اعتبارات أساسية:

جائحة كورونا في سياق النزوح القسري :وجهات نظر من الشرق
األوسط وشرق أفريقيا

تزيد جائحة كورونا من مواطن الضعف التي يعاني منها السكان النازحون قسراً بسبب الحرب ،على مستوى منطقة الشرق األوسط وشرق
ً
ففضال عن المخاطر الصحية الكارثية التي تسببها الجائحة ،تؤثر
أفريقيا ،من (الالجئين ،وطالبي اللجوء ،والنازحين داخلياً ،وعديمي الجنسية).
تدابير اإلغالق التي تفرضها الحكومات للحد من انتقال الفيروس تأثيرا ً ضخما ً على السكان النازحين قسراً  ،فهي تزيد من ترسيخ الفقر ورهاب
األجانب داخل المجتمع ،ويخلق أزمات جديدة تهدد الحماية اإلنسانية.
وتعرض هذه الورقة الموجزة اعتبارات للطرق التي يمكن من خاللها للجهات الفاعلة اإلنسانية  ،ومنظمات المجتمع المدني ،واإلدارات الحكومية
التي تتحمل مسؤوليات محددة تجاه النازحين ،المساهمة في تقليل مواطن الضعف أثناء مواجهة هذه الجائحة .لالطالع على المزيد من
االعتبارات والتفاصيل حول إجراءات االستجابة المتخذة من قبل النازحين قسراً على مستوى منطقة الشرق األوسط وشرق أفريقيا لمواجهة
جائحة كورونا  ،راجع دراستنا المرجعية الكاملة :جائحة كورونا في سياق النزوح القسري :وجهات نظر من الشرق األوسط وشرق أفريقيا.
اعتماد استجابات شاملة
◼ النزاعاتًالراسخةًفيًفلسطينً،ولبنانً،والعراقًوسورياً،وكذلكًفيًجنوبًالسودانً،والصومالً،وشرقًجمهوريةًالكونغوًالديمقراطيةً،
تشكلًبعمقًأنماطًالحركةًفيًالشرقًاألوسطًوشرقًأفريقياًعلىًمدىًأجيالً،مماًيؤثرًعلىًاستراتيجياتًالتكيفًلدىًاألشخاصًالذينً
يقررونًالرحيلًوأولئكًالذينًيبقونً.
◼

وينبغيًلالستجاباتًلجائحةًكوروناًإدراكًمصادرًالصدماتًالمتعددةًالتيًعانىًمنهاًالسكانًالنازحونًقسراًًبالفعلً،وأنًتضمنًعدمًدفعً
السكانًالنازحينًإلىًأوضاعًأخطرًمنًخاللًتدابيرًالصحةًالعامةً .

◼

فباستطاعةًالجهاتًالفاعلةًاإلنسانيةًومنظماتًالمجتمعًالمدنيًواإلداراتًالحكوميةًأنًتحدًمنًمواطنًالضعفًالناتجةًعنًهذهًالجائحةً،
الًعنًطريقًمساعدةًاألنظمةًالصحيةًعلىًاالستجابةًلجائحةًكوروناًفحسبً،بلًأيضاًمنًخاللًً)1تكييفًالبرامجًالمختلفةًللحفاظًعلىً
تقديمًالخدماتًاألساسيةً)2ً ،العملًمعًالحكوماتًعلىًمنعًفرض ًتدابيرًغير ًمنصفةًلمكافحةًفيروسًكورونا التي ًتضر ًباألشخاصً
المستضعفينًبالفعلً،وًً)3دعمًالنازحينًقسراًًللتغلبًعلىًالعقباتًالهيكليةًالتيًتحولًدونًإشراكهمًوقيامهمًبدورًأكبرًفيًمواجهةًجائحةً
كوروناًً.
ً
ً
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التعاون مع المجموعات المحلية
◼ ينبغيًعلىًالمستجيبينًبالمجالًاإلنسانيًأنًيأخذواًبعينًاالعتبارًأنواعًالبيئات ًالمحددة ًوالمتنوعةًالتيًيعيش ًفيهاًالنازحون قسراً أثناءً
هجراتهمً،فضالًعنًالطرقًالمتنوعةًالتيًيستخدمونهاًفيًالهجرة .ففيًكثيرًمنًاألحيانً،تصبحًاألماكنًالتيًيستقرًفيهاًالنازحونًقسراًً
مواقعًلسلطاتًتعدديةًأوًمختلطة .وتعملًالبرامجًاإلنسانيةً،والمنظماتًالدينيةً،ومجالسًالشيوخًوالمحاكمًالعرفيةً،ومنظماتًالمجتمعً
السياسيًوالمدنيً،وتعاونياتًالتمويلًالمحليةًجنباًإلىًجنبً،مماًًيوفرًفرصاًمتنوعةًللقيادةًوالمشاركةً،بماًفيًذلكًالتعاونًمعًتدخالتً
الصحةًالعامةً .
◼

وقدً يكونً إشراكً المغتربينً والمجموعاتً التيً يقودهاً الالجئونً ذاً أهميةً خاصةًًلتحسينً الدعمً المقدمً للنازحينً الذينً الً يعيشونً فيً
مستوطناتًرسميةً .

◼

وينبغيًعلىًالوكاالتًاإلنسانيةًأنًتستثمرًفيًفهمًالهياكلًاالجتماعيةًالمحليةًوهياكلًتقديم ًالمساعدات ًً،وإنشاء ًروابط ًمعها ًً،ودعمً
األفرادًفيًتحديدًاألولوياتًالمحليةًورصدًالمشاكلًوالمساعدةًفيًإيجادًالحلولًً .

◼

وينبغيًالحرصًعلىًفهمًاألطرافًالتيًتمثلهمًبعضًالمجموعاتً،الذينًربماًظلتًأصواتهمًمهمشةًداخلًهذهًالهياكلًوكيفًيمكنًتكييفً
االستراتيجياتًلتعكسًتنوعًالنازحينًقسراًًداخلًالحدودًوعبرهاًًً.

تجنب فرض إجراءات اإلغالق الكامل التي قد تهدد األمن االقتصادي
◼ تميلًمجموعاتًالنازحينًإلىًأنًتكونًجزءاًمنًالشبكاتًاالجتماعيةًعبرًالوطنيةً،والتيًتتقاسمًالدخلًوالمساعداتًوفرصًكسبًالرزقً
األخرىًلمواجهةًاألزماتًالمتعددة .ومعًذلكً،فإنًهذهًالعالقاتًوالمواردًاالجتماعيةًتتعرضًجميعهاًلضغوطاتًهائلةًنتيجةًللقيودً
المفروضةًعلىًالسفرًواألعمالًالتجاريةًالقائمةًالمرتبطةًبجائحةًكوروناً('إجراءاتًاإلغالق')ًً:
 oويعتمدًمعظمًالنازحينًفيًالمخيماتًوالمستوطناتًالحضريةًغيرًالرسميةًعلىًاألجورًاليوميةًويعانونًًمنًقلةًالمدخراتًومزاياً
العملًالتيًتمكنهمًمنًتحملًالصدماتًتخلفهاًقيودًاإلغالقًعلىًفرصًالعملً .
 oتهددًأيضاًأوامرًالبقاءًفيًالمنزلً،خاصةًفيًشرقًأفريقياً ،قدرات ًالنازحينًوالمتواجدينًفيًشبكاتهمًاالجتماعيةًعلىًالزراعةً
وتوفيرًالغذاءًألسرهمًً.ويعانيًمعظمًالناسًفيًالمخيماتًمنًتقلصًالمساعداتًاإلنسانيةًمنًجراءًاآلثارًالماليةًالعالميةًللجائحةً،
ولمًيعدًبإمكانًمعظمًالمخيماتًالخارجيةًأنًتحصلًعلىًالدعمًالماليًالحكوميً .
◼

وينبغيًعلىًالجهاتًالفاعلةًاإلنسانيةًواألطرافًالمحليةًأنًتعملًمعًاإلداراتًالحكوميةً،حيثماًأمكنً،علىًتجنبًفرضًإجراءاتًاإلغالقً
الكاملًالتيًتعوقًسبلًرزقًالنازحينًًبشكلًغيرًمتكافئ .فعلىًسبيلًالمثالً،منًالممكنًأنًتساعدًاالستراتيجياتًاألقلًتقييداًمثلًاعتمادً
أنظمةًاالنتظارًومناوبةًاأليامًللبائعينًاألفرادًفيًالحفاظًعلىًمسافاتًبدنيةًآمنةًفيًاألسواقًالخارجيةً،علىًنحوًيمكنًالقيامًببعضً
النشاطًالتجاريًً.

◼

ينبغيًعدمًتصنيفًالسكانًالنازحينًباعتبارهمً’معتمدينًعلى ًالمساعدات ً‘ًعلىًوجهًالحصرًأوً’معتمدينًعلىًالذات‘ .ويتعينًعلىً
الجهاتًالمانحةًالعالميةًأنًتستمرًفيًالعطاءًبسخاءًآللياتًتمويلًاألنشطةًاإلنسانيةًلدعمًالنازحينًفيًظلًظروفًاقتصاديةًمتردية .
وينبغي ًعلى ًالجهات ًالفاعلة ًاإلنسانية ًواألطرافًالمحليةًأنًتستثمرًفي ًأنظمة ًالحمايةًالماليةًالطارئةًالتيًيمكنًأنًتصلًإلىًالالجئينً
المتوطنينًتلقائياًفيًظروفًاستثنائيةًً.

الحد من المخاطر التي تهدد حماية الالجئين من جراء الفحوص والمراقبة
◼ غالباً ًماًتكونًحقوقًالنازحينًفيًعبورًالحدودًوالسفرًخارجًالمخيماتًمقيدةًباإلجراءاتًالبيروقراطيةً،مماًيعرضهمًلخطرًالتعرضً
للعنفًواالبتزازًمنًجانبًالشرطةًوقواتًاألمن .نظرا ًلكون ًالمخيماتًوالحدودًالتيًيسكنهاًالنازحونًمحطًالكثيرًمنًاألنظارً،فهيً
تخضعًللمراقبةًالطبيةًواألمنيةًواالجتماعيةًخاللًالجائحةًالحاليةً،األمرًالذيًيزيدًمنًتفاقمًرهابًاألجانبً،ويسهمًفيًعدمًالمساواةًفيً
فرضًتدابيرًاإلغالقًعلىًالنازحينًقسراًًً .
◼

ويجبًعلىًالحكوماتًوالجهاتًالفاعلةًاإلنسانيةًالمستجيبةًلجائحةًكوروناًالموازنةًًبينًالحاجةًإلىًمكافحةًانتقالًالمرضًوالحفاظًعلىً
حقًالنازحينًفيًاللجوءًوالحصولًعلىًالخدماتًاألساسيةً .
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◼

وينبغيًمنحًالالجئينًالذينًالًيحملونًوثائقًعفواًمؤقتاًليتمكنواًمنًالحصولًعلىًالخدماتًالصحيةًدونًالتعرضًلخطرًاالعتقالًأوً
الترحيلً .

◼

ً كماً ينبغيً لألطرافً الفاعلةً فيً مجالً حمايةً الالجئينً أنً ترصدً نشوءً الدورياتً غيرً الرسميةً وأنشطتهاً للحدً منً ً احتمالً احتجازً
المهاجرينًغيرً الشرعيينً فيًظروفًغيرً آمنةًأوً العنفً الغوغائيً الموجهًضدًأولئكً الذينًينظرً إليهمًباعتبارهمًيعرضونًسالمةً
المخيماتًللخطرً،واإلعالنًعنًالفرصًاآلمنةًالبديلةًلتسجيلًطالبيًاللجوءً .

◼

وبماًأنًالحججًالمتعلقةًبالنظافةًالصحيةًًمنًبينًالتكتيكاتًالشائعةًالمستخدمةًمنًاألطرافًالمحاربةًلزيادةًحدةًالتوتراتًالقائمةًمعًً
الجماعاتًالمعاديةً،ينبغيًأنًتحرصًبرامجًالتوعيةًبجائحة ًكوروناًعلىًعدمًوصمًالنازحينًبأنهمًسببًفيًتفاقمًالمرضًداخلًالبالدً
عنًغيرًقصدً،عنًطريقًالمبالغةًًفيًالخطاباتًالتيًتربطًالمرضًبالسفرًأوًبفئاتًمعينةًمنًاألشخاصً.

عدم مطالبة الناس بمغادرة منازلهم خالل الوباء
◼ يميلًالنازحونًقسراًًإلىًالعيشًفيًأوضاعًأكثرًخطورةًمنًالسكانًالمحيطينًبهم .وربماًكانتًمساحةًاألراضيًالمعارةًلدعمًاالستجابةً
للحاالتًاإلنسانيةًوإنشاءً المخيماتًأوًاألراضيًالمتاحةًفيًالمستوطناتًالحضريةًغيرًالرسميةًشحيحةً،مماًيفرضًحالةًمنًاالزدحامً
داخلًتلكًاألراضيً،ويتسببًفيًزيادةًالحتماليةًتعرضًالنازحينًالنتقالًعدوىًفيروسًكوروناً ً.
◼

وربماًكانتًالمخيماتًوالمستوطناتًغيرًالرسميةًكذلكًموضوعاًللنزاعاتًًالسياسيةً،والتهديدًالدوريًبإغالقها .وقدً ُ
طلبًأثناءًجائحةً
كوروناًمنًبعضًسكانًالمخيماتًفيًشرقًأفريقياًوالشرقًاألوسطً"العودةًإلىًديارهم"ًحتىًوإنًكانًالقيامًبأمرًمثلًهذاًغيرًآمنًعلىً
اإلطالقً .

◼

ينبغيًعدمًالتعذرًبالكثافةًالسكانية ًإلخالءً ً المخيماتً،الًسيماًفيًأوقاتًاألزماتًالتيًتقلًفيهاًلدىًاآلخرينًفيًالشبكاتًاالجتماعيةً
المعنيةًبالنازحينًًالمواردًالالزمةًلمساعدةًالمشردينً.ويجبًعلىًالجهاتًالفاعلةًاإلنسانيةًوالجهاتًالحكوميةًأنًتحميًمنازلًاألفرادً
القائمةً،وأنًتعملًعلىًجعلهاًأكثرًأماناً .

حماية القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الروتينية
◼ غالباًماًيعانيًالنازحونًمنًجميعًاألعمارًمنًضعفًالحالةًالصحيةًبدرجةًأكبرًبالمقارنةًمعًغيرًالنازحينً،بماًفيًذلكًالحاالتًالمزمنةً
غيرًالخاضعةًللعالجً،والتيًتزيدًمنًخطرًتعرضهمًللمضاعفاتًالحادةًلفيروسًكوروناً .
◼

وفيًبعضًاألماكنً،تعيقًالقيودًالمفروضةًعلىًالسفرًإمكانيةًالحصولًعلىًالخدماتًالصحية .وينبغيًللجهاتًالفاعلةًالحكوميةًأنًتعلمً
الشرطةًوالجمهورًبوضوحًعنًاإلعفاءاتًالممنوحةًللحاالتًالطالبةًللرعايةًالصحيةًً.

◼

وفيًظلًالنظمًالصحيةًالمجزأةًأوًالمخصخصةًبدرجةًكبيرةً،تعدًالمستشفياتًالممولةًمنًالقطاعًالعامًأقرًبًمناالًإلىًالنازحينً،كماً
استهدفتًهذهًاألنواعًمنًالمنشآتًعلىًسبيلًالتفضيلًبالتدخالتًالوطنيةًلمكافحةًجائحةًكورونا .وينبغيًلجهاتًالعملًاإلنسانيًوالسلطاتً
الحكوميةًأنًتحميًحقوقًالنازحينًوقدرتهمًعلىًالحصولًعلىًالخدماتً،فيًحالةًتخصيصًمواردًالنظامًالصحيًألنشطةًمكافحةًجائحةً
كورونا .كماًينبغيًلهمًأنًيتجنبواًوهبًالمنشآتًًالصحيةًبكاملًطاقاتهاًلمواجهةًالجائحةً،ألنًالتماسًالرعايةًالصحيةًفيًمكانًآخرًمنً
أجلًظروفًمرضيةًأخرىًلنًيكونًفيًمتناولًمعظمًالنازحينً .

◼

ينبغيًأنًتنظرًالبرامجًاإلنسانيةًفيًاعتمادًأوًتوسيعًنطاقًنماذجًالرعايةًالمجتمعيةًللحفاظًعلىًاألنشطةًوالخدماتًالوقائيةًالرئيسيةًً
المقدمةًللنازحينًالذينًيعانونًمنًحاالتًمرضيةًمزمنةً،وذلكًلتخفيفًالضغوطًعلىًالمنشآتًالصحيةًًً.

الحفاظ على مبادرات بناء السالم
◼ علىًالرغمًمنًالدعواتًالدوليةًلوقفًإطالقًالنارًمنًجانبًواحدًفيًالنزاعاتًالجاري ًة لتمكينًمكافحةًجائحةًكوروناً،فإنًمعظمًالحروبً
فيًمنطقةًالشرقًاألوسطًوأفريقياًلمًتتوقفً.
◼

وفيًظلًالقيودًالمفروضةًعلىًالسفرًالدوليً،من ًالمهمًأنًتعتمدًاألطرافًالدبلوماسيةًآلياتًتدعمًجهودًبناءًالسالم .ويشملًذلكًدعمً
القدراتًالوطنيةًوالمحليةًعلىًإحاللًالسالمً،ودعمًالمبادراتًالعالميةًلوقفًإطالقًالنارًلمنعًموجاتًالهجرةًالجديدة .وينبغيًأنًتحافظً
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هذهًالجهاتًأيضاًعلىًممراتًإنسانيةًللمساعدةًفيًاالستجابةًلجائحةًكوروناً،وتمكينًالسكانًالمتضررينًمنًالنزاعًمنًالتماسًالرعايةً
الصحيةًً.
الحد من العقبات التي تحول دون إشراك النازحين قسرا في عملية صنع القرارات المتعلقة بجائحة كورونا
◼ استفادتًالعديدًمنًاالستجاباتًالتيًأعدهاًالنازحونً،والجهاتًالفاعلةًاإلنسانيةًً،والحكوماتً،لمواجهةًجائحةًكوروناً،منًسمعةًوخبراتً
الجهاتًالفاعلةًالمحليةًفيًالتعاملًمعًالتوتراتًالسياسيةًالتيًتنطويًعليهاًتقديمًالمساعدةًوالتغلبًعلىًتفتتًالنظامًالصحيً .
◼

ومعًذلكً،فالممارساتًالقانونيةًوالمعياريةًالرئيسيةًلحكوماتًالمجتمعاتًالمحليةًالمضيفةًوالجمعياتًالمهنيةًوشركاءًالعملًاإلنسانيً،
تعيقًًمشاركةًالالجئينًوالنازحينًداخلياًبشكلًأعمقًفيًصنعًالقرارًعلىًجميعًالمستويات .فعلىًسبيلًالمثالً ،غالبا ًما ًيتم ًاستبعادًً
منظماتًالالجئينًفيًالغالبًمنًفرقًالعملًالمعنيةًباالستجابةًلجائحةًكورونا .ويحدًذلكًمنًقدرة ًإجراءاتًاالستجابةًلجائحةًكوروناً
علىًالتصديًألوجهًالضعفًمنًخاللً"نهجًشاملًللمجتمعًبأكمله"ًعلىًنحوًماًدعتًإليهًمنظمةًالصحةًالعالميةً .

◼

وتتيحًالحالةًاالستثنائيةًلجائحةًكوروناًفرصةًفريدةًللجهاتًالحكوميةًوالجهاتًًاإلنسانيةًللعملًمعًجهاتًالدعوةًوالمناصرة علىًإزال ًةً
بعضًالعقباتًالقانونيةًوالممارساتًالماليةًوالمعاييرًاالجتماعيةًالتيًتحولًدونًمشاركة أعمق ًمن ًقبل ًالنازحينًفيًصنعًالقراراتً،
والتيًتشكلًنقاطًضعفًلهمًخاللًهذهًالجائحةًوغيرهاًمنًاألزماتًاإلنسانيةً .
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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،
أو إذا كنت ترغب في أن يتم النظر في أمر انضمامك لشبكة المستشارين ،يرجى االتصال بمنصة العلوم االجتماعية في العمل اإلنساني عن
طريق مراسلة آني الودن ( )a.lowden@ids.ac.ukأو أوليفيا تولوك عبر البريد اإللكتروني
( .)oliviatulloch@anthrologica.comوتشمل نقاط االتصال الرئيسية بالمنصة ما يلي :اليونيسيف
()nnaqvi@unicef.org؛ االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ()ombretta.baggio@ifrc.org؛
وفريق بحوث العلوم االجتماعية التابع للشبكة العالمية لإلنذار بتفشي األمراض والتصدي لها (.)nina.gobat@phc.ox.ac.uk

يمثل برنامج العلوم االجتماعية في العمل اإلنساني شراكة بين معهد الدراسات اإلنمائية ،ومنظمة أنثرولوجيكا البحثية ،وكلية لندن للنظافة العامة
والطب المداري .وقد قدم صندوق ويلكم االستئماني ووزارة التنمية الدولية البريطانية التمويل الالزم لدعم استجابة المنصة لجائحة كورونا.
عل ًما بأن اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبيها ،وال تعكس بالضرورة وجهات نظر أو سياسات معهد دراسات التنمية ،أو منظمة أنثرولوجيكا
البحثية ،أو كلية لندن للنظافة العامة والطب المداري ،أو صندوق ويلكم االستئماني أو حكومة المملكة المتحدة.
االستشهاد المقترح :دوكلوس د .وبالمر جيه" )2020( .اعتبارات أساسية :جائحة كورونا في سياق النزوح القسري  -وجهات نظر من
الشرق األوسط وشرق أفريقيا" ،موجز ،برايتون :منصة العلوم االجتماعية في العمل اإلنساني ()SSHAP
تم النشر في يوليو/تموز 2020
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