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األزمات الصحية والهجرة

مايكل إيديلشتاين ودايفيد هيامن وخالد كورس

تساهم االستجابات الفردية والجامعية لألزمات الصحية يف وضع استجابة صحية عامة منظمة متنع يف معظم
األحيان الحاجة إىل تهجريات واسعة النطاق .و ُيعدُّ تقييد الحركة السكانية طريقاً غري فاعل يف احتواء األمراض ومع
ذلك تلجأ الحكومات إىل ذلك الحل عند ظهور األزمات الصحية.
مــن بــن السياســات الصحيــة األقــدم التــي انتهجتهــا الحكومــات
هنــاك قوانــن الحجــر الصحــي التــي ُط ِّبقــت خــال أوقات انتشــار
الطاعــون يف أوروبــا يف القــرن الرابــع عــر عندمــا طبقــت عــدة
مــدن شــاطئية عــى البحــر املتوســط العــزل عــى املجتمعــات
املتأثــرة بذلــك الوبــاء وق ّيــدت حركــة الســكان اســتجابة ملخاطــر
األزمــة الصحيــة .وبحلــول القــرن الثامــن عــر ،أصبحــت تلــك
املبــادئ املعيــار املتبــع عــى الحــدود الدوليــة.
ويف عــام  ،1951تبنَّــت منظمــة الصحــة العامليــة تعليــات
اإلصحــاح الدوليــة التــي أعيــد تســميتها فيــا بعــد عــام 1969
إىل تعليــات الصحــة الدوليــة بهــدف توفــر الوقايــة القصــوى
مــن انتشــار األم ـراض املعديــة مــع تخفيــف وطــأة ذلــك عــى
الســفر وحركــة التجــارة إىل أدىن حــد ممكــن .وركــزت تلــك
التعليــات عــى الســيطرة عــى أربعــة أمــراض هــي الكولــرا
والحمــى الصفـراء والطاعــون والجــدري و ُبنيــت تلــك التعليــات
عــى افرتاضــات مفادهــا َّأن األمــراض التــي متثــل تهديــداً عــى
الســفر وحركــة التجــارة الدوليتــن إمنــا هــي أم ـراض قليلــة َّ
وأن
الهجــرة أحاديــة االتجــاه وأ َّنــه ميكــن إيقــاف األمــراض عــى
الحــدود الدوليــة.
لكــنَّ تعليــات الصحــة الدوليــة ال تشــتمل عــى آليــة لإلنفــاذ وال
عــى العقوبــات الالزمــة إزاء الجهــات التــي متتنــع عــن االمتثــال
إىل التوصيــات ،ويف عــام  ،1995وصلــت منظمــة الصحــة العامليــة
إىل اقتنــاع مفــاده َّأن البلــدان مل تبلــغ يف معظــم األحيــان عــن
تلــك األم ـراض األربعــة توخي ـاً لخطــر ذلــك عــى تقييــد حركتــي
ِّ
تغــط التعليــات
الســفر والتجــارة .وباإلضافــة إىل ذلــك ،مل
األمــراض التــي تتســبب يف ارتفــاع معــدالت الوفيــات أو تلــك
التــي تنتــر برسعــة كجائحــة اإلنفلونـزا عــى ســبيل املثــال .فقــد
أثبتــت متالزمــة االلتهــاب الرئــوي الالمنطــي الحــاد ،واملعــرف
باســم وبــاء ســارس ،وكذلــك انتشــار فــروس  H1N1قدرتهــا
عــى االنتشــار عــى املســتوى العاملــي خــال أيــام قليلــة.

مصــدراً للقلــق الــدويل” .وعليــه ،اتخــذت معايــر الصحــة
الدوليــة املنقحــة مقاربـ ًة وقائيــة للتعامــل مــع انتشــار األمـراض
بــن الــدول بالتأكيــد عــى مســؤولية الــدول الوطنيــة تجــاه
اتجــاه أحــداث األمـراض واحتوائهــا يف املصــدر وذلــك مــن خالل
الطلــب إىل تلــك الــدول بنــاء قدراتهــا الرئيســية يف الصحــة
العامــة وصــون تلــك القــدرات .وفرضــت التعليــات أيضــاً
عــى الــدول أن تقــدم تقاريرهــا حــول األحــداث التــي متثــل
مصــدراً للقلــق الــدويل إىل منظمــة الصحــة العامليــة متهيــداً
النتهــاج التدابــر الدوليــة املناســبة القامئــة عــى األدلــة .ورغــم
التــزام الــدول بالتعليــات املذكــورة ،مــا زال بعضهــا يعــود
مجــدداً إىل مامرســة العــزل وتقييــد الحركــة ،والتهديــد بإغــاق
الحــدود أو إصــدار قــرارات بإغالقهــا فعليــاً أو فــرض القيــود
عــى الســفر ســيعاً منهــا ملنــع الداخلــن مــن نقــل العــدوى
إىل أراضيهــا .فاســتجابة لوبــاء ســارس عــام  ،2003عــى ســبيل
املثــال ،أغلقــت كازاخســتان حدودهــا مــع الصــن عــى امتــداد
 1700كيلومــر واشــتمل اإلغــاق الحركــة الجويــة وحركــة
الســكك الحديــدة والطــرق ،وكذلــك أغلقــت روســيا معظــم
منافذهــا الربيــة مــع الصــن ومنغوليــا .ويف عــام  ،2009خــال
جائحــة  ،H1N1ع َّلقــت الصــن رحالتهــا الجويــة مــن املكســيك
وفحصــت ودققــت كل رحلــة دوليــة قادمــة وكانــت تفــرض
الحجــر الصحــي عــى الرحلــة كاملــة إذا تبــن وجــود أي مســافر
فيهــا يشــكو مــن ارتفــاع يف الح ـرارة فــوق  37.5مئويــة .لكــنَّ
جميــع تلــك التدابــر كانــت تعــارض اإلرشــاد الــذي قدمتــه
منظمــة الصحــة العامليــة.

الهرب استجابة لألزمات الصحية

مــن النــادر أن يتحــرك الســكان عــى نطــاق واســع نتيجــ ًة
مبــارش ًة لألزمــة الصحيــة .وعندمــا يحــدث ذلــك ،متيــل الهجــرة
ألن تكــون نزوحــاً داخليــاً (إىل األقاليــم واملناطــق الخارجيــة
املتاخمــة ملنطقــة األزمــة) وعــادة مــا تكــون تلــك الهجــرة
مؤقتــة وتبــدأ يف مراحــل األزمــة الصحيــة املبكــرة عنــد عــدم
توافــر كثــر مــن املعلومــات أو عنــد ورود معلومــات متضاربــة
ومــن هنــا ،خضعــت تعليــات الصحــة العامليــة إىل املراجعــة أو غــر دقيقــة .ففــي مدينــة ســورات الهنديــة ،أدى انتشــار
والتنقيــح منــذ عــام  ،2007منتقلــة مــن الحديــث عــن األم ـراض الطاعــون عــام  1995إىل هــرب نصــف مليــون شــخص مــن
املحــددة إىل الرتكيــز عــى “أحــداث الصحــة العامــة التــي مت ِّثــل املدنيــة .وخــال تفــي وبــاء ســارس عــام  ،2003غــادر مــا
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يصــل عــدده إىل مليــون شــخص مــن بكــن متوجيهــن إىل قــرى
أرسهــم لكنهــم عــادوا جميعــاً بعــد انحســار األزمــة.
وكذلــك الهجــرة العابــرة للحــدود نتيجــة األزمــات الصحيــة فهي
نــادرة لكنهــا تحــدث عــى أي حــال .فبــن عامــي  2008و،2009
عانــت زمبابــوي مــن أســوء تفـ ٍّ
ـش لوبــاء الكولــرا وفــاق عــدد
الحــاالت املشــتبه بهــا  98000حالــة يف حــن قــى الوبــاء عــى
 4276شــخصاً .وبحلــول يناير/كانــون الثــاين  ،2009قبــل وصــول
التفــي ذروتــه ،هــرب مــن زمبابــوي إىل جنــوب أفريقيــا مــا
يقــدر عــدده بـــ  38000شــخص مــع َّأن األثــر الدقيــق لتفــي
الكولــرا عــى الهجــرة مــن زمبابــوي إىل جنــوب أفريقيــا يصعــب
تقييمــه نظــراً للتنــوع الكبــر يف مســ ِّببات الهجــرة آلالف
الزمبابويــن العابريــن للحــدود كل يــوم.
ومــن إحــدى خصوصيــات األزمــات الصحيــة قــدرة األفــراد
واملجتمعــات عــى التخفيــف مــن آثــار األزمــة .فقــد ثبــت
التحســن التدريجــي يف فهــم األمــراض املعديــة والعوامــل
َّأن
ّ
املســببة لهــا وأمنــاط انتقالهــا والطــرق املثبــت فعاليتهــا
يف الســيطرة عــى انتشــارها ،قــد َّ
مكــن األفــراد والســكان
والحكومــات يف تبنــي الســلوك الوقــايئ يف كثــر مــن الهجــرة
املســتبقة الطوعيــة منهــا والقرسيــة .فاألفعــال الفرديــة أو
الجامعيــة تخفــف مــن خطــر األم ـراض وتقــدم بدي ـ ًا للهــرب
مــن األزمــة ،وذلــك مــن ضمــن األســباب التــي تفــر ســبب
اختيــار النــاس لعــدم مغــادرة املنطقــة التــي تحــدث فيهــا
أزمــة صحيــة .فأثنــاء تفــي مــرض ســارس يف عــام  ،2003تبنــت
تورنتــو يف كنــدا ،التــي كانــت أكــر دولــة عانــت مــن الوبــاء
خــارج قــارة آســيا ،اســراتيجية طوعيــة للحجــر الصحــي ضمــن
البيــوت مــدة عــرة أيــام لألفــراد الذيــن كانــوا عــى متــاس
مــع حــاالت اإلصابــة ،وبلــغ عــدد األفــراد املحجــور عليهــم
 23103أشــخاص منهــم  27صــدر بشــأنهم أمــر قانــوين بالحجــر
الصحــي اإلجبــاري .وخــال جائحــة  H1N1عــام  ،2009أوصــت
منظمــة الصحــة العامليــة بتطويــر اللقــاح وتوزيعــه واســتخدام
االســتطابات املضــادة للفريوســات وأوصــت بفــرض اإلغــاق عىل
املــدارس وتعديــل أمنــاط العمــل والعــزل الشــخيص لألفـراد التي
تظهــر عليهــم أعــراض اإلصابــة باملــرض وقدمــت اإلرشــادات
والنصــح ملقدمــي الخدمــة وأوصــت بإلغــاء االجتامعــات
الجامعيــة للتخفيــف مــن الجائحــة .وذكــرت املنظمــة رصاحــة
تــوص بفــرض القيــود عــى الســفر.
أ َّنهــا مل
ِ

مــا تكــون الهجـرات الســكانية العبــارة للحــدود ضمــن ســياق
أزمــة إنســانية أوســع نطاقــاً وغالبــاً مــا ميثــل ذلــك تهديــداً
عــى حيــاة النــاس ومــن األرجــح أن يكــون ســبباً مبــارشاً يف
الحركــة الســكانية .وحتــى لــو مل تكــن الواقعــة الضمنيــة
مفاجئــة أو كارثيــة كــا الحــال يف االنهيــار التدريجــي
ِ
للدولــة يف زمبابــوي ،تحــدث الهجــرة الناتجــة عــن األزمــات
الصحيــة عــى خلفيــة الهجــرة املوجــودة قبــل األزمــات نحــو
املهجــرون نتيجــة األزمــة
البلــدان املجــاور ،ويســتخدم فيهــا ّ
الصحيــة النمــط ذاتــه مــن الحركــة الــذي تتبعــه الفئــات
املهجــرة األخــرى .وهــذا مــا يص ّعــب مــن عــزو الهجــرة
َّ
مبــارشة إىل الصحــة أو تحديــد األعــداد الفعليــة لألشــخاص
املهجريــن بفعــل األزمــات الصحيــة .وعندمــا يتنقــل النــاس
َّ
نتيجــة األزمــات الصحيــة ،مييلــون إىل التحــرك إىل الداخــل عــر
مســافات قصــرة وميكثــون يف مــكان النــزوح مــدداً قصــرة مــن
الزمــن نســبياً وغالب ـاً مــا يكــون ذلــك بســبب إســاءة فهمهــم
لألزمــة الصحيــة والذعــر الــذي يعرتيهــم إزاءهــا.
ومــع َّأن االســتخدام الفــردي والجامعــي لتدابــر تخفيــف أثــر
األزمــات الصحيــة قــد يكــون مــن األســباب املفــرة لعــدم
تســبب األزمــات الصحيــة يف الهجــرة فليــس مــن الــروري أن
تكــون تلــك االســتجابات ممكنــة الحــدوث يف البلــدان التــي
تعــاين مــن شــح يف املــوارد والبنــى التحتيــة والتــي تحــدث
فيهــا معظــم األزمــات الصحيــة.
أمــا الفهــم الحــايل الشــائع حــول آليــات انتشــار األمــراض
فمفادهــا َّأن األم ـراض ال ميكــن إيقافهــا عــى الحــدود .فقــد
أظهــر تفــي األمــراض ،مثــل :ســارس و َّ ،H1N1أن حجــم
الســفر العاملــي ورسعتــه ميكــن أن يتســببا يف انتشــار األمـراض
عاملي ـاً يف بعضــة أيــام .ومــن جهــة أخــرى ،ال تقــدم النــاذج
الحســابية الرياضيــة كثــراً مــن اإلثباتــات عــى َّأن فــرض
القيــود عــى الســفر ســوف يخفــض مــن انتشــار األمــراض.
وقــد انعكســت تلــك الحقيقــة عــى تعليــات الصحــة العامليــة
التــي ال تركــز كثــراً عــى تدابــر الرقابــة عــى الحــدود بــل
تركــز أكــر عــى اكتشــاف املــرض يف املصــدر واالســتجابة لــه
هنــاك وكذلــك تركــز عــى قنــوات االتصــال العامليــة .وتتيــح
هــذه اإلرشــادات أيضـاً إىل تصميــم اســتجابة مخصصــة مبنيــة
عــى األدلــة املتاحــة ميكــن اســتخدامها فــور وقــوع األزمــات
بالرتكيــز عــى الحــد مــن انتشــار املــرض.

الخالصات
ويف حــن تتضمــن إرشــادات الصحــة العامليــة تدابــر حكوميــة
يصعــب عــزو الهجــرة الجامعيــة مبــارشة لألزمــات الصحيــة متعلقــة بالســفر للحــد مــن انتشــار األمــراض مثــل تدابــر
خاصــة بالنســبة للهجــرة العابــرة للحــدود بــن الــدول .فعــادة الســيطرة االتجاهيــة ( )vector controlعــى منافــذ الدخــول
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خصــص لتقديــم
الجويــة أو البحريــة أو الربيــة ،فهــي مل ُت ّ
التوصيــات حــول املســائل املتعلقــة بالهجــرة يف ســياق األزمــات
الصحيــة ومنهــا عــى ســبيل املثــال وضــع األف ـراد أو الفئــات
الســكانية املغــادرة ملنطقــة تشــهد أزمــات صحية.فاألفــراد
العابــرون للحــدود الدوليــة بهــدف واحــد رصف هــو الهــرب
مــن األزمــة الصحيــة فمــن غــر األرجــح أن يحصلــوا عــى
صفــة الالجئــن وفقـاً التفاقيــة عــام  1951بــل قــد ُينظــر إليهــم
عــى أنهــم ليســوا ســوى مهاجريــن عاديــن.

املعديــة واملشــكالت الصحيــة األخــرىُ ،تح ّتــم زيــادة الهجــرة
املتعلقــة بالصحــة تقديــم تعريــف أفضــل لصفــة الهجــرة .وال
بــد مــن بــذل جهــود أكــر لتشــجيع الحكومــات واملنظــات
عــى العمــل مــع الهجــرة والســكان املهاجريــن لفهم إرشــادات
الصحــة العامليــة واالمتثــال لهــا كوســيلة لتعزيــز القــدرة عــى
منــع الهجــرة املرتبطــة باألزمــات مــع ضــان الحاميــة األفضــل
املمكنــة مــن األم ـراض.

التوصيات

ومــع َّأن هنــاك إج ـراءات قانونيــة تتعلــق بالجانــب الصحــي ■■ ُيطلــب إجــراء مزيــد مــن األبحــاث عــى أثــر األزمــات
الصحيــة عــى الهجــرة خاصــة يف متييــز العوامــل الصحيــة
يجــب عــى مقــدم طلــب اللجــوء أن يفــي بهــا ،خاصــة
عــن غريهــا مــن دوافــع الهجــرة.
بالنســبة لألفــراد املصابــن بفــروس نقــص املناعــة البرشيــة
 ،HIVمل يكــن اللجــوء ُينــح بنــاء عــى اإلصابــة باملــرض
بــل عــى أســاس خــوف الفــرد مــن االضطهــاد املرتبــط بــن ■■تحقيــق قــدر أكــر مــن االنســجام املطلــوب بــن تعليــات
الصحــة الدوليــة وسياســات الهجــرة ومامرســاتها عــى
اإلصابــة بفــروس  HIVوالتوجــه الجنــي .وباملقابــل ،هنــاك
املســتويات الوطنيــة والدوليــة بغيــة إثــراء االســتجابات
أفـراد مؤهلــون للحصــول عــى صفــة الالجئــن لكــنَّ طلباتهــم
الحكوميــة التــي تســاعد الســكان عــى تجنــب الهجــرة
ُرفضــت ثــم ُر ِّحلــوا بســبب إصابتهــم بذلــك الفــروس فيــا
خــال األزمــات الصحيــة.
ميثــل الحــاالت األكــر مشــاهدة .وقــد برنامــج األمــم املتحــدة
املشــرك املعنــي باإليــدز َّأن القيــود املفروضــة عــى الهجــرة
عــى خلفيــة اإلصابــة بفــروس  HIVتنتهــك باســتمرار أحــد ■■عــى املســتوى الوطنــيُ ،يطلــب تحقيــق مزيــد مــن
التنســيق بــن الهيئــات الحكوميــة الصحيــة وتلــك املعنيــة
مبــادئ حقــوق اإلنســان وهــو حــق عــدم اإلعــادة القرسيــة.
بشــؤون الهجــرة .وينبغــي أن تو ّفــر سياســات الهجــرة
لكــنَّ كل تلــك القضايــا تقــع خــارج نطــاق إرشــادات الصحــة
الوطنيــة أيضـاً املســاعدة والحاميــة لالجئــن القادمــن مــن
العامليــة.
مناطــق متأثــرة باألزمــات الصحيــة أو الذيــن يواجهــون
خيــار العــودة إليهــا ويجــب أن يكــون ذلــك بعــدة طــرق
ولعلــه مــن املمكــن توســيع نطــاق املرونــة املمنوحــة يف
منهــا تعليــق أوامــر الرتحيــل إىل حــن انحســار األزمــة
الترشيعــات الوطنيــة لألشــخاص الذيــن مل يســتوفوا املعايــر
الصحيــة.
القانونيــة لصفــة اللجــوء لكنهــم يف الوقــت نفســه ســيواجهون
الخطــر إذا مــا ُأعيــدوا إىل بلدانهــم بحيــث تشــتمل تلــك
التوســعة عــى األشــخاص القادمــن مــن بلــدان تواجهــه أزمــات مايكل إيديلشتاين Michael.edelstein@doctors.org.uk
صحيــة .ويف الواقــع ،هنــاك بعــض األحــكام املوجــودة املشــابهة زميل يف مجال علم األوبئة يف هيئة الصحة العامة يف السويد ،
لذلــك منهــا عــى ســبيل املثــال مــا ينطبــق عــى األشــخاص www.folkhalsomyndigheten.se/
الذيــن تأثــرت بلدانهــم بالكــوارث طبيعيــة (كــا الحــال يف
السياســة األمريكيــة تجــاه كل مــن مونتســرات وهاييتــي) .ودايفيد هيامن  David.Heymann@phe.gov.ukأستاذ علم
وملــا كانــت الكــوارث الطبيعيــة يف أغلــب األحيــان تقــود إىل األوبئة املعدية يف كلية لندن للصحة الشخصية والطب املداري
تبعــات صحيــة ،ال بــد مــن تســهيل ذلــك الفهــم نســبياً .وهنــا ،وكريس الصحة العامة-إنجلرتا www.lshtm.ac.uk
يكمــن التحــدي يف السياســات إذ ال بــد مــن معرفــة متــى ميكن
رفــع الحظــر عــى الرتحيــل عــى أســاس األزمــات الصحيــة بــل وخالد كورس  k.koser@gcsp.chمساعد مدير مركز جنيف
ســيكون مــن املنطقــي أيضـاً مواءمــة ذلــك كلــه مــع إعالنــات للسياسة األمنية  www.gcsp.chوزميل رئييس غري مقيم،
منظمــة الصحــة العامليــة وفق ـاً إلرشــادات الصحــة العامليــة .مرشوع إل إس إي حول النزوح الداخيل
ويف هــذا العــامل الــذي تتســارع فيــه حركــة الســفر والتجــارة
والتغــر املناخــي أيض ـاً والــذي تتزايــد فيــه حــاالت األم ـراض

www.brookings.edu/about/projects/idp

