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 (19-)كوفيد المستجد فيروس كورونا جائحة
 االستعداد واالستجابة المهاجرين والنازحين في أنشطة  شمل

 
 

 ة الشرق األوسط وشمال أفريقيا طقالوطنية في من للجمعيّاتإرشادات 
 

 
 في الشرق األوسط وشمال أفريقيا:خلفية: الهجرة والنزوح ال

 زى ذلك ويع .هافي ويعملون ويتنقلون فريقياأمنطقة الشرق األوسط وشمال  فيالمهاجرين  من ماليينيعيش ال
 والتعليم والتواجد مع العائلة. ،والعبور ،والسفر ،العملمنها  عةأسباب متنوّ إلى 

  ل هؤالء يبقى وصوقد و. انازحين داخلي  الالجئين والك ،راقس  ن حيالنازاألشخاص من ماليين ال اأيض  ثّمة
 اصحي   اخطر  الذي يتنقّل الخطر الصحي على الشخص فيصبح . محدود ا األشخاص إلى المعلومات والعالج

 المستجد ونافيروس كور جائحة ان منلحماية جميع السكّ  المثلى طريقة. لذلك، يتّضح أن الالجميعيتعّرض إليه 
 .تمييزودون استثناء بالتدابير لتشمل الجميع نطاق هو توسيع  (19-)كوفيد

  دية إدارة الشؤون االقتصافي المنطقة )مليون مهاجر  40 أكثر من األخيرة إلى وجود التقديراتتشير
 رصدكز مر) نازح مليون 11( وأكثر من 2019 ينمهاجرين الدوليأعداد ال –األمم المتحدة في واالجتماعية 

 (.النزوح الداخلي
 

 عوامل الخطر على المهاجرين:

  ( 19-)كوفيدالمستجد فيروس كورونا  جائحةتفشي مرتفع لخطر معّرضين إلى المهاجرون والنازحون يُعتبر
 الحالي.

  عوامل الخطرتشمل: 
o ؛الصحية الةالحلرعاية الصحية والوصول إليها، واإلبالغ عن اُسبُل فهم  التي تعرقل اللغوية العوائق 
o  ،لى ، أو إلحصول على الرعايةتحول دون ارسمية  يؤدي إلى عوائقي قد ذالالوضع غير القانوني

 ؛أو الترحيل االعتقال منالحصول على الرعاية بسبب الخوف اإلحجام عن 
o ؛هود الرعاية الصحيةأولويات ج ضمنن والنازحن ووالمهاجر ال يندرج قد 
o ؛ل دون الحصول على الرعاية الصحيةقافية التي تحوالحواجز االجتماعية والدينية والث 
o محدودة؛الدعم شبكات الجتماعية واالشبكات ال 
o  ؛الدعم المتاح معرفةعدم اإلجراءات الصحية وعدم معرفة 
o ؛شخصيةالنظافة الو نظم اإلصحاح وسوء، بما في ذلك االكتظاظ ظروف المعيشة والعمل السيئة 
o الفتقار ذلك ا ، بما فيالصحية والدعم أنظمة الرعايةة التي تحول دون الوصول إلى الماليعوائق ال

 ؛إلى التأمين الصحي
o  لى إن العودة عجرون الموجودون في الحجر الصحي و/أو المتأثرون بإغالق الحدود المها يعجزقد

 ؛نتيجة العزلة أفراد األسرةمع  التواصليفقدون قد و، منازلهم
o فيروس كورونا جائحة صمة العار واللوم لنشرإلى حاالت متزايدة من و المهاجرون تعّرضقد ي 

 ؛(19-)كوفيد المستجد
o  ؛مسؤولو الرعاية الصحية كيفية الوصول إلى المهاجرين والنازحينيجهل قد 
o والمساعدة الموثوقةمعلومات الوصول إلى الكيفية يعرف المهاجرون ببساطة ال د ق. 

 
ا تمن الممكن أن  سرة هؤالء أفراد األالبلد األم. فقد يشعر الموجودين في  جات ألفراد أسر المهاجريناحبرز أيض 
 في البلدان األخرى.وحاجاتهم مصير أقاربهم بالقلق حيال 

احركة ال تعتمدتذكير:  ا اإنساني   نهج   ،إمكانياتهمضعفهم و أوجهجات المهاجرين وحاز على ركّ تو ،الهجرةتجاه  محض 
لهالل جمعيات الصليب األحمر واسياسة االتحاد الدولي ل -أو فئتهم  همأو نوع بغض النظر عن وضعهم القانوني

 (.2009هجرة )األحمر بشأن ال
 

 الوطنية دعم المهاجرين وأسرهم؟ الجمعيّاتكيف باستطاعة 
 ستعدادة االالمستضعفين في أنشط والنازحين المهاجرين شملتدابير هادفة لضمان  ات الوطنيةالجمعيّ ينبغي أن تتخذ 
 واالستجابة.
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 ة.األصلي ابلدانه في التي بقيت ومجتمعاتهم المحلية دعم عائالت المهاجرين ات الوطنيةلجمعيّ اباستطاعة 
 قصد.دعم المجتمعات التي تستضيف المهاجرين والالجئين في بلدان العبور والم ات الوطنيةلجمعيّ ا باستطاعة

 
ا  ل جميع ، لتعزيز وصوفي الدبلوماسية اإلنسانيةات الوطنية لجمعيّ ا أن تشاركفي بعض الحاالت، من المهم أيض 

 .إلى المعلومات والخدمات التي تقدمها السلطات والمنظمات األخرى -النظر عن وضعهم  بغضّ  -المهاجرين 
 

ا جراء هذإ ويمكن مجتمعات المهاجرين.لاجات حالمخاطر والدة إلى تقييم نشطة المحدّ بعض األتستند  من الممكن أن
 .مجتمععاّم لل في تقييمفي إطار أو  منفصلبشكل  تقييمال
 

ات واللغات والثقافات والعاد والنوع االجتماعيالعمر عوامل  دةاألنشطة المحدّ أساليب الدعم وبعض  راعيتيجب أن 
 النازحين.و القراءة والكتابة( للمهاجرينب اإللماممستوى )بما في ذلك 

 
 الوصول إليها لمهاجرينموثوقة يسهل على ارئيسي: معلومات نشاط 

  ُكثير من وباستطاعة ال ،نشاط ا رئيسي ا الوصول إليها لمهاجرينا يسهل علىتوفير معلومات موثوقة  عدّ ي
 .(19-)كوفيدالمستجد  فيروس كورونا جائحة من مخاطر الجمعيات الوطنية القيام به للحدّ 

  ّالهادف  ، أو من خالل التوزيعواالجتماعي الرقمي التواصل هذه المعلومات عبر منصات وسائلنقل  قد يتم
 الدينية واألماكن اآلمنة للمجتمع.ية أو المجتمعالمراكز باستخدام اآلليات المجتمعية مثل 

  بشكل ل رسائال من الممكن عرض، القراءة والكتابةب مستوى اإللمام اللغوية و/أومعالجة العوائق من أجل
س فيرو جائحة . موارد االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر: معلومات عنتصويري
 .(19-)كوفيدالمستجد كورونا 

  أصدر االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر رسائل رئيسية بشأن الحد من مخاطر
الحد من خطر معلومات عن . وتشمل هذه الرسائل (19-فيد)كوالمستجد  كورونا فيروس بجائحةاإلصابة 

صحتك على  كيفية الحفاظ" و"الوجه قناع متى تستخدم، باإلضافة إلى رسائل محددة حول "اإلصابة بالعدوى
 ".ئيةسالمة الغذاال ةمارسم كيفيةالسفر" و" خالل

  بما في ذلك: العربيةالمختلفةمن اللغات في عدد فر هذه الرسائل ا، تتوالمهاجرينالوصول إلى لتعزيز ،، 
 ،والنيبالية ، والبورمية،والمنغولية ،والكورية ،واليابانية ،والفرنسية ،ليزيةكوالصينية واإلن ،والبنغالية

 (الرابطوالتايالندية. ) ،والتيتم ،والتاميلية ،غالوغية )الفلبين(اوالت ،واإلسبانية ،والسنهالية )سريالنكا(

  ّالمزيد من الترجمات. توّفرتحديث هذه الموارد باستمرار مع  سيتم 

 جب تحديثها ي بالتالي،. قد ال تتناسب مع سياقات دول معينة لكلذو، رسائل عامةالذه تجدر اإلشارة إلى أن ه
 للمهاجرين أو النازحين الحصول على العالج. يُمكنلتشمل مواقع المراكز الصحية حيث 

  ّالرسائل. قبل مشاركة هذه الوطنية ةالرسائل الرسمية من وزارة الصحّ  مراجعةات الوطنية يجب على الجمعي 

  ثناء أفي  ،وال سيما المهاجرين ،الضعيفةاجات الفئات حالضوء على ية ات الوطنالجمعيّ  تسلّطينبغي أن
 .واألطراف المعنيةاالجتماعات مع وزارة الصحة 

 
 (19-)كوفيدالمستجد  فيروس كورونا بجائحة: معالجة وصمة العار االجتماعية المرتبطة رئيسينشاط 

  على  جيعالتشمن عدم د ، مع التأكّ المخاطر التي يواجهها المهاجرونالتوعية على وازن بين تحقيق التيجب
 أشخاص من جنسيات معينة مرتبطة بفيروس كورونا.تجاه وصمة العار تعزيز كراهية األجانب أو 

 لقانوني ون وضعهم افقدقد ي التمييز و/أوو، فصلالو القولبة النمطية،وإلى التصنيف،  األشخاصتعّرض قد ي
 .(19-كوفيد)المستجد  فيروس كورونا جائحة افتراض وجود رابط بينهم وبينبسبب 

 حيطمقدمي الرعاية واألسرة واألصدقاء والمفضال  عن ، األشخاص المرضى ذلك سلب ا على قد يؤثّر. 

  كوفيدالمستجد  فيروس كورونا بجائحةتتوفر إرشادات حول معالجة وصمة العار االجتماعية المرتبطة(-
 (الرابط. )(19

 
 ملوإعادة بناء األ (19-)كوفيدالمستجد فيروس كورونا  بجائحة: التعامل مع الضغوط المرتبطة رئيسينشاط 

 إلصابة بفيروس كورونا. خطر ال المهاجرين والنازحين تعّرضسبب المتطوعين  إدراكد من تأكّ ال 
ط في ضغوالتعامل مع ال ساعدهم علىالتي ت رسائل الدعم النفسي واالجتماعيمن خالل  مساعدة المهاجرين

 .ظّل تفشي فيروس كورونا

 من الخوف والذعر. للحدّ فيروس كورونا حقائق حول تقديم المعلومات وال 

  ودعمهم ،المستشفىإدخالهم أو عزلهم أو في الحجر الصحي هم ضعتّم ون الذين المهاجرياإلصغاء إلى 
اإلسعافات األولية الصحة وعلى تدريب دورات الاإلسعافات األولية النفسية التي يمكن إضافتها إلى م باستخدا

https://shared.ifrc.org/#/downloadcollection/%7Beccffbc5-5844-42e8-96ba-82eeec67f8cd%7D
https://shared.ifrc.org/#/downloadcollection/%7Beccffbc5-5844-42e8-96ba-82eeec67f8cd%7D
https://www.communityengagementhub.org/
https://www.communityengagementhub.org/
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 . على صعيد المجتمع

  مجال في للعمل كسفراء  (19-)كوفيدالمستجد  فيروس كورونا جائحة األشخاص الذين تعافوا منحشد
 .في المجتمع المخاطر وبناء الثقة واألملعن اإلبالغ عن 

 من خالل النظم االجتماعية والثقافية والدينية. يةتعزيز أنشطة التوعية المجتمع 

 على  يةفية الوصول إلى الخدمات األساسحول كي لألفراد المتأثرين بفيروس كورونا توفير معلومات عملية
 .جهات االتصال، إلخالطعام والعالج وغرار أماكن الحصول على 

 
 : الدبلوماسية اإلنسانيةرئيسينشاط 

  ّقد. ةالالزم تمنعهم من تلقي المساعدةويواجهها المهاجرون عراقيل وجود ات الوطنية قد تالحظ الجمعي 
 :العراقيل تشمل هذه
o  ؛لعالهمن إثارة  اخوف   ،المستجد فيروس كوروناجائحة عن إحجام السلطات عن تبادل المعلومات 
o القانونيينمساعدة المهاجرين غير في )أو العوائق القانونية( رغبة ال عدم. 

 قرار وقادة صانعي الات الوطنية في الدبلوماسية اإلنسانية إلقناع "، قد تنخرط الجمعيّ في مثل هذه الحاالت
ا  الرأي بالعمل  ".ساسيةللمبادئ اإلنسانية األاالحترام الكامل ضمان ع م ،لصالح الفئات الضعيفةدائم 

  ،ليب األحمر سياسة الدبلوماسية اإلنسانية لالتحاد الدولي لجمعيات الصمراجعة يرجى للمزيد من اإلرشادات
 .(2009والهالل األحمر )

 
 والمساءلة  المشاركة المجتمعية: مقاربة رئيسية

  صل معها والتوا مجتمعات المهاجرينإلشراك والمساءلة التواصل مع المجتمع آليات  ةالوطنيجمعية التحدّد
 تفشي فيروس كورونا. ومنع  ةالصحي ياتتعزيز السلوكبهدف 

 ل صاوتاختيار قنوات الفي إشراك مجتمعات المهاجرين  على والمساءلة التواصل مع المجتمعآلية  تنطوي
 .ناالمتعلّقة بفيروس كورو رسائلالالمناسبة لنشر 

  ّلة ومخاوف وأي أسئ المنتشرة، الشائعاتو، ثيق أي تعليقات على مواد التوعيةات الوطنية تويجب على الجمعي
و ل المباشر أصتواسواء من خالل ال ،مع مجتمعات المهاجرينتبرز، بغّض النظر عن طريق التواصل قد 

 .لخ، إوصناديق االقتراحات ،وات المساءلة مثل الخطوط الساخنةقنمن خالل 

 ا للمجتمع  واألنشطةصميم أساليب التواصل ات الوطنية استخدام هذه المالحظات لتلجمعيّ باستطاعة ا خصيص 
 .باإلضافة إلى إحالة الحاالت إلى أصحاب المصلحة اآلخرين عند االقتضاء ،المستهدف

 كوفيدالمستجد كورونا  فيروس جائحةوالمساءلة في ظّل تفشي  المشاركة المجتمعيةعن  إرشادات تتوافر(-
 (الرابط. )المفّصلة معلوماتالمزيد من التتضمن هي و ،(19

 
 للمزيد من اإلرشادات العاّمة:

  2009سياسة االتّحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر بشأن الهجرة 

  2022-2018للهجرة  التحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمرااستراتيجية  

 (2016) حماية المهاجرين في البلدان التي تعاني من نزاعات أو كوارث طبيعيةتوجيهات ل 
 

 للمزيد من المعلومات والدعم، الرجاء التواصل مع:
 حسام فيصل

 االتحاد الدولي وحدة الكوارث واألزمات في مدير
 في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياالمكتب اإلقليمي 

Hosam.Faysal@IFRC.org  
 

 أنزوليني فابريزيو
 التحاد الدوليااإلقليمي للهجرة في  المندوب

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيافي المكتب اإلقليمي 
Fabrizio.Anzolini@IFRC.org  

 
 جربوعيأيمن 
 التحاد الدوليافي وحدة الرعاية الصحية  مدير

 أفريقيافي منطقة الشرق األوسط وشمال المكتب اإلقليمي 
Aymen.Jarboui@IFRC.org  

https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/nCov_RCCE_Guide_29-01-2020.pdf
https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/nCov_RCCE_Guide_29-01-2020.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Governance/Policies/migration-policy-en.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/12/IFRC_StrategyOnMigration_EN_20171222.pdf
https://micicinitiative.iom.int/guidelines
mailto:Hosam.Faysal@IFRC.org
mailto:Fabrizio.Anzolini@IFRC.org
mailto:Aymen.Jarboui@IFRC.org

