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بسبب الحرب، على مستوى منطقة الشرق األوسط وشرق   قسرا ًتزيد جائحة كورونا من مواطن الضعف التي يعاني منها السكان النازحون  

ففضاًل عن المخاطر الصحية الكارثية التي تسببها الجائحة، تؤثر   أفريقيا، من )الالجئين، وطالبي اللجوء، والنازحين داخلياً، وعديمي الجنسية(.

، فهي تزيد من ترسيخ الفقر ورهاب    قسرا ًى السكان النازحين  اإلغالق التي تفرضها الحكومات للحد من انتقال الفيروس تأثيراً ضخماً عل  تدابير

 األجانب داخل المجتمع، ويخلق أزمات جديدة تهدد الحماية اإلنسانية.

ومنظمات المجتمع المدني، واإلدارات الحكومية   ،   اإلنسانية  الفاعلة   للجهات  خاللها  من  يمكن  التي  للطرق  اعتبارات الموجزة  الورقة   هذه  وتعرض

النازحين،   تجاه  محددة  مسؤوليات  تتحمل  مواجهة     تقليل  في   المساهمةالتي  أثناء  الضعف  من   الجائحة.   هذهمواطن  المزيد  على  لالطالع 

لشرق األوسط وشرق أفريقيا لمواجهة ا  منطقة  مستوى  على    قسرا ًاالعتبارات والتفاصيل حول إجراءات االستجابة المتخذة من قبل  النازحين  

 وجهات نظر من الشرق األوسط وشرق أفريقيا. جائحة كورونا في سياق النزوح القسري: دراستنا المرجعية الكاملة: راجعجائحة كورونا ، 

 اعتماد استجابات شاملة

وكذلكًفيًجنوبًالسودان،ًوالصومال،ًوشرقًجمهوريةًالكونغوًالديمقراطية،ًفيًفلسطين،ًولبنان،ًوالعراقًوسوريا،ًًًًالراسخةًًالنزاعات ◼

تشكلًبعمقًأنماطًالحركةًفيًالشرقًاألوسطًوشرقًأفريقياًعلىًمدىًأجيال،ًمماًيؤثرًعلىًاستراتيجياتًالتكيفًلدىًاألشخاصًالذينًً

ًيقررونًالرحيلًوأولئكًالذينًيبقون.

عدمًدفعًًًًتضمنبالفعل،ًوأنًًًًقسرا ًمصادرًالصدماتًالمتعددةًالتيًعانىًمنهاًالسكانًالنازحونًًوينبغيًلالستجاباتًلجائحةًكوروناًإدراكًً ◼

ً السكانًالنازحينًإلىًأوضاعًأخطرًمنًخاللًتدابيرًالصحةًالعامة.

هذهًالجائحة،ًومنظماتًالمجتمعًالمدنيًواإلداراتًالحكوميةًأنًتحدًمنًمواطنًالضعفًالناتجةًعنًًاإلنسانيةًالفاعلةًالجهاتفباستطاعةً ◼

منًخاللً (ًتكييفًالبرامجًالمختلفةًللحفاظًعلى1ًًالًعنًطريقًمساعدةًاألنظمةًالصحيةًعلىًاالستجابةًلجائحةًكوروناًفحسب،ًبلًأيضاً 

ًباألشخاصًًتضرًًالتي منصفةًلمكافحةًفيروسًكوروناًًرتدابيرًغي(ًالعملًمعًالحكوماتًعلىًمنعًفرض2ًًتقديمًالخدماتًاألساسية،ًً

للتغلبًعلىًالعقباتًالهيكليةًالتيًتحولًدونًإشراكهمًوقيامهمًبدورًأكبرًفيًمواجهةًجائحةًًًقسرا ً(ًدعمًالنازحين3ًً،ًوًًبالفعلًًالمستضعفين

ًكوروناً.

ً

 ً

  

 اعتبارات أساسية: 

وجهات نظر من الشرق   جائحة كورونا في سياق النزوح القسري: 
 األوسط وشرق أفريقيا 
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  التعاون مع المجموعات المحلية

أثناءًً قسرا ً النازحونًًفيهالمتنوعةًالتيًيعيشًًواًًالمحددةينبغيًعلىًالمستجيبينًبالمجالًاإلنسانيًأنًيأخذواًبعينًاالعتبارًأنواعًالبيئاتًً ◼

ًعنًالطرقًالمتنوعةًالتيًيستخدمونهاًفيًالهجرة. ًقسرا ًففيًكثيرًمنًاألحيان،ًتصبحًاألماكنًالتيًيستقرًفيهاًالنازحونً هجراتهم،ًفضال 

خًوالمحاكمًالعرفية،ًومنظماتًالمجتمعًًوتعملًالبرامجًاإلنسانية،ًوالمنظماتًالدينية،ًومجالسًالشيو مواقعًلسلطاتًتعدديةًأوًمختلطة.

اًمتنوعةًللقيادةًوالمشاركة،ًبماًفيًذلكًالتعاونًمعًتدخالتًًيوفرًممًاالسياسيًوالمدني،ًوتعاونياتًالتمويلًالمحليةًجنب اًإلىًجنب،ً فرص 

ً الصحةًالعامة.

◼ ًً خاصة أهميةً ذاً الالجئونً يقودهاً التيً والمجموعاتً المغتربينً إشراكً يكونً فيًًوقدً يعيشونً الً الذينً للنازحينً المقدمً الدعمً لتحسينً

ً مستوطناتًرسمية.

◼ ًً الهياكلًاالجتماعيةًالمحليةًوهياكلًتقديم ،ًودعمًًًًمعهاًًروابط،ًوإنشاءًًًًالمساعداتوينبغيًعلىًالوكاالتًاإلنسانيةًأنًتستثمرًفيًفهمً

ً الحلولً.األفرادًفيًتحديدًاألولوياتًالمحليةًورصدًالمشاكلًوالمساعدةًفيًإيجادً

ًتكييفًً ◼ ًيمكن ًالهياكلًوكيف ًأصواتهمًمهمشةًداخلًهذه ًالذينًربماًظلت ًالمجموعات، ًبعض ًتمثلهم ًالتي ًاألطراف ًالحرصًعلىًفهم وينبغي

ًداخلًالحدودًوعبرها.ًًًقسرا ًاالستراتيجياتًلتعكسًتنوعًالنازحينً

 تجنب فرض إجراءات اإلغالق الكامل التي قد تهدد األمن االقتصادي 

وفرصًكسبًالرزقًًًوالمساعداتتميلًمجموعاتًالنازحينًإلىًأنًتكونًجزءاًمنًالشبكاتًاالجتماعيةًعبرًالوطنية،ًوالتيًتتقاسمًالدخلًً ◼

المتعددة. األزماتً لمواجهةً للقيودً األخرىً نتيجةً  هائلةً تتعرضًجميعهاًلضغوطاتً االجتماعيةً العالقاتًوالمواردً فإنًهذهً ذلك،ً ومعً

ًرًواألعمالًالتجاريةًالقائمةًالمرتبطةًبجائحةًكوروناً)'إجراءاتًاإلغالق'(ً:المفروضةًعلىًالسف

o ًًويعتمدًمعظمًالنازحينًفيًالمخيماتًوالمستوطناتًالحضريةًغيرًالرسميةًعلىًاألجورًاليوميةًويعانونًًمنًقلةًالمدخراتًومزايا

ً العملًالتيًتمكنهمًمنًتحملًالصدماتًتخلفهاًقيودًاإلغالقًعلىًفرصًالعمل.

o ًً،فيًشرقًأفريقيا أوامرًالبقاءًفيًالمنزل،ًخاصةً   ً النازحينًوالمتواجدينًفيًشبكاتهمًاالجتماعيةًعلىًالزراعةًًًًقدراتتهددًأيضا

اإلنسانيةًمنًجراءًاآلثارًالماليةًالعالميةًللجائحة،ًًًًالمساعداتوتوفيرًالغذاءًألسرهم.ًًويعانيًمعظمًالناسًفيًالمخيماتًمنًتقلصًً

ً معظمًالمخيماتًالخارجيةًأنًتحصلًعلىًالدعمًالماليًالحكومي.ًولمًيعدًبإمكان

ًاإلغالقًًًاإلنسانيةًًالفاعلةًًالجهاتًًعلىوينبغيًً ◼ ًفرضًإجراءات ًتجنب ًأمكن،ًعلى ًالحكومية،ًحيثما ًاإلدارات ًتعملًمع ًأن ًالمحلية واألطراف

المثال،ًمنًالممكنًأنًتساعدًاالستراتيجياتًاألقلًتقييد اًمثلًاعتمادًفعلىًسبيلًً الكاملًالتيًتعوقًسبلًرزقًالنازحينًًبشكلًغيرًمتكافئ.

القيامًببعضًً للبائعينًاألفرادًفيًالحفاظًعلىًمسافاتًبدنيةًآمنةًفيًاألسواقًالخارجية،ًعلىًنحوًيمكنً أنظمةًاالنتظارًومناوبةًاأليامً

ًالنشاطًالتجاريً.

ويتعينًعلىًً ‘ًعلىًوجهًالحصرًأوً’معتمدينًعلىًالذات‘.ًًالمساعداتنًعلىًًينبغيًعدمًتصنيفًالسكانًالنازحينًباعتبارهمً’معتمدي ◼

 . مترديةلدعمًالنازحينًفيًظلًظروفًاقتصاديةًًًًاإلنسانيةًًاألنشطةالجهاتًالمانحةًالعالميةًأنًتستمرًفيًالعطاءًبسخاءًآللياتًتمويلًً
الحمايةًالماليةًالطارئةًالتيًيمكنًأنًتصلًإلىًالالجئينًًًأنظمةواألطرافًالمحليةًأنًتستثمرًفيًًًًاإلنسانيةًًالفاعلةًًالجهاتًًعلىوينبغيًً

ًالمتوطنينًتلقائي اًفيًظروفًاستثنائيةً.

 الحد من المخاطر التي تهدد حماية الالجئين من جراء الفحوص والمراقبة

ية،ًمماًيعرضهمًلخطرًالتعرضًماًتكونًحقوقًالنازحينًفيًعبورًالحدودًوالسفرًخارجًالمخيماتًمقيدةًباإلجراءاتًالبيروقراطًًغالبا ً ◼

ا للعنفًواالبتزازًمنًجانبًالشرطةًوقواتًاألمن. المخيماتًوالحدودًالتيًيسكنهاًالنازحونًمحطًالكثيرًمنًاألنظار،ًفهيًًًلكونًًنظر 

فيًتخضعًللمراقبةًالطبيةًواألمنيةًواالجتماعيةًخاللًالجائحةًالحالية،ًاألمرًالذيًيزيدًمنًتفاقمًرهابًاألجانب،ًويسهمًفيًعدمًالمساواةًً

ً .ًقسرا ًفرضًتدابيرًاإلغالقًعلىًالنازحينً

لجائحةًكوروناًالموازنةًًبينًالحاجةًإلىًمكافحةًانتقالًالمرضًوالحفاظًعلىًًًالمستجيبةًًاإلنسانيةًًالفاعلةًًهاتوالجويجبًعلىًالحكوماتًً ◼

ً حقًالنازحينًفيًاللجوءًوالحصولًعلىًالخدماتًاألساسية.
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ليتمكنواًمنًالحصولًعلىًالخدماتًالصحيةًدونًالت ◼  ً مؤقتا عرضًلخطرًاالعتقالًأوًًوينبغيًمنحًالالجئينًالذينًالًيحملونًوثائقًعفواً 

ً الترحيل.

احتجازًً ◼ احتمالً ً منً للحدً وأنشطتهاً الرسميةً غيرً الدورياتً نشوءً ترصدً أنً الالجئينً حمايةً مجالً فيً الفاعلةً لألطرافً ينبغيً كماً

يعرضونًس باعتبارهمً إليهمً ينظرً الذينً أولئكً الموجهًضدً الغوغائيً العنفً أوً آمنةً فيًظروفًغيرً الشرعيينً المةًالمهاجرينًغيرً

ً البديلةًلتسجيلًطالبيًاللجوء.ًاآلمنةًالمخيماتًللخطر،ًواإلعالنًعنًالفرص

ًًوبماًأنًالحججًالمتعلقةًبالنظافةًالصحيةًًمنًبينًالتكتيكاتًالشائعةًالمستخدمةًمنًاألطرافًالمحاربةًلزيادةًحدةًالتوتراتًالقائمةًمًع ◼

كوروناًعلىًعدمًوصمًالنازحينًبأنهمًسببًفيًتفاقمًالمرضًداخلًالبالدًالجماعاتًالمعادية،ًينبغيًأنًتحرصًبرامجًالتوعيةًبجائحةًً

ًعنًغيرًقصد،ًعنًطريقًالمبالغةًًفيًالخطاباتًالتيًتربطًالمرضًبالسفرًأوًبفئاتًمعينةًمنًاألشخاص.

  عدم مطالبة الناس بمغادرة منازلهم خالل  الوباء
وربماًكانتًمساحةًاألراضيًالمعارةًلدعمًاالستجابةً السكانًالمحيطينًبهم.ًًفيًأوضاعًأكثرًخطورةًمنًًالعيشًًإلىًًقسرا ًًًالنازحونًًيميل ◼

المخيماتًأوًاألراضيًالمتاحةًفيًالمستوطناتًالحضريةًغيرًالرسميةًشحيحة،ًمماًيفرضًحالةًمنًاالزدحامًًًًوإنشاءللحاالتًاإلنسانيةًً

ً عدوىًفيروسًكوروناً.داخلًتلكًاألراضي،ًويتسببًفيًزيادةًالحتماليةًتعرضًالنازحينًالنتقالً

وقدًُطلبًأثناءًجائحةً وربماًكانتًالمخيماتًوالمستوطناتًغيرًالرسميةًكذلكًموضوع اًللنزاعاتًًالسياسية،ًوالتهديدًالدوريًبإغالقها. ◼

غيرًآمنًعلىًًكوروناًمنًبعضًسكانًالمخيماتًفيًشرقًأفريقياًوالشرقًاألوسطً"العودةًإلىًديارهم"ًحتىًوإنًكانًالقيامًبأمرًمثلًهذاًً

ً اإلطالق.

التعذرًبالكثافةًالسكانيةًً ◼ المخيمات،ًالًسيماًفيًأوقاتًاألزماتًالتيًتقلًفيهاًلدىًاآلخرينًفيًالشبكاتًاالجتماعيةًًًإلخالًءينبغيًعدمً

ميًمنازلًاألفرادًًوالجهاتًالحكوميةًأنًتحًًاإلنسانيةًًالفاعلةًًالجهاتالمعنيةًبالنازحينًًالمواردًالالزمةًلمساعدةًالمشردين.ًويجبًعلىًً

ً القائمة،ًوأنًتعملًعلىًجعلهاًأكثرًأمانا.

  حماية القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الروتينية
ًالمزمن ◼ ةًغالب اًماًيعانيًالنازحونًمنًجميعًاألعمارًمنًضعفًالحالةًالصحيةًبدرجةًأكبرًبالمقارنةًمعًغيرًالنازحين،ًبماًفيًذلكًالحاالت

ً الخاضعةًللعالج،ًوالتيًتزيدًمنًخطرًتعرضهمًللمضاعفاتًالحادةًلفيروسًكورونا.غيرً

وينبغيًللجهاتًالفاعلةًالحكوميةًأنًتعلمً القيودًالمفروضةًعلىًالسفرًإمكانيةًالحصولًعلىًالخدماتًالصحية.ًًتعيقوفيًبعضًاألماكن،ًً ◼

ًللرعايةًالصحيةً.الشرطةًوالجمهورًبوضوحًعنًاإلعفاءاتًالممنوحةًللحاالتًالطالبةً

ًإلىًالنازحين،ًكماً ◼ وفيًظلًالنظمًالصحيةًالمجزأةًأوًالمخصخصةًبدرجةًكبيرة،ًتعدًالمستشفياتًالممولةًمنًالقطاعًالعامًأقرًبًمناال 

ًلمكافحةًجائحةًكورونا. ًالوطنية ًبالتدخالت ًالتفضيل ًالمنشآتًعلىًسبيل ًاألنواعًمن ًاإلنسانيًو استهدفتًهذه ًالعمل ًلجهات السلطاتًوينبغي

ًالصحيًألنشطةًمكافحةًجائحةً ًالنظام ًتخصيصًموارد ًالخدمات،ًفيًحالة ًالحصولًعلى ًالنازحينًوقدرتهمًعلى ًتحميًحقوق ًأن الحكومية

الصحيةًبكاملًطاقاتهاًلمواجهةًالجائحة،ًألنًالتماسًالرعايةًالصحيةًفيًمكانًآخرًمنًًًالمنشآًتكماًينبغيًلهمًأنًيتجنبواًوهبًً كورونا.

ً مرضيةًأخرىًلنًيكونًفيًمتناولًمعظمًالنازحين.ًأجلًظروف

ًًينبغيًأنًتنظرًالبرامجًاإلنسانيةًفيًاعتمادًأوًتوسيعًنطاقًنماذجًالرعايةًالمجتمعيةًللحفاظًعلىًاألنشطةًوالخدماتًالوقائيةًالرئيسيًة ◼

ًلصحية.ًًالمقدمةًللنازحينًالذينًيعانونًمنًحاالتًمرضيةًمزمنة،ًوذلكًلتخفيفًالضغوطًعلىًالمنشآتًا

 الحفاظ على مبادرات بناء السالم

ًفيًً ◼ ًالنارًمنًجانبًواحد ًإطالق ًلوقف ًالدولية ًالدعوات ًالرغمًمن الحروبًًًمعظممكافحةًجائحةًكورونا،ًفإنًًًًلتمكين الجاريًةًًالنزاعاتعلى

ًفيًمنطقةًالشرقًاألوسطًوأفريقياًلمًتتوقف.

ويشملًذلكًدعمًً المهمًأنًتعتمدًاألطرافًالدبلوماسيةًآلياتًتدعمًجهودًبناءًالسالم.وفيًظلًالقيودًالمفروضةًعلىًالسفرًالدولي،ًمنًً ◼

وينبغيًأنًتحافظً القدراتًالوطنيةًوالمحليةًعلىًإحاللًالسالم،ًودعمًالمبادراتًالعالميةًلوقفًإطالقًالنارًلمنعًموجاتًالهجرةًالجديدة.
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منًالتماسًالرعايةًًًًالنزاعجابةًلجائحةًكورونا،ًوتمكينًالسكانًالمتضررينًمنًًهذهًالجهاتًأيضاًعلىًممراتًإنسانيةًللمساعدةًفيًاالست

ًالصحيةً.

  في عملية صنع القرارات المتعلقة بجائحة كورونا قسرا  الحد من العقبات التي تحول دون إشراك النازحين 
ًالنازحون،ًً ◼ ًأعدها ًالتي ًاالستجابات ًالعديدًمن ًلمواجهةًجائحةًكورونا،ًمنًسمعةًوخبراتً،ًوًًاإلنسانيةًًالفاعلةًًوالجهاتاستفادت الحكومات،

ً والتغلبًعلىًتفتتًالنظامًالصحي.ًالمساعدةًتقديمًعليهاًتنطويالفاعلةًالمحليةًفيًالتعاملًمعًالتوتراتًالسياسيةًالتيًًالجهات

ياتًالمهنيةًوشركاءًالعملًاإلنساني،ًومعًذلك،ًفالممارساتًالقانونيةًوالمعياريةًالرئيسيةًلحكوماتًالمجتمعاتًالمحليةًالمضيفةًوالجمع ◼

المستويات.ًًتعيق القرارًعلىًجميعً أعمقًفيًصنعً بشكلً داخلياً  والنازحينً الالجئينً ًً مشاركةً المثال، ًًاستبعاًدًًيتمًًماًًغالب افعلىًسبيلً

إجراءاتًاالستجابةًلجائحةًكوروناًًويحدًذلكًمنًقدرةًً منظماتًالالجئينًفيًالغالبًمنًفرقًالعملًالمعنيةًباالستجابةًلجائحةًكورونا.

ً علىًالتصديًألوجهًالضعفًمنًخاللً"نهجًشاملًللمجتمعًبأكمله"ًعلىًنحوًماًدعتًإليهًمنظمةًالصحةًالعالمية.

ًًعلىًإزالًة للعملًمعًجهاتًالدعوةًوالمناصرةًًاإلنسانيةًًوالجهاًتًًالحكوميةًًللجهاتوتتيحًالحالةًاالستثنائيةًلجائحةًكوروناًفرصةًفريدةًً ◼

النازحينًفيًصنعًالقرارات،ًًًًقبلًًمنًًأعمق بعضًالعقباتًالقانونيةًوالممارساتًالماليةًوالمعاييرًاالجتماعيةًالتيًتحولًدونًمشاركة

ً والتيًتشكلًنقاطًضعفًلهمًخاللًهذهًالجائحةًوغيرهاًمنًاألزماتًاإلنسانية.
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 لالتصال

إذا كان لديك طلب مباشر بشأن االستجابة لجائحة كورونا، أو بخصوص أحد الموجزات، أو األدوات أو خبرة فنية إضافية أو تحليل عن بعد، 

العلوم االجتماعية في العمل اإلنساني عن   بمنصةفي أمر انضمامك لشبكة المستشارين، يرجى االتصال  النظر يتم أن في ترغب كنت إذاأو 

 لكترونيالبريد اإل ( أو أوليفيا تولوك عبرa.lowden@ids.ac.ukلة آني الودن )طريق مراس

(oliviatulloch@anthrologica.com  .):اليونيسيف   وتشمل نقاط االتصال الرئيسية بالمنصة ما يلي

(nnaqvi@unicef.org ؛ االتحاد) الدولي ( لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمرombretta.baggio@ifrc.org ؛)

 (. nina.gobat@phc.ox.ac.uk)وفريق بحوث العلوم االجتماعية التابع للشبكة العالمية لإلنذار بتفشي األمراض والتصدي لها  

 

 

ظافة العامة  يمثل برنامج العلوم االجتماعية في العمل اإلنساني شراكة بين معهد الدراسات اإلنمائية، ومنظمة أنثرولوجيكا البحثية، وكلية لندن للن

 صندوق ويلكم االستئماني ووزارة التنمية الدولية البريطانية التمويل الالزم لدعم استجابة المنصة لجائحة كورونا.والطب المداري.  وقد قدم  
ا  علًما بأن اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبيها، وال تعكس بالضرورة وجهات نظر أو سياسات معهد دراسات التنمية، أو منظمة أنثرولوجيك

 للنظافة العامة والطب المداري، أو صندوق ويلكم االستئماني أو حكومة المملكة المتحدة.البحثية، أو كلية لندن  

القسري   :أساسية( "اعتبارات  2020دوكلوس د. وبالمر جيه. ) المقترح:االستشهاد   النزوح  وجهات نظر من   -جائحة كورونا في سياق 

  (SSHAPالعلوم االجتماعية في العمل اإلنساني )منصة  ، برايتون:موجز، "الشرق األوسط وشرق أفريقيا

 2020تم النشر في يوليو/تموز 

 2020© معهد دراسات التنمية  

، والذي  )(CC BY 4.0هذه الدراسة  متاحة لالستخدام وموزعة بموجب الترخيص الدولي إلسناد المشاع اإلبداعي رقم  

عزو المعلومات للمؤلفين األصليين وذكر المصدر، واإلشارة    بشرطفي أي صورة،  واالستنساخيسمح باالستخدام، والتوزيع، 

 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcodeبوضوح إلى أي تعديالت أو اقتباسات. 
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