
ُمستبَعدونمحتجزون و
19-إلى الخدمات األساسية في إطار جھودنا لالستجابة لجائحة كوفيدالمھاجرينأھمية وصول

والتعافي منھا
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الذي المختبر العالمي للھجرة التابع للصليب األحمر والھالل األحمر، ٢٠٢١©

الصليب األحمر األسترالييستضيفه

جزء من ھذا المنشور أو نسخه أو ترجمته إلى لغات أخرى أو يجوز اقتباس أيّ 

من دون إذن مسبق من المختبر العالمي للھجرة محلّيةالتعديله لتلبية االحتياجات 

التابع للصليب األحمر والھالل األحمر، شرط ذكر المصدر بوضوح.  

في الصليب متطّوعووصف صورة الغالف: عبد الكريم أدامو (مسؤول نشاطات 

،عاًما من كوناكري، غينيا٣٢مھاجر يبلغ من العمر ،األحمر النيجيري) وعلي

. ٢٠٢٠اجتماعي في نيامي في آذار/مارس -يخيطان كّمامات خالل نشاط نفسي

نمركي. ا: نويمي مونو، الصليب األحمر الدمصدر الصورة

، وُمستبَعدونمحتجزون ، ٢٠٢١، .راندرياناريزوا أ، االقتباس: ھوغالند ن.

المختبر العالمي للھجرة التابع للصليب األحمر والھالل األحمر، أستراليا.
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مختلفة شملت تحّدياتٍ وسطَ والداعمين لھذا البحث والُمساھِمينالمؤلّفينمن الكثيرعملَ 

بالمناخ. تعيّن على البعض التركيز على مرتبطةمحّددةوكوارث ١٩-كوفيدجائحة

في ةجديدأساليب عيشكثيرون إلى التكيّف مع االستجابة لألزمات اإلنسانية، واضطر� 

عيةنشطةالعمل، وفي المنزل، وفي األ إدارة ھذا البحث مع تولّي إلى جانب ، التطو�

يتقّدم المختبر العالمي للھجرة التابع لذلك، . تستغرق وقتھم بالكاملمسؤوليات أخرى 

إنجاح في سبيلالذين عملوا ألشخاص إلى كّل اب األحمر والھالل األحمر بالشكر للصلي

تجريبي.  ھذا البحث ال

راندرياناريزوا تنسيق ھذا ثنيكول ھوغالند وأغاكل� منعالمي: تولّتإعداد التقرير ال

د وكتابته بناًء على أبحاالتقرير  ثماني جمعيات وطنية الُقطري منعلى المستوى ثالموح�

مساھمات من جھات فاعلة أخرى في فضًال عن عة للصليب األحمر والھالل األحمر، تاب

صليب األحمر والھالل األحمر، على النحو الوارد أدناه.  الحركة

البحث الوطنية: وِفَرقالُمساِھمون الرئيسيون
 ھوغالند، ولور راندرياناريزوا، ونيكولثمن إعداد أغاُقطريأستراليا: تقرير

ھمجميعمن آن ديكمان، ومايكل كونز، وفيكي ماو (اتمساھممع إيمانويل لوغي، 

الصليب األحمر األسترالي). من

 مورينو ازايدمن اتمساھممع روس، يمن إعداد دييغو بينيُقطريكولومبيا: تقرير

الصليب األحمر الكولومبي)، وناديا خوري منھمجميعوديانا كروز وأيكسا فرانكو (

الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر). االتّحاد(

 ود. مودي صمويل ومارسيل ياسا، تإعداد د. سلمى سلومن ُقطريمصر: تقرير ،

القبالوي، ود. عالء محّمدمن د. عال عمران، ود. إسراء عزت، ود. مع مساھمات

الھالل األحمر منھمجميع(محّمدصالح، ود. أحمد رجائي، والسيّد حامد 

لھالل الدولي لجمعيات الصليب األحمر وااالتّحادالمصري)، وفابريزيو أنزوليني (

األحمر). 

 ھم جميعمن إعداد أبيبي أسيفا، ووركنه كيبيدي، وأيوب أسفاو (ُقطريإثيوبيا: تقرير

(جمعية الصليب األحمر أسيفايمن أبيوتاتمساھممع جامعة أديس أبابا)، من

ركي).ستورغارد (الصليب األحمر الدانموھانز،اإلثيوبي)

 مع )، مستقلّةمن إعداد نورا أ. موستاسيزا (مستشارة ُقطريالفلبين: تقرير

، من جوجي مارموليجو، ورونا أليكسيس كاستيلو، وماري آن برناردومساھمات

الصليب األحمر منھمجميعون (ينأنجيلو مابووكريستوفر ديل فاليجوس، وميشال

مر والھالل الدولي لجمعيات الصليب األحاالتّحادوماريا تيريزا بايلون (،الفلبيني)

األحمر). 

 :أساس المسار" "العمل من أجل المھاجرين: المساعدة علىتقرير منطقة الساحل

من جوانا مور اتمساھممع ار (الصليب األحمر البريطاني)، خمن إعداد لويزا شي

ن (الصليب األحمر يس-ليند روبرتس-(الصليب األحمر البريطاني)، وجو

ھيرنانديز (الصليب األحمر اإلسباني).الدانمركي)، وراميرو شيكو 



عثمان محّمد. حامد إبراھيم، ودومحّمدعداد أميرة حسن عبد الرحمن، من إُقطريالسودان: تقرير 

عبد الرحمن حسين (جمعية الھالل جامعة دنقال)، وسامي مھدي، ونجالمنھمعبد العزيز (جميع

ركي). نمابوباسيك (الصليب األحمر الدجا من سانمع مساھماتاألحمر السوداني)، 

 الصليب منھمجميعانا سوندرز، وكينان ألين، ومايتي زاماكونا (ھمن إعداد جوُقطريالسويد: تقرير

صليب األحمر للالجامعية التابعةكليةالمن شارلوتا أرويدسون (مع مساھماتاألحمر السويدي)، 

السويدي). 

 وفابيو أبولونيو، وإميلي نوكس، تانّان إعداد كلير بورتر، وسوھيني مُقطري: تقرير متّحدةالالمملكة ،

الصليب األحمر منھمجميعمن ليال ديفيدسون، وزيراسالسي شيكر، وجوانا مور (مع مساھمات

البريطاني).   

دعم إضافي ومساھمات أخرى: يوّد المختبر العالمي للھجرة أن يشكر أيًضا األشخاص التالية أسماؤھم 

فيليكس رودريغيز -سيّما في مراجعة المحتوى: خوسيه، الالمستمرّ المساھمات والدعم قّدمواالذين 

لجمعيات الدولياالتّحاد)، وليزا زيتمان (لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمرالدولياالتّحاد(

لجمعيات الصليب األحمر والھالل الدولياالتّحاد)، وجوليو موريلو (الصليب األحمر والھالل األحمر

ي)، وزيكلجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمرالدولياالتّحاد)، وتيزيانا بونزون (األحمر

االتّحاددي (ي)، وبراين مايكل برالھالل األحمرلجمعيات الصليب األحمر واالدولياالتّحادسيمبيرنغھام (

لجمعيات الصليب الدولياالتّحاد)، وراشيل أبو صافي (لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمرالدولي

)، لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمرالدولياالتّحاد)، وكارمن رودريغيز (األحمر والھالل األحمر

االتّحاد)، وناتالي بيرود (لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمرالدولياداالتّحوماثيو كوشران (

)، وأنجيال كوترونيو (اللجنة الدولية للصليب األحمر)، لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمرالدولي

الدولية كين (اللجنة الدولية للصليب األحمر)، وألكسندرا جاكسون (اللجنةيوھيلين سيسيليا أوبريغون جيس

دولية (اللجنة الدولية للصليب األحمر)، ودلفين فان سولينج (اللجنة الللصليب األحمر)، وفالنتينا مانكا

للصليب األحمر والھالل األحمر ةبالھجرة والتابعمعنيّةالةالعمل العالميةقللصليب األحمر)، وأعضاء فر

االلتزام والدعم اللذين قّدمتھمالھجرة اإلشادة بر العالمي لومجموعة قيادة الھجرة. ويوّد أيًضا المختب

. البحثيّ في ھذا المشروع الُمشاِركةكاّفةقيادات الجمعيات الوطنية 

الصليب األحمر الدولي لجمعيات االتّحادإلى كّلٍ من : يتقّدم المختبر العالمي للھجرة بالشكرالتمويليالدعم 

لھذا التقرير.السخيّ صليب األحمر األسترالي على الدعم المالي الوالھالل األحمر و

).JDdesignالتنسيق والتصميم: جاستن دانس (

 The:العربية والفرنسيةإلى اللغتَْين –)مستقلّة(آنا دي ماھومار :اإلسبانيةإلى اللغة الترجمة: 

Language Platform.
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المحتويات

٥التنفيذيالُملخ�ص

٧المقدّمة

٩)١٩-السياق العالمي: الھجرة ومرض فيروس كورونا (كوفيد

١٠)١٩-بمرض فيروس كورونا (كوفيدةمتعلّقالالقوانين والسياسات األساسية 

١٠نظرة عالمية على اللقاحات

١٢بلدبكلّ خاّصةالاتتدابير السياس

١٥جائحةدون الوصول إلى الخدمات األساسية خالل التَحولالعوائق التي 

١٥اإلقصاء بناًء على الوضع القانوني

١٦المعلومات التي يتعّذر الوصول إليھا 

١٦العوائق المالية

١٧ةمتوّفرغير الكافية أو غير الالخدمات 

١٨للقوانين والسياسات ذات الصلةالمتّسقالتطبيق غير 

١٩والسالمةصّحةوالبالخوف ةمتعلّقالالھواجس

٢٠غياب الوثائق ذات الصلة

٢٠اإلقصاء الرقمي

٢٢المھاجرين وسالمتھم ورفاھھمصّحةاآلثار على 

٢٣) على المستوى العالمي١٩-بمرض فيروس كورونا (كوفيدالمرتبطةالحماية ھواجس

١٩٣٠-كوفيدجائحةعمل الصليب األحمر والھالل األحمر خالل 

٣٢التوصيات

٣٢الخالصة

٣٣الديموغرافيةالمنھجية والخصائص -١الملحق 

٣٦البحث التي شملھابلدانال) وإحصاءات الھجرة في ١٩-بمرض فيروس كورونا (كوفيدةمتعلّقالالسياسات األساسية -٢الملحق 

الجداول والرسوم

٨)١٩-مرض فيروس كورونا (كوفيدبشأنالوطنية اتالجمعيالعيّنات البحثية منحولعاّمة: نظرة ١الجدول 

٢٣الجسديةصّحةال: اآلثار على ٢الجدول 

٢٤النفسيةصّحةال: اآلثار على ٣الجدول 

٢٥: اآلثار االقتصادية٤الجدول 

٢٦: اآلثار على الغذاء والمأوى٥الجدول 

٢٧: الوصمة والتمييز٦الجدول 

٢٧التنق�ل: اآلثار على ٧الجدول 

٢٨: العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي٨الجدول 

٢٨بھاواالتجار: مخاطر استغالل اليد العاملة ٩الجدول 

١٢في البلدانتدابير االستجابة صرامة: ١الرسم 

٣٠الوطنية لضمان وصول المھاجرين إلى الخدمات األساسية ات: لمحة عن عمل الجمعي٢الرسم 
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المختبر العالمي للھجرة التابع للصليب األحمر والھالل األحمرُأِعد� ھذا التقرير من ِقبَل

على أبحاث أجرتھا ثماني جمعيات وطنية تابعة التقريريرتكزوالذي تّم إنشاؤه مؤّخًرا. 

للصليب األحمر والھالل األحمر (الجمعيات الوطنية) في أستراليا وكولومبيا ومصر 

اآلثار حولأدلّةً التقرير يُقّدِم. متّحدةالوإثيوبيا والفلبين والسودان والسويد والمملكة 

اتتدابير السياسفي ھذا اإلطارويعرض،١٩-كوفيدلجائحةالمباشرة وغير المباشرة 

١وصول المھاجرين إلى الخدمات األساسية، بما في ذلك اللقاحات.بةمتعلّقال

الحركة الدولية للصليب األحمر والھالل األحمر (الحركة) ھي شبكة إنسانية عالمية تنتشر 

الھجرة من منظور إنساني بحت. تتعّمد الحركة استخدام وتُعالِجبلًدا ١٩٢فروعھا في 

منھا يفّرونللمھاجرين ليشمل جميع األشخاص الذين يغادرون منازلھم أو واسعتوصيف

، والذين قد يحتاجون إلى الحماية أفضل، في الخارج عادةً عن ُفَرصبحثًا عن األمان أو

أو المساعدة اإلنسانية. وتسعى الجھات الفاعلة في الصليب األحمر والھالل األحمر إلى 

الضعف، من دون تشجيع الھجرة ومكامنمخاطر للوالتصّديتلبية االحتياجات اإلنسانية 

الميدانللدول في ُمساِعدةيات الوطنية، بصفتھا جھات أو الثني عنھا أو منعھا. وتعمل الجمع

في مختلف المراحل التي اإلنساني، على تلبية احتياجات المھاجرين من الحماية والمساعدة 

بغّض النظر عن وضعھم القانوني أو وضعھم كمھاجرين، وفقًا للمبادئ األساسية ،يعبرونھا

للحركة. 

على المھاجرين ويوفّر ١٩-كوفيدجائحة حول آثار القائمةيستند ھذا التقرير إلى األبحاث 

حول دون الوصول إلى الخدمات األساسية في العوائق التي تَ أبرز معلومات إضافية حول 

أو غير النظاميين، مسّجلينالغير ينالمھاجربما في ذلك–مجموعة من سياقات الھجرة 

، والمھاجرين العابرين، األصليينالسّكانوطالبي اللجوء والالجئين، والمھاجرين من 

، والمھاجرين العائدين، مؤّقتةوالمھاجرين الحاصلين على تأشيرات أو تصاريح إقامة 

المھاجرين في . ويدرس التقرير أيًضا مدى إدماج الجائحةوأولئك الذين ُعِزلوا بسبب 

على مستوى العالم. ١٩-كوفيدضدّ لقيحسياسات وخطط الت

ديسمبر /األّوليوليو وكانون /تّموزبينالُقطريوتحليلھا على المستوى جمع البيانات تمّ 

ت. وشملَ ٢٠٢١شباط/فبراير مطلعحتّىإضافي استمر� نظريبحث إلى جانب، ٢٠٢٠

مناقشات كما أُجِريَت،مھاجًرا في اإلجمال٣٢٥٠أكثر من و/أو المقابالت اتاالستطالع

، محلّيةالقادة المجتمع، والسلطات يُمثّلبماأساسيةمعنيّةجھة ١٥٠مع أكثر من 

يموظّفووالوطنية والدولية، محلّيةالاإلنسانية واإلنمائية منظّماتوالوالحكومات، 

٢الصليب األحمر والھالل األحمر.يمتطّوعو

العوائق تفاقُمبسببالمھاجرين ما زالوا يواجھون عواقب إنسانية وخيمة أن� النتائج تؤّكد

تفّشي جديدة خالل تحّدياتحول دون حصولھم على الخدمات األساسية وبروز التي تَ 

النتائج ال تنطبق جميعھا أن� وعلى الرغم من. ١٩-كوفيدجائحة

البلدان خارج نطاق كلّ البلدان التي شملتھا الدراسة، وال تنطبق على األرجح علىعلىبشكل متجانس 

اإلقصاء بناًء على الوضع القانوني؛ : خالل الجائحة تشملالعوائق الرئيسية التي ُحّدِدت إال� أن� البحث، 

غير الكافية أو غير للغة أو قنوات النشر؛ والخدمات بسبب ا-المعلومات التي يتعّذر الوصول إليھا و

ةمتعلّقالھواجسوالين والسياسات ذات الصلة؛للقوانالمّتسق؛ والعوائق المالية؛ والتطبيق غير ةمتوّفرال

والسالمة؛ وغياب الوثائق ذات الصلة؛ واإلقصاء الرقمي.  صّحةالبالخوف و

، بما في ذلك اإلغالق الشامل والقيود المفروضة على ١٩-كوفيدبجائحةالمرتبطةاتتھدف تدابير السياس

تلبية احتياجاتھم األساسية نالمھاجرين عجزفي عتُساِھمھا لكن� ، عاّمةالصّحةالالحركة، إلى تحسين نتائج 

وتفاُقم؛ جسديةالصّحةالاآلثار التي يحّددھا التقرير: المخاطر على وعيش حياة آمنة وكريمة. وتشمل أھمّ 

فقدان العمل أو الھائل منمستوىالوتحديًدا–الوخيمةاالقتصادية والتداعياتالنفسية؛ صّحةالأوضاع 

الوصول إلى المأوى المناسب للحفاظ دونوالتحّديات التي تَحول؛ وانعدام األمن الغذائي؛ المعيشةل بُ سُ 

المجتمعات قد أثّرت أيًضا علىبالجائحةالمرتبطةاتتدابير السياسأن� . وفي حين صّحةالسالمة والعلى 

الضعف المرتبطة مكامنالمھاجرين آلثار متفاوتة بسبب تعر�ضتؤّكداألدلّةإّال أن� األوسع نطاقًا، 

والتمييز ةبالعوائق التي تعرقل الدعم وظروف رحالتھم. يواجه المھاجرون أيًضا خطًرا متزايًدا بالوصم

. عاّمةوالالفردية صّحةبالتتعلّق ھواجس، ويثير ذلك ١٩-كوفيدتقديم اللقاحات ضدّ لناحيةواإلھمال 

لحكومات للتخفيف من آثار الفيروس وتسھيل وصول بعض ااتّخذتھاالتقرير بالتدابير التي يُرّحِب

في تجديد المرونة أو اتشروط الحصول على التأشيرتسھيلمثل -المھاجرين إلى الخدمات األساسية 

يبدو أن� . ومع ذلك، ١٩-كوفيدلْينن في االختبار والعالج المجاني� تصاريح اإلقامة، وإدماج المھاجري

ال ، المؤقّتوذوي الوضع مسّجلينالالمھاجرين غير سيّمابالمھاجرين، وال ةمتعلّقالالطارئةاتاالستجاب

. ون في سياق الجائحةالدائمونأو المقيمونمواطنالالتي يستفيد منھادابير الدعم تترقى إلى مستوى

ر االقتصادي، على الرغم من األدوا-قصاء من سياسات الدعم االجتماعيالمھاجرون لإلما يتعّرض غالبًا و

األساسية التي يلعبونھا في جھود االستجابة والتعافي، ونسبة المھاجرين العالية جًدا في قطاعات العمل 

المجتمعات والمكافحة نفسھا المفروضة علىبتدابير الوقاية وتأث�رھم، جائحةة من الرة بشدّ المتضرّ 

التي وأوجه عدم المساواةالنقاب عن العوائق النظامية ١٩-كوفيدت جائحة. في الواقع، كشفَ الُمضيفة

في ظّل الدعم، لناحيةالھّوةكما أسفرت عن توسيعتمنع المھاجرين من الوصول إلى الخدمات األساسية، 

وضعھم القانوني، أي�ا كانَ ، المھاجرينجميع إدماج ما إذا كانت البلدان ستحرص على حولالمخاوف تزايُد

التنفيذ.واستراتيجيات ١٩-كوفيدتلقيح ضدّ في سياسات ال
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على الحكومات والجھات المانحة ينبغيالمقد�مة، األدلّةفي مصلحة الجميع. وبناًء على تصب� ھي مسألٌة الخدمات األساسية إلىالمھاجرين وصولدون تَحولالعوائق التي معالجةإن� 

صّحيةالواستعدادًا لحاالت الطوارئ الجائحة الحاليةاإلصغاء إلى أصوات المھاجرين وخبراتھم وتجاربھم واالسترشاد بھا، في سياق ،والجھات الفاعلة في مجال التنمية والعمل اإلنساني

المستقبلية.

ھات الجالدول مع تعملبما في ذلك حقوقھم االقتصادية واالجتماعية. ويوصي التقرير بأن وتحقيقھا،على احترام حقوق المھاجرين اإلنسانية وحمايتھاللدولالمسؤولية الرئيسيةتنطوي

:بھدفاألخرىمعنيّةال

التي تضمن الوصول إلى الخدمات األساسية، بما في ١٩-كوفيدلجائحةوالوطنية محلّيةالوضعھم القانوني، في االستجابات أي�ا كانَ ة، الحرص على إدماج المھاجرين كافّ .1

االجتماعي، والتعليم، والدعم في حاالت الطوارئ وخدمات -، والدعم النفسيصّحيةالوالنظافةالصّحي، واإلسكان، والغذاء، والمياه، والصرف صّحيةالذلك خدمات الرعاية 

الحماية. 

بالسرعة الالزمة وبشكٍل مستقبلية) جوائح(وأيّ ١٩-كوفيدجائحةحول ، إلى المعلومات الدقيقة والموثوقةوضعھم القانونيأي�ا كانَ ،ةكافّ المھاجرين وصولالحرص على .2

والعالج واللقاحات وغيرھا الفحوصاتھذه المعلومات تدابير الوقاية وزمان ومكان وكيفية الوصول إلى تتضّمنأن ينبغي. متاحةيفھمونھا ومن خالل قنوات وبلغةٍ فّعال

من وسائل الدعم ذات الصلة.

، وضمان وعالجه والتلقيح ضّده١٩-كوفيدة بفحوصاتمتعلّقواالستراتيجيات التنفيذية السياساتالفي وضعھم القانوني، أي�ا كانَ ة، الحرص على إدماج المھاجرين كافّ .3

واللقاحات. والعالجالفحوصاتمتساوية للوصول إلى ُفَرصحصولھم على 

االقتصادي -في الدعم االجتماعيعن تلبية احتياجاتھم األساسية، ويعجزونُسبُل معيشتھممن الذين فقدوا وضعھم القانوني، أي�ا كانَ ة، المھاجرين كافّ الحرص على إدماج .4

(حاليًا وفي المستقبل).  بالجائحةالمرتبط 

وبتدريبٍ عمليةتغييرات في السياسة بمبادئ توجيھية أيّ واستكمالتكييف القوانين والسياسات الحالية لضمان الوصول الشامل إلى الخدمات األساسية االستمرار في. 5

ھاجرين من الوصول التي تمنع المرسميةاليشمل ذلك معالجة العوائق . عليھا القانونالحقوق التي ينصّ طبيقتمن أجل التأك�د منللمستجيبين في الخطوط األمامية توعوي

العوائق غير فضًال عن شخاص الذين ال يملكون تأشيرات، أوضاع األنظيم، وتمؤّقتةالمن فقدان وضع التأشيرة تعديل القواعد التقييدية و/أو العمل للحدّ ثلإلى الخدمات، م

من إلى المساعدة اإلنسانية من اآلالوصول أن يحظى المھاجرون بيجبالثغرات في المعلومات، ومشاكل اللغة، والتكاليف الباھظة. باإلضافة إلى ذلك، مثلأيًضا، الرسمية

مكامنإنسانية، ومراعاة ين معاملةً على معاملة المھاجراألّول، ينبغي التركيز في المقام الظروفجميع أو االحتجاز أو الترحيل. وفي للتوقيفالتعر�ضدون الخوف من 

واحتياجاتھم من الحماية، واحترام حقوقھم بموجب القانون الدولي.  المحّددةضعفھم 

i.واللقاح؛ ،، والعالجتبّع اإلصابات، وت١٩-كوفيدفحوصات ، بما في ذلك صّحيةالضرورية لرفاه المھاجرين وكرامتھم، وتتضّمن على سبيل المثال ال الحصر: الوصول إلى الرعاية تُعتَبرالبحث، تشمل الخدمات األساسية تلك التي ألغراض

؛ وخدمات الحماية.مداخيلوالودعم ُسبُل المعيشة؛ صّحيةالوالنظافةالصّحيف ثقافًيا؛ والمأوى؛ والغذاء؛ وخدمات المياه والصرومالئمةعلى معلومات موثوقة بالسرعة الالزمةوالحصول 

ii. ّمع السلطات. السّريمعلومات حصلت عليھا في إطار حوارھا الثنائي لم توفّر اللجنة الدولية للصليب األحمر أي
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والتعافي منھا19-ة لجائحة كوفيدالخدمات األساسية في إطار جھودنا لالستجابأھمية وصول المھاجرين إلى؟ وُمستبَعدونمحتجزون 

المقدّمة

مّمن يُعانون جئين وطالبي اللجوءفي لندن. يوفّر المركز الحزم الغذائية وأدوات النظافة والدعم العملي لّال غذائية في مركز ھاكني لمكافحة الفقر المدقعالحزم مجموعةً من الة في الصليب األحمر البريطاني، متطّوعوھي أنيسة، تُِعدّ 

. ١٩-كوفيدجائحةمساعدة المحتاجين خالل الستمرار فيمفتوًحا بقدرة عمل منخفضة لالمركز ون على إبقاءمتطّوعوالونموظّفالحرصيو. من موقف ضعف

المختبر العالمي للھجرة التابع للصليب األحمر والھالل األحمرُأِعد� ھذا التقرير من ِقبَل

على أبحاث أجرتھا ثماني جمعيات وطنية تابعة التقريريرتكزوالذي تّم إنشاؤه مؤّخًرا.

ل عمليات البرامج في مثِّ تُ ،األحمر (الجمعيات الوطنية)للصليب األحمر والھالل 

. تولّت الجمعيات الوطنية في أستراليا وكولومبيا ومصر وإثيوبيا والفلبين كاّفةالمناطق 

١و/أو الثانوية مع المھاجريناألّوليةجمع البيانات متّحدةالوالسودان والسويد والمملكة 

الدولي لجمعيات الصليب األحمر االتّحاد، بالتنسيق مع ةالرئيسيمعنيّةوالجھات ال

على اآلثار المباشرة أدلّةوالھالل األحمر واللجنة الدولية للصليب األحمر. ويقّدم التقرير 

بشأنذات الصلة اتيعرض تدابير السياسكما ١٩-كوفيدلجائحةوغير المباشرة 

٢اللقاحات.وصول المھاجرين إلى الخدمات األساسية، بما في ذلك

-كوفيدب، مثل مخاطر اإلصابة عاّمةالالفردية وصّحةالھواجسترتبط اآلثار المباشرة ب

اآلثار أّماأو العالج. الفحوصاتفي الوصول إلى اتالصعوبألسباب منھاوتفّشيه، ١٩

عف الضمكامن، مثل الجسديةصّحةالنتائجفھي تلك التي ال تقتصر على غير المباشرة 

عن التدابير الحكومية لمنع انتقال المترتّبةاالقتصادية -بالعواقب االجتماعيةالمرتبطة

االجتماعية. -واآلثار النفسيةالمعيشة ُسبُلالعدوى، بما في ذلك فقدان 

،ھجرةالسياقات مختلف ناول ھذا التقرير إمكانية الوصول إلى الخدمات األساسية في يت

أو غير النظاميين، وطالبي اللجوء مسّجلينالالمھاجرين غير بما في ذلك سياقات

، والمھاجرين العابرين، والمھاجرين السّكان األصليينوالالجئين، والمھاجرين من 

، والمھاجرين العائدين، وأولئك الذين مؤّقتةالحاصلين على تأشيرات أو تصاريح إقامة 

الضعف ومكامنار . ويسعى التقرير من خالل ذلك إلى تحديد اآلثالجائحةُعِزلوا بسبب 

في مسارات المھاجرين وتسليط الضوء على الثغرات لناحية الوصول إلى الشائعة

قد ١٩-إلى أن� جائحة كوفيدالخدمات األساسية وما ينجم عن ذلك من عواقب إنسانية. ويُشير التقرير

والمھاجرين ٣،رت أيًضا في مكامن الضعف وساھمت في تفاقمھا لدى المھاجرين في مراكز االحتجازأثّ 

واألطفال المھاجرين (ال سيّما المنفصلين عن ذويھم أو غير ٤في المخيّمات واألُطُر الشبيھة بالمخيّمات،

البحث ھذالم يشمل وعلى ھذه المجموعات. مباشرةً لم يرّكز ُأجريالبحث الذي إال� أن� ٥المصحوبين)؛

على إمكانية وصول المھاجرين إلى ١٩-كوفيدجائحة بةمتعلّقالاتلتدابير السياسالُمحتَملأيًضا األثر 

الحماية الدولية وآثار الحماية األخرى غير المرتبطة بالوصول إلى الخدمات األساسية.

األقلّ -الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر االتّحادترتكز نتائج البحث على نتائج تقرير 

ًراواألكثر حمايةً  من -١٩6-كوفيدخالل جائحة: المھاجرون والالجئون يواجھون مخاطر استثنائية تضر�

على إمكانية الوصول إلى الخدمات ١٩-كوفيدبجائحة المرتبطةاتخالل دراسة أثر تدابير السياس

تلعب تجاربھم و. محلّيةالمع المھاجرين والمجتمعات والتواصلالمباشرةمحادثاتالعن طريقاألساسية 

المقد�مة وفي صياغة السياسات والخالصاتاتھم ووجھات نظرھم دوًرا أساسيًا في النتائج وخبر

العالمية المستقبلية. صّحيةالواالستجابات العملية اآلن وفي األزمات 

جمعية كلّ استخدمت حيث ، ٢٠٢٠ديسمبر /األّوليوليو وكانون /تّموزجرى جمع البيانات وتحليلھا بين 

. ١٩-كوفيدالناجمة عن جائحة قيود الوفقًا لحالةوالمحلّيوفًقا للسياق محّددةوطنية أساليب وأدوات 

حصلَ في حين ؛شخصيًاالمجموعات المرّكزةُأجريت بعض االستطالعات أو المقابالت أو نقاشات 

مھاجًرا ٣٢٥٠كثر من بعضھا اآلخر عبر اإلنترنت أو الھاتف. شملت االستطالعات و/أو المقابالت أ

قادة المجتمع، والسلطات بما يُمثّلمعنيّةجھة ١٥٠مناقشات مع أكثر من الباإلضافة إلى،في اإلجمال

الصليب يمتطّوعويموظّفووالدولية، محلّيةالاإلنسانية واإلنمائية منظّماتوال، والحكومات، محلّيةال

1ويحتوي الملحق البحث الوطنية، عيّناتعن عاّمةالجدول أدناه لمحة يُعطي٧.األحمر والھالل األحمر

.  لديموغرافيةوالخصائص االمحّددةحول المنھجية المزيد من المعلومات التفصيليةعلى
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في
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)١٩-مرض فيروس كورونا (كوفيدشأن الوطنية باتالجمعيالعيّنات البحثية منحول عاّمة: نظرة ١الجدول 

اتعدد/نوع االستشار نطاق التركيز الجغرافي نطاق التركيز على مستوى المھاجرين البلد

مھاجًرا عبر اإلنترنت١٩٢٥استطالع -
مھاجًرا٢٤مقابالت مع -
قطاعات مختلفةمن مخبًرا رئيسيًا ٢٢مقابالت مع -
مجموعات مرّكزةفيشات اقن٦-

على الصعيد الوطني مسّجلينالغير نوالمھاجرومؤّقتةاتالمھاجرون بتأشير أستراليا

مھاجرين٢٠٣استطالع -
مجموعات مرّكزةفيمناقشتان-

فيتشادامحافظةغواخيرا ومحافظة والمھاجرون غير السّكان األصليينمجتمعات المھاجرين من 
، ومن ضمنھم المھاجرون الموسميون، على طول مسّجلينال

الحدود مع فنزويال

كولومبيا

بينھم ،مھاجًرا٦٠مجموعات مرّكزة (مع فيمناقشات ١٠-
الجئون)

مخبرين رئيسيين٥مقابالت مع -

القاھرة الكبرى المھاجرون من أصل أفريقي والالجئون السوريون مصر

مھاجًرا٩٣استطالع -
مخبًرا رئيسيًا١٣مقابالت مع -

ريدا؛ منطقة ومنطقة أرسي في شيركا و
ريدا؛ وأديس وغوندر الشمالية في ديبارك و

أبابا

من السودان بالدرجة األولىالمھاجرون اإلثيوبيون العائدون 
والشرق األوسط

إثيوبيا

مھاجرين٤٠٥استطالع -
رئيسيًامخبًرا ٢٤مقابالت مع -
مجموعات مرّكزةفينقاشات٥-

إيلو وباكولود)؛ مينداناو -بيسايا (إيلو
(كاغايان دي أورو وزامبونغا) 

والمھاجرون العائدون من صباح، ٨محلّيًااألفراد المنعزلون 
ماليزيا

الفلبين

مھاجًرا٣٨٥استطالع -
مجموعات مرّكزةنقاشات٥-

الوالية الشمالية (ومن بينھم العابرون) والمھاجرون مسّجلينالالمھاجرون غير 
العائدون

السودان

مھاجًرا٢٣مقابالت مع-
مقابلة مع الصليب األحمر السويدي١١-
مجموعات مرّكزةفينقاشات٦-

على الصعيد الوطني والمھاجرون بتصاريح مسّجلينالطالبو اللجوء والمھاجرون غير 
مؤّقتة

السويد

معلومات من برنامج "العمل من أجل المھاجرين: المساعدة على 
الدولي لجمعيات الصليب االتّحاد، وأبحاث ٩أساس المسار"

السامية لشؤون متّحدةالاألمم ومفّوضيةاألحمر والھالل األحمر 
الدولي لجمعيات الصليب األحمر االتّحادوأبحاث ١٠الالجئين،

مخبًرا رئيسيًا، ٥٩قابالت مع بما في ذلك م١١والھالل األحمر،
مجموعات مرّكزة مع فينقاًشا٢٣وفي غينيا والنيجر، 

الصليب األحمر وشركائه يموظّفمقابلة مع ١٦المھاجرين، و
وقادة المجتمع.محلّيةالمقابلة مع السلطات ٢٠و

النيجر، بوركينا فاسو، غينيا، مالي المھاجرون في بلدان العبور منطقة الساحل

وتجارب مباشرة نشرتھا شبكة تقارير مباشرة من العمليات،
VOICESللسياسات المستمرّ ، والتحليل ٢٠٢٠العامفي ١٢

الصليب األحمر البريطاني.ِقبَلمن 

على الصعيد الوطني طالبو اللجوء والالجئون متّحدةالمملكة ال



والتعافي منھا19-لجائحة كوفيدأھمية وصول المھاجرين إلى الخدمات األساسية في إطار جھودنا لالستجابة ؟ وُمستبَعدونمحتجزون 

9 

)19-الھجرة ومرض فيروس كورونا (كوفيدالسياق العالمي: 

مليون ٢٨١ـيعيشون خارج بلدھم األصلي بعدد األشخاص الذينُقّدِرَ ، ٢٠٢٠العامفي 

نسمة، ويُعزى سبب ذلك بالدرجة األولى إلى العمل أو الھجرة العائلية، وإلى األزمات 

قسًرا عبر الحدود الوطنية في جميع النازحيناإلنسانية أيًضا. وبلغ عدد األشخاص 

ل في ٣٤أنحاء العالم  ١٣. ٢٠٠٠العاممليون نسمة، أي ضعف العدد المسج�

، ١٩-كوفيدلجائحةاتجئون، دوًرا رئيسيًا في االستجابالمھاجرون، ومن بينھم الاللعبَ 

يشّكل ھؤالء نسبة كبيرة من العاملين ١٤ال سيّما في قطاعات االستجابة األساسية.

الرسمية، والبحث العلمي، واقتصاد الرعاية صّحيةالاألساسيين في مجاالت الرعاية 

ات الحماية الشخصية، كما معدّ إنتاج الغذاء، والنقل، و، وسالسل توريد رسميةوغير ال

ًرازائد في القطاعات األكثر يحظون بتمثيلٍ  ، بما في ذلك الغذاء، الجائحةمن تضر�

١٥والضيافة، واإلسكان، والبيع بالتجزئة، واإلدارة، والتصنيع.

التحويالت المالية تدّفقاتفي تاالقتصاد العالمي وأثّر١٩-كوفيدجائحةتزعزعَ كذلك، 

منظّمةوتوّقعت ١٦. ٢٠٠٨لعام لفي األزمة المالية حصلَ مّماربّماعلى نحو أشّد وطأة 

االمحلّي٪ في الناتج ٤٫٥التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي انخفاًضا بنسبة 

١٧إلجمالي العالمي.

٪ من ٩في حوالى يُساِھمونولكنّھم١٨العالم،سّكان٪ فقط من ٣٫٥المھاجرون يمثّل

حوالى أن� العمل الدولية إلى منظّمةشير تقديرات وتُ ١٩اإلجمالي العالمي.المحلّيالناتج 

ضوننصف العّمال في العالم  وأن� ٢٠جائحةبسبب الُسبُل معيشتھملخطر فقدان ُمعر�

الدولي تراجًعا بنسبة ع البنكوتوق� ٢١ْي المھاجرين ھم من اليد العاملة المھاجرة.حوالى ثلثَ 

في حين تُشير ٢٢، ٢٠٢٠العام٪ في التحويالت المالية على الصعيد العالمي في ١٤

في براثن الفقر المدقع من قد يقعون مليون شخص 115إلى 88حوالىتقديراته إلى أن� 

١٩.٢٣-كوفيدجائحة جّراء 

نين ضدّ الجائحةالمھاجرين ليسوا إن�  ر . تُظھِ بشكٍل بالغتضّرروا بالفعل؛ فقد اوآثارھُمحص�

كبيرةنسبةً بلد المنشأبحسب ١٩-كوفيدإصابات ة عن متوّفرات المحدودة البشكل عام البيان

الدولي لجمعيات الصليب األحمر االتّحادومنذ نشر تقرير ٢٤.بشكٍل ملحوظمن المھاجرين

ًراحماية واألكثر األقلّ والھالل األحمر المذكور آنًفا،  المخاطر ، يتبيّن بوضوح أن� تضر�

ما زالت قائمة. ومع خالل الجائحةالضعف التي يواجھھا المھاجرون مكامنة والمتزايد

خطًرا حقيقيًا ھاجرون ، يواجه الم١٩-كوفيدالتركيز على خطط التلقيح ضدّ ازدياد

.باالستبعاد

.للمھاجرين العائدينالصّحيات المياه والصرف ر محطّ يالصليب األحمر الفلبيني يحرصون على توفمنون متطّوع
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)19-ة بمرض فيروس كورونا (كوفيدمتعلّقالقوانين والسياسات األساسية ال

ما -سواء بدرجة كبيرة من عدم اليقين لدى الحكومات والشعوب على حدّ ١٩-كوفيدجائحةتتسبّب

، لم ٢٠٢٠ر. قبل آذار/مارس والسريعة التغي� المعّقدة ديناميكية ومرنة لمواجھة الظروف استدعى استجابةً 

ھا باتت حاليًا من الجسدي أو االجتماعي" مألوفة، ولكنّ تكن عمليات "اإلغالق الشامل" و"التباعد 

العدد اإلجمالي للقيود ٢٠٢٠ل/أكتوبر ْي آذار/مارس وتشرين األوّ الممارسات الطبيعية. وازداد بين شھرَ 

١٦٨وفي مرحلة من المراحل، أغلقَ ٩٦٠٠٠.٢٥يع أنحاء العالم ليفوق المفروضة على الحركة في جم

٢٦طالبي اللجوء.لإعطاء االستثناءاتبلًدا٩٠ضَ أو جزئيًا، ورفيًا كلّ حدودهبلًدا

ة ورفاھھم الناس كافّ صّحةذاته، آثاًرا شديدة على خلّفت سياسات الحكومات، إلى جانب الفيروس بحدّ 

في ظلّ اتوتطّورت تدابير السياس.على نحو غير متناسبالمھاجرينومن بينھمھم، تعيشمل بُ وسُ 

الھائلة التي واجھتھا الحكومات في االستجابة السريعة للفيروس. ومن خالل تحليل مدى إدماج يات التحدّ 

صّحةالبحث إلى توجيه االستجابات المستقبلية لطوارئ السعىرھم بھذه السياسات، يالمھاجرين و/أو تأث� 

من أجل تعزيز ضمان سالمة الجميع وكرامتھم. عاّمةال

واالحتكاكمن حركة األشخاص : الحدّ الدراسةبلداني الفيروس في تفشّ مكافحةلالشائعةتضّمنت التدابير 

والمدارس عاّمةالبالتباعد االجتماعي أو الجسدي؛ وإغالق األماكن خاّصةبينھم؛ ووضع أنظمة 

. بين الواليات والمناطق داخل الحدوديود على السفر الدولي وسات غير األساسية؛ وفرض قوالمؤسّ 

أدّت شخص يدخل أراضيھا. ويوًما لكلّ ١٤ة ي اإللزامي لمدّ الحجر الصحّ تدابيرالبلدان واعتمدت بعض

نظاميينأو غير مسّجلينل المھاجرين إلى مھاجرين غير مخاطر تحو� إلى اإلغالق الشامل عمليات ، بسبب 

أو مغادرة البالد مثًال. اتتأشيرحصول على العدم القدرة على تجديد التأشيرات أو االمتثال لشروط ال

مرونة في البما في ذلك،تدابير لمنع حصول ذلكمتّحدةواعتمدت بلدان مثل أستراليا ومصر والمملكة ال

الزمنية للتجديد.  المھلأو تمديد الحصول على التأشيراتشروط 

بة مع ھدف قانونية وضرورية وغير تمييزية ومتناس١٩-كوفيدأن تكون تدابير مكافحة انتشار جبي
ھاو/أو االستفادة منبھذه التدابير. اختلفت درجة قدرة المھاجرين على التقيّدعاّمةالصّحةالحماية 

فحوصاتفي البلدان التي شملتھا الدراسة، باستثناء ١٩-كوفيد بجائحةوالحصول على الدعم الخاصّ 
شخص تظھر عليه مجاني أليّ الالفحصاعتمدت جميع البلدان تقريبًا سياسات بشأن فقد . ١٩-كوفيد

، بسبب محدودية الموارد، على الفحوصات، باستثناء السودان وإثيوبيا، حيث رّكزت سياسات عراضاأل
(األعراضمجموعات األشخاص من ذوي الخصائص المتشابھة الذين تظھر عليھم  العاملين في الخطوط 

شخًصا تأّكدت خالطوا، والعائدين من الخارج، واألشخاص الذين صّحيةاألمامية في مجال الرعاية ال
٢٧).إصابته

نظرة عالمية على اللقاحات: 
فرصة لالرتقاء إلى األفضل

، ال يزال ٢٠٢١شباط/فبراير مطلع شھرى تاريخ إتمام ھذا التقرير في حتّ 

، ١٩-كوفيدعدم اليقين يحيط بمدى إدماج المھاجرين في سياسات التلقيح ضدّ 

بغّض النظر عن وضعھم القانوني، وال تزال البلدان تعمل على تطوير الخطط. 

األشخاص داخل جميع حصولوفي حين أظھرت بعض الدول التزاًما بضمان 

سياسات التلقيح رات على أن� اللقاح، برزت أيًضا مؤشّ علىحدودھا 

النظر عن وضعھم جميع المھاجرين، بغّض شملتالقد واستراتيجيات تنفيذھا 

حول دون الوصول إلى ة التي تَ العوائق النظامية المستمرّ إلى جانبالقانوني، 

رد قابلية التالخدمات األساسية وتزايُ  ثير يُ األمر الذي ، ١٩-كوفيدآثار من ضر�

. عاّمةالفردية والصّحةمخاوف تتعلّق بال

المھاجرين. في نة من أعلنت بعض الدول عن عدم إدماج مجموعات معيّ 

لن يشمل األشخاص حصينالتجمھورية الدومينيكان مثًال، أفادت الحكومة أن� 

وعلى نحو مماثل، أعلنت الحكومة في ٢٨أوراق إقامة.ال يحملونالذين 

طلب الذين لديھمستشمل الالجئين وطالبي اللجوء (سياسة التلقيح كوستاريكا أن� 

يحصللن وفي بولندا، ٢٩.النظاميينر لجوء حالي)، ولكن ليس المھاجرين غي

وفقًا للشروطقامة، وذلكفي اإلاألجانب الذين لديھم الحقّ على اللقاح سوى

٣٠المواطنين.غرار على نفسھا

ھا لم توّضح أيًضا من لكن� صراحةً،لم تستبعد الدول األخرى المھاجرين

تصريح رسمي بشأن تلقيح ستشمله سياسة التلقيح. في تركيا، لم يصدر أيّ 

وفي جنوب أفريقيا، لم تتّضح ٣١.مسّجلينأو غير المسّجلينالالجئين ال

وفي أستراليا، ُأعلِن في البداية ٣٢.مسّجلينمسألة تغطية المھاجرين غير ال

دت الحكومة أكّ فإن�ما عادَت٣٣عن تلقيح مجاني لبعض حاملي التأشيرات؛

للحصول لونجميع حاملي التأشيرات الذين يعيشون في أستراليا مؤھّ أن� 

علىمسّجلينالمھاجرين غير الحصولولم تتّضح إمكانية ٣٤.على اللقاح

األشخاصجميع أن� عاّمةالصّحةالاللقاح. في السويد، أفادت الحكومة وھيئة 

لقاح في نون من الحصول على العاًما سيتمكّ ١٨الذين تزيد أعمارھم عن 

ولكن لم تتّضح درجة ٣٥، ٢٠٢١عام الة األولى من غضون األشھر الستّ 

بسبب العوائق الحالية.   مسّجلينإدماج طالبي اللجوء والمھاجرين غير ال
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لم ولكنْ ٣٦على المواطنين التسجيل عبر اإلنترنت للحصول على اللقاح،جبفي مصر، ي

سيحصل العّمال ٣٨والبحرين،٣٧للمھاجرين. وفي سنغافورةحّددةة ميُعلَن بعد عن خطّ 

ة. ومن بين المھاجرون على اللقاح مجانًا، ولكن لم تتّضح بعد إمكانية تغطية المھاجرين كافّ 

عنھا، السامية لشؤون الالجئين معلوماتٍ متّحدةضية األمم الالتي تملك مفوّ ١٣٣البلدان الـ

ًما صريحة منھا فقط أحكا٥٤وتضّمنت بھاخاّصةالدولة استراتيجيات التلقيح٨١أنھت 

مثل طالبي اللجوء والالجئين؛ مع العلم المشمولين باختصاص المفّوضيةان لتغطية السكّ 

الالجئون من الناس، وال يسمح ذلك بمعرفة ما إذا كانَ محّددةتذكر فئات بعض البلدان الأن� 

٣٩مشمولين تلقائيًا.

التلقيح أن� إلى كولومبيا في البداية شاَرتالممارسات الواعدة بالظھور. أمع ذلك، تستمرّ 

ة لتسوية أوضاع الالجئين ت خطّ ُوِضعَ ولكنْ ٤٠؛مسّجلينلن يشمل المھاجرين غير ال

من خالل ٢٠٢١كانون الثاني/يناير ٣١والمھاجرين الفنزويليين الذين دخلوا البالد قبل 

يحقّ وفي ھولندا، ٤١، وبالتالي تسھيل وصولھم إلى اللقاح.مؤّقتةمنحھم وضع الحماية ال

وطالبي اللجوء المتواجدين في البلد منذ أكثر من شھر واحدمسّجلينغير المھاجرين لل

النظر عن وضعھم، فجميع المھاجرين، بغضّ ا في األردنأمّ ٤٢.الحصول على اللقاح

النظر عن الجميع، بغضّ وفي لبنان، أعلنت الحكومة أن� ٤٣.للحصول على اللقاحلونمؤھّ 

اللقاح بغّض النظر عن عطىوفي كندا، يُ ٤٤. للحصول على اللقاحًال مؤھّ سيكون الجنسية، 

وفي ٤٥شخص بغّض النظر عن وضع الھجرة.الجنسية، وتوّفره بعض المقاطعات أليّ 

ضون لخطر كبير طالبي اللجوء والنازحين معرّ أن� إلى الحكومة شاَرتالسودان، أ

٤٧ودعت الفلبين إلى المزيد من التعاون لحماية المھاجرين.٤٦.وسيحصلون على اللقاح

ھا ستوّسع نطاق برنامج التلقيح وأعلنت ماليزيا أنّ 

ليشمل جميع األجانب المقيمين في البالد، ومن بينھم الالجئون ١٩-كوفيدالمجاني ضدّ 

٤٨.مسّجلينوالمھاجرون غير ال

العوائق التاريخية التي حالت دون وصول المھاجرين إلى الخدمات فإن� مع ذلك، 

قد تؤثّر على،  عليھاوسلّط ھذا التقرير الضوءَ الجائحةاألساسية، والتي تفاقمت بسبب 

حّق الحصول على القانون على ى لو نص� ، حتّ ١٩-كوفيدإمكانية الوصول إلى لقاحات 

شخص عن الوصول إلى ٥٠،٠٠٠. على سبيل المثال، يعجز في اليونان أكثر من اللقاح

ا، ومن بينھم طالبو اللجوء الذين ُرفضت طلباتھم، إذ ال يملكون رقمً عاّمةالصّحةالنظام 

في المملكة ٤٩نوا من دونه من الحصول على اللقاح.ولن يتمكّ جتماعي، االضمان في ال

ق من من دون إذن، وال ضرورة للتحقّ في البالدشخص يقيم يّ ألمجاني التلقيح ، متّحدةال

ولكن لم تُعالَج بعد العوائق ٥٠اللقاح،حصولھم علىار األجانب عند وضع الھجرة للزوّ 

ومن ضمنھا مشاكل التسجيل لدى ،صّحيةالرعاية الحول دون الوصول إلى القائمة التي تَ 

إنفاذ أجھزة وصّحيةالخدمات الأجھزة الطبيب والمخاوف الناجمة عن تبادل البيانات بين 

إدماج المھاجرين مباشرةً عنمتّحدةقوانين الھجرة. وعلى الرغم من إعالن الواليات ال

حصولتقارير عن عدم برزت٥١النظر عن وضع الھجرة،في تنفيذ سياسة اللقاح، بغضّ 

خشية أن يتّم التبليغ من الترحيل أو خوًفاعلى اللقاحمسّجلينالمھاجرين غير بعض ال

ة بإمكانية الوصول إلى متعلّقويتوافق ذلك مع النتائج ال٥٢سلطات الھجرة.عنھم لدى

. ١٩-كوفيدجائحةالخدمات األوسع نطاقًا خالل 

المھاجرين الذين يواجھون مواقف ضعف في خطط لضمان إدماج جھود التكثيفجبي

تدابير لمعالجة ، إلى جانب اعتمادتصميم استراتيجيات تكّمل السياسات الشاملةو،التلقيح

الرسمية وغير حول دون الوصول إلى الخدمات األساسية (ة التي تَ العوائق المستمرّ 

العوائق حال إذا لم تُعالَجف. مسّجلينغير الإلى المھاجرين)، ال سيّما بالنسبة الرسمية

للمھاجرين سلبيةوالممارسة وستخلّف نتائج ةالفجوة بين السياسالقائمة، ستستمرّ 

للدول فرصةً ١٩-كوفيدتيح خطط التلقيح ضدّ والمجتمعات التي يعيشون ويعملون فيھا. تُ 

وفيره تمييزي إلى اللقاح وتالميسور التكلفة وغير الوصول الللقيام بعمل أفضل وضمان 

في مصلحة الجميع.يصب� فھذا . ھموضعالنظر عن لجميع الناس، بغضّ 
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بكّل بلدخاّصةتدابير السياسات ال

ر سياًقا لنتائج البحث ، ويوفّ ٢٠٢٠ل/ديسمبر الدراسة من كانون الثاني/يناير إلى كانون األوّ التي شملتھابلدانالفي اتتدابير السياسالتشد�د فيمستوى ١يبيّن الرسم 

ال يقيّم الرسم مدى مالءمة ھذه السياسات.  وأو المقابالت. اتھم االستطالعتالذين شملمعنيّةوالجھات الواستجابات المھاجرين 

التفاصيل يمكن االطّالع علىو.ت المھاجرين التي شملتھا الدراسةمجموعابلد ومدى إدماج بكلّ خاّصةالاتمجموعة مختارة من تدابير السياسعنعاّمةد في ما يلي لمحة رِ تَ 

. ٢في الملحق 

٥٣في البلدانتدابير االستجابة صرامة: ١الرسم 

= األكثر تشدًُّدا).. ١٠٠(١٠٠و٠بین مقیاٌس مرّكب یرتكز على تسعة مؤّشرات لالستجابة، بما في ذلك إغالق المدارس، وإغالق أماكن العمل، وحظر السفر. تتراوح قیمة المؤّشر إنّھ

جابة األكثر تشدًُّدا بین المناطق الفرعیة. إذا اختلفت السیاسات على المستوى دون الوطني، یظھر المؤّشر استناًدا إلى مستوى استجابة االست

100

80

60

40

20

كانون ٢٢
الثاني/ینایر

١١
آذار/مارس

٣٠
نیسان/أبریل

١٩
حزیران/یونیو

٨
آب/أغسطس

٢٧
أیلول/سبتمبر

تشرین ١٦
الثاني/نوفمبر

كانون ٢٩
األّول/دیسمبر

(بتوقیت لندن)١٢:٠١كانون الثاني/ینایر، ١٣آخر تحدیث في -) في أوكسفورد ١٩-). متتبع استجابة الحكومات لمرض فیروس كورونا (كوفید٢٠٢٠المصدر: ھایل، ویبستر، بیثیریك، فیلیبس، وكیرا (

عدد السیاسات الحكومیة وصرامتھا، وال ینبغي تفسیره على أنھ "یحّدد" مدى مالءمة أو فعالیة استجابة البلد.مالحظة: یسجل ھذا المؤشر ببساطة

. OurWorldlnData.org/coronavirus CCBY
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أستراليا
) في كانون الثاني/يناير ١٩-فيروس كورونا (كوفيدبدة ل إصابة مؤكّ ُسّجِلت أوّ عندما 

فحظرت بحلول آذار/مارس تدابير تصاعدية،محلّيةالحكومات الوطنية والاتّخذت، ٢٠٢٠

السفر الدولي وداخل الدولة، وفرضت اإلغالق الشامل، واعتمدت أنظمة التباعد ٢٠٢٠

ي اإللزامي في سات غير األساسية، وفرضت الحجر الصحّ تًا المؤسّ الجسدي، وأغلقت مؤقّ 

، وفرضت في نھاية أو من والية أخرى داخل الدولةدق للوافدين من خارج الدولة الفنا

والعالج. الفحوصات المجانيةنة، ووّفرت الطبية في مواقع معيّ الكماماتالمطاف ارتداء 

من ضائقة مالية على نعانويُ ذين المقيمون الدائمون والمواطنون األستراليون الوحصلَ 

ھذا الدعم لم ، لكن� ١٩-كوفيدفي سياق مكافحةمن الحكومة الوطنيةفي المداخيلدعمٍ 

،مسّجلينالمھاجرين غير الجميعومؤّقتةيشمل غالبية األشخاص الحاصلين على تأشيرات 

. وقّدمت الحكومات عاّمةالصّحيةن الكثيرون منھم من الوصول إلى نظام الرعاية اللم يتمكّ و

الذينمھاجرينإلى الوفًقا لمعايير محّددةمبالغ مالية محدودةالفيدرالية وحكومات الواليات 

يُعانون من ضائقة مالية، استجابًة لألزمة أو حالة الطوارئ.

كولومبيا
) في آذار/مارس ١٩-سّجلت كولومبيا اإلصابة األولى بمرض فيروس كورونا (كوفيد

، وفرضت تدابير الحجر ٢٠٢٠ى أيلول/سبتمبر وأعلنت بالتالي حالة الطوارئ حتّ ٢٠٢٠

٥٤.عاّمةعات الي واإلغالق الشامل، وأغلقت حدودھا، ووضعت قيوًدا على التجمّ الصحّ 

إمكانية أصبَح من اإللزامي توفير،٢٠١٨العامعن المحكمة العليا في قرار صدرَ بموجب

في حاالت الطوارئ لجميع المھاجرين، بغّض النظر عن صّحيةالوصول إلى الخدمات ال

طويلة، النتظار االإمكانية الوصول ومّدة لناحيةثغراتتبرز،وضعھم أو حالتھم؛ ولكنْ 

عن العوائق االستيعابية وزيادة الطلب، فضًال قدرتھاصّحيةبسبب بلوغ الخدمات ال

، كما يرد في ھذا مسّجلينغير الالسّكان األصليينمن التي يواجھھا المھاجرون خاّصةال

.األعراضشخص تظھر عليه وعالجه أليّ ١٩-كوفيدفحوصاتتوّفر وتالتقرير. 

مصر
) في شباط/فبراير ١٩-سّجلت مصر اإلصابة األولى بمرض فيروس كورونا (كوفيد

علنت حالة الطوارئ، بما في ذلك حظر التجّول الجزئي، وإغالق أماكن العبادة وأُ ٢٠٢٠

، وفرض قيود على السفر الدولي، وتشجيع الناس على العمل عاّمةالمواصالت الف إيقاو

والالجئون بإمكانية الوصول إلى خدمات مسّجلونيحظى المھاجرون ال٥٥من المنزل.

-كوفيدفحوصات ذلك بما في–لية والثانويةاألوّ صّحيةمن أجل الرعاية العاّمةالصّحةال

التأشيرات وتصاريح اإلقامة يقضي بتمديد استثنائيًا قراًرا الحكومة أصدَرت. و١٩

ه لكن� المصريين الذين فقدوا وظائفھم، المنتھية الصالحية. وُأنشئ صندوق حكومي لدعم

المھاجرين.يشمللم 

إثيوبيا
) في آذار/مارس ١٩-دة بمرض فيروس كورونا (كوفيدل إصابة مؤكّ عندما ُسّجِلت أوّ 

ية والمدارس واألماكن الترفيھية، وأعلنت اإلثيوبية الحدود البرّ أغلقت السلطات ٢٠٢٠

يوًما في ١٤ة ي اإللزامي لمدّ التباعد االجتماعي. وفرضت الحجر الصحّ تدابيراعتماد 

فنادق معيّنة لجميع األشخاص الذين يدخلون البالد، وأعلنت حالة الطوارئ، بما في ذلك 

. عاّمةعات الوالتجمّ ،نقل العام بين الواليات، وحظر الفرض القيود على السفر الدولي

رت البالد باألعداد تأثّ كما ٥٦ال.من تسريح العمّ ومنعت أصحاب العمل في القطاع الخاصّ 

، ال سيّما من الشرق األوسط، ١٩-كوفيدجائحةالكبيرة من المھاجرين العائدين بسبب 

٥٧.ھمإدماجعادة إلدعم الوتعمل على تعزيز 

الفلبين
، وأغلقت جميع ٢٠٢٠الفلبين اإلصابات األولى في أواخر كانون الثاني/يناير سّجلت

. ٢٠٢٠وز/يوليو ى تمّ حتّ أوقفت النقل العام من آذار/مارس سات غير األساسية والمؤسّ 

ونظًرا للعدد الكبير من ٥٨أغلقت المدارس.كما ي وفرضت قيوًدا على السفر الدولي والمحلّ 

ر الرحالت توف� محدودية األشخاص الذين انعزلوا داخل البالد بسبب القيود على الحركة و

يًا"، وعيّنت لدعم "األفراد المنعزلين محلّ ةعمل وطنيقةية/النقل، أنشأت الحكومة فرالجوّ 

ت لمأوى المؤقّ واصّحيةمثل الغذاء والرعاية ال،إدارات حكومية لتقديم الدعم األساسي

والنقل.

السويد
، فرضت السويد قيوًدا على ٢٠٢٠األولى في أواخر كانون الثاني/يناير ةبعد تسجيل اإلصاب

التباعد االجتماعي، ولجأ عدد كبير من المدارس الثانوية والجامعات إلى ونّفذت تدابيرالسفر، 

عاّمةالصّحةواختارت السويد استراتيجية تعتمد بشكل أساسي على تدابير ال٥٩م عن بعد.التعل� 

الحصول على الرعاية مسّجلينلألشخاص من طالبي اللجوء والمھاجرين غير اليحقّ الطوعية. 

باألمراض الُمعدية، متعلّقالقانون السويدي الالتي ال يمكن تأخيرھا أو تأجيلھا بموجب صّحيةال

.19-بكوفيدخاّصةوصات والعالجات الوھذا يشمل الفح

السودان
الحكومة السودانية إغالقًا جزئيًا، نّفذت، ٢٠٢٠بعد تسجيل اإلصابة األولى في آذار/مارس 

التباعد اعتمدت المدارس والحدود، وتقغلكما أ، تخالط بين الناسقيوًدا على الفرَضت و

وعندما ضربت الموجة ٦٠ة أشھر.ة ستّ ي والعزل لمدّ الحجر الصحّ تدابيراالجتماعي، و

العاملة وشّجعت يدمن عدد القلّصت الحكومة ٦١، ٢٠٢٠الثانية في تشرين الثاني/نوفمبر 

أنشأت الحكومة في الوالية الشمالية، حيث أُجري ٦٢خاذ االحتياطات الالزمة.الناس على اتّ 

نية الوصول إلى ي للمھاجرين العائدين ووّفرت إمكاالبحث، ثالثة مالجئ للحجر الصحّ 

، بالتعاون مع صّحيةاالجتماعي والرعاية ال-يالخدمات األساسية، مثل الغذاء والدعم النفس

يوًما.١٤ة لمدّ أخرى،معنيّةجھات 



، على الحدود مع فنزويالالغواخيراالمھاجرين في دعمونالصليب األحمر الكولومبي يون في جمعيةمتطّوع

منطقة الساحل

٪ فقط من إجمالي ٠٫٣تُسّجِلغرب أفريقياكانت منطقة، ٢٠٢٠تمبر في نھاية أيلول/سب

وأعلنت ٦٣) في العالم.١٩-دة الناجمة عن مرض فيروس كورونا (كوفيدعدد الوفيات المؤكّ 

خذت تدابير واتّ عاّمةالصّحةحكومات كثيرة في غرب أفريقيا حالة الطوارئ أو طوارئ ال

مماثلة بوركينا فاسو وغينيا ومالي والنيجر مجموعةً . فرضت الحكومات في مشّددةوقائية 

تقييد الحركة، تمّ ض حظر التجّول. وية وُفرِ ية والجوّ من القيود. وُأغلقت الحدود البرّ 

. وأُغلقت األماكن اتتجمعّ الن في بوركينا فاسو، وُفرضت قيود على دُ ف النقل بين المُ وتوقّ 

ْي الترفيه سات التعليمية وقطاعَ ور العبادة والمؤسّ في البلدان األربعة، بما في ذلك دعاّمةال

في بلدان كثيرة مثل غينيا عاّمةإلزامية في األماكن الالكماماتوالضيافة. وأصبحت 

والنيجر.  

متّحدةالمملكة ال

) في أواخر كانون ١٩-بعد تسجيل اإلصابات األولى بمرض فيروس كورونا (كوفيد

قيوًدا على السفر، ٢٠٢٠في آذار/مارس متّحدةالمملكة الحكومة الثاني/يناير، فرضت 

والمتاجر غير األساسية أماكن الترفيه والضيافةوأغلقتالتباعد االجتماعي، تدابيرو

وأعادت الفتح تدريجيًا في أيلول/سبتمبر الفحوصات،واألماكن الداخلية، وزادت من 

افي على مستوى البالد في تشرين ت الموجة الثانية إلى إغالق شامل إضأدّ ثم� . ٢٠٢٠

االقتصادية حظر عمليات اإلخالء من -تضّمنت التدابير االجتماعية٦٤الثاني/نوفمبر.

، ومن ضمنھم المھاجرين دينت للمشرّ المستأجرة، وتوفير المأوى المؤقّ خاّصةالمساكن ال

ان المملكة الرعاية االجتماعية لسكّ مدفوعاتسبوعية في األزيادة الوفي بعض الحاالت،

التي الزيادة إال� أن� ؛ "دعم اللجوء"يستفيدون من برنامجوطالبي اللجوء الذين متّحدةال

٪. ٩٠بنسبة تزيد عن حصل عليھا طالبو اللجوء كانت أقلّ 
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الخدمات األساسية خالل الجائحةالعوائق التي تَحول دون الوصول إلى 

إلى تفاقم العوائق اوالسياسات المرتبطة بمكافحتھ19-كوفيدجائحة تأدّ 

عرقل وصول المھاجرين إلى الخدمات األساسية كما برزت القائمة التي تُ 

:البحثخالل. وتشمل أھّم العوائق التي تّم التعّرف إليھا أيًضايات جديدةتحدّ 

المبني على الوضع القانوني؛ وتعّذر الوصول إلى اإلقصاءعدم األھلية أو 

كيفية الوصول إلى مكان وة بمتعلّقبما في ذلك المعلومات ال-المعلومات 

)؛ والعوائق 19-نا (كوفيدالخدمات وتجنّب اإلصابة بمرض فيروس كورو

ساق في تطبيق وعدم االتّ ؛ةمتوّفرغير الأو غير الكافيةالخدماتالمالية؛ و

ة بالخوف متعلّقالھواجست ذات الصلة أو تفسيرھا؛ والالقوانين والسياسا

.الرقميواإلقصاءوالسالمة؛ واالفتقار إلى الوثائق ذات الصلة؛ صّحةوال

القانونيوضععلى الاإلقصاء بناءً 

المھاجرين يتضّررون غالبًا بشكل خلص البحث إلى أنّه على الرغم من أن� 

ھم منذ البداية من تدابير ، تّم استبعادالجائحةغير متناسب من تدابير مكافحة 

االقتصادية ولم -ماعية التي ترمي إلى التخفيف من اآلثار االجتاتالسياس

الحصول على الخدمات األساسية على قدم المساواة مع الباقين بسَمح لھميُ 

انوني.بسبب وضعھم الق

ال يمكننا أن نقّدم طلبًا للحصول على ...نا لسنا مواطنين أستراليينبما أن� "

في بالنسبة لي وألوالديالحياة أصعبجعلَ ما . وھذا وما شابهالمساعدات

في أستراليامؤقّتةمھاجر حائز على تأشيرة -" تلك الفترة...

مؤّقتةألغلب المھاجرين الحائزين على تأشيرات يُسَمح، لم في أستراليا

جائحة من الحكومة الوطنية ضمن سياق مكافحة المداخيل الحصول على دعم

بما في ذلكالطارئة،؛ لكنّھم تلّقوا في ما بعد دعًما محدوًدا لإلغاثة 19-كوفيد

من الحكومات الوطنية غذائيةالاتمساعدالواإلغاثة الطارئةمدفوعات 

لمجال فاعلة في ايات عقب الدعوات التي أطلقتھا جھات ت الوالوحكوما

مسّجلين% من المھاجرين غير ال67، ذكرَ اإلنساني. وخالل المقابالت

نوع صريح أن� بشكلٍ مؤّقتة% من المھاجرين الحائزين على تأشيرات 42و

حصول على الدعم. وفي ھو العائق األساسي الذي يمنعھم من التأشيرتھم 

% 100ومؤّقتة% من المھاجرين الحائزين على تأشيرات 92اإلجمال، واجه 

الصعوبات بعضَ ،جريت معھم مقابالتالذين أُ مسّجلينمن المھاجرين غير ال

أو الغذاء أو ية بما في ذلك الرعاية الطبّ ،في الوصول إلى الخدمات األساسية

من األشخاص الحائزين على اكبيرً اعددً ، إن� المالية. كذلكةالمساعدأو السكن 

غير مؤّھلين لالستفادة من مسّجلينومن المھاجرين غير المؤّقتةتأشيرات 

% من المھاجرين 60؛ وأفادَ الطارئخدمات اإلسكان العاّم أو اإلسكان 

ھم يواجھون صعوبة في الوصول إلى خدمات أنّ مؤّقتةالحائزين على تأشيرات 

% من المھاجرين غير 50إلى وكذلك األمر بالنسبة ،الجائحةاإلسكان بسبب 

.مسّجلينال

، ال تحّدد القوانين ذات الصلة توّقعات واضحة بشأن المسكن أو وفي السويد

قانون الخدمات االجتماعية. وقد اختلفتبموجبالمأوى الذي ينبغي توفيره 

طرق تفسير األحكام القضائية الصادرة عن المحكمة اإلدارية العليا بشأن

المساعدة االجتماعية "الملّحة" لجميع لناحية توفيرمسؤولية البلديات

المھاجرين غير لذلك، ال يزال حقّ األشخاص المقيمين داخل البلدية. ونتيجةً 

صول على الخدمات االجتماعية والمساعدة اإلسكانية أو المأوى بالحمسّجلينال

في بعض الحاالت. ولقد ما أّدى إلى االمتناع عن دعم المھاجرين، غير واضح

. 19-كوفيدجائحةتأّزم ھذا الوضع خالل 

الكثير من 65"عاّمةاألموال الون إلى ؤاستبعاد المھاجرين "الذين ال يلج، تّم متّحدةفي المملكة الو

، بمن فيھم األشخاص الذين يطلبون اللجوء وال19-بكوفيدخاّصةالالدعم االجتماعيتدابير من 

. كذلك، ال يُسمح لألشخاص الذين يطلبون اللجوء بالعمل مسّجلينوالمھاجرون غير اللونيُقبَ 

ر الحكومة السكن واإلسكان. وتوفّ عاّمةاستحقاقات الرعاية الاالستفادة منتاح لھم إمكانية وال تُ 

ون األشخاص الذين يتلقّ إال� أن� ؛والدعم لألشخاص الذين يطلبون اللجوء والذين يواجھون العوز

المعيشية األساسية قبل انتشار الوباء.ھمھذا الدعم كانوا يكافحون من أجل تلبية احتياجات

في مجالدعمالالمھاجرين غير المسّجلين من الحصول على إقصاء
اإلسكان في السويد

إحدى )، أعلنت 19-تفّشي وباء فيروس كورونا (كوفيدمراحلأولى في 
ه ذات كثافة سكانية عالية في السويد في البداية أنّ االجتماعية في بلديةٍ الدوائر

م أحد من الحصول على حرَ لن يعيش أّي شخص مشّرد في الطريق ولن يُ 
وعندما برزت الحاجة .األعراضن ظھور النظر عمكان في مأوى، بغضّ 

، اقترحت البلدية إحالة المھاجرين غير مالجئإحالة المھاجرين إلى الإلى
فاق مع البلدية. بناًء على اتّ تطّوعيةديره منظّمة المسّجلين إلى مأوى خاّص تُ 

م برَ فاق المُ االتّ المھاجرين غير المسّجلين لم يحصلوا على الدعم، ألن� غير أن� 
دت الدائرة وأكّ األوروبي.مع البلدية لم يشمل سوى مواطني االتّحاد

مالجئ متاحة للمھاجرين غير أّي ه ال توجد الحق أن� االجتماعية في وقتٍ 
مبادئ توجيھية تقضي بعدم ، قبل الجائحة،البلدية اعتمدتالمسّجلين وأن� 

االستمرارتعتزمأّي مساعدات طارئة للمھاجرين غير المسّجلين وأنّھا توفير
ويؤّدي ھذا القرار .الجائحة المستمّرةلى الرغم من عالسياسةتطبيق ھذه في 

لناحية االمتثاليات التي يواجھھا المھاجرون غير المسّجلين إلى تفاقم التحدّ 
عدوى ونقلھا.يزيد خطر إصابتھم بالكما ،لتوصيات الصّحة العاّمة
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.، بما في ذلك كيفية منع انتقال العدوى وأماكن الحصول على الدعممھاجرينلل19-معلومات أساسية حول كوفيدالصليب األحمر السويدي يقّدم

رصيد الھاتف بين شراء الغذاء أو شحن االختيار ما وفي األشھر األخيرة، اضطّروا إلى 

.مي الخدماتومقدّ عائالتھمصال مع للبقاء على اتّ 

العّمال المھاجرين. لم تشمل 19-ة بكوفيدمتعلّقيف التدابير دعم التوظأّما في مصر ف

والالجئون على نفس مستوى الرعاية مسّجلونالباإلضافة إلى ذلك، يحصل المھاجرون

تتفاوت شروط الحصول على الرعاية المصريون، لكنْ لية التي يحصل عليھا المواطنون األوّ 

والثالثية.الثانوية صّحيةال

م مھاجرين لوضعھم ك% من المھاجرين الذين شملھم االستطالع أن� 88وفي كولومبيا، أفادَ 

ذَكر على في الفلبين وإثيوبيا، لم تُ و. خالل الجائحةحصولھم على الدعم لعائًقا أساسيًايُشّكِل

لكن� األساسية بسبب الوضع القانوني؛ الوصول إلى الخدماتعنعجز الواسع مسألةُ نطاٍق 

نوا مواطنين من البلد في غالبيتھم المھاجرين المشمولين في االستطالع في ھذه المواقع تضم�

داخليًا).المعزولينعائدين أو المھاجرين ال(أي 

التي يتعذّر الوصول إليھاالمعلومات 

عالجالووالفحوصات19-كوفيدشّكل االفتقار إلى معلومات دقيقة ومحّدثة عن الوقاية من 

أمام المھاجرين. فأّدى عدم توّفر المعلومات أساسيًاعائًقا الجائحةة بمتعلّقوخدمات الدعم ال

باللغات التي يتحّدث بھا المھاجرون والقصور في تعميم الرسائل عبر القنوات والوسائل 

الحفاظ على ستخدمھا المھاجرون إلى منعھم من الوصول إليھا والحدّ من قدرتھم على التي ي

سالمتھم وصّحتھم.

 أحدَ إلى أن� والمنعزلين% من األشخاص الذين شملھم االستطالع 21، أشارَ في الفلبين

؛ وكيفية الوصول إليھاةمتوّفرالة بخدمات الدعم متعلّقانعدام المعلومات الالعوائق تمث�َل في

مھاجرين العائدين من ماليزيا. وفي إثيوبيا، سلّط البينكما تّم ذكر العوائق اللغوية، ال سيّما 

كيفأين وس والفيروحولعلى محدودية المعلومات المتاحة المھاجرون العائدون الضوءَ 

ى عجز األشخاص ، باإلضافة إلخالل الجائحةالوصول إلى الخدمات األساسية والدعم يمكن 

أو على اعن الوصول إلى المعلومات (شخصيً ذوي اإللمام المحدود بالقراءة والكتابة

باللغة العربية فقط؛ 19-ة بكوفيدمتعلّقئل الاإلنترنت). وفي مصر، نشرت الحكومة الرسا

الھالل األحمر المصري بادر إلى دعم ترجمتھا إلى اللغات المستعملة داخل غير أن� 

المھاجرين لتعزيز التوعية وضمان الوصول. وفي السويد، أّدى االفتقار إلى مجتمعات

ر في تعميمھا إلى عرقلة الوصول إلى المعلومات باللغات التي يتحّدث بھا المھاجرون والتأخ� 

التي تفاقمت أوجه القصورفي بداية الجائحة، الدعم، بما في ذلك الفحوصات والعالج. و

للمھاجرين صّحيةة بالرعاية المتعلّقالمعلومات التوفير لناحية19-كانت سائدة قبل كوفيد

معلومات عبر القنوات كّم كبير من التّم توفيرمتّحدة،وفي المملكة ال66.مسّجلينغير ال

ى ى إلى استبعاد المھاجرين الذين ال يمكنھم الوصول إلى اإلنترنت. كما أدّ ا أدّ الرقمية، م

بلغات متعّددة إلى بروز عوائق في عاّمةالصّحةة بالمتعلّقعدم توّفر النصائح والمعلومات ال

ارتباك في أوساط إلى وجودمعنيّةأشاَرت الجھات الوجه المھاجرين. وفي أستراليا، 

التعقيدات التي حصول على الدعم بسبب للالمؤّھلينتحديد األشخاصالمھاجرين بشأن

نظام التأشيرات والمعلومات المتضاربة التي تقّدمھا الحكومات الوطنية ينطوي عليھا 

أن�ھماإلنترنت ذكروا برھاجرين الذين شملھم االستطالع ع% فقط من الم7؛ ولكن� محلّيةوال

ال يستطيعون الوصول إلى المعلومات بلغتھم.

لم بھا، وأدركت أنّھا لم أكن على عِ ألن�نيعلى المساعدة المالية ستطع الحصول"لم أ
مھاجر عائد في الفلبين-."تلّقاھاة الحقًا عبر صديقٍ متوّفر

المعلومات في البداية بجميع اللغات. ولجأ كثيرون إلينا للحصول على ر"لم تتّوفّ 
عيادة الصليب األحمر ،ضممرّ -."ل إلى جميع فئات المجتمعصِ لم تَ ألن�ھاالمعلومات 

السويدي لإلحالة الصّحية للمھاجرين غير المسّجلين  

ال يحصلون على المعلومات الصحيحة، ومعظمھم ال إن�ھما... الناس مرتبكون جدً "

ى أين يذھبون للحصول على المعلومات...ال يعرفون ماذا يفعلون أو حتّ .يستطيع قراءة اإلنجليزية
ية وصفاتھم الطبّ وكيفية الحصول على صّحيةبشأن إمكانية الحصول على الرعاية الأيًضاقلقونإن�ھم
متّحدةالجئ في المملكة ال-." ]والمعاينات [عند األطبّاء...صّحيةرھا من  المشاكل اليوغ

المھاجرون الموسميون ينھمب،% من المھاجرين الذين شملھم االستطالع في كولومبيا80المقابل، قالَ في 
متھا الجھات الفاعلة في المجال اإلنساني المعلومات التي قدّ إن� السّكان األصليينالمھاجرين من ومجتمعات 

كانت مفيدة وساعدت على تلبية خالل الجائحةسات حول كيفية الحصول على المساعدة والدعم والمؤسّ 
الممارسات االجتماعية راعِ تُ مرسائل الوقاية والدعم لأن� مراًرارَ ه ُذكِ غير أن� .االحتياجات األساسية

ا يحّد من قدرة عبر القنوات التي يستخدمونھا، موالثقافية للمھاجرين من الشعوب األصلية وال تُرسل 
ا ة أغلبية المھاجرين في البالد، ماللغة الرسمية ھي نفسھا لغوصولھم إليھا. ومن المھّم اإلشارة إلى أن� 

.المعلومات أكثر توافًرايجعل 

العوائق المالية
خاّصةٍ بدّ التكاليف المرتبطة بالوصول إلى الخدمات األساسية، ومن غير المستغرب أن تُعَ 

واإلسكان والغذاء، عائًقا أساسيًا في كّل البلدان تقريبًا ــ ويتفاقم ھذا العائق صّحيةالرعاية ال

ص عمل المھاجرين رَ فُ بفعل اآلثار السلبية للسياسات الرامية إلى مكافحة الفيروس على 

في معظم المداخيل، باإلضافة إلى استبعاد المھاجرين من تدابير دعم ل معيشتھمبُ وسُ 

السياقات.
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وال نحصل على ،العامل الرئيسي للحصول على الخدمات ھو المالإن� "

مھاجر في مصر-" غالق الشاملالعمل الذي تأثّر باإل من خالل المال إال� 

مكننا شراء ؟ في ھذه القرية عليك شراء كّل شيء. ال يية"أّي مساعدة طبّ 

مھاجر في -ي. كّل شيء مكلف حق�ا" التي يصفھا المركز الصحّ دويةاأل

النيجر

برية عالدعم (مثل االستشارات الطبّ يتھّربون من الوصول إلى"الزبائن... 

ال يستطيعون تحّمل تكاليف الغذاء وال يستطيعون تلبية الھاتف...) ف

أن ھم على الدعم األساسي. فكيف بوناحتياجاتھم األساسية وال يحصل

ية طبّ ةإرسال الوثائق أو إجراء استشارأوصال لالتّ يشحنوا رصيد الھاتف

مقدّم خدمات في أستراليا–عائًقا رئيسيًا."  ذلكلَ ك� شَ ؟ بر الفيديوع

والالجئين وطالبي مسّجلينفي مصر، وعلى الرغم من حصول المھاجرين ال

يات على مستوى ثّمة تحدّ ، ال تزال عاّمةالصّحيةاللجوء على خدمات الرعاية ال

الُمكلِفة. وقد أّكد المھاجرون الذين شملھم الثيةالثوالثانوية صّحيةالرعاية ال

باھظة التكاليف والمرافق خاّصةالصّحيةمرافق الرعاية الاالستطالع أن� 

ا عن المكان الذي يعيشون فيه. وفي الساحل، كانت إمكانية بعيدة جدً عاّمةال

-كوفيدجائحة محدودة حتّى قبل بدايةصّحيةلى الرعاية الوصول المھاجرين إ

% من المھاجرين الذين 76.9أبلغَ ،وفي السودان67بسبب التكاليف.19

صّحيةالخدمات اللحصول علىنقص األموال الالزمة لشملھم االستطالع عن 

الموارد المالية المحدودة ر أيًضا أن� كِ . وفي السويد، ذُ النفسيةصّحةوخدمات ال

ر الخدمات.حاجًزا أمام توف� تُشّكِل

ما يتعلّق بخدمات لية مجانية؛ أّما فياألوّ صّحية، الرعاية المتّحدةوفي المملكة ال

أن� ا يعني مبني على اإلقامة، مصّحيةنظام الرعاية الالرعاية الثانوية، فإن� 

إلى دفع مستقّر قد يضطّرونقانوني غير وضع يُعانون منن الذينيالمھاجر

مثًال. وفي األمومةتكاليف الدخول إلى المستشفى للحصول على خدمات 

ھو غياب الجائحةالوصول إلى الخدمات األساسية أثناء يُعيقأستراليا، أھّم ما 

% من المھاجرين الذين شملھم االستطالع.74ـالدعم المالي المستدام وفًقا ل

نقص األموال إلى أن� األبحاث تحديًدا، أشارت متّحدةوالمملكة الوفي أستراليا

بسبب عدم القدرةصاالت، حول دون حصول المھاجرين على خدمات االتّ يَ 

ن عدم تمك� فيذلك وساھمَ على شحن رصيد أو بيانات الھاتف المحمول. 

عدم فضًال عن،مي الخدماتوأصدقائھم ومقدّ عائلتھمصال بالمھاجرين من االتّ 

.ة بالفيروس والقيود التي تفرضھا الحكوماتمتعلّقيھم أحدث المعلومات التلقّ 

يف الخدمات، مثل تكالإلى أن� % فقط من المستطلَعين4أشارَ ،وفي الفلبين

معظم األشخاص تجدر اإلشارة إلى أن� عائقًا؛ لكنْ تُشّكِلالتشخيصي، الفحص 

في بلدھم عند عودتھم أو في انعزلوا%)  الذين أجريت معھم مقابالت 99(

تدابير الدعم من استفادوا بشكل أكبروبالتالي ،طريقھم إلى الخارج للعمل

رتبطة بالجائحة.مال

ةمتوفّرالالخدمات غير الكافية أو غير 
تفّشي دمات األساسية بسرعة بسبب ع في تقديم الخبرزت الحاجة إلى التوس� 

، لتشمل األشخاص الذين ربّما لم يكونوا بحاجة إلى الدعم في السابق الجائحة

والذين كانوا الجائحة(مثل األشخاص الذين كانوا قادرين على العمل قبل 

). وخلص داخل البلدانانعزلواأو الذين األموال،قادرين على الحصول على 

ن أصبحت اآلن أكثر الخدمات المحدودة المتاحة تقليديًا للمھاجريالبحث إلى أن� 

وازدياد الطلب عليھا.19-مكافحة كوفيدتقييًدا وتحت ضغوط أشدّ بسبب تدابير 

100] منظّمات[إحدى المنلغت قيمة المعونة بعملية طويلة، "بعد 

نت أشھر. وكُ 6] لفترةةأميركياتدوالر6.4جنيه فقط [أّي ما قدره 

للحصول على] منظّمةجنيه للوصول إلى مكتب [ال50قد دفعت 

الجئ في مصر-." المعونة

ما من طريق سھل ولكْن ون مسافة طويلة للوصول إلى ھنا، يمش]من بيننا[الكثير "

مھاجر في -للنساء واألطفال والمسنّين" قإنشاء طرب. يجالمالجئللوصول إلى 

كولومبيا

، سيشعر لعائالتناإذا استطعنا تأمين شكل من أشكال الدعم االقتصادي أن�هأعتقد "

مھاجر عائد في إثيوبيا-المعنوية"الفورية والحرية بالراحة معظمنا 

% وإغالق المكاتب التي تُعنى بخدمات 50يىن الحكوميين بنسبة موظّففي مصر، أّدى خفض عدد ال

السفر إلى عرقلة الوصول إلى الدعم األساسي. وقد أثّر ذلك على رسمية واإلسكان والوثائق ال

الالزمة للحصول على المعامالتتقديم أو استالمالالجئين، إذ عجزوا عن ومن بينھمالمھاجرين، 

. صّحيةوازدادت محدودية الخدمات الباإلغالق الشاملرت المستشفيات أيًضا الخدمات األساسية. وتأثّ 

الوصول إلى الرعاية الوقائية. وفي أعاقَ ماية غير الطارئة، وبات األشخاص يتجنّبون الزيارات الطبّ 

ى إلى نقص حادّ في ا أدّ الروتينية وإمدادات األدوية مصّحيةوالية السودان الشمالية، تأثّرت الخدمات ال

صّحيةعل إغالق العيادات الف. وبصّحيةاة وخدمات الرعاية الة للحيذالمنقواألدوية األساسية 

خالل ي. ومسافات طويلة لتلّقي العالج الطبّ لتنق�لريفية، اضطّر المھاجرون إلى الوالمستشفيات ال

صّحية% من المھاجرين الذين شملھم االستطالع محدودية توافر الخدمات ال76.9، ذكر البحث

أكثر ؛ وقالَ 19-فحوصات كوفيدال يستطيعون إجراء إن�ھم% 62.4لَ ؛ وقاالنفسيةصّحةوخدمات ال

االجتماعي.-ية مثل الغذاء أو الدعم النفسي% أنّه ليس بإمكانھم الحصول على الخدمات األساس70من
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من الخدمات األساسية األصليينالسّكان ُحرم بعض المھاجرين من ،وفي كولومبيا

بسبب القيود محلّيةخارج الحدود ولم يتلّقوا سوى خدمات محدودة داخل مجتمعاتھم ال

بُعد المسافة واالفتقار إلى تُبِر واع–ل والقيود المفروضة على التنق� بالجائحةة متعلّقال

المتزايد إلى عرقلةأّدى الطلب ن. باإلضافة إلى ذلك، يْ ن رئيسي� يْ وسائل النقل عائقَ 

المحدودة أصًال في المناطق الحدودية على الرغم من صّحيةالوصول إلى الخدمات ال

سات عليه القانون. وُذكر أيًضا نقص معّدات الحماية الشخصية في مؤسّ ينص� حق� أن�ه

كما ُذكر عدم توّفر أماكن كافية في ،السّكان األصليينبخاّصةالصّحيةالرعاية ال

بسبب ارتفاع عدد المھاجرين العائدين من فنزويال. وفي ما يتعلّق مؤّقتةالجئالمال

ھذه الخدمات ال تراعي إن� من المھاجرين %11بخدمات التعليم والحماية، قالَ 

.الثقافية–احتياجاتھم االجتماعية 

تفصل بينھم المسافة التي العوائق تتمثّل في وفي إثيوبيا، اعتبر المھاجرون العائدون أن� 

لى المزيد من خدمات . وأعربوا عن الحاجة إتنق�لبات المتطلّ ، إلى جانبوبين الخدمات

ات في توافر معدّ ي عن نقٍص االجتماعي. وُأبلغ في مراكز الحجر الصحّ -الدعم النفسي

ين موظّفعدد النقصفضًال عن ،مات اليدين والصابونالحماية الشخصية كمعقّ 

"العمل من أجل المھاجرين: ق برنامج رَ العقلية. وأبلغت فِ صّحةالالمتخّصصين في قطاع 

دة الجيّ النفسيةصّحةعن نقص في خدمات الحماية والالمساعدة على أساس المسار"

.للمھاجرين في جميع أنحاء الساحل

التي تتطلّب حضوًرا شخصيًا بشكل صّحيةوفي السويد، تّم تعليق الكثير من الخدمات ال

صّحيةفي مراكز الرعاية الالمعايناتمثل معيّنة،خدماتطريقة تقديموتّم تعديل .تمؤقّ 

، ُأبلغ عن مشاكل تتعلّق متّحدةلتصبح خدمات رقمية. وفي المملكة ال،أو المستشفيات

فاضطّر طالبو -فضًال عن ترّدي جودة ھذه األماكنلطالبي اللجوءأماكن إقامة بتأمين

ن . ولم تتمكّ خالل الجائحةلنوم واإلقامة في الفنادق مثًال االلجوء إلى تقاسم غرف 

،الليليةمالجئبما في ذلك ال،مسّجلينالتي تدعم المھاجرين غير الالتطّوعيةالخدمات 

. عاّمةالصّحةة بالمتعلّقالمحلّيةالالقيودفي موازاةمن العمل بنفس القدرة أو تقديم الدعم 

عدم إمكانية استقبال أشخاص القدرة االستيعابية وتراُجعوفي أستراليا، ُأبلغ عن 

% من 11بين، أشارَ . وفي الفل19-القيود المرتبطة بكوفيدبسبب إضافيين في المآوي

ة عند متوّفرلم تكنالخدمات الذين شملھم االستطالع إلى أن� المنعزلين األشخاص 

ال يستطيعون الوصول إلى الخدمات بسبب أن�ھم٪ فقط زعموا 3الحاجة؛ علًما أن� 

.المسافة

التطبيق غير المتّسق للقوانين والسياسات ذات
الصلة

ساق في تفسير القوانين االتّ طوال البحث عدمُ التي طُرحتالمواضيع المشتركةمن 

ة بإمكانية وصول المھاجرين إلى الخدمات األساسية وعدم االتّساق متعلّقذات الصلة ال

لَ ك� . فشَ 19-ة بكوفيدمتعلّقدة في السياسات التغيّرات محدّ بروزعن فضًال في تطبيقھا، 

ومصر في أسترالياخالل الجائحة الخدمات األساسية الوصول إلىدون حالَ عائًقا ذلك

.متّحدةوالسويد والمملكة الوالفلبين . 
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الزبائنفي أوساط ة...المجاني19-فحوصات كوفيد[ثّمة] قلّة وعي وارتباك بشأن "
في ]مسؤول[بتوجيه من خاّصةإلى عيادة الزبائن. وقد ذھب أحد اتومقّدمي الخدم

ما أيًضا على مجتمعه. فحسب بل ربّ ھوعليه ر ذلك . فلم يؤثّ عاّمةالصّحةمجال ال
ال مجانيًا. ليسَ فحصالاالنطباع بأن� أعطى... وھذا ثمن الفحصدفع إلىاضطّر ف

إلى الزبائنإحالة عاّمةالصّحيةينبغي على األشخاص العاملين في مجال الرعاية ال
. فھذا يشّكل عائًقا ويجعل األشخاص يترّددون في المستقبل في خاّصةالعيادات ال

مقّدم خدمات في أستراليا-." الفحوصاتإجراء 
ھيالتيصّحيةالحصول على الرعاية الونيحاولنرى كّل يوم أشخاًصا "

أن� العالج ال يعرفون صّحيةي الرعاية الموظّفھم ال يحصلون عليھا ألن� لكن� ،حّقھممن 
عبر الھاتفاه من المھاجرين. وھذا ھو السؤال األكثر شيوًعا الذي نتلقّ حّقھممن 

عيادة الصليب األحمر السويدي لإلحالة الصّحية للمھاجرين غير في ضممرّ -."
المسّجلين  

بقرار الحكومة الذي ،بمن فيھم الالجئون،المھاجرونبَ في مصر، رح� 
يقضي بعدم فرض غرامات على تصاريح اإلقامة المنتھية الصالحية وتمديد فترة 

-التجديد والسماح باستخدام التصاريح المنتھية الصالحية للتسجيل لبعض الخدمات
سلطات عّدة في مواقع مختلفة لم تكن على . غير أن� صّحيةمثل التعليم أو الرعاية ال

الذي طرأ على السياسات. فلم يعتمد المسؤولون الميدانيون الذين يقّدمون علم بالتغيير
تّم الخدمات دائًما النھج المرن الذي تتبعه الحكومة الوطنية. وفي بعض الحاالت، 

لكن� مي الخدمات، المعونة المالية عن طريق البريد بسبب إغالق محّالت مقدّ تحويل
. كما واجه ثبوتيةالصالحية كأوراقتھية يقبل بالتصاريح المنمكتب البريد لم 

شركات صاالت ألن� عوائق تتعلّق بخدمات االتّ ، بمن فيھم الالجئون،المھاجرون
للمھاجرين بدفع الفواتير باستخدام أو لم تسمحد خطوط الھاتف تجدّ مصاالت لاالتّ 

ومات ي المعلر في تلقّ تصاريح منتھية الصالحية. وأّدى ذلك إلى العزلة والتأخ� 
.19-بوضع جائحة كوفيدة متعلّقالوالمستجّدات

عن قلقھم والجھات المعنيّة الحكوميةمو الخدمات وفي أستراليا، عبّر مقدّ 
إزاء إمكانية توفير الخدمات األساسية المنصوص عليھا في القانون وتطبيق ھذا 

إلى شخاص المشمولين في المقابالتبعض األالقانون على أرض الواقع. وأشارَ 
واضحة على قد تكونوالدعم الطارئوعالجه 19-كوفيدفحوصاتسياسات أن� 

بين بالضرورة على المستوى المحلّي ت واضحةليسَ ھاولكن� ،المستوى المركزي
ي إلى رفض طلبات المھاجرين أو إخبارھم ا يؤدّ ماألمامية، الخطوطالمستجيبين في 

.لين للحصول على الخدماتغير مؤھّ بأن�ھم
الدولة تكفل حصول جميع المھاجرين أن� وفي كولومبيا، وعلى الرغم من 

إال� -19-كوفيدجائحة حتّى في سياق –في حاالت الطوارئ صّحيةالعلى الرعاية 
، ما يؤّدي إلى ثغرات في يُعتبَر محدوًداتعميم النطاق التنظيمي لھذه السياسة أن� 

والوصول على المستوى المحلّي.اإلنفاذ 
صّحيةوكانت نسبة احتياجات الالجئين وطالبي اللجوء لخدمات الرعاية ال

الرعاية يموظّفولدى 68.قبل الجائحةفي السويد مرتفعة أصًال غير المؤّمنة
ة بحّق الالجئين متعلّقبالقانون واألنظمة الانمعرفة ووعي محدودصّحيةال

،صّحيةبالوصول إلى الرعاية المؤّقتةواألشخاص الحائزين على تصاريح إقامة 
،69"تأخيرھاالتي ال يمكن تأجيلھا أو صّحيةكما ال يدركون معنى مفھوم "الرعاية ال

وحرمان من الخدمات.لى تفسيرات اإلتاحةإييؤدّ ما 
تعتمد محلّيةالسلطات المن الواضح أن� ، كانَ متّحدةوفي المملكة ال

د وغير ممارسات مختلفة لناحية إتاحة المأوى للمھاجرين المعّرضين لخطر التشرّ 
70.الدعم االجتماعي العاملين عادةً للحصول على المؤھّ 

ساق في عدم االتّ % من األشخاص الذين شملھم االستطالع أن� 21وفي الفلبين، أفاد 
ن الوصول إلى الخدمات األساسية تفسير المبادئ التوجيھية الوطنية وتنفيذھا منعھم م

أن� ھم% من27وثائق السفر؛ وأفاد تأمينوأّدى إلى االرتباك بشأن مكان وكيفية 
وثائق سفرھم تأّجل وطالت إقامتھم في مناطق االحتجاز بسبب االرتباك بشأن تأمين 

السفر والتصاريح.

والسالمةصّحةة بالخوف والمتعلّقالالھواجس

ذلك على مستوى من لّ ويد،والسالمةصّحةة بالمتعلّقالھواجسالأشاَر المھاجرون إلى مجموعة من
الخدمات األساسية.الوصول إلىالعواقب الحقيقية أو المتصّورة إلمكانية بسببالخوف 

بسھولة." أن نلتقط الفيروسفيمكننا ،مزدحمة]للحصول على المساعدة[األماكن التي نقصدھا إن� "
مھاجر في كولومبيا-
يخشون أن يتّم اإلبالغ ألن�ھمجدًا ال يذھب البعض إلى المستشفى حتّى وإن كانوا في حالة سيّئة "

م خدمات في أستراليامقدّ -عنھم أو ترحيلھم أو احتجازھم." 

يةالطبّ معايناتواليلم يلتمس الكثير من المھاجرين الذين شملھم االستطالع العالج الطبّ ،في مصر
، يتّم التحّقق من وثائق الھجرة متّحدة). وفي المملكة ال19-خوًفا من اإلصابة بمرض فيروس كورونا (كوفيد

الثانوية. ويؤّدي ذلك إلى صّحيةعند التماسھم الرعاية النظاميوضع غير لديھمالذين األشخاصومحاسبة 
بروز عوائق تشمل الخوف من إنفاذ قوانين الھجرة بالنسبة لألشخاص المنحدرين من أصول مھاجرة. وفي 

ئدين، مي الخدمات والمستجيبين الميدانيين والمھاجرين العاإلى انعدام الثقة بين مقدّ تّمت اإلشارةإثيوبيا، 
ن يالمھاجرن� السويد، تبيّن في البحث أل على الخدمات األساسية. وفي أمام الحصورئيسيًاواعتُبر ذلك عائًقا 

.بالعدوىالحصول على الخدمات األساسية بسبب الخوف من اإلصابة أيًضا قد يتجنّبون 
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رغم من العوائق على الصمودعلى الوقدرةً رون براعةً ظھِ يُ ون: المھاجر19-يدالتأقلم مع كوف
الخدمات األساسيةإلىوصولالتي تعرقل ال

أشكال في ظّل المخاطر المتزايدة واالستبعاد من واالبتكارصمودعلى الالمھاجرون قدرةً أظھرَ 
وسالمة مجتمعاتھم.صّحةكما على تھم وسالمتھمصحّ إلى الحفاظ علىبادرواوة،الرئيسيالدعم

 ،خرين لآللطھيا لا مجتمعيً مطبخً مؤقّتةالنساء الحائزات على تأشيرات أطلقتفي أستراليا
ينمتطّوعدوًرا أساسًيا كعمل الحقوق ال يتمتّعون بالذين اللجوءطالبولعبَ المحتاجين إلى الطعام؛ و

تجارًيا يمّشي فيه في إعداد الطرود الغذائية وطرود اإلغاثة وتوزيعھا؛ وأنشأ أحد األشخاص عمًال 
معدّات الحماية آخر بنجاح إلى توفير شخص ؛ ودعا نفسيةته الالكالب لدعم مجتمعه وصحّ 

ال المھاجرين.للعمّ الشخصية

بسبب اإلنترنتبرحاول إنشاء مجموعات عأُ : "قائًال متّحدةأحد الالجئين في المملكة الشرحَ و ،
تين في األسبوعمّرة أو مرّ Zoomتطبيق برنتحدّث عأن يمكننا قواعد التباعد االجتماعي، حيث 

نتبادل األفكار ونتناقش في أعمال المناصرة التي ل WhatsAppتطبيقبرأو نخلق مجموعات ع
باالرتجال الكوميدي ونتشارك النكات أو وكيفية استكمالھا عبر اإلنترنت.... ونقوم أيًضانقوم بھا

ا ومع روا فيديوھات مبھجة نتشاركھا في ما بيننأن يصوّ القصص لرفع المعنويات. ويمكن للبعض 
".الشعب البريطاني بشكل أوسع

 َتھم من خالل تناول الطعام الصّحي يحافظون على صحّ إن�ھمن في الفلبيالمنعزلوناألشخاص قال
عمل في الحديقة%) وال9(عائلةوقضاء الوقت مع ال،%)25وممارسة  الرياضة (،%)26(
ت وإلى صفوف للخبز أو الطبخ اإلنترنبرات عدورأو آخرون إلى حلقات عمل %). وانضمّ 7(

اإلنترنت إلخ.برتجارية عوا أعماًال ؤوأنش

 ّحيث أرجأ بعض أصحابعلى التضامن داخل مجتمعھمط المھاجرون الضوءوفي السودان، سل
.وضعتحّسن اليالعقارات دفع اإليجارات إلى أن 

 الصومالية واليمنية ما بين المجتمعاتال سيّ ،أيًضا على التضامن المجتمعيوفي مصر، ُسلّط الضوء
نفسھا بنفسھا لتوفير قسائم غذائية من المطاعم أو لجمع المعونة نظ�َمتوالسودانية المھاجرة التي 

المالية وطرود األغذية وتوزيعھا.

عبدي ھو ُمعاِلج حاالت في الصليب األحمر األسترالي. تّم توسيع نطاق برنامج اإلغاثة في حاالت 
تّم توفير الدعم و،م المساعدة في القضايا ويوفّر المساعدات المالية للمھاجرينالطوارئ الذي يقدّ 

. الجائحةعن بُعد خالل 

جريت معظم األشخاص الذين أُ الصليب األحمر البريطاني أن� ، وجدَ في استطالٍع داخلي
لون إجراء مكالمة ھاتفية أو ھم يفضّ عد إيجابي وأن� العمل عن بُ معھم مقابالت قد ذكروا أن� 

% من 74المواعيد الشخصية. وفي أستراليا، وجدَ انتظارمكالمة عبر الفيديو بدًال من 
ةوا دعم اإلغاثة في حالاإلنترنت والذين تلقّ رعبالمھاجرين الذين شملھم االستطالع 

. وبفضل ھذه العملية، لم يضطّر  وعمليّ تعبئة الطلب على اإلنترنت سھلٌ الطوارئ أن� 
.المھاجرون أن يدفعوا نفقات النقل للذھاب إلى المكاتب لتلقّي الدعم

وات الرقمية االنتشار السريع لألدفيات في المجال الرقمي. ومع ذلك، تبرز بعض التحدّ 
الرقمي، وتھديد الخصوصية اإلقصاءيزيد من إمكانية إلحاق الضرر عن طريق 

عدد كبير من يات التي تتعلّق بشواغل السالمة. وأصدرَ والبيانات فضًال عن التحدّ 
السلطات المعنيّة بحماية البيانات مبادئ توجيھية أو بيانات بشأن تطبيق قوانينھا الوطنية 

خذت الجمعيات الوطنية . واتّ 19-كوفيدجائحةفي سياق انتشار لحماية البيانات
إجراءات تخفيفية حاسمة، بما في ذلك استحداث أدوات داخلية جديدة لفحص درجة 

الضعف، ووضع مبادئ توجيھية خاّصة بالعمل على القضايا عن بُعد، واتّخاذ إجراءات 
لحماية البيانات.

مي ، فضًال عن الشركاء ومقدّ والھالل األحمرمرصليب األحالوأشار موظّفو ومتطّوعو
التكنولوجيات الرقمية الخدمات المجتمعية في أستراليا والسويد والمملكة المتّحدة إلى أن� 

ھناك حاجة إلى ز أوجه عدم المساواة االجتماعية في تقديم الخدمات. وأّكد البحث أن� برِ تُ 
الھاتف ومواصلة الجھود لسدّ عبر أو وجًھا لوجهالدعم المباشربرقمية النُھُج الاستكمال

الفجوة الرقمية، بما في ذلك إشراك المھاجرين في تصميم وتقديم الخدمات الرقمية 
الرقمي.قصاءي لإلوالعمل مع الحكومات للمساعدة في التصدّ 
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) على المستوى العالمي١٩-كوفيد(فيروس كورونا المرتبطة بمرضالحماية ھواجس

الذي ال ١٩-يقع خارج نطاق ھذا البحث القلُق حيال الحماية من جائحة كوفيد

والذي قد يعانيه المھاجرون بسبب الجائحة يةيتعلّق بمشكلة الوصول إلى الخدمات األساس

.نفسھا وتدابير االستجابة لھا التي تتّبعھا الدول

حيال للھواجس ة يالرئيسعاّمةوء على االتّجاھات الالضھذا القسميسلّط 

اليوم حول العالم. وكما ذُكر في ھذا التقرير، تزيد الحواجز التي تحّد انشھدھتيالحماية ال

أخرى يةوخدماٍت أساسصّحيةوالرعاية اليةالمھاجرين على التدابير الوقائحصول من 

شھده أكثر فأكثر نحصولھم على العالج الالزم. وما من صعوبة بقاء المھاجرين بأماٍن أو

على النطاق العالمي، وخارج نطاق ھذا البحث، ھو أّن ضرورة اإلبالغ عن المھاجرين 

انون أو سلطات الھجرة، التي تفرضھا بعض الدول على لسلطات إنفاذ القمسّجلينغير ال

، قد يمنع المھاجرين من يةاإلنسانمنظّماتوآخرين يوّفرون الخدمات والصّحيةالرعاية ال

النظامية السعي إلى طلب أّي مساعدةٍ. إضافًة إلى ذلك، تشّكل المخيّمات والمستوطنات 

تحّدياٍت ،ة ومرافق احتجاز المھاجرينالفقيريةبما فيھا األحياء الحضروغير النظامية،

، ما يزيد القلق يةالوقائصّحيةمعيّنٍة في ما يخّص الحفاظ على التباعد الجسدي والتدابير ال

المھاجرين المقيمين في ھذه األماكن. وتأثّر المھاجرون المقيمون في صّحةحيال 

وتدابير الحجر الشاملق المخيّمات واألماكن كالمخيّمات بشكٍل غير متواٍز بتطبيق اإلغال

.نيْ ن مناسبَ يْ مناسبٍة واستجابٍة وتأھٍّب طبّي� يةالصّحي إذ لم تترافق مع تدابير وقائ

اعتماد المھاجرين بشكٍل كبيٍر بسبب–ل المعيشة بُ أثّر انقطاع المساعدات وخسارة سُ 

-جائحة كوفيدي الناتج عن والحجر الصحّ -خولعلى القطاع غير الرسمي كمصدٍر للمد

. ويجعلھم يةاألساساحتياجاتھمعلى المھاجرين حصول ية، تأثيًرا كبيًرا على إمكان١٩

ذلك أكثر عرضًة لخطر انعدام األمن الغذائي فضًال عن اإلھمال واالعتداء واالستغالل 

لتأمين ات ضاّرة لى اللجوء إلى استراتيجيوالعنف بما فيه العنف الجنسي، ما قد يدفعھم إ

مثل عمالة األطفال أو زواج األطفال أو المقايضة بالجنس أو العودة إلى تمرارية،االس

.أوطانھم حيث الظروف غير آمنة أو المكان غير محميّ 

نتھك مبدأ يقد ما،كما كان المھاجرون عرضًة لمخاطر متزايدة في إطار العودة إلى أوطانھم

إجراءات و/أوات اإلعادة القسرية بسبب إغالق الحدود الشامل وعمليوذلكيةعدم اإلعادة القسر

ريعة التي تنّفذھا بعض الدول من دون أّي ضماناٍت تحمي المھاجرين من اإلعادة القسرية اإلعادة الس

. كما كان مصدًرا للقلق عدُم الحفاظ على االستثناءات يةوتضمن حصول المحتاجين على الحماية الدول

واإلعفاءات التي تسمح بالحصول الالجئينفي قيود السفر، مثل إجراءات إعادة توطين يةاإلنسان

ذين يعتمدون بشكٍل كبيٍر ة، أو لّم شمل األسرة لألفراد الالحرجة أو المنقذة للحيايةعلى الرعاية الطبّ 

حة إلى تفاقم على الرعاية من أقاربھم. عالوًة على ذلك، أدّت التوتّرات والمخاوف التي خلقتھا الجائ

ا أّدى إلى وصمھم، وتحويلھم إلى كبش محرقة، ضّد المھاجرين الموجود مسبًقا، مالتمييز العنصرّي 

وتفاقم مخاطر ممارسة العنف ضّدھم على يد المجتمعات والجماعات الكارھة لألجانب. وأحيانًا ما 

ھم على تطبيق تعّرض المھاجرون المشّردون لمضايقاٍت من عناصر الشرطة بسبب عدم قدرت

.يةإجراءات اإلغالق الشامل وغيرھا من التدابير الوقائ

تأثّر األطفال المھاجرون، شأنھم شأن األطفال اآلخرين في جميع أنحاء العالم، بإغالق المدارس 

المھاجرين أو مواقع ص الحصول على التعليم. وبالنسبة إلى األطفال في مراكز احتجاز رَ وانخفاض فُ 

الي ين وبالتموظّفالعبور أو المخيّمات، فقد تكون كّل ھذه األماكن عانت انخفاًضا في نسبة حضور ال

والتعليم. وأدّت القيود النفسيةصّحةوالصّحة، بما فيھا اليةتقلًّصا في عرض الخدمات اإلنسان

، ويتعّلق صال عائلّي من نوع جديدظھور انفل داخل البلدان أو عبر الحدود إلى المفروضة على التنق� 

، أو إطالة العائلةبإجراءات الحجر الصّحي أو العزل القسري أو العالج في المستشفى ألفراد تحديًدا

يةإمكانو/أو ل إغالُق الحدود، والقيوُد المفروضة على التنق� أّدى ، في حين العائلةالفصل بين أفراد 

ه.عَ نَ أو مَ العائلةشمل بطاء لمّ إإلى ١٩-كوفيدفحوصات إجراء 
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19-عمل الصليب األحمر والھالل األحمر خالل جائحة كوفيد
لضمان وصول يةات الوطن: لمحة عن عمل الجمعي2الرسم

يةالخدمات األساسالمھاجرين إلى 

SAHEL 

: "أشكر هللا على وجود متّحدةقال شخٌص طالب اللجوء في المملكة ال
مثل الصليب األحمر التي تساعدنا وتقّدم لنا طرود بنك الطعام منظّماتال

تؤّمن توصيل طرود أنّھاواألھمّ ،وتؤّمن مستلزمات المراحيض للجميع
يةالطعام إلى المنازل فضًال عن توصيل األدوية والوصفات الطبّ 

".للمحجورين

إذ عرفتھا يةعالممنظّمةوقال مھاجٌر في أستراليا: "إّن الصليب األحمر 
منذ طفولتي حتّى ھذا الحين... ثقتنا كلّھا بالصليب األحمر إًذا ثقتنا كلّھا 

."التي تمثّلھابالعالمة 

كافّةً حول العالم وعّززت دعمھا للتخفيف من تأثير الجائحة على يةتدّخلت الجمعيّات الوطن

بغّض يةوحصولھم على المساعدة اإلنسانيةالمھاجرين وتسھيل وصولھم إلى الخدمات األساس

إلى طرٍق مبتكرٍة للتكيّف مع القيود يةالنظر عن وضعھم القانوني. وتوّصلت الجمعيّات الوطن

األخرى، وُعرفت في عدّة سياقاٍت على أنّھا عاّمةالصّحيةير الالمفروضة على التنقّل والتداب

.مع استثناءاٍت معيّنةيةأساسيةتقدّم خدماٍت إنسان

لتؤّمن حصول يةة التي تقوم بھا الجمعيّات الوطنيالضوء على األعمال الرئيس٢الرسميسلّط 

كبيٍر في إنجاز ھذا ، وقد ساھمت ھذه الجمعيّات بشكلٍ يةالمھاجرين على الخدمات األساس

.البحث منذ بداية الجائحة

على الصعيد الوطني لتوفّر للمھاجرين دعم يةأنشأت بوابةً إلكترونالصليب األحمر األسترالي: 

من تماعي لمن يعاني والعمل االجيةبما فيه المساعدات النقد،اإلغاثة في حاالت الطوارئ

أبريل حتّى /. من شھر نيسانالرئيسية بشأن اإلحالةفضًال عن المعلومات ،ضعف كبيرةمكامن

شخٍص من ھذه البوابّة إذ قُدّمت ٩٥٠٠٠، استفاد ما يتعدّى ٢٠٢٠نوفمبر /شھر تشرين الثاني

.يةنقدمساعدٍة ٦٥٠٠٠أكثر من إلى جانب شخص،20.000المساعدات الغذائية لـ

، ٢٠٢٠نوفمبر /ھر تشرين الثانيس حتّى نھاية شمار/من شھر آذارالصليب األحمر البريطاني: 

شخًصا من طالبي اللجوء وتدّخلت لمساعدة الالجئين ٢١٧٤٨جئين الالساعدت فرق دعم 

شخًصا ووّزعت ١٢٣٧لـمباشرةيةملف�ا مختلًفا، كما قدّمت مساعداٍت نقد١٥٩٢٦٢والمھاجرين في 

ة بالمسكن متعلّقمساعدات الشخًصا كما قدّمت ال٢١٧لـت إيواًء عاجًال ووفرّ يةطرود غذائ٩٥٠٣

لّالجئات الشابّات وترجمت مع شركائھا يةوأّسست مجموعة دعم متبادل نسائأشخاص٣٨٠٦لـ

صندوق المشقّة يةالوطنةلغٍة. باإلضافة إلى ذلك، أّسست الجمعي٦٠إلى صّحيةإرشادات الحكومة ال

قصيرة األمد للذين تضّرروا يةوذلك بھدف توفير مساعداٍت مال،ومؤّسسة أفيفا"أفيفا"باالشتراك مع 

نوفمبر /. وفي شھر تشرين الثانييةاألساساالحتياجاتمن الجائحة وال يستطيعون تحّمل تكاليف 

من طالبي اللجوء والجئين شخًصا) 7226(وعددھم بالمئة مّمن تلقّوا المساعدات ٦٠، كان ٢٠٢٠

.ألنّھم مھاجرونعاّمةادة من األموال الوأشخاٍص ال يحّق لھم االستف

مارس إلى /مھاجٍر ومجتمع مضيف من آذار٥٢٥٠٠٠أكثر من ساعدَ الصليب األحمر الكولومبي: 

معلوماٍت ؛ كما قدّميةضروريةخدمٍة طب١٣٢٠٠٠٠أكثر من ، وقدّم٢٠٢٠ديسمبر /كانون األّول

صّحيةمستلزمات النظافة واللوازم الوقدّم، حولهحول الوقاية من فيروس كورونا المستجد والتوعية 

لھم مياه حمايتھم ووفّرىالمتنقّلة؛ كما تولّ صّحيةلمھاجرين من سّكان أصليين من خالل الوحدات ال

عي (بما االجتما-ساعدة في اإليجار والدعم النفسيالمباشرة والميةالّشفة اآلمنة والتحويالت النقد

لألطفال خاّصةمساحاٍت الل الرعاية من بُعد)؛ كما أنشأخاالجتماعي من -فيه الدعم النفسي

.١٩-للمھاجرين المتضّررين من جائحة كوفيديةاعمَ والجَ يةالمبادرات الفردوالّشباب؛ وضّخ ومّول

يةالنفسيةالمباشرة، واإلسعافات األّوليةللمھاجرين المساعدات النقدقدّمالصليب األحمر األثيوبي: 

نفذًا لھم ملزمات الوقاية والنظافة كما وفّرلھم مستإعادة إدماجھم في المجتمع وقدّمعلىل عيشھم كما ساعدبُ سُ ودعم

النفسيةصّحة، فضًال عن الحصول على خدمات اليةھم على إعادة توطيد الروابط العائلإلى مصادر المعلومات وساعد

ا من مھاجٍر عائٍد أسبوعيً ٣٠٠حوالى الدعم إلىة. وقدّميالرئيساالجتماعي؛ وخدمات اإلحالة والربط -والدعم النفسي

.والنقديمھاجٍر عائد بالدعم العيني ٥٠٠أكثر من . وزّود٢٠٢٠سبتمبر /أبريل إلى أيلولنيسان/
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REGION  
 بخدمة اختبار "أنا مذھولً :ينفي الفلبمنعزلقال مھاجٌر 

فھي خدمة.لصليب األحمر الفلبينيابةالمسحة الخاصّ 

ما ،، تمّكنني من مراقبة حالة عيّنتيومتزامنةيةرقم

."يخّفف من قلقي

مباشرًة للمھاجرين وأحدث تغييًرا في سبل يةمساعداٍت نقدقّدم: المصريالھالل األحمر 

إرشادات كما ترجم ونشر،عبر شبكة اإلنترنتيةتعليمصّحيةلھم أنشطًة عيشھم ووّفر

على الھواتف المحمولة يةقسائم إلكترونبخمس لغاٍت ووّفر١٩-كوفيدالحكومة حول جائحة 

رسائل ١٠أربعة فيديوھات مختلفة بثماني لغاٍت فضًال عن . وأنتجللطعام وأدوات التّنظيف

.١٩-جائحة كوفيدحولبخمس لغاٍت للتوعية يةنص

صّحيةواللوازم اليةوأدوات اإلغاثة الغذائ١٩-كوفيداتفحوصوّفربيني: الصليب األحمر الفل

؛ وأنشأيةالنفسيةاإلسعافات األولي وفي موانئ الوصول؛ وقّدمفي الفنادق ومرافق الحجر الصحّ 

على للحفاظيةمجان (SIM) بطاقات وحدة تعريف المشتركلألطفال؛ وقّدمخاّصةمساحاٍت 

ؤّقتًا في مترو مانيال. اإلحاالت إلى مراكز الحجر الصّحي ومأوى مالتواصل بين األفراد؛ وقّدم

على الذي يعمل "Virtual Volunteer" تطبيقعلى تحديث أيًضا عملت الجمعية الوطنية

أي ،مباشرًة في أيدي الذين يحتاجون إليھايةشبكة اإلنترنت والذي يضع المعلومات الحيو

ُحّدث المھاجرين. عائالتالمھاجرين المحتملين، والمھاجرين البعيدين عن أوطانھم، وأفراد 

، بما في ذلك موقع مرافق الحجر الصّحي، ١٩-المعلومات حول كوفيدآخرالتطبيق ب

والوكاالت ذات الصلة لدعم العّمال منظّماتصال بالوتفاصيل االتّ يةالحكومواالستشارات 

.ينفي الخارج وعند العودة إلى الفلبالمھاجرين أثناء وجودھم 

وكذلك في مصر ،أي في بلدان بوركينا فاسو وغينيا ومالي والنيجر،فريقياأمنطقة الساحل غرب 
واإلحاالت والوصول إلى المعلومات صّحيةالاالجتماعي والرعاية -الدعم النفسي،والسودان

في تسعة بلدان من منطقة الساحل إلى يةوطنالجمعيّاتال. ووصلت معيشةل البُ والمساعدة في سُ 
المجتمعي، والتفاعلحول المخاطرمليون شخٍص من خالل أنشطة التواصل١٣أكثر من 

.٢٠٢٠سبتمبر /أيلولمارس إلى/من آذارمتطّوع٢٠٠٠٠وحشدت شبكًة تضم ما يتعّدى 

االجتماعي واإلسعافات -الدعم النفسيفي الشمالتقّدمالھالل األحمر السوداني: جمعية 

تراكز العزل في الحجر الصّحي ونشرللمھاجرين العائدين في ميةواإلغاثة الغذائيةاألول

١٤٩١٢٩، ووصلت إلى محلّيةباللّھجات ال)١٩-كوفيد(فيروس كورونا حولرسائل توعية 

مھاجًرا وفرًدا من المجتمع المضيف كما جھّزت المالجئ للمھاجرين العائدين بالمياه ومواد 

مھاجًرا؛ وقّدمت ٥٦٩وسالل الطعام على والمعّقماتالكماماتالصرف الصّحي؛ ووّزعت 

صّحةلمعالجة العائلةً مھاجرًة، باإلضافة إلى األدوية واإلحاالت ٣١١مباشرةً الدعم النقدي لـ 

النفسية.

؛ وقّدميةھا لتصبح رقملھجرة وكيّفاالستشارية لوّسع خدماتهالصليب األحمر السويدي: 

للمھاجرين دعًما شخصي�ا ودعًما عبر اإلنترنت من خالل ستّة مراكز عالج لألشخاص 

من خالل صّحيةعليھم الحصول على الرعاية الرين من الحرب والتعذيب؛ كما سّھلالمتضرّ 

لة لھم خط�ا ساخنًا وطني�ا لمنع العز؛ وأنشأمسّجلينللمھاجرين غير الصّحيةعيادة اإلحالة ال

وغيرھايةلھم اإلغاثة الغذائتماعي والمعلومات الدقيقة؛ وقّدماالج-والوحدة وتقديم الدعم النفسي

شخاص في مراكز مع األوتواصلَ نشر المعلومات بلغاٍت مختلفة من أشكال الدعم العيني؛ كما 

أبقت األنشطة فمع القيود والتوصيات، محلّيةتكيّفت الفروع الون بُعد. عاحتجاز المھاجرين 

.مفتوحةوأماكن االجتماعات يةاالجتماع



32 

لتوصياتا

واستعداًدا لحاالت الطوارئ ١٩-المقدمة، وفي سياق جائحة كوفيداألدلّةباالستناد إلى 

يةعلى الحكومات والجھات المانحة والجھات الفاعلة اإلنسانينبغي، يةالمستقبلصّحيةال

.اإلصغاء إلى أصوات المھاجرين وخبراتھم وتجاربھم وتوجيھاتھميةواإلنمائ

التي تقضي باحترام حقوق اإلنسان للمھاجرين يةاألساسيةولتقع على عاتق الدول المسؤ

. يوصي التقرير بأن تعمل يةواالجتماعيةوحمايتھا والعمل بھا، وتشمل حقوقھم االقتصاد

:األخرى بھدفمعنيّةالدول مع الجھات ال

الحرص على إدماج المھاجرين كافّة، أي�ا كاَن وضعھم القانوني، في .1

التي تضمن الوصول إلى ١٩-االستجابات المحلّية والوطنية لجائحة كوفيد

الخدمات األساسية، بما في ذلك خدمات الرعاية الصّحية، واإلسكان، 

-والغذاء، والمياه، والصرف الصّحي والنظافة الصّحية، والدعم النفسي

الجتماعي، والتعليم، والدعم في حاالت الطوارئ وخدمات الحماية. ا

الحرص على وصول المھاجرين كافّة، أي�ا كاَن وضعھم القانوني، إلى .2

(وأّي جوائح مستقبلية) ١٩-المعلومات الدقيقة والموثوقة حول جائحة كوفيد

حة. بالسرعة الالزمة وبشكٍل فّعال وبلغٍة يفھمونھا ومن خالل قنوات متا

ينبغي أن تتضّمن ھذه المعلومات تدابير الوقاية وزمان ومكان وكيفية 

الوصول إلى الفحوصات والعالج واللقاحات وغيرھا من وسائل الدعم ذات 

الصلة.

الحرص على إدماج المھاجرين كافّة، أي�ا كاَن وضعھم القانوني، في .3

وعالجه ١٩-فيدالسياسات واالستراتيجيات التنفيذية المتعلّقة بفحوصات كو

والتلقيح ضدّه، وضمان حصولھم على فَُرص متساوية للوصول إلى 

الفحوصات والعالج واللقاحات. 

الحرص على إدماج المھاجرين كافّة، أي�ا كاَن وضعھم القانوني، من الذين .4

فقدوا ُسبُل معيشتھم ويعجزون عن تلبية احتياجاتھم األساسية، في الدعم 

المرتبط بالجائحة (حالًيا وفي المستقبل).  االقتصادي -االجتماعي

االستمرار في تكييف القوانين والسياسات الحالية لضمان الوصول الشامل .5

إلى الخدمات األساسية واستكمال أّي تغييرات في السياسة بمبادئ توجيھية 

عملية وبتدريٍب توعوي للمستجيبين في الخطوط األمامية من أجل التأك�د من 

وق التي ينّص عليھا القانون. يشمل ذلك معالجة العوائق الرسمية تطبيق الحق

التي تمنع المھاجرين من الوصول إلى الخدمات، مثل تعديل القواعد التقييدية 

و/أو العمل للحدّ من فقدان وضع التأشيرة المؤقّتة، وتنظيم أوضاع األشخاص 

يًضا، مثل الذين ال يملكون تأشيرات، فضًال عن العوائق غير الرسمية أ

الثغرات في المعلومات، ومشاكل اللغة، والتكاليف الباھظة. باإلضافة إلى 

ذلك، يجب أن يحظى المھاجرون بالوصول اآلمن إلى المساعدة اإلنسانية 

ض للتوقيف أو االحتجاز أو الترحيل. وفي جميع  من دون الخوف من التعر�

ة المھاجرين معاملةً الظروف، ينبغي التركيز في المقام األّول على معامل

إنسانية، ومراعاة مكامن ضعفھم المحدّدة واحتياجاتھم من الحماية، واحترام 

.حقوقھم بموجب القانون الدولي

أمينا، من الصليب األحمر في النيجر، تتكلّم مع مھاجٍر وصل للتّو إلى مركز دعٍم في نيامي.

الخالصة
بسبب زيادة الحواجز القائمة وخيمةيةالمھاجرين يواجھون عواقب إنسانيؤّكد البحث أن� 

فضًال عن ظھور ،١٩-أثناء جائحة كوفيديةالتي تمنعھم من الوصول إلى الخدمات األساس

إلى تحسين ١٩-ة بجائحة كوفيدمتعلّق. وفي حين ھدفت تدابير السياسة التحّديات جديدة

يةتلبية احتياجاتھم األساسعنالمھاجرين عجزفاقم ، ساھمت في تعاّمةالصّحةنتائج ال

الحواجز التي تعترض الوصول إلى الخدمات وقد تؤّديوالعيش حياًة آمنًة وكريمًة. 

. وتميل االستجابات لحاالت الطوارئ عاّمةالصّحةتقويض جھود الإلى ،يةاألساس

للمواطنين أو المقيمين لمساعدة المھاجرين إلى أن تكون غير متناسقة مع تدابير الدعم 

، على يةواالقتصاديةالدائمين، إذ كثيًرا ما استبعدت المھاجرين من السياسات االجتماع

في نسبتھم عاليةأن� في جھود االستجابة والتعافي، كما أساسيًاالرغم من تأديتھم دوًرا 

نفسھا مثل يةتأثّروا بھذه التدابير الوقائوقد،القطاعات المتضّررة بشّدة من الجائحة

النقاب عن العوائق النظامية ١٩-كوفيدت جائحةفي الواقع، كشفَ المجتمعات المضيفة. 

كما التي تمنع المھاجرين من الوصول إلى الخدمات األساسية، وأوجه عدم المساواة

ما إذا كانت البلدان حولالمخاوف في ظّل تزايُدالدعم، لناحيةالھّوةأسفرت عن توسيع

وضعھم القانوني، في سياسات التلقيح أي�ا كانَ المھاجرين، جميع إدماج ى ستحرص عل

بيئات السياسات تختلف مع اختالف البلدان، كشف . ومع اإلشارة إلى أن� ١٩-كوفيدضدّ 

البحث أّن المھاجرين في خالل رحالتھم وفي سياقات مختلفة يكونون عرضًة لمخاطر 

ويواجھون حواجز مشتركة للجائحةمتزايدة مصدرھا اآلثار المباشرة وغير المباشرة 

سبب السياسات ، وذلك بدرجات متفاوتة بيةتصّعب عليھم الوصول إلى الخدمات األساس

ية. ولم تختِف الحواجز النظام١٩-والمرتبطة بـجائحة كوفيدسابقًاالموجودة يةالحال

مع ظھور خاّصةٍ بھذه، ويةالعالمصّحيةفي األزمة التالقائمة منذ زمن، بل تضّخم

تحّدياٍت جديدٍة، تعّرض المھاجرين لخطر متزايد لإلصابة بفيروس كورونا المستجد 

إلى حّدٍ كبيٍر ومخّصصة وليست شاملة يةت سياسات دعم المھاجرين تفاعلوانتقاله. كان

ا، فال تكفي لتلبية احتياجات المھاجرين إذ  منذ البداية. وبينما تلقى ھذه التدابير ترحيبًا حار�

وسالمة األفراد صّحةبت بمخاطر على أّدت إلى ظھور مستويات متفاوتٍة من الدعم تسبّ 

لضروري التعاون على مستوى السياسة والممارسة لضمان الوصول من اباتَ و. عاّمةوال

قاحات والعالج والل١٩-كوفيداتبما فيھا فحوص،يةالعادل والفّعال إلى الخدمات األساس

.النظر عن الوضع القانوني. فھذا يصّب في مصلحة الجميعلكّل المھاجرين، بغضّ 
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والخصائص الديموغرافيةيةالمنھج-١الملحق 

الخصائص الديموغرافيةوعيّنة يةحول المنھجيةتفاصيل إضافالبلد
:يةالمنھجأستراليا

عبر٢٠٢٠أكتوبر /تشرين األّول٢٧-٩مدى أسبوَعين (إجابة صالحة ُجِمَعت على ١٩٢٥ستطالع عبر اإلنترنت: ا ( SurveyMonkey  بسِت لّغاٍت. ُأرِسلَت رسالة عبر
حصلوا في السابق على دفعة إغاثة طارئة واحدة على األقل ينمھاجر٢١٩٠٤ل االستطالع بأي لغة من تلك اللغات الست إلى البريد اإللكتروني تحتوي على روابط إلكما

ن أجابوا على االستطالع). ُمنَِح خيار إجراء االستبيان عبر الھاتف عوًضا عن عبر % معّدل مَ ٨(٢٠٢٠سبتمبر /أبريل وأيلول/يب األحمر األسترالي بين نيسانمن الصل
عبر الھاتف.ااستطالعً ١١ُأكِمَل واإلنترنت؛ 

 قد استفادوا من خدمات الصليب األحمر األسترالي. كما أُجِريَت مسّجلينمھاجًرا غير ١٢ومؤّقتةبتأشيراٍت ١٢مھاجًرا (٢٤: ُأجِريَت مقابالت مع منظّمةمقابالت شبه (
، يةالمجتمعمنظّمات، وشبكات المھاجرين، واليةفي جميع الواليات واألقاليم، بما في ذلك مقّدمي الخدمات، والجھات الفاعلة اإلنسانيةخارجمعنيّةجھة ٢٢مقابالت مع 
والحكومات.

٥ارًكا في المجموع). ومش٣٠(مسّجلينوالمھاجرين غير المؤّقتة: مجموعة نقاش مرّكزة واحدة مع األشخاص الحاصلين على تأشيرات المرّكزةنقاشات المجموعات
ي الدعم، واإلدارة العليا).موظّفين (بما في ذلك االختصاصيّين االجتماعيّين، ومتطّوعي الصليب األحمر األسترالي والموظّفمع يةمجموعات نقاش مرّكزة داخل

للمشاركين في االستطالع عبر اإلنترنت:الخصائص الديموغرافية
) ٣٩%)؛ ذكر (٦١الجنس: أنثى(%

٢%)؛ شخص بالغ واحد مع أطفال (٨%)؛ زوجان مع أطفال (١٨%)؛ زوجان (٧٢: شخص بالغ واحد (كيبة األسر المعيشيةتر.(%

فيتنام %)؛ ٤%)؛ ماليزيا (٧%)؛ تايالند (١٠%)؛ الھند (١٢%)؛ الفلبّين (٢١%)؛ النيبال (٢٤للصين وتايوان) (خاّصةاليةبلد المنشأ: الصين (باستثناء المناطق اإلدار
%).١٣%)؛ بلدان أخرى (١(ية%)؛ كوريا الجنوب٢%)؛ سريالنكا (٣%)؛ كولومبيا (٤(

) ؛ المقيم المؤقّت (العمالة ٤أخرى (مؤّقتةتأشيرات %)؛ ٣%)؛ عطلة العمل (٨%)؛ خّريج مؤّقت (١١(إقامة مؤّقتة%)؛ تأشيرة ٦٩نوع التأشيرة: طالب دولي(%
%).١ون اآلخرون) (موظّفم المؤقّت (ال%)؛ المقي١%)؛ زائر (٣الماھرة) (

 ٥سنوات (٧%)؛ أكثر من ٧سنوات (٧-٥%)؛ ١٩سنوات (٥-٣%)؛ ٥١سنوات (٣-١%)؛ ١٨في أستراليا: أقّل من سنة (المنقضيةعدد السنوات.(%

٤%)؛ غير متأّكد (٣%)؛ نعم (٩٣: كّال (خاّصةفرد من أفراد األسرة من ذوي االحتياجات ال.(%

:يةالمنھجكولومبيا
 َر استطالع لفھم تأثير الجائحة على المھاجرين بشكٍل أفضل وللتحّقق من والبيانات التي تقّدمھا عمليّات الصليب يةاالفتراضات المستندة إلى المصادر الثانوصّحةُحّضِ

.٢٠٢٠ديسمبر /انون األّوليونيو إلى ك/والمساءلة وذلك من حزيرانيةعلى المشاركة المجتمعيةاألحمر من خالل مقاربة مبن

على خدمات الحماية للشباب، والوصول إلى خاّصةٍ بشادا، مع التركيز تمايكاو وفي/جرين إلى الخدمات في الغواخيراكان الھدُف من االستطالع تقييم حالة وصول المھا
.ةالمعلومات وتصّورات الوصم

 مسّجلين، بما في ذلك المھاجرين العابرين والمھاجرين الموسميّين والمھاجرين غير الان األصليينالسكّ (مع التركيز على المھاجرين من ينمھاجر٢٠٣استُطلِع.(

ُعِقَدت مجموعتان من النقاشات المرّكزة مع المھاجرين الّذين يحصلون على خدمات من الصليب األحمر.و

للمشاركين في االستطالع:الخصائص الديموغرافية
) ٤٤%)؛ ذكر (٦٦الجنس: أنثى .(%

١%)؛ مھاجرون عابرون (٢%)؛ مھاجرون دائمون (٩٧: مھاجرون موسميّون (ينوضع ھجرة المشارك.(%

) ٨٣أشھر (٦%)؛ أكثر من ١٢أشھر أو أقل (٦%)؛ ٢%)؛ شھر واحد أو أقل (٣فترة اإلقامة: أسبوع أو أقل.(%

الخصائص الديموغرافيةتفاصيل إضافية حول المنھجية وعيّنة البلد
:يةالمنھجمصر

مواقع مختلفة. ُعِقَدت جميع الجلسات في مراكز ٥مع أعضاء من مجتمعات المھاجرين والّالجئين ومقابالت متعّمقة مع قادة المجتمع في نقاشات ضمن مجموعات مرّكزة
القاھرة الكبرى، مصر.شريكة. تقع جميع المراكز في إقليممنظّمةقِدَت في مركز تديره للھالل األحمر المصري باستثناء واحدة عُ 

 مواقع مختلفة.٥ُدِعَي أفراد من مجتمعات المھاجرين والّالجئين من خالل منّسقي مراكز الھالل األحمر المصري وقادة المجتمع في

 مقابالت متعّمقة. لم يتعيّن على المشاركين أن يكونوا قد استفادوا في السابق من خدمات الھالل األحمر المصري للمشاركة.٥نقاش مرّكزة وحلقات١٠ُأجِرَي ما مجموعه

 ١٩-كوفيدبخاّصةمشاركين لضمان تطبيق توصيات التباعد االجتماعي ال٦ضّمت كل مجموعة.

 يةالعمرُفِصلَت جلسات مجموعات النقاش حسب الجنس والفئة.

 من قادة المجتمع الّذين انضّموا إلى المقابالت المعّمقة.٥باإلضافة إلى ،شخًصا٦٠بلغ العدد اإلجمالي لألشخاص الّذين شاركوا في مجموعات النقاش المرّكزة

:الخصائص الديموغرافيةمعلومات حول 
 ٣، أنثى ٢المجتمع: ذكر %). قادة ٥٠%)؛ ذكر (٥٠: أنثى (نقاشات المجموعات المرّكزةالجنس: في.

 :٣٢(٦٠-٤١%)؛ ٤٩(٤٠-٢٦%)؛ ١٧(٢٥-١٨العمر.(%

) ٢%)؛ جيبوتي (٥%)؛ إريتريا (٥%)؛ إثيوبيا (٧%)؛ جنوب السودان (١٤%)؛ اليمن (١٩%)؛ الصومال (١٩%)؛ سوريا (٣٠بلد المنشأ: السودان.(%

) ٣%)؛ غير مسّجل (٣%)؛ مھاجر (٢٤(نتيجة الطلب%)؛ طالب لجوء في انتظار ٦٩وضع ھجرة المشاركين: الجئ مسّجل.(%

؛ ٣%)؛ عبر اإلنترنت (٣%)؛ المھني (٨%)؛ اإلعدادي (٨%)؛ االبتدائي (٥%)؛ الدراسات العليا (٢٤%)؛ الثّانوي (٤١: التعليم العالي (مستوى التحصيل العلمي(%
%).٧أّمّي (

:يةالمنھجإثيوبيا
إلجراء الدراسةيةوثانويةاستُخِدَمت مصادر بيانات أّول.

استطالًعا كمي�ا، ومقابالت مع المخبرين الرئيسيّين، ودراسة الحالة، والمالحظة.يةتضّمنت المصادر األّول

 يةاركي، واللّجنة الدولالصليب األحمر الدنميةالصليب األحمر األثيوبي، وجمعيةي البرنامج، بما في ذلك جمعموظّفمن ١٣ُأجِريَت مقابالت المخبرين الرئيسيّين مع
للصليب األحمر.

تحليلَين متعّمَقين لحاالٍت دقيقة عن المھاجرين الّذين يحصلون على دعم الصليب األحمر.تّم إدراج

ر اإلثيوبي في ديبارك وشيركا.الصليب األحميةلجمعيةمھاجًرا عائًدا يتلّقون الدعم الماّدي والنّفسي من المكاتب الميدان٩٣من يةالكميةُجِمَعت البيانات األّول

للمشاركين في االستطالع:الخصائص الديموغرافية
) ١٩،٤%)؛ ذكر (٨٠،٦الجنس: أنثى.(%

 ١٦،١سنة (٣٠%)؛ فوق ٨٣،٩سنة (٣٠العمر: دون.(%

) ٢،٢%)؛ أرمل (٣،٢(%)؛ منفصل١٧،٢%)؛ مطلّق (٢٦،٩(%)؛ أعزب٥٠،٥الوضع العائلي: متزّوج.(%

١،١%)؛ اليمن (٢،٢%)؛ الكويت (١،١%)؛ إريتريا (٩،٧%)؛ دبي (١٧،٢%)؛ بيروت (١١،٨(ية%)؛ السعود٥٥،٩مدينة المقصد: السودان (/بلد.(%
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:يةالمنھجينالفلب

نيجروس يّين في مقاطعة إيلويلو، وومقابالت مع المخبرين الرئيسونقاشات ضمن مجموعات مرّكزةوالوثائق ذات الصلة، وحّضر استطالًعا استعرض الباحث السياسات
أوكسيِدنتال، وميساميس أورينتال وزامبوانجا ديل سور.

ابالت المخبرين الرئيسيّين.نترنت خالل اجتماعات مجموعات النقاش المرّكزة وفي مقعبر اإليةاستُخِدَمت أداة افتراض

نترنت.عبر اإليةَشَمَل االستطالع مزيًجا من االستشارات وجھًا لوجه واالستشارات االفتراض

 محلّيةكومة ال، والح١٩-كوفيدمّمن يھتّمون بحاالت الصليب األحمر الفلبيني يةمن جمعومسؤولينمستجيبينمحليًا، ومھاجرين عائدين، وانعزلواأجِريَت مقابالت مع أفراد
.يةالتنفيذةومسؤولي الوكال

للمشاركين في االستطالع:الخصائص الديموغرافية
١%)؛ أخرى (٩٩(ية: الفلبينيةالجنس.(%

) ٠،٥%)؛ يفّضل عدم القول (٥٨%)؛ ذكر (٤١،٥الجنس: أنثى.(%

 سنة.٣٣،٩عمر المشاركين العمر: متوّسط

٣من ماليزيا (ونالعائدون%)؛ المھاجر٢٣في الخارج (ون%)؛ العمال الفلبيني٧٤(شاركين: مھاجر داخلي وضع ھجرة الم.(%

) ٢%)؛ مصادر أخرى (٧%)؛ الحكومة (١١%)؛ العاملون لحسابھم الخاص (٣٢%)؛ ال مصدر (٤٧مصدر الدخل الرئيسي: صاحب عمل خاص.(%

محلي�ا في فيساياس انعزلواخالل فترة اإلغالق. شملت العيّنة أيًضا األفراد الذين انعزلوا%)، بما في ذلك العّمال الفلبّينيّين الّذين ٧٧المشاركين من لوزون (يةسافر غالب
%).٦%) وفي بعض أجزاء مينداناو (١٧(

وتقرير "العمل من أجل المھاجرين: المساعدة على أساس المسار" إلى حد كبير إلى برنامج تستند البيانات الواردة في ھذا التقرير عن منطقة الساحل منطقة الساحل
فريقيا. ُجِمَعت أفي غرب ١٩-كوفيدالمھاجرين والمجتمعات المضيفة خالل جائحة اختبارات): المخاطر والمرونة: استكشاف ٢٠٢٠ولي لجمعيّات الصليب األحمر والھالل األحمر (الداالتّحاد

ة:يفي إطار ثالث ركائز رئيس٢٠٢٠أكتوبر /أغسطس إلى تشرين األّول/ب األحمر والھالل األحمر من آبات الصليالدولي لجمعياالتّحادبيانات تقرير 
 ألبحاث المتوّفرةلنظريةمراجعة.

 شخًصا، تستھدف مجموعتين:٥٩عد مع المخبرين الرئيسيّين مجموعھم بُ عنمقابالت
يةي الصليب األحمر على المستويَين العالمي واإلقليمي، باإلضافة إلى العاملين على المستويات اإلدارموظّفمن ٣٥في المنطقة، بما في ذلك يةالجھات الفاعلة اإلنسان-

الذين ينّفذون متّحدةووكاالت األمم اليةوالدوليةالوطنيةغير الحكوممنظّماتممثًّال من ال٢٢في غامبيا وغينيا والنيجر وتشاد والسنغال؛ يةفي الجمعيّات الوطن
.على نطاٍق أوسعيةقليماإلختصاصات االذوي من مشاريع الھجرة في البلدان الخمسة التي يَُرك�ز عليھا، باإلضافة إلى بعض المشاركين المختارين 

عل ديني يقّدم خدمات للمھاجرين.فريقيا وفاأن إحدى جامعات غرب اثنان من المخبرين الرئيسيّين اآلخرين م-

وقادة المجتمع؛ مقابالت مع محلّيةمن المخبرين الرئيسيّين مثل السلطات ال٢٠شخًصا، بما في ذلك المقابالت مع ١٨٠ميداني�ا في غينيا والنيجر من يةجمع البيانات النوع
نقاش مرّكزة مع المھاجرين الحاليين، والعائدين، وأعضاء المجتمع المضيف.مجموعة٢٣ي وشركاء الصليب األحمر على المستوى الميداني؛ وموظّفمن ١٦

المرجع التالي:لھذا التقرير منيةُجِمَعت أيًضا البيانات الثانو

األساسية: تقرير عن األطر القانونية فريقيا إلى الخدمات أل غرب وصول األشخاص الذين يتنّقلون ضمن حدود منطقة المجموعة االقتصادية لدو) 2020بلويت، ك. ودايفي، د. (
 Access to essentialكان (والعوائق التي تعرقل حرية الحركة، والسكن واالستقرار، والوصول إلى الرعاية الصّحية، والتعليم، والعمل، والمساعدات القانونية واإلس

services for people on the move in the ECOWAS Region: A report on legal frameworks and barriers to freedom of movement, 
residence and establishment, and access to healthcare, education, employment, housing and legal assistance ،( المفوضية السامية

والھالل األحمر في منطقة الساحل.لألمم المتّحدة لشؤون الالجئين ومجموعة االتّحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر 

الخصائص الديموغرافيةتفاصيل إضافية حول المنھجية وعيّنة البلد
االتجار باألشخاص على طول طريق الھجرة: تحليل لسياق الساحل مع التركيز على ) حول فھم BRCبالنسبة لمسودة دراسة حالة الصليب األحمر البريطاني (تكملة منطقة الساحل
عناستُكِمل ھذا التحليل بمقابالت للدراسات ذات الصلة، والمقاالت، والقوانين، والسياسات. وية)، ُجِمَعت المعلومات من خالل مراجعة مكتب٢٠٢٠ديسمبر /(كانون األّولبوركينا فاسو

أُجِرَي مقابالت.٩للھجرة واليونيسيف، لما مجموعه يةالدولمنظّمةأخرى، وبالتحديد الةيدولمنظّماتالصليب األحمر البوركينابي، ويةعد مع زمالء من الصليب األحمر اإلسباني، وجمعبُ 
ختيَر التركيز على بوركينا فاسو بعد أن أعرب ممثلو الصليب األحمر البريطاني عن اھتمامھم واستعدادھم . وا٢٠٢٠أكتوبر /ى نھاية تشرين األّولسبتمبر حتّ /البحث من منتصف أيلول

من المساعدين االجتماعيّين، ٢وھما: والحماية، االجتماعي -النفسيبالتعاون مع مركز الصليب األحمر البريطاني لتنسيق الدعم ونالرئيسيونفي ھذا التقييم. وُحّدَِد المخبرللمشاركة 
"العمل من أجل المھاجرين: المساعدة على أساس ؛ منّسق ميداني واحد، برنامج Doriللصليب األحمر البريطاني، "العمل من أجل المھاجرين: المساعدة على أساس المسار"برنامج 
للصليب "العمل من أجل المھاجرين: المساعدة على أساس المسار"، برنامج االجتماعي والحماية-بشأن الدعم النفسيللصليب األحمر البريطاني، واغادوغو؛ نقطة اتصال المسار"

"العمل من أجل المھاجرين: واحد، الصليب األحمر البريطاني؛ منّسق واحد لبرنامج صّحةالصليب األحمر البريطاني؛ منّسق /الفئات الضعيفةحمايةل معنيّة بصانقطة اتّ األحمر البريطاني؛
للھجرة، واغادوغو؛ واختصاصي واحد في حماية الطفل، اليونيسيف، واغادوغو.يةالدولمنظّمةحماية واحد بالموظّف، الصليب األحمر اإلسباني؛ المساعدة على أساس المسار"

:يةالمنھجلسودان
الّذين يعبرون حدود السودان مع مصر وليبيا؛ والعّمال الموسميّين؛ والنازحين النظاميينلمجتمعات المھاجرين في شمال السودان، بما في ذلك المھاجرين غير يةُأجِريَت دراسة وصف

من جبال النوبة.

 وھم آتين من مصر وأولئك العائدين من ليبيا.انعزلواومراكز استقبال للمھاجرين الّذين ١٩-دنقال نظًرا لوجود مركز عزل رئيسي لمرضى كوفيدمحلّيةاختيَر التركيز على

المھاجرين والوصول إلى ُسبُل معيشةعلى ١٩-كوفيدوالعالج للمھاجرين، ودور الھالل األحمر، وتأثيرات صّحةاالستطالع خدمات ال. وتناول ٣٨٥االستبيان عينة في مسح كان حجم ال
الخدمات األساسية.

ومھاجرين (من إثيوبيا وجنوب السودان والذين نزحوا من جبال محلّيةحمر، والسلطات ال، والجھات الفاعلة في الھالل األيةُأجِريَت مقابالت مع مخبرين رئيسيّين من اإلدارات الحكوم ،
النوبة).

) استُخِدَم برنامج التحليل اإلحصائيSPSS.لتحليل البيانات التي ُجِمَعت (

١٩-حول كوفيدصّحةالھالل األحمر السوداني وتقارير وزارة اليةوتقارير جمع، بما في ذلك قوانين الھجرة والتدابير التي اعتمدھا البلد والحكومة، يةتّمت مراجعة مصادر ثانوو.

للمشاركين في االستطالع:الخصائص الديموغرافية
) ٣٢،٧%)؛ ذكر (٦٧،٣الجنس: أنثى.(%

 ٢٦،٦سنة (٥٠%)؛ فوق ١٨،٦(٥٠-٤٠%)؛ ٢٧(٤٠-٣٠%)؛ ٢٧،٨سنة (٣٠العمر: دون.(%

) ١٦،٦أعزب (%)؛٨٣،٤الوضع العائلي: متزّوج.(%



35 

الخصائص الديموغرافيةتفاصيل إضافية حول المنھجية وعيّنة البلد
:يةالمنھجالسويد

للنقاشات المرّكزة.مجموعات ٦مقابلة و٣٣، عبارة عن يةاألّوليةجمع البيانات النوع

 على المھاجرين وعلى عمليّات الصليب األحمر ١٩-واستُخِدَمت البيانات التي ُجِمَعت بشكٍل استقرائي لتقييم تأثير كوفيدمنظّمةكانت األسئلة المستخدمة في المقابالت والمجموعات شبه
السويدي.

يةعلى المنّصة الرقمنقاشات المجموعات المرّكزة بسبب الجائحة وقيود السفر المرتبطة بھا، أجريت المقابالت وMicrosoft Teams.

 ون في مناطق محّددة من العمليّات، باإلضافِة إلى مديري مراكز العالج.موظّف، والمحلّيةون في الفروع المتطّوع، بما في ذلك اليةعبر مجموعات التركيز الرقمشخًصا ١٩وشارك

 مقابلة مع زمالء في الصليب األحمر السويدي من مختلف األقسام.١١أجريت

 منھا شخصي�ا في مكتب فرعي محلّي للصليب األحمر ٤للصليب األحمر السويدي؛ وأجريت تابع للخدمة الرعائيةسيق مع مركز منھا بالتن١٢-مقابلة مع مھاجرين ٢٣أجريت
عبر الھاتف.٣مع طالبي اللّجوء؛ ومركز سكنيمنھا في ٤السويدي؛ و

 ات من تقارير الصليب األحمر السويدي المنشورة سابًقا.وفي معلومعاّمةالصّحةذات الصلة والمستمّرة في مجال اليةاألكاديماألبحاثنُِظَر في

، والبيانات المتاحة للجمھور، والمعلومات يةاألولاألبحاثتستند المعلومات الواردة في ھذا التقرير إلى النتائج المستخلصة من المجموعة التّالية من متّحدةالمملكة ال
:ذلكيشملجمعھا الصليب األحمر البريطاني. والتقييمات التييةالتشغيل
 شھادة مباشرة شاركھا ستة أعضاء في شبكةVOICES-يرفعون الصوت لتغيير السياسة متّحدةوھي شبكة من األشخاص ذوي الخبرة المباشرة في طلب اللّجوء في المملكة ال

والممارسات.

مقابالت متعّمقة أجريت عبر تطبيق ٥ّكزتين وعمل ميداني نوعي وأساسي، بما في ذلك مجموَعتَي نقاش مرZoom محلّيةمع مشاركين من مجموعة من المناطق الخاضعة لقيود
.٢٠٢٠ديسمبر /كانون األّولويوليو /الل الفترة الممتّدة من تّموزخيةإضاف

األربع.متّحدةفي دول المملكة اليةبما في ذلك دعم الّالجئين وخدمات استعادة الروابط العائل،للصليب األحمر البريطانييةمن خدمات الخطوط األماميةوكميةمعلومات نوع

وبيانات المشّردين التي ية، وإحصاءات العنف المنزلي من مكتب اإلحصاءات الوطنمتّحدةفي المملكة اليةبما في ذلك إحصاءات الھجرة من وزارة الداخل،عاّمةمصادر البيانات ال
.رابطة الحكم المحلّيا نشرتھ

متّحدةالمعلومات واألبحاث ذات الصلة من شركاء القطاع القانوني والتطّوعي في المملكة ال.
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وإحصاءات الھجرة )19-كوفيدمرض فيروس كورونا (ة بمتعلّقالسياسات األساسية ال–2لحق الم

البلدان التي شملھا البحثفي 

أستراليا
91% من المجموعة السكانية)30,1مليون مھاجر (7,7إحصاءات الھجرة

19-سياق كوفيد
كانون 24(ابتداًء من 
)2021الثاني/يناير 

2020كانون الثاني/يناير 25في 19-بكوفيدإصابة مؤّكدةتسجيل أّول 
حالة28,761

92حالة وفاة909

عاّمةالصّحةسياسات ال
خاّصةوتدابير السياسة ال

(تنطبق على 19-بكوفيد
الجميع في البلد)

منع السفر الدولي- 
فرض قيود على السفر الداخلي- 
التجارية، والمؤّسسات، عاّمةإجراءات اإلغالق الشامل، بما في ذلك إقفال بعض األماكن التجارية، واألماكن ال- 

وفرض القيود على الحركة، والحدّ من التجّمعات
التباعد االجتماعيفرض- 
، باستثناء المسافرين الوافدين من ايومً 14الحجر الصحي اإللزامي في الفنادق لدى الوصول من الخارج لمدّة - 

93نيوزيلندا

فرض وضع الكمامة في بعض األماكن- 
إلى فرض اإلغالق الشامل مجدًدا في ملبورن بدًءا من ىأدّ ما ،إقليميًا19-معاودة ظھور حاالت العدوى بكوفيد- 

.2020تموز/يوليو حتّى أيلول/سبتمبر 
 فوريًا وصارًما لمدة ثالثة أيام بعد جنوب أستراليا إغالًقا شامًال ت منطقة، فرض2020في تشرين الثاني/نوفمبر - 

انتشار حاالت العدوى الُمرك�زة في المجتمع.  
، أدّى تفّشي العدوى في سيدني إلى فرض المزيد من القيود المشّددة.2020في كانون األول/ديسمبر - 

تدابير السياسة المحدّدة 
ة بوصول المھاجرين متعلّقال

(أو غيابه) إلى الخدمات 
وأشكال الدعم األساسية (بما 

في ذلك التدابير المرتبطة 
) 19-بكوفيد

(بما 19-بشكٍل عام من تعميم مجموعات دعم المدخول في ظّل كوفيدمؤقّتةاستثناء المھاجرين الذين يملكون تأشيرة - 
)Jobseeker(95وجوبسيكر Jobkeeper(94)منصَتْي جوبكيبر (في ذلك تلك المرتبطة ب

؛ للجميع، بغض 96مجانًا19-وتلقّي عالج الكوفيدPCRتغيير السياسات على صعيد الدولة وإقليميًا إلجراء فحص - 
النظر عن وضعھم.

وللمھاجرين غير مؤقّتةتقديم دفعات اإلغاثة المحدودة في حاالت الطوارئ لبعض المھاجرين الذين يملكون تأشيرة - 
(بدعٍم من الحكومات الفدرالية والتابعة للدولة واإلقليمية).المسّجلين

ميديكير).بشكٍل عام (عاّمةالصّحةمن خطة الالمسّجلينوغير مؤقّتةاستثناء المھاجرين الذين يملكون تأشيرة - 
للحفاظ على الوضع القانوني للمھاجرين ولدعم األشخاص الذين يعملون اتإجراء تعديالت على بعض شروط التأشير- 

؛ وتمديد العدد اإلجمالي لساعات العمل المسموح بھا للطالب العاملين في القطاعات 97في القطاعات األساسية
.98صّحةاألساسية وقطاع ال

19.99-ظّل كوفيدفيمؤقّتةالاتاالمتيازات لبعض فئات التأشيرمنح بعض - 

100النظر بمرونة في امتثال تأشيرات الطالّب الدوليين للقوانين القائمة.- 

المھاجرين في بعض خطط الدعم اإلسكاني أو اإلعفاء إدماجتوقيف عمليات اإلخالء مؤقًتا (وفًقا للوضع/المنطقة) و- 
(وفًقا لمنطقة السكن).من األجور خالل األزمات 

 Pandemic Leave Disaster"المدفوعاتفي خطةمؤقّتةبعض المھاجرين الذين يملكون تأشيرة إدماج- 

Payments."101

102مجاني لجميع حاملي التأشيرات.19-لقاح كوفيد-
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كولومبيا

103% من المجموعة السكانية)3,7مليون مھاجر (1,9إحصاءات الھجرة

19-سياق كوفيد
كانون 24(ابتداًء من 
)2021الثاني/يناير 

2020آذار/مارس 6في 19-بكوفيدإصابة مؤّكدةتسجيل أّول 
حالة1,987,418

104حالة وفاة56,586

عاّمةالصّحةسياسات ال
خاّصةوتدابير السياسة ال

على (تنطبق 19-بكوفيد
الجميع في البلد)

2020آذار/مارس 17إعالن حالة الطوارئ في -
2020أيلول/سبتمبر 1آذار/مارس 25بدء الحجر الصحي من -
منع السفر الدولي -
فرض قيود على السفر الداخلي-
والمؤسسات، عاّمةإجراءات اإلغالق الشامل، بما في ذلك إقفال بعض األماكن التجارية، واألماكن ال-

التجارية، وفرض القيود على الحركة، والحدّ من التجّمعات.
تدابير السياسة المحدّدة 

ة بوصول المھاجرين متعلّقال
(أو غيابه) إلى الخدمات 
وأشكال الدعم األساسية 

(بما في ذلك التدابير 
) 19-المرتبطة بكوفيد

عية بإنشاء ھيئات والحماية االجتماصّحة) الصادر عن وزارة ال2001(330يسمح المرسوم -
منحھا الصفة القانونية.يو،الشعوب األصليةصّحةتعزيز

) المتمثّل بـ"اتفاقية التنمية الشاملة والمساعدة األساسية لشعوب الوايو 2005(992القانون -
األصلية في جمھورية كولومبيا وجمھورية فنزويال" يسمح بالتعاون على خطط التنمية المشتركة 

لمعيشية لشعوب الوايو األصلية المتواجدة في المناطق المجاورة للحدود بين لتحسين الظروف ا
كولومبيا وفنزويال وعند الجھتَْين منھا.

للھجرة في كولومبيا يفيد بتطبيق تصريح خاّصة) الذي أقّرته وحدة اإلدارة ال2017(1271القرار -
إقامة خاّص للمھاجرين الفنزويليين. 

) يسمح ألطفال المھاجرين بالتسجيل في نظام التعليم الوطني 2018(16التعميم المشترك رقم -
بغض النظر عن وضعھم القانوني.

) يحمي الحق Circular Court(الدائرية) الصادر عن المحكمة2018(210قرار المحكمة ت-
بغض النظر عن الوضع القانوني. صّحةفي ال

بتسوية الوضع القانوني للمھاجرين في ) يرتبط 2020كانون الثاني/يناير 28(117المرسوم -
) ويمنح إذنًا خاًصا بالبقاء للمھاجرين الفنزويليين المدعومين PEPFFإقامة خاص حكولومبيا (تصري

صاحب العمل.من 
والحماية االجتماعية يعلن حالة صّحة) الصادر عن وزارة ال2020آذار/مارس 12(285القرار -

بتدابير الوقاية على االلتزام محلّيةلبلد ويشّجع الحكومات الفي جميع أنحاء اصّحيةالطوارئ ال
للحدّ من مخاطر انتقال العدوى بين المھاجرين.والمكافحة

والحماية االجتماعية يشمل صّحة) الصادر عن وزارة ال2020آذار/مارس 13(015التعميم -
الشعوب األصلية، بما في ذلك العزل الوقائي بين19-للتصدّي لمخاطر كوفيدخاّصةتوصيات 

اإللزامي.    
أعلنت الحكومة خطّتھا لتسوية وضع المھاجرين والالجئين من –19-الوصول إلى لقاح كوفيد-

ما سيسھّل وصولھم إلى اللقاح، حتّى للمھاجرين غير ،سنوات10فنزويال عبر منحھم الحماية لمدة 
.النظاميين

مصر

105% من المجموعة السكانية)0,5مھاجر (543,900إحصاءات الھجرة

19-سياق كوفيد
كانون 24(ابتداًء من 
)2021الثاني/يناير 

2020شباط/فبراير 14في 19-بكوفيدإصابة مؤّكدةتسجيل أّول 
حالة161,143

106حالة وفاة8,902

عاّمةالصّحةسياسات ال
خاّصةوتدابير السياسة ال

(تنطبق على 19-بكوفيد
الجميع في البلد)

منع السفر الدولي-
فرض حظر التجّول الجزئي-
توقيف وسائل النقل العام-
إجراءات اإلغالق الشامل، وفرض القيود على الحركة، وتطبيق التباعد االجتماعي-
فرض وضع الكمامة في بعض األماكن-

تدابير السياسة المحدّدة 
ن ة بوصول المھاجريمتعلّقال

(أو غيابه) إلى الخدمات 
وأشكال الدعم األساسية 

(بما في ذلك التدابير 
) 19-المرتبطة بكوفيد

في حاالت إجراء اختبار مسّجلينلتشمل المھاجرين والالجئين الصّحيةتوسيع نطاق تغطية الخدمات ال-
ومعالجته.19-كوفيد

توقيف العودة مؤقتًا (ال ترحيل).-
للتأشيرات المنتھية الصالحية ولتصاريح اإلقامة الصادرة عن الحكومة؛ يُسمح التمديد االستثنائي -

بتجديد ألشخاصللمھاجرين بالوصول إلى بعض الخدمات بواسطة مستنداتھم المنتھية الصالحية؛ يُسمح ل
تأشيراتھم من دون دفع غرامة أو عقوبة (بما في ذلك األشخاص الحاملين لتأشيرة سياحية أو الذين انتھت

مدة إقامتھم).



تأمين الحكومة أماكن السكن المؤقت للالجئات اللواتي يتعّرضن للعنف المنزلي.   -
مجاني لجميع المواطنين المصريين.19-لقاح كوفيد-

ثيوبياإ

107% من المجموعة السكانية)0,9مليون مھاجر (1,1إحصاءات الھجرة

19-سياق كوفيد
كانون 24(ابتداًء من 
)2021الثاني/يناير 

2020آذار/مارس 14في 19-بكوفيدإصابة مؤّكدةتسجيل أّول 
حالة133,298

108حالة وفاة2,063

عاّمةالصّحةسياسات ال
خاّصةوتدابير السياسة ال

(تنطبق على 19-بكوفيد
الجميع في البلد)

2020نيسان/أبريل حتّى بداية أيلول/سبتمبر 8إعالن حالة الطوارئ من -
منع السفر الدولي مع الحجر الصحي اإللزامي عند الوصول-
فرض قيود على السفر الداخلي-
توقيف وسائل النقل العام-
، وفرض إجراءات التباعد عاّمةالتجارية، والمدارس، وحظر التجّمعات الالمؤسساتإقفال بعض -

االجتماعي
تدابير السياسة المحدّدة 

ة بوصول المھاجرين متعلّقال
(أو غيابھا) إلى الخدمات 
وأشكال الدعم األساسية 

(بما في ذلك التدابير 
) 19-المرتبطة بكوفيد

ين في القطاع الخاص.موظّفمنع طرد ال-
إدارة شؤون الالجئين والعائدين والوكالة الوطنية إلدارة مخاطر من ِقبَلالدعم للمھاجرين العائدينير توف-

الكوارث.

الفلبين

109% من المجموعة السكانية)0,5مھاجر (225,500إحصاءات الھجرة

19-سياق كوفيد
كانون 24(ابتداًء من 
)2021الثاني/يناير 

2020كانون الثاني/يناير 30في 19-بكوفيدإصابة مؤّكدةتسجيل أّول 
حالة511,679

110حالة وفاة10,190

عاّمةالصّحةسياسات ال
خاّصةوتدابير السياسة ال

(تنطبق على 19-بكوفيد
الجميع في البلد)

2020إعالن حالة تعزيز الحجر الصحي للمجتمع من آذار/مارس حتّى تموز/يوليو -
فرض قيود على السفر الدولي والداخلي-
التجارية والمدارس.المؤسساتإجراءات اإلغالق الشامل بما في ذلك إقفال بعض -
لزامي، وإلخ)ببروتوكوالت الحماية (وضع الكمامة، والحجر الصحي اإلااللتزام -

تدابير السياسة المحدّدة 
ة بوصول المھاجرين متعلّقال

(أو غيابھا) إلى الخدمات 
وأشكال الدعم األساسية 

(بما في ذلك التدابير 
) 19-المرتبطة بكوفيد

ت تشغيلية بشأن إدارة األفراد المنعزلين وتطوير توجيھا19-فريق العمل الوطني لمكافحة كوفيدإنشاء-
محليًا. 

محليًا، بما في ذلك العاملين المھاجرين داخليًا، والعاملين الفلبينيين العائدين المنعزلين توفير الدعم لألفراد -
، والمأوى المؤقت والنقل.صّحيةالغذاء، والرعاية ال:من الخارج، والمھاجرين األجانب. ويشمل الدعم

" على 1995أو "قانون العمال الفلبينيين المھاجرين في الخارج لعام 8042يشدّد قانون الجمھورية رقم -
أّن الدولة ستعمل على احترام كرامة مواطنيھا في جميع األحوال، سواء كانوا في البلد أو خارجه.  

والوكالة الوطنية إلدارة مخاطر إدارة شؤون الالجئين والعائدين من ِقبَل الدعم للمھاجرين العائدين توفير-
الكوارث.

منطقة الساحل

111مليون مھاجر في غرب أفريقيا7,6إحصاءات الھجرة

19-سياق كوفيد
كانون 24(ابتداًء من 
)2021الثاني/يناير 

2020في نيجيريا في شباط/فبراير 19-بكوفيدإصابة مؤّكدةتسجيل أّول 
112حالة209,912

113وفاةحالة 3,434

عاّمةالصّحةسياسات ال
خاّصةوتدابير السياسة ال

(تنطبق على 19-بكوفيد
الجميع في البلد)

األماكنأغلقت الحكومات في بوركينا فاسو وغينيا ومالي ونيجيريا حدودھا وفرضت حظر التجول وأغلقت -
العابدة، والمؤسسات التعليمية، والقطاع السياحي)دور(بما في ذلك عاّمةال

فرض قيود على الحركة ووسائل النقل بين المدن في بوركينا فاسو-
كحد أقصى في مالياشخصً 50في غينيا إلى اشخصً 20الحدّ من تجّمعات الناس، من -
مثل غينيا نيجيريا ،في العديد من البلدانعاّمةفرض وضع الكمامة في األماكن ال-
تقييد ساعات العمل الرسمية في مالي-

السياسة المحدّدة تدابير 
ة بوصول المھاجرين متعلّقال

(أو غيابھا) إلى الخدمات 
وأشكال الدعم األساسية 

) الحركة الداخلية ضمن منطقة الساحل ECOWASفريقيا (أم المجموعة االقتصادية لدول غرب تنظّ -
، الذي 1979لعام بحرية تنقل األشخاص والحق في اإلقامة واالستقرارمتعلّقالبروتوكول البموجب 

دولة 15فريقيا الذين ھم أالمجموعة االقتصادية لدول غرب يسمح للمواطنين من الدول األعضاء في 
. ولكن في الحقيقة، يعاني الكثيرون من الصعوبات مثل االبتزاز والرشوة 114بالتنقّل ضمن أراضيھا
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(بما في ذلك التدابير 
) 19-المرتبطة بكوفيد

دية واللفظية.واإلساءة الجس
.النظاميينعائًقا أمام المھاجرين غير 115في نيجيريا036/20157يشّكل القانون رقم -
من يُعانونعلى المھّربين بسبب وضعھم القانوني الھّش وقد نظاميينغالبًا ما يعتمد المھاجرون غير ال-

فريقيا)أج المجموعة االقتصادية لدول غرب إلى الخدمات (خاروصولھم المحدود 

السودان

116% من المجموعة السكانية)3,19مليون مھاجر (1,4إحصاءات الھجرة

19-سياق كوفيد
كانون 24(ابتداًء من 
)2021الثاني/يناير 

2020آذار/مارس 23في نيجيريا في 19-بكوفيدإصابة مؤّكدةتسجيل أّول 
حالة28,233

117حالة وفاة1,707

عاّمةالصّحةسياسات ال
خاّصةوتدابير السياسة ال

(تنطبق على 19-بكوفيد
الجميع في البلد)

تطبيق اإلغالق الجزئي، وفرض تدابير التباعد االجتماعي، وتتب�ع الحاالت، والحجر الصحي والعزل لستّة -
أشھر.

ين الحكوميين، موظّفإلى تقييد ساعات العمل لل2020أدّى انتشار الموجة الثانية في تشرين الثاني/نوفمبر -
بعدم الذھاب إلى العمل.لَمن يُعانون من أوضاع حرجةوالسماح 

إغالق بعض الجامعات.-
، بما في ذلك وضع الكمامة.صّحيةالتشجيع على تطبيق تدابير النظافة ال-

تدابير السياسة المحدّدة 
ة بوصول المھاجرين متعلّقال

(أو غيابھا) إلى الخدمات 
وأشكال الدعم األساسية 

(بما في ذلك التدابير 
) 19-المرتبطة بكوفيد

للفئات األكثر عرضة للخطر، بما في ذلك النازحين داخليًا وطالبي اللجوء.19-توفير لقاح كوفيد-

السويد

118% من المجموعة السكانية)19,8مھاجر (مليون2إحصاءات الھجرة

19-سياق كوفيد
كانون 24(ابتداًء من 
)2021الثاني/يناير 

2020كانون الثاني/يناير 31في 19-بكوفيدإصابة مؤّكدةتسجيل أّول 
حالة547,166

119حالة وفاة11,005

عاّمةالصّحةسياسات ال
خاّصةوتدابير السياسة ال

على (تنطبق 19-بكوفيد
الجميع في البلد)

فرض قيود على السفر-
، وفي خاّصةوالعاّمة، مثل التجّمعات الالسياقاتة بمجموعة من متعلّقفرض تدابير التباعد االجتماعي ال-

التجارية.والمؤّسساتوسائل النقل العام، 
.اإلنترنت)برإغالق المدارس الثانوية والجامعات (االنتقال إلى التعليم ع-
لمجلس الھجرة السويدي، ووكالة المراقبة السويدية، والمجلس الوطني السويدي للرعاية عاّمةتوصيات -

.120األشخاص المحرومين من حريّتھم)بشأنالمؤسسية (
تدابير السياسة المحدّدة 

ة بوصول المھاجرين متعلّقال
(أو غيابھا) إلى الخدمات 
وأشكال الدعم األساسية 

(بما في ذلك التدابير 
) 19-تبطة بكوفيدالمر

) االستجابة لتفّشي األمراض المعدية 2004:168باألمراض المعدية (متعلّقينظّم القانون السويدي ال-
.19-وعالج كوفيدفحوصاتوتھديدات تفّشيھا ويشمل 

.)2005:716قانون األجانب السويدي (-
(تم 2016:752المفروضة على إمكانية الحصول على تصريح إقامة في السويد، مؤقّتةقانون القيود ال-

]).2019:481[2019تموز/يوليو 20تمديده في 
).1994:137قانون استقبال طالبي اللجوء وغيرھم (-
).2001القانون السويدي للخدمات االجتماعية (مدونة القوانين السويدية، -
يحّق لطالبي –) 2008:344(مدونة القوانين السويدية ينلطالبي اللجوء وآخرصّحيةقانون الرعاية ال-

والطبية وطبابة األسنان في حاالت الطوارئ التي "ال يمكن صّحيةاللجوء الحصول على الرعاية ال
خالل اإلنجاب، واإلجھاض، والنصائح بشأن وسائل صّحيةتأجيلھا"؛ كما يحق لھم الحصول على الرعاية ال

باألمومة.    خاّصةالحمل، والرعاية المنع 
وطبابة والطبيةصّحيةالحصول على الرعاية ال18يحق لألطفال والشباب طالبي اللجوء تحت سّن -

األسنان نفسھا التي يتلقّاھا المقيمون السويديون.
ة القوانين الضرورية (مدونمستنداتالمّمن ال يحملونلبعض األجانب في السويد صّحيةقانون الرعاية ال-

صّحيةالحصول على الرعاية ال18فوق سّن النظاميينغير للمھاجرينيحّق -) 2013:407السويدية 
.18تحت سّن النظاميينوالطبية وطبابة األسنان التي ال يمكن تأجيلھا، كما يجب ذكر المھاجرين غير 

نسبة كبيرة يُديرھا المھاجرون.وبينھا التجارية التي انطلقت حديثًا، للمؤسساتتمديد الدعم المالي-
مجانًا لجميع المقيمين السويديين. وتوصي الجمعية السويدية للسلطات والمناطق 19-توفير لقاح كوفيد-

.121) بشمل جميع المقيمين بشكٍل دائم في السويدSALAR(محلّيةال
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متّحدةالمملكة ال

122المجموعة السكانية)% من 18,8مليون مھاجر (9,4إحصاءات الھجرة

19-سياق كوفيد
كانون 24(ابتداًء من 
)2021الثاني/يناير 

2020كانون الثاني/يناير 31في 19-بكوفيدإصابة مؤّكدةتسجيل أّول 
حالة3,617,463

123حالة وفاة97,329

عاّمةالصّحةسياسات ال
خاّصةوتدابير السياسة ال

(تنطبق على 19-بكوفيد
في البلد)الجميع 

التجارية غير والمؤسساتبما في ذلك إقفال مرافق التسلية والسياحة ،فرض تدابير اإلقفال الشامل-
األساسية والمدارس.

فرض تدابير التباعد االجتماعي.-
أيار/مايو خطة للخروج من اإلقفال الشامل تدريجيًا (تحكم أسكوتلندا، 10وضعت الحكومة البريطانية في -

يرلندا الشمالية قوانين مختلفة) أوويلز، و
تشرين 5أدّت الموجة الثانية من تفّشي الجائحة إلى فرض إغالق شامل على صعيد البلد في -

124الثاني/نوفمبر.

تدابير السياسة المحدّدة 
ة بوصول المھاجرين متعلّقال

(أو غيابھا) إلى الخدمات 
وأشكال الدعم األساسية 

(بما في ذلك التدابير 
) 19-المرتبطة بكوفيد

جنيه إسترليني في 20زيادة مساعدات الرعاية االجتماعية على شكل دفعات ائتمانية شاملة أساسية بقيمة -
جنيه إسترليني في األسبوع مبدئيًا.1,75زيادة الدعم لطالبي اللجوء بقيمة تاألسبوع؛ في حين تم

خطة االحتفاظ بالوظائف في إطار جائحة فيروس كورونا وخطة دعم دخل العاملين لحسابھم الخاص (ال -
يشمل جميع المھاجرين وطالبي اللجوء).

أشھر،3أعلنت وزارة الداخلية عن توقيف عمليات اإلخالء من مراكز السكن الداعمة لطالبي اللجوء لمدّة -
د والعوز في ظّل الظروف الحالية. معترفًة بمخاطر التشر�

والتي تشمل –) الرامية إلى توفير السكن لجميع المشّردين خالل الجائحة Everyone Inتمويل مبادرة (-
المھاجرين.

المستأجرة.خاّصةمنع إخالء السكان من المنازل ال-
، وتوفير المواد محلّيةدعًما للمساعدات النقدية في إطار الرعاية االجتماعية المحلّيةتمويل السلطات ال-

الغذائية في حاالت الطوارئ، وغيرھا من االحتياجات األساسية.  
المرتبطةمعالجة بعض المعّوقات تتممجانًا لجميع المقيمين والمھاجرين، ولكن لم 19-توفير لقاح كوفيد-

ووكاالت إنفاذ قوانين صّحيةمخاوف المرتبطة بمشاركة البيانات بين الخدمات البالتسجيل لدى الطبيب، وال
.الھجرة



الحواشي

"األشخاص الذين يفّرون من مكان سكنھم الدولي تعريًفا واسًعا "للمھاجرين" واصفھم بأنّھم االتّحاديستخدم . 1
تكون الھجرة طوعية قدفرص أفضل أو أمان أكثر. المعتاد للذھاب إلى أماكن جديدة، خارج البلد عادًة، بحثًا عن 

أو غير طوعية، ولكنّھا غالبًا ما تكون مزيًجا من الخيارات والقيود المفروضة على الشخص، وتشمل بالتالي، 
على سبيل المثال ال الحصر، المھاجرين العاملين، والمھاجرين بال جنسية، والمھاجرين الذين تعتبرھم السلطات 

القانون بموجبخاّصةلبي اللجوء، على الرغم من أنّھم يشّكلون فئة جئين وطاالالباإلضافة إلى، نظاميينغير 
ت لكّل من يقع ضمن جئين الدولي ينّص على مجموعة من إجراءات الحماية واالستحقاقاالدولي وأّن قانون الال

)2009الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر بشأن الھجرة (االتّحادسياسة ."اختصاصهنطاق 

لغايات ھذا البحث، تشمل الخدمات األساسية تلك التي ُتعتبر أساسية لضمان سالمة وكرامة المھاجرين على . 2
، وتتب�ع 19-ة باختبارات كوفيدمتعلّق، بما في ذلك األمور الصّحيةسبيل المثال ال الحصر، الوصول إلى الرعاية ال

علومات الموثوقة والمناسبة ثقافيًا بسرعة؛ والمأوى؛ به؛ والوصول إلى المخاّصةالحاالت، وعالجه، واللقاحات ال
والغذاء؛ والمياه؛ وخدمات الصرف الصحي والنظافة؛ وسبل كسب العيش ودعم الدخل؛ وخدمات الحماية.

في حاالت 19-للمزيد من المعلومات، مراجعة الموقع االلكتروني للّجنة الدولية للصليب األحمر بشأن كوفيد. 3
االحتجاز. 

توصيات بشأن إدراج المخيّمات وما )، 2020من المعلومات، مراجعة: اللجنة الدولية للصليب األحمر (للمزيد . 4
andCampsIncludingonRecommendations(19-شابه ضمن االستجابة لجائحة كوفيد

Pandemic19-COVIDtoResponsetheinSettingsLike-Camp(

تعليق على حماية المھاجرين في ظّل )، 2020للمزيد من المعلومات، مراجعة: اللجنة الدولية للصليب األحمر (. 5
COVIDtheoflightinntsNote on the Protection of Migra-19(19-جائحة كوفيد

Pandemic 19-)، حماية الروابط العائلية خالل جائحة كوفيد2020اللجنة الدولية للصليب األحمر ()؛
)19-COVIDduringLinksFamilyofProtectionصال األسر ولّم شمل ) (حيث تشّكل حاالت انف

19-)، كوفيد2020أفرادھا مسائل مرتبطة بأطفال المھاجرين بشكٍل خاص)؛ اللجنة الدولية للصليب األحمر (
) (يشير إلى LawHumanitarian19 and International-COVIDوالقانون الدولي اإلنساني (

المھاجرين، وطالبي اللجوء والالّجئين، واألطفال والتعليم).

ًرا: )، 2020حمر والھالل األحمر (الدولي لجمعيات الصليب األاالتّحاد. 6 األقّل وصوالً للحماية، األكثر تضر�
 ,Least Protected(19-المھاجرين والالّجئين الذين يواجھون مخاطر غير اعتيادية خالل جائحة كوفيد

theduringrisksextraordinaryMost Affected: Migrants and refugees facing
pandemic19-COVID(

لم تقّدم اللجنة الدولية للصليب األحمر أي معلومات حازت عليھا في إطار الحوار الثنائي والسرّي مع السلطات.. 7

ف األفراد المنعَزلين محليًا بأنّھم أي شخص، سواًء كان من الرعايا األجانب أو مواطن فلبيني، متواجد في . 8 يُعر�
) عامل 1لبين، عبّر عن نيّته بالعودة إلى مكان سكنه/موطنه األصلي. يمكن تصنيفه بأنّه (منطقة معينة من الف

) شخص انقطعت به السبل في مناطق مختلفة خالل 4) سائح محلّي أو أجنبي؛ (3) طالب؛ (2فلبيني محلي؛ (
-لوطني لمكافحة كوفيد) وغيره من األشخاص الذين انقطعت بھم السبل (حكومة الفلبين، فريق العمل ا5تنّقله؛ (

).     2، ص. 02-2020، 19

) AMiRAة بالمھاجرين: برنامج المساعدات على طرق الھجرة (متعلّقالصليب األحمر البريطاني، اإلجراءات ال. 9
)Action for Migrants: Route-based Assistance يھدف إلى تيسير الوصول إلى الخدمات (

على طول مسارات الھجرة، عبر توفير المساعدة اإلنسانية، وخدمات الدعم األساسية واحترام حقوق المھاجرين 
، وسبل كسب العيش، والدعم النفسي واالجتماعي، والحماية، ونشر المعلومات والوعي.صّحةاألساسية لل

دول ة المجموعة االقتصادية لوصول األشخاص الذين يتنّقلون ضمن حدود منطق) 2020بلويت، ك. ودايفي، د. (. 10
فريقيا  إلى الخدمات األساسية: تقرير عن األطر القانونية والعوائق التي تعرقل حرية الحركة، والسكن أغرب 

 Access to، والتعليم، والعمل، والمساعدات القانونية واإلسكان (صّحيةواالستقرار، والوصول إلى الرعاية ال
essential services for people on the move in the ECOWAS Region: A report on 
legal frameworks and barriers to freedom of movement, residence and 
establishment, and access to healthcare, education, employment, housing and 

legal assistance ،(الدولي لجمعيات االتّحادلشؤون الالجئين ومجموعة متّحدةالمفوضية السامية لألمم ال
الصليب األحمر والھالل األحمر في منطقة الساحل.

المخاطر والقدرة على الصمود: استكشاف )، 2020الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر (االتّحاد. 11
 Risks and(19-تجارب المھاجرين والمجتمعات المضيفة في غرب أفريقيا في ظّل جائحة كوفيد

Resilience: Exploring migrants’ and host communities’ experiences during the 
COVID-19 pandemic in West Africa (.(سيصدر قريبًا)

ھنا. )VOICESقراءة المزيد عن شبكة "أصوات" (. 12

الدولية )، النقاط األساسية للھجرة UNDESA) (2020للشؤون االقتصادية واالجتماعية (متّحدةإدارة األمم ال. 13
.2020لعام 

19-العاملون األساسيون: مساھمة المھاجرون في االستجابة لكوفيد)، ODI) (2020معھد التنمية الخارجية (. 14
)Key workers: Migrants’ contributions to the COVID-19 response.(

مليون 195العمل: بسبب جائحة كورونا، سيخسر العالم ما يعادل منظّمة)، "2020(مّتحدةموقع أخبار األمم ال. 15
نيسان/أبريل.8، مّتحدةوظيفة بدوام كامل"، األمم ال

تھّدد بالقضاء على 19-)، "شرايين الحياة في خطر: جائحة كوفيد2020الصايح، أنطوانيت والشامي، رالف (. 16
pandemic 19-COVIDTheDanger:inLifelinesمصدر دخل حيوّي للبلدان الفقيرة والھّشة" 

countriesthreatens to dry up a vital source of income for poor and fragile ، مجلة
.57:2حزيران/يونيو، العدد التمويل والتنمية، 

التعاون منظّمة)، "التوقعات االقتصادية لOECD) (2021التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي (منظّمة. 17
التعاون والتنمية في الميدان منظّمةالتوقعات االقتصادية لجميع النسخ"،–والتنمية في الميدان االقتصادي 

.     2021كانون الثاني/يناير 11(قاعدة بيانات). تم الولوج إليھا في : اإلحصاءات والتوقعاتاالقتصادي

: بلغ عدد متّحدة)، "األمم الUNDESA) (2019للشؤون االقتصادية واالجتماعية (مّتحدةإدارة األمم ال. 18
أيلول/سبتمبر.19مليون نسمة، والرقم يستمّر باالرتفاع في جميع أنحاء العالم"، 272المھاجرين الدوليين 

 Global Migration’sآثار الھجرة العالمية وفرصھا ()، 2016مركز ماكنزي العالمي لألبحاث (. 19
Impact and Opportunity.(

حزيران/يونيو.4واألشخاص المتنّقلون. 19-موجز للسياسات: كوفيد)، 2020(متّحدةاألمم ال. 20

كانون 5مليونًا من "العمالة المھاجرة" في العالم اليوم"، 164)، "2018العمل الدولية (منظّمة. 21
األول/ديسمبر. 

: المرحلة الثانية: 33موجز الھجرة والتنمية )، KNOMAD) (2020شراكة المعارف العالمية للھجرة والتنمية (. 22
من منظور الھجرة.19-النظر إلى كوفيد

مليوًنا في براثن الفقر المدقع بحلول عام 150)، "جائحة كورونا تؤدي إلى سقوط نحو 2020البنك الدولي (. 23
تشرين األول/أكتوبر.7"، 2021

على 19-)، "ما ھو أثر جائحة كوفيدOECD) (2020التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي (منظّمة. 24
تشرين األول/أكتوبر.19المھاجرين وأطفالھم؟"، 

26، 19-)، النتائج المباشرة للقيود المفروضة على السفر في ظّل كوفيد2020الدولية للھجرة (منظّمةال. 25
تشرين األول/أكتوبر.

مليون شخص 80) "النزوح القسري يتجاوز حاجز الـ 2020لشؤون الالجئين (متّحدةالسامية لألمم المفوضية ال. 26
كانون األول/ديسمبر.9"، 2020بحلول منتصف 
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