
محتجزون ومستبعدون؟

التوصيات

الضمان لجمیع المھاجرین، بغض النظر عن  وضعھم القانوني أن

 یتم تضمینھم في االستجابات المحلیة
 والوطنیة ل                      التي

 تضمن الوصول إلى الخدمات
األساسیة

1

                                                           یتم تضمینھم في سیاسات فحوص
والعالج والتطعیم  

 واستراتیجیات طرح اللقاح والمساواة
 في الوصول للفحص والعالج

واللقاحات

3
COVID19- 
VACCINE

 یتمتعوا بإمكانیة الوصول الفعال إلى
 معلومات دقیقة وموثوقة في الوقت
 المناسب عن                     بلغة

 یفھمونھا ومن خالل قنوات النشر التي
یمكن الوصول إلیھا

2

 یتم تضمینھم في الدعم االجتماعي-
 االقتصادي المرتبط بالجائحة (اآلن

 وفي المستقبل) إذا فقدوا سبل عیشھم
 وأصبحوا غیر قادرین على تلبیة

احتیاجاتھم األساسیة

4

 یتمتعوا بوصول آمن إلى المساعدات
 اإلنسانیة دون خوف من االعتقال

 أو االحتجاز أو الترحیل عن طریق
 إزالة الحواجز الرسمیة وغیر

الرسمیة

5

مختبر الھجرة العالمیة
أعدّه الصلیب األحمر األسترالي

النتائج الرئیسیة

 االقصاء على أساس الوضع القانوني
أو التأشیرة

 تعذر الوصول الى المعلومات

الخدمات غیر كافیة أو غیر متوفرة

التكالیف المالیة

 التطبیق غیر المتناسق للقوانین
والسیاسات ذات الصلة

 الخوف من االعتقال أو االحتجاز أو
الترحیل

عدم وجود الوثائق ذات الصلة

صعوبة استخدام االنترنت

 التأثر بشكل  غیر متناسب
 بتدابیر الوقایة والسیطرة على

 االقصاء من سیاسات الدعم
االجتماعي -االقتصادي

 كثرة قطاعات التوظیف التي
تضررت بشدة من الوباء

 خطر االھمال من الوصول الى
  ال لقاحات

وصمة العار والتفرقة

   التأثیرات على المھاجرین

COVID19- 
VACCINE

X

X

 عوائق الوصول للخدمات
األساسیة

?

i

خبرات المھاجرین

 واجھوا عدم
االستقرارالسكني

مصر

95%

80%
تأثرت الوظائف بشدة

(خسارة في الدخل بنسبة
 

إثیوبیا

الفلبین

أسترالیا

74%
 ال یمكن الوصول إلى
الدعم المالي المستدام

50%
 محصورون داخلیاً ولم

 یتمكنوا من وضع ما
 یكفي من الطعام على

.المائدة

لمحة سریعة من االستطالع

46.7%
عانوا من الضیق النفسي

السودان

تأثر الدخل سلباً
92%

84%
 عانوا من تدھور

الصحة التفسیة

X

X

السوید

>50%
الحصول على اإلغاثة الغذائیة

لیس لدیھم سكن مستقر

62.4%
 لم  یتوفر لدیھم أي
وصول إلى فحص

COVID19- 
VACCINE

X

كولومبیا

 وجدوا أن إنعدام األمن الغذائي
ھو الخطر األكبر على األطفال

18%

Arabic

والتعافي منھا .   لماذا یُعَد الوصول إلى الخدمات األساسیة للمھاجرین أمراً بالغ األھمیة في إطار إستجابتنا  لجائحة COVID-19
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