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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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