
: دعوة لشمول المهاجرين والالجئين في آليات الحماية من واللجوء في العالم العربي )مرفأ(بيان صادر عن ملتقى الهجرة 

 في الدول العربية. COVID-19فايروس كورونا 

 

ذي تستعد في الوقت ال فايروس كورونا تشكيل حياة الماليين من الناس حول العالم.يد في كل يوم، وبشتى الطرق والوسائل يع

شمول الفئات األكثر ضعفًا في المجتمع خذ بعين االعتبار ، فإنه من الواجب األCOVID-19فيه دول العالم للتحصن ضد وباء 

 يميز الأنه الفايروس  أظهر، ألن الجميع "ضعفاء" في وجه هذه األزمة. وقد بكل دولةر الوقاية واالستجابة الخاصة يضمن تداب

 والجئين أالو أ من السكان المحليينكانوا أ سواءً  الواحدة الموجودين داخل حدود الدولةل جميع اأن يط باإلمكانيث ح بين أحد  

 عديمي الجنسية.األشخاص  ومهاجرين أال ونازحين أال

  

 ،لعربيوالالجئين في العالم ا، وانطالقًا من كونها شبكة ملتزمة بحماية المهاجرين واللجوء في العالم العربي )مرفأ(ملتقى الهجرة 

ن الالجئين والمهاجرين. ينبغي شمول الالجئي للجميع بمن فيهم متساو   بشكل  الخدمات الصحية  تأمين إلى ةتدعو الدول العربي

مثل الحماية   COVID-19بصرف النظر عن وضعهم القانوني ضمن الخطط المحلية لالستجابة لوباء ال بشكل فع  والمهاجرين 

 والعالج. والفحص 

نهج في تهديًدا يمكن التصدي له عبر توحيد الجهود  COVID-19كورونا اليوم، وأكثر من أي وقت آخر، يشكل فايروس 

 ها.يففي الدولة التي يعيش  النظر عن وضعه بغضلمن يحتاجها  الالزمة يضمن تقديم خدمات الرعاية الصحية شامل تكاملي

ت غياب في حاال خاصةً  في شتى أنحاء العالموالنبذ المجتمعي  والتمييز يتعرضون لإلقصاءأن الالجئين والمهاجرين ذكر ي  و

 . ثبوتيةال وثائقال

في ظل  ألن غالبيتهم يعيشون ؛ ذلكتالخطط واإلجراءا تنفيذعند الالجئين والمهاجرين على الدول أن تضع في اعتبارها ينبغي 

د ضبات في تطبيق معياري الوقاية األساسيين المتوقع أن تواجه هذه الفئات صعوه من ظروف قاسية وغير صحية. بالتالي، فإن  

 ورونا واللذين توصي بهما منظمة الصحة العالمية وهما: التباعد االجتماعي وغسل اليدين. كفايروس 

سواء من ناحية بالشكل الصحيح لجوانب الحكومات جهودها للتأكد من تغطية هذه اأن تكث ف  الضرورة بمكانن ، فموعليه

د ضمن حدوأسعار بات والكمامات واألدوية األساسية كالقفاز الوقاية أدواتب التزويدو، الوبائي والتقصي خدمات الفحص

 من أن الالجئين للتأكد تواصلوتعزيز جهود ال قويال مجتمعيال باإلدماج، يجب على الحكومات أن تباشر كذلك. إمكاناتهم

المعلومات المتعلقة بحماية أنفسهم حصلون على يأنهم ، ووعي بالمخاطر المحتملة لفايروس كوروناعلى أيًضا والمهاجرين هم 

بالتغذية  ذه الفئاتمن الواجب أيًضا تزويد هف العديد من الدول اتخذتهاحظر التجوال الذي  اتفي ظل قراروباللغة التي يفهمونها. 

 . ةغير المنظم اتمثل عمال المياومة في القطاعيعتمدون على دخلهم اليومي  كانوا الذينخاصة للعمال والالجئين  الكافية

مراعاة أن تتم  ،عند قيامها بإجراءات إغالق الحدود وتقليل الحركة عبر المعابر ،عين االعتباربمن المهم جًدا أن تأخذ الدول 

هاجرين بالمعندما يتعلق األمر  عدم اإلعادة القسريةا فيها مبدأ حقوق اإلنسان العالمية بمومبادئ هذه اإلجراءات بشكل يتماشى 

 والالجئين على وجه التحديد. 

از ذات مرافق الصرف الصحي المهاجرين والالجئين المتواجدين في مراكز االحتجكل من  ال تغفل هذه التدابيريجب أن كما و

 (أمرف)يدعو  يعة هذا الفايروس وسهولة انتشاره. ونظًرا لطبكونها أماكن مكتظة عدا عنوالخدمات الصحية المحدودة ، السيئة

في الحجز المؤقت، وضمان وصولهم لخدمات الرعاية  المتواجدينالمهاجرين وطالبي اللجوء الدول إلى إخالء سبيل جميع 

ة بسبب الصحيرت أنظمتها م  في دول د   حتجزينالمهاجرين المأولئك  خاصةً و، بالتحديد الصحية وحصولهم على ملجأ لهذه الفترة

 . الزمةفيجب إيالؤهم الرعاية الطبية واالجتماعية ال ؛الصراعات المستمرة

بشكل فردي؛ فالشراكات بين الحكومة والقطاعين العام والخاص والجهات المعنية األخرى مثل  ت طبَّقهذه الجهود أن ال يمكن ل

لمرجوة بما يحقق األهداف ا تطبيق الحلول بشكل عملي   ناحية التحقق مأن تثبت فاعليتها من ن يمكنمؤسسات المجتمع المدني 

 من شأنهاعلى االقتصاد واألنظمة الصحية؛ هذه الشراكات  COVID-19فايروس ق لونظًرا لآلثار واسعة النطا. لهذه األزمة

 .بالشكل الصحيح التعامل معهاضمان أن االحتياجات الصحية الخاصة بالالجئين والمهاجرين يتم 

 



ضعهم على و كومات تعليق العمل بالقوانين واألنظمة المتعلقة بتجريم الالجئين والمهاجرين بناءً حأيًضا على ال من الواجب

 عدم تردد الفئات المذكورة من طلب المساعدة الالزمة خوًفا من االحتجاز أو الترحيل.  ستضمن هذه الخطوة  القانوني،

فإن أكثر من يشعر بها هي الفئات األكثر ضعفًا والمشار إليها  ؛فلألزمة تتكشَّ اآلثار االقتصادية الوقت الذي ال زالت فيه في 

في الخطط الوبائية خالل األزمة الصحية  هذه الفئات الحكومات ومنظمات الدعم شمول احتياجات (مرفأ)وعليه تدعو  .سابقًا

. قانونيبغض النظر عن الجنسية أو الوضع ال العماليجب توفيرها لجميع  التيلمعونات االقتصادية كذلك األمر بالنسبة لالحالية. 

العاملين في القطاعات ذات األجور المتدنية والعمال إدراك تأثير انعدام األمن االقتصادي على  مسؤولية الحكومات تقع على

 .  ةغير المنظم االقتصاداتالذين يعتمدون على األجر اليومي مثل عمال المياومة في 

 على الحكومات القيام بكل ما بوسعها لحماية ا، يتعي ن فيهال يستثني أحدً  فاعلولتجنب وقوع كارثة، يجب اتباع نهج عالمي 

  .في المقام األول لوقف انتشار الفايروس تتمثل بحماية جميع األفرادحقوق الجميع وصحتهم حيث أن الطريقة الوحيدة 


