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ودونكهم: ناديا ِكْڤِلن ، وهي موّظفة برامج، يف املنظمة الدولية 
للهجرة يف إثيوبيا، وعمر َخرْيي، وهو مدير مرشوع، يف املنظمة 
الدولية للهجرة يف الصومال، وعبد القادر عبدو، وهو موّظف 

ْف الصحّي، يف املنظمة الدولية  النَّظافة واملاء الَعْذب والصَّ
للهجرة يف الصومال، وماريانا ِدْيُسوزا، وهي موّظفة برامج، يف 

املنظمة الدولية للهجرة بجنوب السودان، وماري أهالي أهوما، 
وهي موّظفة عمليات، يف املنظمة الدولية للهجرة بجنوب 
السودان، وأندرو إمباال، وهو موّظف رئيس يف االستجابة 

للطوارئ الصحية يف الهجرة، يف املكتب اإلقليمي للمنظمة الدولية 
للهجرة يف نريويب.

 WHO )2020( ’Rational use of personal protective equipment for .1
 coronavirus disease and considerations during severe shortages’

ات الحامية الشخصية ملرض فريوس كورونا واعتبارات يف زمن  )االستعامل الرشيد ملعدَّ
ديد( النَّْقِص الشَّ

 bit.ly/WHO-2020-PPE-COVID-19
2. ناديا ِكْڤِلن، من مراسالٍت شخصية

العوائق يف طريق الوصول إىل الخدمات واملساعدة يف زمن داء الُحَمة التاجية 
راً مبارشاً رين ترضُّ )كوڤيد 19(: التعلُّم من املترضِّ

ڤييك ماو وِنيكول ُهْغَلند

ُتْلِقي البحوث الحديثة يف عدد من البلدان الضوَء عىل وجوِه تفاوٍت كبرية يف الوصول إىل خدمات الصحة 
العامة األساسّية يف جائحة داء الُحَمة التاجية )كوڤيد 19(. وعىل الدول مسؤولّيُة التعلُّم مام يحدث يف 

جائحة الساعة ومعالجة العوائق القامئة. 
َنَشأَ من وجوٍه كثريٍة عن جائحة داء الُحَمة التاجية )كوڤيد 19( 
متاسٌك بني البلدان وداخل املجتمعات املحلية وهي تبذل الجهد 
االجتامعّي  الَوْقِع  وجعِل  العامة  الصحة  مخاطر  معالجة  يف 
من  جملٍة  منارصة  وبعد  يكون.  ما  أقل  للفريوس  واالقتصادّي 
الفاعلني للحكومات ومشاركتهم إياها عظيَم منارصٍة ومشاركة، 
ظهرت بعض سنن العمل الحسنة، ومنها توسيع الوصول املجاين 
إىل اختبار داء الُحَمة التاجية )كوڤيد 19( والعالج واللقاحات 
لجميع املهاجرين، من غري نظٍر إىل أوضاعهم، ومتكني املهاجرين 
لهم سامت  ليس  الذين  والناس  األسباب  بهم  تقّطعت  الذين 
ولكن  األساسية.  الخدمات  إىل  الوصول  من  )تأشريات(  دخول 
مع وجوب قبول هذه التطورات السياسية ومنارصتها وتكرارها، 
يجب علينا أيضاً التفكري يف ما تعنيه هذه الحال الفريدة وحالة 
الطوارئ هذه يف الصحة العامة العاملية للذين تعرتضهم عوائق 
باستمراٍر يف طريق وصولهم إىل الخدمات األساسية –من ذلك ما 
يحول دون لقاحات داء الُحَمة التاجية )كوڤيد 19(–، والتفكري 
أيضاً يف كيفية تقاطع ذلك هو ونتائج الصحة الفردية والعامة. 

ق املخترب العاملّي للهجرة التابع للصليب األحمر والهالل  وقد نسَّ
التاجية  الُحَمة  داء  سياسة  تأثري  كيفية  دار حول  بحثاً  األحمر 
)كوڤيد 19( يف وصول املهاجرين إىل الخدمات األساسية، فبنيَّ 
البحث باملثال أنه مع أن راسمي السياسات يقولون »إننا كّلنا 
يف األمر معاً« فأصوات البعيدين جّدا عن أوطانهم تروي قصًة 
فإّنا  املهاجرين،  هّمه يف جميع  البحث  ركز  قد  وإذ  مختلفة.1 

نركز هّمنا هاهنا يف األشخاص الذين يطلبون اللجوء2 والالجئني: 
فعوامل الخطر املتزايدة عليهم من عدوى داء الُحَمة التاجية 
الحفاظ  يف  تعرتضهم  التي  يات  واملتحدِّ وانتقالها،   )19 )كوڤيد 

عىل سالمتهم وصحتهم. 

يات الجديدة التي  ولعوائق الوصول الطويلة األمد، مع املتحدِّ
عىل  كامنٌة  قّوٌة  العام،  الصحّي  والحجر  الحركة  قيود  بها  تأيت 
اإلرضار مبا يبذل من جهد يف الصحة العامة. وقد أجرى البحث 
مثانية  يف  الوطنية  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  جمعيات 
والسودان  والفلبني  وإثيوبيا  ومص  وكولومبيا  أسرتاليا  بلدان: 
متعّمقة  نظرات  أيضاً  )وأخذت  املتحدة  واململكة  والسويد 
من منطقة الساحل(.3 وخلصت النتائج إىل أن طرائق املقاربة 
أن  يجب  ودعمهم  والالجئني  املهاجرين  إىل  للوصول  الشاملة 
واملحلية  الوطنية  التأهب  خطط  من  ينفصل  ال  جزءاً  تكون 
ملواجهة الجائحة واالستجابة لها والتعايف منها، وذلك لإلنهائها 
وضامن إتاحة الفرصة للجميع لتلقي املساعدة عىل وجٍه كريٍم 
داعم. وإذا مل تستكمل السياسات الشاملة بإرشادات تشغيلية 
ملعالجة العوائق يف ما يارس يف الواقع، فستظلُّ مخاطر الصحة 

العامة قامئة. 

اإلقصاء القانوين
َ اإلقصاء عىل أساس الصفة القانونية باعتباره عائقاً رئيساً يف  ُعنيِّ
الرعاية الصحية،  سبيل الوصول إىل الخدمات األساسية، ومنها 
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 %67 أشار  املثال،  سبيل  عىل  أسرتاليا،  ففي  الجائحة.  أثناء  يف 
إىل  رصيحًة  إشارًة  قوبلوا  الذين  املسجلني  غري  املهاجرين  من 
باعتبارها  )التأشرية(  الدخول  األهلية بسبب حالة سمة  انتفاء 
واجه  وقد  الدعم،  عىل  حصولهم  سبيل  يف  الرئيس  العائق 
100% منه درجًة معّينًة من الصعوبة يف الوصول إىل الخدمات 
األساسية، ومنها الرعاية الطبية أو الطعام أو السكن أو املعونة 
يف  ُدرَِست  التي  البلدان  معظم  أن  من  الرغم  وعىل  املالية. 
الُحَمة  آخر املطاف قد أتاحت الوصول املجاين إىل اختبار داء 
بالرضورة  ليس  )ولكن  للجميع  وعالجه   )19 )كوڤيد  التاجية 
مقلقات  منعت  أوسع(،  التي هي  العامة  الصحة  إىل خدمات 
عم.  الدَّ إىل  الوصول  من  الكثريين  والخوف  والسالمة  الصحة 
)مع فرض  فيها  الهجرة  تجرى فحوص  املتحدة،  اململكة  فهذه 
آمنة عندما  يعانون حال هجرٍة غري  الذين  الرسوم( لألشخاص 
يطلبون الحصول عىل رعاية صحية ثانوية، مع أن هذا ال ينطبق 
عىل حال اختبار داء الُحَمة التاجية )كوڤيد 19( وعالجه، إال أن 
الخوف من إنفاذ قوانني الهجرة ما يزال حقيقّياً، وهو ما يعوِّق 
 َ رغبَة الناس يف الدخول يف الخدمات الصحية. ويف أسرتاليا، بنيَّ
ُد خدمٍة صحية أنه »لن يحرض األشخاص إىل املستشفى مع  مزوِّ
أنهم ليسوا بخرٍي، وذلك بسبب خوفهم من التَّبليغ أو اإلبعاد أو 
الَحْجز«، هذا مع مجانّية الوصول إىل اختبار داء الُحَمة التاجية 

)كوڤيد 19( وعالجه. 

وقـد سـّلط البحث الضـوَء عىل التطبيق غري املتَّسـق للقوانني 
ُ الحاجـة إىل َقرِْن  والسياسـات ذات الصلـة باألمـر، وهـذا ُيبنيِّ
تغيـريات السياسـة العامـة باإلرشـادات التشـغيلية ملوظفـي 
ت الحكومة  الصفـوف األماميـة. مثـال ذلـك مـص، ففيها مـدَّ
مـدة تجديـد تصاريـح اإلقامـة لالجئني وسـمحت باسـتعامل 
التصاريـح املنتهيـة الصالحيـة للوصـول إىل بعـض الخدمات، 
ومنهـا الرعايـة الصحيـة. ومـع ذلـك، بـنيَّ امُلسـتطَلُعون أّن 
هـذه السياسـة عـىل الصعيـد الوطنـي مل يظهـر أثرهـا دامئـاً 
عـىل الصعيـد املحـيّل يف تقديـم الخدمـات عنـد الصفـوف 
األماميـة، وبعضهـم ُمِنـَع من الوصـول إىل الدعم. وقـد َوَضَح 
ذلـك أيضـاً يف أسـرتاليا، إذ َذَكـَر أحـد مـزوِّدي الخدمـة أّن: 
»]هنـاك[ لَْبسـاً يف اختبـار داء الُحَمـة التاجيـة )كوڤيـد 19( 
أحـد  الخدمـات. ذهـب  العمـالء ومـزوِّدي  بـني   ... املجـايّن 
العمـالء إىل عيـادة خاّصـة وقـد وّجهـه إليهـا ]موّظـف[ يف 
الصحـة العامـة. فلـم يقتـص رضر ذلـك عىل وصولـه هو إىل 
الرعايـة الصحيـة ولكـن أرّض أيضـاً بوصـول مجتمعـه املحيّل 
إليهـا. إذ فـرض عليـه أن يدفـع يف مقابـل االختبـار ... فـكان 
مـن ذلـك أن يكـون بادئ الـرأي عند النـاس أن االختبار ليس 
باملّجـان ... وهـذا إمنا ينشـئ عائقاً ]و[نفوراً يف املسـتقبل من 

االختبار«.  إجـراء 

الحصول عىل املعلومات
يرتبـط نقـص املعلومـات التـي يكـن الوصـول إليهـا حـول داء 
والقنـوات  املنطوقـة  باللغـات   )19 )كوڤيـد  التاجيـة  الُحَمـة 
املسـتعملة عنـد جامعـات املهاجريـن والالجئـني ارتباطـاً مبارشاً 
بصّحـة الفـرد واملجتمع املحـيّل. إذ قال أحد الالجئـني يف اململكة 
املتحـدة واصفـاً الحـال: »النـاس يف حـرية شـديدة ... ال يحصلون 
عـىل املعلومـات الصحيحـة ... وال يعرفـون مـا يفعلـون، حّتـى 
إنهـم ال يعلمـون إىل أيـن يذهبـون للحصـول عـىل املعلومـات 
...«. ففـي مـص، دعـم موّظفـو الجمعيـة الوطنيـة واملتطوعون 
الحكومـَة يف ترجمـة الرسـمّي مـن رسـائل الصحـة العامـة مـن 
املهاجـرون  بهـا  يتحـدث  التـي  اللغـات  إىل  العربيـة  اللغـة 
يـن بـأّن املعلومـات األساسـية مـا وصلـت إىل  والالجئـون، مقرِّ
معلومـات  إىل  سـبيل  فبـال  املحلّيـة.  املجتمعـات  هـذه  أهـل 
الوقايـة مـن داء الُحَمة التاجية )كوڤيـد 19( وإىل مكان االختبار 
والعـالج وكيفّيـة الوصـول إليهـام، تشـتدُّ مخاطر زيادة االنتشـار 

أو انتقـال العـدوى. 

عوائق مالية
عـىل أّن الوصـول إىل الرعايـة الصحية والحصول عـىل املعلومات 
ليسـا وحدهـام اللـذان فيهـام قـّوة عـىل دعـم أو تقويـض مـا 
يبـذل مـن جهـد يف الصحـة العامـة للسـيطرة عىل الفـريوس. إذ 
بـني الوصـول إىل الرعايـة الصحيـة واآلثـار االقتصاديـة تداخـل. 
وكانـت العوائـق املاليـة يف طريـق الرعايـة الصحيـة موجـودة 
سـبل  فقـدان  بسـبب  أثنائهـا  يف  ازدادت  ثـم  الجائحـة  قبـل 
ْخـل. وكانـت املصاعـب االقتصاديـة وانعـدام األمن  املعـاش والدَّ
املـايل أحـد اآلثـار الرئيسـة التـي أَبَرزََهـا البحـث. فقد قـال أحد 
حـًا: »إّن العامـل الرَّئيـسَ يف الوصـول  املسـتطَلعني يف مـص موضِّ
بالعمـل،  املـال  املـال، واملـرء يحصـل عـىل  الخدمـات هـو  إىل 

ر بالَحْجـر«.  والعمـل تـرضَّ

ْخل هذه مبَْيٍل إىل إقصاء املهاجرين الذين  وقد اقرتنت خسارة الدَّ
ليس لهم إقامة دامئة )وفيهم الالجئون واألشخاص الذين يطلبون 
أو  للمواطنني  االقتصادي  االجتامعي  الدعم  تدابري  من  اللجوء( 
املقيمني الدامئني، مع إقصائهم من خدمات الرعاية االجتامعية 
العاّمة والوصول إىل اإلسكان العام. ويزيد هذا اإلقصاء احتاملية 
الطبي،  العالج  إىل  الوصول  وينع  آمنة،  غري  مساكن  العيش يف 
ويسهم يف زيادة مخاطر العدوى وانتقالها ألّن الناس غري قادرين 
أو  الجسدي  التباعد  )مثل  العامة  الصحة  توصيات  اتباع  عىل 
أنهم  االستطالع  شملهم  ن  ِممَّ  %14 ذكر  أسرتاليا،  ففي  الَعزْل(. 
التعرُّض  َخَطَر  مواجهتهم  مع  العمل  يف  االستمرار  إىل  اضطروا 
عم املايل. وبسبب  للفريوس، فلم يكن لهم وسيلٌة أخرى إىل الدَّ
ومص  املتحدة  اململكة  يف  املعاش  سبل  وفقدان  الكلفة  زيادة 
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َصُعَب عىل املستطلعني رشاء الصابون ومعقم اليدين والكاممات 
التي تحفظ لهم سالمتهم. 

التوصيات
تشري األدلة إىل أّن تفاقَم عوائق ما قبل الجائحة يف طريق الخدمات 
األساسية يسهم يف إحداث تأثريات غري متناسبة يف صّحة األشخاص 
اللجوء والالجئني وسالمتهم وُحْسن أحوالهم. فأّما  الذين يطلبون 
الدعم  إىل  وصولهم  دون  تحول  التي  العوائق  أّدت  فقد  األفراد، 
بالصحة  املرتبطة  سّيام  وال  الصحية،  النتائج  تدهور  إىل  الصحي 
 ]19 »]كوڤيد  مصارحاً:  مص  يف  الالجئني  أحد  قال  إذ  العقلية. 
َقَلَب حياتنا رأساً عىل عقب ... إّنا بالحّق مرضوحون )مصدومون 
التي تعرتض  العوائُق  نفسانّياً(« وأما يف املجتمع املحيّل، فتستمر 
الخدمات األساسية وسنُن العمل اإلقصائّيُة يف تعريض كّل الناس 

للخطر. 

حقوق  احرتام  عن  األساسية  املسؤولية  الدول  عاتق  عىل  تقع 
اإلنسان وحاميتها وإعاملها لجميع املهاجرين، ويف ذلك حقوقهم 
االقتصادية واالجتامعية. فيويص التقرير البحثي بأن تعمل الدول 
وأصحاب املصلحة اآلخرين معاً لضامن أن يكون كّل املهاجرين من 

غري نظٍر إىل صفتهم القانونية: 

التي  	  19 لكوڤيد  والوطنية  املحلية  االستجابات  يف  ُمدَخلنَي 
تضمن الوصول إىل الخدمات األساسية، ومنها الرعاية الصحية 
ْف  والصَّ الَعْذب  واملاء  النَّظافة  وخدمات  والغذاء  واإلسكان 
يف  عم  والدَّ والتَّعليم  االجتامعي  النفساين  عم  والدَّ الصحّي 

الطوارئ وخدمات الحامية.

قة وموثوق بها وتأيت  	 نني من الحصول عىل معلومات ُمدقَّ وُممكَّ
مستقبل  تأيت يف  جائحٍة  وكّل  )وعن   19 كوڤيد  عن  وقتها  يف 

الزمان( بلغٍة يفهمونها وبقنوات َنرْشٍ يسرٌي الوصول إليها.

ولقاحه،  	 وعالجه   19 كوڤيد  اختبار  سياسات  يف  وُمدَخلنَي 
واملساواة بينهم يف الوصول إىل ذلك.

ننَي من الوصول إىل الدعم االجتامعّي االقتصادّي املرتبط  	 وُممكَّ
بالجائحة )اآلن ويف املستقبل( إذا هم احتاجوا إليه.

القوانني  تكييف  يف  االستمرار  إىل  أيضاً  الدول  وتحتاج  هذا 
والسياسات املعمول بها اليوَم لضامن الوصول الشامل إىل الخدمات 
األساسية، وإتاحة إرشادات تشغيلية وتدريب لتوسيع املدارك عند 
االستحقاقات  تكون  أن  لضامن  األمامية  الصفوف  يف  امُلستجيبنَي 
الواقع. ثم يجب أن يكون لألشخاص  قًة يف  القانون محقَّ التي يف 

اآلخرين(  املهاجرين  )وجميع  والالجئني  اللجوء  يطلبون  الذين 
وصوٌل آمن إىل املعونة اإلنسانية بال خوف من االعتقال أو الَحْجز 
هو  األساس  االعتبار  يكون  أن  حاٍل  كلِّ  عىل  وينبغي  اإلبعاد.  أو 
فيهم  الضعف  وجوه  مراعاة  مع  إنسانية،  معاملًة  الناس  معاملة 
القانون  وحاجاتهم الحامئية، واحرتام حقوقهم بحسب ما يوجبه 

الدويل.

الجائحة،  إلنهاء  اللقاحات  إىل  بأمل  يتطلع  العامل  كان  قد  وإذ 
الوصول  التي تحول دون  العوائق  ُتعالََج  أن  األهمية مبكان  فمن 
إىل الخدمات األساسية لضامن أن يكون وصول الناس إليها عادالً 
منصفاً. فإّنا محتاجون إىل التعاون مع جامعات الالجئني واملهاجرين 
لها  واالستجابة  للجوائح  ب  للتأهُّ أَْشَمل  مقاربة  طريقة  لبلوغ 
 19 لكوڤيد  املضاّد  التلقيح  سياسات  ذلك  ومن  منها،  والتعايف 
يكون  أن  ضامن  إىل  محتاجون  وإّنا  فيه.  الرشوع  وإسرتاتيجيات 
راسمو السياسات يدركون آثار الجائحة يف حياة كل فرد من أفراد 
ضامن  إىل  محتاجون  وإّنا  استضعافاً.  أكرثهم  سيَّام  وال  املجتمع، 
ومشورٍة  قوّيٍة  أدلٍة  عىل  مبنّيًة  بالعمل  التَّوصيات  كّل  تكون  أن 
راً مبارشاً. فال نجاح ملا ُيبَذُل من جهد  رين ترضُّ سديدٍة من املترضِّ
الخدمات  إىل  الُوُصوُل  بذله  مع  ُروعَي  إذا  إال  العامة  الصحة  يف 
األساسية األخرى والدعم، وُعولَِجت العوائق الرسمّية وغري الرسمّية 

التي تعرتض األشخاص الذين يطلبون اللُّجوء والالجئني.  

 vmau@redcross.org.au ڤييك ماو 
رئيسٌة، يف برامج الدعم يف شؤون الهجرة

nhoagland@redcross.org.au ِنيكول ُهْغَلند 
قائدٌة )نائبٌة(، من املخترب العاملّي للهجرة التابع للصليب األحمر 

والهالل األحمر

من منّظمة الصليب األحمر األسرتايل

 Red Cross Red Crescent Global Migration Lab )2021( Locked down  .1
 and left out: Why access to basic services for migrants is critical to our

 COVID-19 response and recovery
)محتجزون وُمستبَعدون: أهمية وصول املهاجرين إىل الخدمات األساسية يف إطار جهودنا 

لالستجابة لجائحة كوڤيد 19 والتعايف منها(
 bit.ly/RCRC-2021-Locked-down

 إن شئت االّطالع عىل التقرير باللغة العربية فانظر: 
www.redcross.org.au/globalmigrationlab

2. استعامل املؤلِّفتني تعبري »األشخاص الذين يطلبون اللجوء« محلَّ »طالبي اللجوء« أمٌر 
َعَمَدَتا إليه عمداً، إذ هو يستقيم عىل طريقة مقاربتهام الّتباع سّنة عمٍل حسنة عندهام 
تقول بذكر الشخص أوالً من حيث هو هو، فال ُتسَتْعَمُل املصطلحات لتعريف الشخص 

باعتبار ما يعرض له من أحوال.
3. نظر البحث يف أسرتاليا ومص والسويد واململكة املتحدة خصوصاً يف األشخاص الذين 

يطلبون اللجوء والالجئني أو فيهم جميعاً. 
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