر  مؤكدة حاالت وجود  عدم
 
   داخليا
ق  منطقة ف   الرس 

   والقرن
   األفريقر

 . دولة 11 تضم والنر

وس المحتمل االنتشار  من للحد  الجهود  تكثيف عىل تعمل المفوضية أن وشبال وأشار   مجتمعات  بير   كورونا   لفير

ق منطقة عي   الالجئير      والقرن إفريقيا  رس 
ات اإلفريقر    العظم، والبحير

  تستضيف والنر
 
  مجموعات  أكي   من بعضا

   الالجئير  
   الالجئون هؤالء يعيش"  مضيفا . العالم ف 

   المنطقة ف 
   الوصول إمكانية دون مة،دحمز   أوضاع ف 

 إىل الكاف 

، والرصف المياه مرافق     الصح 
   لألمن  هشة ظروف ظل وف 

 .  الغذان 

   انخفاض من يعانون الالجئير   من %60أن  بالوش وأوضح
 إىل الفتا  التمويل، نقص بسبب الغذائية  الحصص ف 

دى قد  أنه    الحاصلة االنقطاعات بسبب الوضع يير
وس الخاصة التدابير  ،ظمالمنت التوريد  سلسلة ف   كورونا،   بفير

 . الحدود  عىل المفروضة  القيود  خالل من

  المدرسة خارج الالجئير   من طالب مليون حواىل   أن إىل بالوش وأشار 
 
ازية اإلجراءات بعد  ،حاليا   لمكافحة   االحير

وس    المدارس بإغالق الفير
 عن التعلم  برامج ر تطوي أجل من العمل جاري أنه إىل الفتا  المنطقة، أنحاء جميع ف 

، والتعلم بعد  نت عي   التعليم وتوفير  الرقم     اإلنير
انيا  السودان  وجنوب  كينيا   من كل   ف    تم  أنه  مؤكدا  وأوغندا، وتي  

وس بوباء المتعلقة اإلنسانية االحتياجات لتلبية الجديدة التدابير  من عدد  تنفيذ   منها  كورونا،  فير
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، وف   

   الجسدي التباعد  لتسهيل جديدة بمآو   لجوء وطالب الج    4,500 من أكي   تزويد  تم جيبونر
   ف 

 عىل   قرينر

 . هول وهول أدي

  
   والصابون المياه إمدادات مستوى رفع يتم إثيوبيا، وف 

   بما  اليدين،  لغسل محطات تركيب ويتم المخيمات ف 
 ف 

لية محطة 14,700 من وأكي   محطة 127 ذلك     مي  
 . وحده  لالجئير   جامبيال  مخيم ف 

  
   إضافية أرّسة وإضافة للعزل ردهات تحديد  تم كينيا،  وف 

   الالجئير   مخيم   ف 
  الحماية  معدات توفير  ويتم. البالد  ف 

   الصحة لعمال الشخصية
  الميدانية  للعيادات محتملة جديدة  مواقع لتحديد  تقييم إجراء يتم بينما  العيادات، ف 

   الصحية الرعاية لتوفير 
  األخرى والمواد  والصابون الغذائية المواد  عتوزي     قواعد  تعديل تم. الالجئير   مخيمات ف 

ام  . االجتماع   التباعد  بمعايير  لاللير 

  
   يعيشون ممن نازح 27,600 لدعم مخطط ووضع المآوي تحسير   يتم الصومال، ف 

 عالية النازحير   مواقع ف 

 الكثافة 

  
   ونازح الج    320,000 من أكي   حصل السودان، ف 

  اإلغاثية  النظافة اد ومو  الصابون عىل البالد  أنحاء جميع ف 

   لير  1,000 بسعة مياه خزان تركيب وتم. األخرى
 حرارة درجة قياس يتم. دارفور  جنوب بيليل، تسجيل مركز  ف 

ق إىل الجدد  الوافدين الالجئير    . األعراض  لمراقبة أسبوعير    لمدة رصدهم ويتم وصولهم عند  السودان رس 

  
انيا، وف  ة المياه أوعية توزي    ع وتم نو ابالص من الشهرية اإلمدادات مضاعفة  تم تي      للمساعدة الكبير

  اليدين  غسل ف 

  
   بما  اليدين، لغسل إضافية محطات تركيب تم كما .  الثالثة الالجئير   مخيمات جميع ف 

ات ذلك ف     جديدة تجهير 
  ف 

 . والمدارس واألسواق التوزي    ع ونقاط االستقبال مراكز 

  
   بما  اإليبوال، لخطر  التصدي لتدابير  جةنتي التدابير  من عدد  اتخاذ  اآلن حنر  تم أوغندا، ف 

 الصح   الفحص ذلك ف 

   اليدين غسل مرافق  وزيادة الحرارة درجة وقياس
   وكذلك واالستقبال العبور  مراكز  ف 

.  الالجئير   مخيمات ف 

   عاملير  ال تدريب ويتم الصابون توزي    ع نسبة زيادة تم ذلك، إىل باإلضافة
 عىل  خاص  بشكل الصح   المجال ف 

وس  . ا ونكور   فير

، األوسع العالمية اإلنسانية االستجابة خطة من وكجزء
 
ا  المفوضية أصدرت نطاقا   نداء 

 
 خالله من تطالب طارئا

 الخاصة االستعدادات وإجراء للحياة  المنقذة األنشطة تنفيذ  أجل من أمريك   دوالر  مليون 255 مبلغ بتوفير 

وس بالتصدي   منها  ر دوال مليون 15 توفير  طلب تم وقد  كورونا،  لفير
 
   لبلدان خصيصا

ق ف     والقرن الرس 
. اإلفريقر

 . األزمة  هذه خالل المضيفة والمجتمعات  والنازحير   الالجئير   وسالمة صحة لضمان

 

   افريقيا  ووسط  غرب

وس انتشار  أن من الالجئير   لشئون العليا  المفوضية حذرت  التحديات  من فاقم( 19-كوفيد) المستجد  كورونا   فير

  
   أفريقيا، ووسط ب ر غ منطقة تواجهها  النر

   اإلنسانية األزمات  أكي   من واحدة مع تتعامل  والنر
 يهدد  وبما  العالم، ف 

 . سكانها  من الماليير  
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   المفوضية، وأشارت
، من  ماليير   9 من أكي   تضم المنطقة  أن إىل بجنيف لها  بيان  ف     النازحير 

 أدى الذي الوقت ف 

 أنها  إىل الفتة.. الضعيفة واالقتصادات الهشة الصحية ظمالن عىل الضغط وضاعف الحدود  إغالق إىل كورونا   وباء

 . الخطر  هذا  يواجهون الذين المستضعفير   من الماليير   لحماية بالمنطقة جهودها  من عززت

 إصابة  آالف 5 من أكي   إجماىل   عن أبلغت دولة، 21 عددها  البالغ المنطقة، دول جميع إن" المفوضية وقالت

   األول الكشف منذ 
اير  28 ف  ،لا في   

  المضيفير   السكان يتأثر  لم بينما  النازحير   بير   ىه   الحاالت أن مبينة ماض 

وس  كارثة  إىل يؤدى أن يمكن الوباء تفش   لمنع ومتضافرة منسقة جهود  بذل عدم أن من محذرة.. اآلن  حنر  بالفير

   حادة إنسانية
رين عدد  ف   ". المترص 

اع أن إىل ولفتت    المدنيير   عىل والهجمات المسلح الي  
يد  إىل أدت أفريقيا  بغرب الساحل طقةنم ف    يقرب ما  ترس 

   نقصا  حاليا  يواجهون شخص ماليير   5 من وأكي   ،2019 يناير  منذ  تقريبا  مليون منهم شخص، ماليير   3 من
 ف 

 . الغذاء 

  الالجئير   عىل أكي   تأثير  االقتصادي النشاط عن التوقف حنر  أو  التباطؤ  أو  الحركة لتقييد  يكون أن ورجحت

 أن  حيث الخطر، إىل األمان عن يبحثون  الذين األشخاص إعادة إمكانية بشأن القلق  عن معربة داخليا، ير  والنازح

يير   للماليير   المحتملة الحركات ونيير   والنيجير  تعوقها  قد  الدولية الحماية يلتمسون الذين والسودانيير   والكامير

   اإلعاقة إىل إضافة القيود، هذه
وس بببس المفروضة القيود  تسببها  النر   لدعم  اإلنسانية للجهود  كورونا  فير

 . المحتاجير   ومساعدة

   مص 

اير  لشهر  الالجئير   لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية إحصائيات وفق     يقيم ،2020 في 
 من  الجئون  مرص  ف 

  بمكتب  سوري ألف 130 من يقرب ما  منهم لجوء، وطالب الجئا  433و ألفا  258 منهم مسجل دولة، 50 من أكي  

   الالجئير   لشؤون السامية المفوضية وأعلنت. قاهرةال
ة مد  لها، بيان ف   المقابالت  وتأجيل أنشطتها  تقليص فير

 الخدمات توفير  وكذلك األنشطة، تقليص مدة خالل المالية المساعدات تستمر  أن عىل ،2020 أبريل 11 حنر 

 الطارئة،  للحاالت واألولوية محدودة، عةسب ولكن الطفل وحماية النوع عىل القائم بالعنف  المتعلقة األساسية

يد  أو  تليفونيا  االستشارة تكون أن عىل    بالي 
ون   . اإللكير

   خاصة المرصية، السلطات من المقدمة التوصيات باتباع اللجوء وملتمش الالجئير   المفوضية، ونصحت
 وزارنر

وس مع للتعامل  والداخلية الصحة    يةمالعال الصحة منظمة وأوضحت. الكورونا  فير
، لها، مؤتمر  ف    أنه  األثنير 

 لهم توفر  حيث المرصيير   مثل المرصية الصحة وزارة قبل من اللجوء وطالن    لالجئير   الصحية الخدمة توفير  سيتم

   الصح   لدعما
ة ف     سواء الهجرة، ومنظمة الالجئير   مفوضية مع بالتنسيق  كورونا   جائحة فير

   االشتباه حاالت ف 
 ف 

 . والعزل للعالج  لمستشفيات يلها و تح أو  الحميات، مستشفيات

وس انتشار  بداية منذ     الفير
ازية اإلجراءات من عددا  الوزراء مجلس اتخذ  مرص، ف  وس، انتشار  من للحد  االحير  الفير

 والمقاىه   المطاعم وإلزام صباحا، السادسة وحنر  مساء السابعة الساعة من التجوال حظر  فرض تضمنت

 عىل الواضح األثر  له كان  ما  الدراسة، تعطيل إىل باإلضافة والسبت،  الجمعة مأيا خاصة بالغلق  التجارية والمحال
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   مثلها  اللجوء وطالن    الالجئير   قطاع
 الخاصة  المجتمعية المدارس توقفت  حيث ،المرصي المجتمع  كبافر

،  تظمةنالم غير  العمالة أصحاب من الكثير  وفقد  والمصانع، بهم الخاصة المشاري    ع من عدد  توقف كما   بالالجئير 

  السامية والمفوضية بالالجئير   المعنية  الجمعيات معونات توقفت فيما  عملهم، اللجوء وطالن    الالجئير   من

، لشؤون اء عن  بعضهم عجز  حنر  أرسهم، من الكثير  أوضاع أساء  ما  الالجئير    الوقاية  متطلبات أبسط رس 

 .. أسعارها  غالء بسبب الشخصية

ي  الصعوبات
 داخلي النازحون يواجهها  الت 

 
وس خطر  بسبب اآلن ا  كورونا   في 

  النازحير   من  العظم الغالبية تعيش
 
   داخليا
   للغاية الهشة الصحية النظم ذات النامية البلدان  ف 

 أن يمكن والنر

وس وضع ما  إذا  برسعة تنهك   النازحير   من العديد  يعيش ذلك، إىل باإلضافة. له قدم موط   الفير
 
   داخليا

 ف 

   أو  المخيمات
 الصح   والرصف المياه توفر  كفاية  وعدم التغذية وسوء االزدحام يمثل حيث ميةسر  غير  مواقع ف 

   معدمير   منهم الكثير  بات وقد . للوقاية بالنسبة هائلة تحديات الصحية والنظافة
ية المناطق  ف    اختفاء  مع الحرص 

   االنقطاعات شأن ومن. وضحاها  عشية بير   األخرى الدخل وفرص المؤقتة العمل فرص
 مساعدة لا تقديم ف 

وس عرضة أكي   النازحير   تجعل أن خفضها، أو  الحكومية، أو  اإلنسانية  . األخرى والمخاطر  للفير

وري من .  الهائلة االحتياجات لتلبية وذلك عاجل، بشكل الوطنية للحكومات الدوىل   الدعم تعزيز  يتم أن الرص 

وس انتشار  لمنع الهادفة التدابير  تمويل ذلك يشمل أن ويجب    النازحير   إدراج عولتشجي  الفير
 التأهب جهود  ف 

  الحكومية  غير  والمنظمات الشقيقة المتحدة األمم ووكاالت الحكومات مع  المفوضية تعمل. الوطنية واالستجابة

   بما  مختلفة، إجراءات لتنفيذ 
  النازحير   األشخاص مع التواصل ذلك ف 

 
   داخليا
  الرسمية  غير  والمواقع المخيمات ف 

  نقوم. جسديلا والتباعد  النظافة حول
 
 الطارئ النقد  وتوفير  بأمان؛ بها  القيام يمكن حنر  برامجنا  بتكييف  أيضا

  األكي   للفئات
 
 . الصحية المرافق  تطوير  ودعم ضعفا

وح حول التوجيهية المبادئ ن   الداخىلي  الين

” المبادئ وح بشأن التوجيهية تعتي     ،“الداخىل   الي  
  22 قبل تبنيها  تم والنر

 
   عاما
 الدولية  المعايير  لأو  أبريل، 17 ف 

  
  للنازحير   وضعها  تم النر

 
امات حقوقهم  حددت فقد . داخليا ف وىه   تجاههم الحكومات والير   نطاق عىل بهم معير

وح لالستجابة رئيش   دوىل   كإطار  واسع  30 من مجموعة عن عبارة ىه   هذه التوجيهية المبادئ. الداخىل   للي  

 
 
   نوناوالق الدولية اإلنسان حقوق عىل بناءا  - معيارا

   – الدوىل   اإلنسان 
، النازحير   حقوق تحدد  والنر

 
  وكيف  داخليا

  
وح أثناء ومساعدتهم  حمايتهم ينبغ   . لهم دائم حل إىل الوصول حنر  الي  

   واضحة المعايير  هذه مثل إىل الحاجة أصبحت
 داخل  هّجروا  الذين األشخاص عدد  ارتفع عندما  التسعينيات ف 

  . كبير   بشكل اإلنسان حقوق وانتهاكات المسلح والرصاع العنف بسبب بلدانهم
   إطار  وجود  عدم ظل وف 

 قانون 

   المتحدة لألمم العام لألمير   كممثل عمل الذي دينغ، فرانسيس قدم  لحمايتهم، قائم دوىل  
  بالنازحير   المعن 

،
 
   اعتمادها  ومنذ . الفجوة لمعالجة اإلنسان لحقوق المتحدة األمم لجنة إىل التوجيهية  المبادئ داخليا

 عام ف 

  الحكومية  غير  والمنظمات المتحدة األمم ووكاالت البلدان قبل  من واسع نطاق عىل المبادئ استخدام تم ،1998

 عالمية  مبادرة من وكجزء. اليوم بعالمنا  للغاية صلة ذات التوجيهية المبادئ تزال وال . النازحير   لحماية كأساس
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  20 مرور " ) GP20" تسم
 
 المبادئ دمج أجل من الدول المفوضية تدعم كلذل ،( التوجيهية المبادئ عىل عاما

   التوجيهية
يعاتها  ف   . الوطنية  ترس 

   كورنا   ومخاطر  الالجئات النساء

وس أن    يتسبب كورونا   فير
وس ولكن المجتمعات، وتغيير  األرواح إزهاق ف    يتسبب الفير

 
 تتعلق  هائلة بمخاطر  أيضا

   والفتيات النساء بحماية
ن الالنر  . ديارهن من الفرار  عىل يجي 

ة  خالل  الجنسية وعديم   والنازحير   الالجئير   من والفتيات النساء لحماية عاجل اهتمام إليالء بحاجة فنحن   فير

   للمسيئير   مفتوحة األبواب ترك يجب ال . للخطر  عرضة األكي   الفئات بير   من إنهن إذ  الوباء، هذا 
  ال  وقت ف 

 . المساعدة ىلع والعنف االعتداء من الناجيات  النساء فيه تحىط  

   المعتمدة الصح   والحجر  اإلقفال  سياسات أدت وقد 
 تقييد  إىل للوباء، للتصدي والهادفة العالم، أنحاء جميع ف 

، التفاعل مستوى وانخفاض الحركة، .  واالقتصادية  االجتماعية األوضاع وتدهور  الخدمات، وإغالق المجتمغ 

يك ة المرتبط العنف مخاطر  تفاقم إىل العوامل هذه وتؤدي  . كبير   حد  إىل بالرس 

   حبيسات ببعضهن األمر  ينته   فقد ”
 أو  االبتعاد  من التمكن دون لهن المسيئير   مع وعالقات ومنازلهن، هنمآو  ف 

 . “ الشخض   الدعم طلب

   أولئك فيهن بمن أخريات، ك” فهنا
  المتقلبة  العيش سبل فقدن من أو  الشخصية الوثائق لديهن ليس اللوانر

وس أحدثه الذي اديصاالقت للتدهور  نتيجة ن قد  ممن كورونا،  فير  من  األطفال زواج أو  الجنس ممارسة عىل يجي 

   العيش، لقمة عىل للحصول أرسهم قبل
  النساء من الكثير  تحمل حير   ف 

 
  أعباء  عاتقها  عىل األرسة داخل أيضا

ايدة  . “ الرعاية حيث من مير 

وس قباعو  فإن للخطر، المعرضات وأولئك العنف من للناجيات بالنسبة    كورونا  فير
  تعن 

 
  محدودية  أيضا

  القيود  تجعل كما . واألمنية  والصحية واالجتماعية، النفسية الخدمات مثل للحياة، المنقذ  الدعم إىل الوصول

 بعض  تعليق  تم فيما  المساعدة، عىل الحصول النساء عىل الصعب من الحجر  وتدابير  التنقل عىل المفروضة

   بما  الخدمات،
 . أخرى ألغراض تحويلها  أو  إغالقها  تم أو   مؤقت بشكل منة،آل ا المآوي ذلك ف 

 

    الصحية القدرات ضعف

  حيث العالم، حول شخص مليون 25.9 عددهم البالغ الالجئير   معظم النامية البلدان تستضيف
 
 تضم  ما  غالبا

  المركزة العناية وحدات
 
 التهوية  وأجهزة األرّسة من أقل عددا

وس  من الوقاية  لذلك     يعيشون الالجئير   من العديد  أن الصحيح فمن  االولوية ها ل الفير
   المضيفة البلدان ف 

 والنر

   الصحية النظم أضعف بعض لديها 
   شأن ومن. العالم ف 

  يضع أن المرض تفش 
 
 خدمات  عىل عادية غير  ضغوطا

 . تجنبهما  نالممك من وفاة  وبحاالت بالمعاناة ذلك يتسبب أن المحتمل ومن الهشة المحلية الصحية الرعاية
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   تجنب يعتي  
ه، أو  المرض تفش  ، األكي   الفئات بير   سيما  ال  تأخير

 
 لم  لو  وحنر . اآلن به القيام يمكننا  ما  أهم ضعفا

وس حاالت من قليل  عدد  سوى هناك يكن    محدودية هناك فإن الحادة، كورونا   فير
 عاٍل  مستوى إىل الوصول ف 

 . شدة األكي   للحاالت  الالزمة الرعاية من

 . المضيفة  والمجتمعات الالجئير   لحماية طريقة أفضل ىه   ةيالوقا

 

 دون الصحية  والخدمات المرافق  إىل والمهاجرين الجنسية وعديم   اللجوء وطالن    الالجئير   وصول ضمان

 للتميير   تعرضهم

وس أثبت لقد    بأننا  واضح بشكل كورونا   فير
 
 وبغض  فيه، نعيش الذي المكان عن النظر  بغض - سواسية جميعا

 سيما  وال  األشخاص، جميع يحصل أن يجب. الحدود  وال  واألعراق األديان بير   يمير   ال  فهو . نحن من عن ظر نال

  األكي  
 
 . الصحية  الخدمات عىل  - الجنسية وعديمو  اللجوء  وطالبو  الالجئون فيهم بمن - منهم ضعفا

  
   االمر  هذا  . الصحية الخدمات عىل المجموعات هذه تحصل عندما  الجميع يستفيد  سوف الواقع، ف 

 مصلحة  ف 

وس انتشار  وقف عىل يساعد  أن شأنه من إذ  الجميع   ذلك يحتل أن يجب. الفير
 
 . لنا  بالنسبة األولوية دائما

ية وغير  شاملة سياسات إىل حاجة هناك وس لمكافحة تميير     العوائق  فإن  وإال، كورونا،  فير
  الرعاية  دون  تحول النر

، عالج فيها  تمي ال  بيئة إىل تؤدي سوف والتميير   الصحية  الذي  األمر  الحاالت، اكتشاف فيها  يتم وال  المرض 

وس سيساعد   . االنتشار  عىل الفير

هم الالجئير   ضد  الخوف هذا  الناس حول إذا  العامة عىل الصحةوخيمة  عواقب   المهمشة الفئات من وغير

 الخوف  هذا  يحولون نيالذ األشخاص تجنب علينا  يجب ولكن  طبيعية، فعل ردة هو  والقلق  بالخوف الشعور  إن

 . األجانب  كره  من حالة إىل والقلق 

ء، كل  قبل  
   الالجئير   عىل اللوم إلقاء يؤدي أن يمكن س 

   ف 
وس  تفش   باألمان  الالجئير   شعور  عدم إىل كورونا   فير

   يكون لن أمر  وهذا . لالجئير   الطبية الرعاية منح رفض حنر  أو  الصحية المشورة طلب عند 
 عىل أحد  مصلحة ف 

 . اإلطالق

  عشنا  أن لنا  يسبق  لم
 
   أبدا
، نحو  عىل الوضع هذا  مثل ف   الصح   الحجر  وفرض الحدود  إغالق  يتم حيث جماع 

  وصحة  العقلية صحتنا  لدعم الالزمة االحتياطات اتخاذ  علينا  يجب الوضع، هذا  استمرار  ومع. عالم   نطاق عىل

 . حولنا  من

ي  تجنب اهمية
ه، أو  المرض تفش  ن  سيما  ل  تأخي    األكي   تالفئا بي 

 
 ضعفا

اك أهمية مدى السابقة األوبئة أظهرت لقد    المتعلقة  مخاوفهم لمعالجة األول، اليوم منذ  أنفسهم الالجئير   إرس 

   بالتصدي
 جهة  من االعتبار  بعير   الحساسة والثقافية االجتماعية الجوانب أخذ  ولضمان جهة، من  الوباء لتفش 

 . أخرى
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   زيادة حدوث عدم عىل للحرص األولوية تا ذ الصحية الخدمات استمرارية ضمان أهمية
  عن  الناجمة الوفيات ف 

 . أخرى حاالت

هم  الالجئير   تعرض عدم ضمان عىل يساعد  أمر  وهو  بالحماية، الخاص الرصد  وهو  آخر  حيوي اعتبار  هناك  وغير

 أو  ضليلتال نتيجة العامة الصحة أسس إىل تستند  ال  تدابير  خالل  من وذلك أكي   لمخاطر  المعنيير   األشخاص من

ها  أو  األجانب من الخوف  . الوصم  سلوكيات من غير

 
 
ا ، وليس وأخير

 
   الالجئير   إدراج يعد  آخرا

  الوطنية االستجابات عمليات ف 
 
، أمرا

 
 عىل  السيطرة يمكن ال  إذ  أساسيا

 . وشامل متكامل نهج باتباع  إال  المعدية األمراض
 
 خاص  الدعم إىل الوطنية الصحية الخدمات تحتاج ما  غالبا

ا
 ة

   الالجئير   استضافة يتم عندما 
   ونائية  معزولة مناطق  ف 

   البلدان ف 
 . أضعف  الصحية الخدمات فيها  تكون النر

 

 توصيات

  األكي   المجتمع أفراد  بصحة شخص كل  صحة ترتبط •
 
وس هذا  انتشار  من الحد  ويتطلب. تهميشا  الوصول  الفير

   وهذا . العالج سبل إىل العادل الوصول وضمان الجميع إىل
 الرعاية  أمام القائمة العوائق  عىل التغلب يعن 

   التكلفة الميسورة الصحية
 عىل  والقائمة المتأصلة التفضيلية المعاملة ومعالجة عليها  الحصول يمكن والنر

 . االجتماع   الوضع أو  الدين أو  العرق أو  العرق أو  الجغرافيا  أو  الجنس أو  الدخل

 سبيل عىل - أو  والفتيات، النساء واحتياجات حقوق ليتجاه الذي المنهح    التحير   عىل التغلب سيكون •

  األقليات، مجموعات ومشاركة وصول من يحد  – المثال
ا
  عامل

 
وس  من الوقاية أجل  من حاسما  كورونا  فير

   يعيشون الذين األشخاص يكون أن المحتمل من. فعال بشكل وعالجه
 أولئك أو  السن ككبار  - منشآت ف 

   التحديد  وجه عىل معهم التعاط   ويجب ةبلإلصا عرضة أكي   - المحتجزين
 والتصدي  لألزمات التخطيط ف 

 . لها 

ا  - الرسم   وضعهم عن النظر  بغض - والالجئون المهاجرون يكون أن يجب •  والخطط النظم من يتجزأ  ال  جزء 

وس  لمواجهة الوطنية    أنفسهم واألطفال والرجال النساء هؤالء من الكثير  يجد . الفير
 ا فيه  تتعرض أماكن ف 

   محصورين يكونون وقد . إليها  الوصول يتعذر  أو  للضغوط الصحية الخدمات
 أو  والتجمعات، المخيمات ف 

   يعيشون
ة أحياء ف     فقير

ية المناطق  ف   التعرض خطر  من العامة الصحة ورداءة االكتظاظ يفاقم حيث الحرص 

  للمهاجرين  - الخدمات ىو مست  رفع عىل المضيفة البلدان لمساعدة الدوىل   للدعم ماسة حاجة هناك. للمرض

   وإدراجها  - سواء حد  عىل المحلية والمجتمعات
   الفشل إن. الوطنية  واالستجابة والوقاية الرصد  ترتيبات ف 

 ف 

   زيادة إىل يؤدي وقد  للخطر  الجميع صحة يعرض سوف بذلك القيام
 المهم من. بالوصمة والشعور  العداء ف 

 
 
 التنقل،  حرية عىل المفروض التضييق  أو  السفر  قيود  أو  ود دالح عند  للمراقبة تشديد  أي يمنع أال  أيضا

 . الحماية وسبل األمان بر  إىل الوصول من االضطهاد  أو  الحروب من الفارين األشخاص
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   شفافة معلومات خالل من الثقة وكسب المبادرة، زمام أخذ  السياسيير   الزعماء عىل يجب  •
 الوقت  وف 

  والعمل المناسب،
 
   المشاركة من األشخاص وتمكير   م،االع الصالح أجل من معا

 إفساح إن. الصحة حماية ف 

يا  الخوف ونرس   للشائعات المجال  عىل  أوسع آثار  له يكون قد  بل فحسب، االستجابة يعيق  لن والهستير

 . والمسؤولة الديمقراطية المؤسسات عمل وعىل اإلنسان حقوق

   أن اليوم بلد  ألي يمكن ال  •
  يبن 

 
   بالمعن   - وسير الف تأثير  من للتحصن جدارا

هن كما   - الحرف    تراجع  ذلك عىل يي 

  واالجتماعية االقتصادية الناحية من وال  – المدارس وإغالق األسهم أسواق
 
   الدولية االستجابة إن. أيضا

 النر

ورية تكون سوف منه والوقاية وعالجه المرض هذا  لتشخيص النامية الدول جاهزية تضمن  صحة  لحماية ض 

ة العالمية الصحة منظمة  ر فتو . البرس   مليارات   األثر  وتتبع الحاالت من والتحقق  واألنظمة الرصد  وسبل الخي 

 األطراف  المتعددة واألنظمة الدوىل   التضامن أن مفاده درس  بمثابة ذلك يعتي  . اللقاحات وتطوير  والبحوث

 . مض   وقت  أي من أهمية أكي   أصبحت

ء العمل نواصل أن يجب الطويل، المدى عىل •  ويمكن ومنصفة عامة صحية رعاية أنظمة بناء أجل من البىط 

. قادمة  لعقود  الجهود  تلك تصيغ  سوف اآلن األزمة لهذه استجابتنا  كيفية  بأن فيه شك ال  ومما . إليها  الوصول

وس استجابتنا  تكون عندما  ام والشفافية  العامة الثقة مبادئ عىل مرتكزة كورونا   لفير  ألكي   والتعاطف واالحير

  الفئات
 
 فعالية األكي   األدوات نستخدم سوف. إنسان لكل الجوهرية الحقوق فقط ندعم لن فإننا  ،ضعفا

 . للمستقبل  الدروس وتعلم األزمة هذه من الخروج عىل قدرتنا  لضمان ونبنيها 

 الفاعلة،  اإلنسانية الجهات جانب  إىل الحكومات، عىل يجب الحقوق، وصون األرواح عىل الحفاظ أجل من •

ايدة اطر خالم مراعاة ضمان  إعداد  خالل الجنسية وعديم   النازحير   من النساء ضد  الموجه للعنف المير 

وس من بالوقاية الخاصة الوطنية الخطط    له والتصدي كورونا   فير
 . “ منه والتعاف 

 إليها  الوصول ويمكن أساسية تعتي   الجنس نوع عىل القائم  العنف من للناجيات الحيوية الخدمات ضمان •

  للنازحير   بالنسبة
 
 النفش   الدعم وخدمات للناجيات  واألمنية الصحية الخدمات ذلك ويشمل. قرسا

 . العدالة إىل الناجيات وصول فرص تقليص عدم يجب كما .  اآلمنة والمآوي واالجتماع  

•  
 
   المتدهورة واالقتصادية االجتماعية لألوضاع نظرا

، لالجئير   المضيفة البلدان من العديد  تواجهها  النر
 
 حاليا

 من  الوقاية خدمات عىل الحفاظ أجل من وذلك المانحة، الجهات قبل من الدعم إىل ماسة ةجحا هناك

   بما  له، والتصدي الجنس عىل القائم العنف
   تلك ذلك ف 

   المحلية المنظمات تقدمها  النر
 . النساء  تقودها  النر

   التدابير  تكون اال  يجب •
   لحق ا إعاقة إىل تؤدي قد  الصدد  بهذا  البلدان بعض اتخذتها  النر

 اللجوء طلب ف 

 . بالكامل

   مناسبا، تراه كما  حدودها، إدارة  الدول جميع حق  من •
 من  ولكن،  نوعها  من الفريدة األزمة  هذه سياق ف 

 يسودها  أوضاع إىل العودة عىل الناس إجبار  أو  اللجوء، طلب  سبل إغالق إىل اإلجراءات هذه تؤدي أال  الواجب

  .  الخطر 


