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 مقدمة

عقد واحد فقط من املوعد ال��ائي لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، أخطر أزمة  وقبل  تخوض بلدان العالم منذ شهور  

�� أزمات اقتصادية ،  فقد �سبب هذا الو�اء الذي لم �شهد لھ البشر�ة مثيال منذ مائة عام  1�سبب انتشار ف��وس �ورونا املستجد.

للدول ولألفراد ع�� حد سواء، حيث نجم عنھ تراجع النمو االقتصادي للدول، وا��يار أسعار أسهم ك��يات الشر�ات العاملية و�غالق  

لقد ��ذا الف��وس التا�� جميع    2مؤسسات إنتاجية، مما أدى إ�� فقدان الوظائف، وارتفاع معدالت البطالة وكذلك معدالت الفقر.

 . 3�جميع أعمارهماألفراد �� �ل قارة و 

وقد ��دد �ش�ل أك�� س�ان بلدان تم تصنيفها األك�� عرضة لتف��ي األمراض املعدية ف��ا، و�درجة أك�� فئات األ�خاص  

الذين نزحوا داخل أو خارج ُبلدا��م من مهاجر�ن وطال�ي �جوء. فال يزال عدد كب�� من األ�خاص يواصلون اليوم الفرار من منازلهم 

�� الوقت الذي تتخذ بلدان وح�ومات تداب�� م��ايدة �عيق  4العالم سعيا إ�� حياة أفضل أو بحثا عن األمان فقط.  �� جميع أنحاء

�سبب انتشار    2020ا�حق �� طلب ال�جوء بال�امل. بل اصطبغت هذه التداب�� بطا�ع استثنائي غ�� مسبوق منذ شهر مارس سنة  

د من السفر عن طر�ق ا�جو والتحر�ات ع�� ا�حدود. ونتيجة لذلك، قد تمثل  إذ �عّمدت دول عديدة ا�ح،  19فاشية مرض �وفيد

اإلحصائيات العاملية لالجئ�ن وال�جوء نقًصا �� ا�حجم ا�حقيقي لعدد األ�خاص الذين يلتمسون ا�حماية الدولية أثناء الو�اء كما  

ن التداب�� ال�ي اتخذ��ا �عض البلدان وال�ي ستؤدي  قلق م��ايد �شأ   "صرح املفوض السامي لشؤون الالجئ�ن" فيلبوغراندي" مع��ا عن 

 5إ�� إعاقة ا�حق �� طلب ال�جوء بال�امل".  -حسب تقديره-

مفوضية شؤون الالجئ�ن. فهناك مسألة أخرى تخلق تحديا كب��ا    إغالق سبل طلب ال�جوء هو التخوف الوحيد لدىوليس   

�ي ��دد حياة الالجئ�ن وطال�ي ال�جوء �سبب ف��وس �ورونا خاصة أولئك الذي  للو�االت اإل�سانية أال و�� تحديد ا�خاطر ال�حية ال

أو   املنازل،   �� بالبقاء  السلطات  أوامر  �سبب  األساسية  ا�خدمات  إ��  �عرقل وصولهم  التا��  الف��وس  إن  وثائق.  يتوفرون ع��  ال 

"ال لالجئي  �� مخيمات كما حدث  او  ا�حدود  الص�� ع��  ل�حجر  الالجئ�ن  �عد  بإخضاع  ببنغالد�ش  "�وتو�الو�غ"  بمخيم  روهينغا" 

الالجئون وطال�ي ال�جوء ومعهم أجانب آخرون �املهاجر�ن  �� هذه الورقة العلمية سن��ز ما إذا �ان  ��جيل أول إصابة بالف��وس.  

ألولو�ات املدرجة  الذين يوجدون �� وضعية غ�� قانونية يحظون با�حق �� رعاية �حية دون عوائق، وأن �ح��م وسالمهم غدت من ا

�� حزمة تداب�� م�افحة ومعا�جة تداعيات ف��وس �ورونا ع�� �افة القطاعات �� الدولة االقتصادية واالجتماعية وال�حية. كما  

سنتق��ى من خالل تقار�ر املفوضية مدى وجود استجابة إ�سانية عاملية منسقة لضمان االحتياجات ال�حية لالجئ�ن تتالزم مع  

 
. و يتموقع حق ال�حة  ا�جيدة ولرفاه  2015شتن��    25بموجب قرار ا�جمعية العامة الصادر  هدفا     17حددت منظمة االمم املتحدة أهداف التنمية املستدامة  ��    -1

 .17�� املرتبة الثالثة  ضمن الرتب 
 مرض معدي �سبب فيھ آخر ف��وس تم اكتشافھ من ساللة ف��وسات �ورونا ال�ي �� ساللة واسعة من الف��وسات �سبب املرض   19-أقر علماء األو�ئة بان �وفيد  -2

إ�� جائحة تؤثر ع�� العديد من    2019الذي تحّول منذ د�سم��    19-ل�حيوان وكذلك اإل�سان �� ش�ل أمراض تنفسية. وأشارت منظمة ال�حة العاملية بأن مرض �وفيد

 ألف حالة وفاة.   461مالي�ن مع أك�� من   2020،8,7يونيو  22بلدان العالم أصاب ح�ى يوم 
%  1.5ال�حة العاملية تيدروس أدهانوم غي���سوس، أن إفر�قيا شهدت ��خيص أقل حصيلة لإلصابات بف��وس �ورونا إذ بلغت أقل من  أو�ح املدير العام ملنظمة    -3

 % فقط من الوفيات. 0.1من العدد اإلجما�� العاملي ل�حاالت بينما وصلت �سبة الوفيات إ�� 
مليون   26مليون وهو رقم قيا��ي يفوق �ش�ل كب�� عدد الالجئ�ن املتواجدين خارج بلدا��م املقّدر ب    50,8  إرتفع العدد اإلجما�� للنازح�ن �� الداخل إ��  2020�� سنة    -4

، و�ق��ب من ضعف الرقم  2018. وهو رقم ارتفع بنحو �سعة مالي�ن مقارنة �سنة  2019مليون �خص �� العالم اقتلعوا من ديارهم ��اية    80�خص. فما يقرب من  

 تبطئ التنقالت.    19- مليونا، هذا ع�� الرغم من أن القيود ال�ي فرضت مل�افحة مرض �وفيد 41غ البال 2010امل�جل �� 
مع تباطؤ أنظمة ال�جوء أو توقفها   2020�� املائة مقارنة �شهر ف��اير  43لوحظ انخفاض عدد طلبات ال�جوء امل�جلة �� االتحاد األورو�ي بنسبة    2020�� مارس    -5

 توقف �ش�ل م�حوظ (رغم �ل ا�جهود) ��جيل الالجئ�ن والتوثيق عن �عد..كما 19استجابة ل�وفيد 
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ررة عامليا مل�افحة انتشار هذا الو�اء ا�خبيث الذي وصفھ األم�ن العام لألمم املتحدة ب"العدو املش��ك للعالم"، وعليھ التداب�� املق 

 .6أن يواجهھ و�أنھ �� "حالة حرب"؟

  

 
املتحدة.. تصر�ح     -6 األمم  أخبار  موقع  الفيديو.  ع��  �حفي  مؤتمر  أثناء  �ورونا  جائحة  عن  غوت���ش"  "أنطونيو  املتحدة  لألمم  العام    لألم�ن 

ps://news.un.org/ar/story/2020/03/1051672htt 

https://news.un.org/ar/story/2020/03/1051672


مفوضیة شؤون الالجئین وتلبیة االحتیاجات الصحیة لالجئین  
 في

  19 سیاق مكافحة مرض كوفید 

 

 
  

 

4 

 : اإلقرار الدو�� با�حق �� الرعاية ال�حيةاألول املبحث  

عت�� حقوق اإل�سان ثراثا مش���ا لإل�سانية جمعاء إذ تداولھ منذ القدم فالسفة ومفكرون، وأكدت عليھ �افة الديانات 
ُ
�

جميع األفراد ب�ل   عامة يمتلكهاالسماو�ة وفيما �عد القوان�ن الوضعية الدولية والوطنية. وهذا �ع�ي تمتع �ل فرد ��ا، ف�ي حقوق  

بدون إستثناء. أي  بحياة كر�مة، ومرضية ذات جودة عالية.  7طوائفهم  التمتع  القدرة ع��  الناس من  تُمكن  أحد     8و��  و�اعتباره 

اهتمامات  قمة   �� و�وجد  م�انتھ  الوطنية  الدسات��  و��  بلد  أي   �� ال�حية  الرعاية   �� ا�حق  يحتل  لل�خص  األساسية  ا�حقوق 

ال��فيھ أو العمل، ��تمون دائما بالتأكد من أ��م سوف يحصلون ع��  الس�ان. فح�ى األجانب الزائر�ن لبلد ما من أجل السياحة و 

و�التا�� فلالجئ�ن ا�حق مثل �افة األفراد �� التمتع باملستوى املعي��ي    9الرعاية ال�حية الالزمة إذا �عرضوا ألي توعك ص�� أو حادث.

البدنية والنفسية ال�ي افتقدوا إل��ا بمجرد مغادر��م بلدهم  املناسب، باإلضافة إ�� ال�حة    ال�ا��، بما �� ذلك الغذاء ال�ا�� واملأوى 

 األص��. فالف��وس التا�� ال يم�� ب�ن األديان واألعراق وال ا�حدود. 

    اإل�سان�حقوق  املطلب األول: ا�حق �� ال�حة �� املواثيق الدولية

الثا�ي �حقوق  ا�جيل  ال�حة ضمن   �� ا�حق  اإل�سان يصنفون  حقوق  �ان خ��اء  الدو��    إذا  العهد  يكرسھ  الذي  اإل�سان 

إ�� مرجعية قانونية 10ل�حقوق االقتصادية واالجتماعية واالقتصادية العهد وغ��ه من مواثيق حقوق اإل�سان، �ستند  ، فان هذا 

 صلبة أتاحها ميثاق منظمة األمم املتحدة. 

 الفقرة األو��: املواثيق الدولية ذات البعدين العاملي واإلقلي�ي   

ر بأن ا�جتمع الدو��    اإلشارةقبل  
ّ

باقتضاب ا�� �عض اتفاقيات حقوق اإل�سان ال�ي كرست ا�حق �� الرعاية ال�حية نذك

عاتق  ع��  تضع  قانونية  بنودا  امليثاق  واضعو  أدرج  فقد  املتحدة.  األمم  ميثاق  بواسطة  العاملية  العامة  بال�حة  اهتمامھ  شرعن 

األ  الدول  مساعدة  مسؤولية  العاملية  ��دد  املنظمة  قد  أو  تؤرقها،  ال�ي  الك��ى  املشكالت  حل  ع��  االجتما��    استقرارهاطراف 

الدولية االقتصادية واالجتماعية وال�حية وما يتصل  ع�� تيس�� ا�حلول للمشا�ل  أكد امليثاق    55و�� املادة  .  11واالقتصادي واألم�ي.

يتعهد    56و�موجب املادة    12��ا، و�عز�ز التعاون الدو�� ف��ا بال تمي�� �سبب ا�جنس أو اللغة أو الدين، وال تفر�ق ب�ن الرجال والنساء".

هيئة (ومن تم و�اال��ا املتخصصة طبعا)  جميع األعضاء بأن يقوموا، منفردين أو مش��ك�ن، بما يجب عل��م من عمل بالتعاون مع ال

فاشيات األمراض واألزمات ال�حية اإل�سانية ع�� العالم، ولتعز�ز ا�جهود  فلمواجهة    55.13إلدراك املقاصد املنصوص عل��ا �� املادة  

 
 . 35ص  2003احمد الرشيدي، حقوق اال�سان دراسة مقارنة �� النظر�ة والتطبيق. مكتبة الشروق الدولية، القاهرة  -7
 .   9ص 2012انظر محمد سعدي، حقوق اإل�سان األسس املفاهيم واملؤسسات.  طبعة  -8
 جاء �� مقال لصاحبھ "أدر�ان لو���" �شرتھ �حيفة اسبانية باسم " ال�ونفيدينسيال" . حسبما   -9

ية املتوحشة ول�حر�ات تضمن هذا العهد حقوق ا�جيل الثا�ي �حقوق اإل�سان ال�ي تمخضت عن مآ��ي الثورة الصناعية واإليمان باألف�ار االش��اكية الرافضة لل��ال -10

 الفردية املطلقة.  
) من امليثاق أن من املقاصد األساسية للمنظمة " تحقيق التعاون الدو�� ع�� حل املسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية 3املادة األو�� (ف  جاء ��    -11

 بال  والثقافية واإل�سانية، وع�� �عز�ز اح��ام حقوق اإل�سان  
ً
، والت�جيع ع�� ذلك إطالقا

ً
تمي�� �سبب ا�جنس أو اللغة أو الدين وال وا�حر�ات األساسية للناس جميعا

 تفر�ق ب�ن الرجال والنساء". 
) يوصل بي��ا و��ن "األمم املتحدة" بواسطة ا�جلس االقتصادية واالجتما�� 1(ف  57�سمح امليثاق األم�ي للمنظمة العاملية بإ�شاء و�االت متخصصة حسب املادة    -12

 من نفس امليثاق".  63كما أشارت املادة 
بواسطة "املفوضية األور�ية ا�� إعداد ترسانة قانونية تناشد الدول الراغبة باالتفاق   2009ما ظهر مرض "ايتش وان إن وان) بأور�ا سارعت الدول األور�ية سنة  عند-13

قنعة والكمامات واملال�س الطبية، مسبقا ع�� شراء وسائل ميسرة للتحاليل ا�خ��ية ال�ي ترصد وجود و�اء خط��، ومعدات ومستلزمات �حية أخرى ذات صلة �األ

العدوى وغ��ه. لكن سنة   الوقاية من  التنفس االصطنا�� ووسائل  التعقيم وأجهزة  لقاح ضد    15�جأت    2019وأدوات  انتاج  ا��  الدول االور�ية   la grippeفقط من 

pandémique��2009عن اهتمامها ��ذه ال��سانة القانونية املوجودة منذ سنة  . بل إن دوال أخرى و�� فنلندا، السو�د، و�ولونيا انتظرت ح�ى شهر مارس لتع  . 
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العاملية الرامية إ�� منع وقوع طوارئ �حية والتخفيف من حدة آثارها كما يحدث اليوم مع و�اء "�ورونا املستجد"، وضمان حق  

ن "الذراع الص��" لها �� حل املشكالت ال�حية  الرعاية ال�حية ل�جميع، أ�شأت منظمة األمم املتحدة منظمة ال�حة العاملية لت�و 

األم�ي. امليثاق  لها  أراد  خاص   14كما  صندوق  بواسطة  تدعمها  ال�ي  السريع  التدخل  بأ�شطة  العاملية  ال�حة  منظمة  وتضطلع 

االجتماعية وهذه ا�خطوة تجسيد إلطار عمل األمم املتحدة لالستجابة  15لالستجابة للطوارئ وهو "الصندوق االحتياطي للطوارئ".

  الهادف إ�� حشد املسؤولية املش��كة والتضامن العاملي والعمل العاجل ألجل ا�حتاج�ن �� �ل م�ان   19-واالقتصادية الفور�ة ل�وفيد

 16.كما سنب�ن �� املبحث الثا�ي من هذه الورقة العلمية

�� اإلعالن العاملي �حقوق اإل�سان الذي صدر    أوال: اإلعالن العاملي �حقوق اإل�سان: تم النص ع�� ا�حق �� الرعاية ال�حية

ثم  ألقت الص�وك الدولية ال�ي جرى اعتمادها خالل العقود التالية العتماده املز�د من الضوء ع�� مضمون ا�حق ��    1948.17سنة  

 .18ال�حة

ويشرح    12�حية �� املادة  العهد الدو�� ل�حقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: ينص العهد ع�� حق الرعاية الثانيا:  

هذا ا�حق باعتباره �ع�ي ��يئة ظروف من شا��ا تأم�ن ا�خدمات الطبية والعناية ل�جميع �� حالة املرض والوقاية من األمراض الو�ائية، 

البيئية. النظافة  وتحس�ن  باملواليد  باالعتناء  الوفيات  معدل  واالج19خفض  االقتصادية  با�حقوق  املعنية  ال�جنة  تماعية و�ساهم 

والثقافية �آلية لتنفيذ العهد، بأدوا��ا ا�خاصة �� تحس�ن مستوى ال��ام الدولة الطرف بمضمون ا�حقوق الواردة �� هذا العهد مثل  

تكت��ي هذه التعليقات أهمية بالغة إذ تتوجھ ��ا ال�جنة ا�� الدول ال�ي عادة ما تجد صعو�ة ��   20التعليقات العامة ال�ي تصدرها.

 
دوال اخرى مجاورة او ح�ى �عيدة �سبب حر�ة التنقل ال�ي �� أحد هذه األو�ئة ا�خط��ة لها �عد دو�� مهم إذ تتجاوز تداعيا��ا حدود الدولة الواحدة ال�حية لها ل��دد  -14

. ي�ون أساسھ الثقة املتبادلة والشفافية pacte social sanitaireالتعب��ات األساسية عن العوملة. فتدخل القانون الدو�� بواسطة "عهد او ميثاق اجتما�� عاملي لل�حة"

 دية ال�ي تقرر تنفيذها �ل دولة ع�� حدة، والتفك�� �� عمل منظم ذوطا�ع تنسيقي. ال�حية، وتقليص املبادرات وردود األفعال الفر 
ئ" يمتاز عن آليات توجد آليات تمو�ل أخرى �ستفيد م��ا منظمة ال�حة العاملية و�سمح جميعها بز�ادة عمليات االستجابة، إال أن "الصندوق االحتياطي للطوار   -15

ساعة، أي �ش�ل سريع ومبكر، بخالف اآلليات التكميلية ا�ح�ومة بمعاي�� تمو�ل مختلفة، ودورات دفع 24موال �� غضون  التمو�ل التكميلية بقدرتھ ع�� صرف األ 

وفاشيات"   2017ة عام  أبطأ. لقد �ان هذا الصندوق أداة فعالة �� احتواء فاشية الطاعون الرئوي غ�� املسبوقة ال�ي انتشرت �� جميع أنحاء دولة مدغشقر ا�جزر� 

مليون دوالر   15ا�جهات املانحة تتعهد بالت��ع بأك�� من    يبوال" �� جمهور�ة ال�و�غو الديمقراطية، ومرض ف��وس "مار�ورغ" �� أوغندا. انظر، منظمة ال�حة العاملية:اإل 

 .  https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2018/cأمر��ي لصندوق منظمة ال�حة العاملية االحتياطي للطوارئ.  
ال�حية  الضعيفة �� م�افحة ف��وس   األنظمةمليون دوالر من الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ للمساعدة �� تمو�ل البلدان ذات    15املتحدة    األممخصصت    -16

 �ورونا املستجد. 
 ل�ل �خص حق �� مستوى معيشة يكفى لضمان ال�حة والرفاهة لھ وألسرتھ، وخاصة ع�� صعيد املأ�ل وامللبس واملسكن والعناية الطبية.  : 25جاء �� املادة   -17
ها الدول مل�افحة ا�جوائح مثل جائحة بالنسبة للهيئات الدولية املعنية برصد تنفيذ  للقانون الدو�� �حقوق اإل�سان ف�ي مهتمة  باإلجراءات والتداب�� ال�ي تتخذ   -18

�ن ع�� �ل ما يفعل �� هذا �ورونا  املستجد. فقد أو��ى مجلس حقوق اإل�سان األم�ي بان يقوم �عاون ب�ن قطا�� الطب املد�ي والعسكري وع�� ان يتم اطالع كال ا�جانب

رى عاملية و�قليمية مثل التفاقية الدولية للقضاء ع�� جميع أش�ال التمي�� العنصري ا�جال. تمت اإلشارة ا�� ا�حق �� مستوى مناسب من ال�حة �� مواثيق دولية اخ

، اإلعالن العاملي ا�خاص  1971، اتفاقية القضاء ع�� جميع أش�ال التمي�� ضد املرأة، اإلعالن ا�خاص بحقوق املتخلف�ن عقليا  1989، اتفاقية حقوق الطفل  1965

 باستئصال ا�جوع وسوء التغذية....ا�خ 
من العهد تل��م الدول بتقديم تقار�ر   16من هذا العهد. و�مقت��ى املادة    12تم النص ع�� حق اال�خاص بالتمتع بأع�� مستوى من ال�حة البدنية والعقلية �� املادة    -19

يضعھ ا�جلس االقتصادي واالجتما��. زهرة الهياض،   عن التداب�� املتخذة وعن التقدم الذي أحرزتھ لضمان اح��ام ا�حقوق ال�ي يتضم��ا هذا العهد وذلك وفقا ل��نامج

 . 28-27.. مطبعة �جلماسة، مكناس ص2015-2014"النظام الدو�� �حماية حقوق اإل�سان، الشرعة العامة �حماية حقوق اإل�سان السنة ا�جامعية 
عاية ال�حية، و�نما يتضمن أيًضا ا�حددات والظروف االجتماعية ال�ي ، وهو مهم جدا فإن ا�حق �� ال�حة ال يقتصر ع�� توفر الر 14طبًقا للتعليق العام رقم    -20

الثقافة ال�حية تمكن البشر من حياة �حية، مثل الغذاء والسكن واملياه والصرف الص�� املالئم وشروط العمل والبيئة اآلمنة وال�حية و�م�انية ا�حصول ع�  �

 واملعلومات ا�خاصة بال�حة.

https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2018/c
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الثغرات  توف�� حق   املواز�ة والوقوف ع��  والتقار�ر  ا�ح�ومية،  التقار�ر  �عد اطالعها ع��  ال�حة كما هو منصوص عليھ، وذلك 

 وجوانب النقص فيما يخص ا�حقوق االقتصادية واالجتماعية وح�ى الثقافية. 

نجد آلية املقرر ا�خاص املع�ي  و��� جانب ال�جنة ال�ي تراقب اح��ام الدول االطراف لبنود العهد كبند حق الرعاية ال�حية  

وكذلك مقرر�ن آخر�ن �املقرر   21با�حق �� مستوى أع�� من ال�حة الذي يرفع تقار�ر ا�� مجلس حقوق اإل�سان وا�جمعية العامة،

وحق املدقع  الفقر  بمسالة  املع�ي  واملقرر  الالئق،  بالسكن  املع�ي  واملقرر  نظيفة،  الشرب  مياه  ع��  ا�حصول   �� با�حق  وق  املع�ي 

البشر. ان عمل هؤالء املقرر�ن جميعا يتصل �ش�ل وثيق جدا بحق    �� بالعنف ضد املرأة ومقرر االتجار  اإل�سان، واملقرر املع�ي 

ال�خص �� الرعاية ال�حية حبيس  حق  لم يبق    ال�خص �� التمتع من ال�حة التامة وتوف�� الشروط الالزمة ملمارسة هذا ا�حق.

من   محددة  لطوائف  حامية  أخرى  ومعاهدات  اتفاقيات  كرستھ  إذ  الذكر  السالفة  العامة  العاملية  الدولية   األ�خاص املواثيق 

�اتفاقية حماية حقوق الطفل، واتفاقية حماية األ�خاص املعاق�ن واتفاقيات منظمة العمل الدولية وغ��ها. كما. كرست هذا ا�حق  

   22اثيق حقوق اإل�سان ذات الطا�ع اإلقلي�ي.مو 

العاملية واإلقليمية أن تمك�ن األ�خاص من حق ال�حة يوجب ع�� الدولة تنفيذ ثالثة    اإل�سان�ستفاد من مواثيق حقوق  

�� كفالة مسؤولية ضمان تمتع مواطن��ا با�حق �� مستوى مناسب من ال�حة. وفيما لو �انت دول ما غ�� قادرة ع أ)  ال��امات و��:  

مسؤولية ضمان أال يحرم أي من  ب)    ذلك فإن ع�� ا�جتمع الدو�� أن يقدم املساعدات الالزمة و�تحمل مسؤوليتھ ��ذا ا�خصوص.

كفالة التمتع با�حق �� ال�حة ل�افة مواطن��ا �غض النظر  ج)    مواطن��ا من التمتع با�حق �� ال�حة نتيجة لتصرفات الدولة نفسها.

ون، أو ا�جنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غ�� سيا��ي، أو األصل القومي أو االجتما��، أو ال��وة، أو  عن العرق، أو الل

 النسب، أو غ�� ذلك من األسباب.

 فقرة الثانية: ا�حق �� الرعاية ال�حية لالجئ�ن �� املواثيق الدولية ا�خاصة بال�جوءال

الص�وك الدولية ال�ي يت�ون م��ا القانون الدو�� لالجئ�ن ع�� مستوى عاملي    سوف نتحدث �� هذه الفقرة عن أهم وأشهر

 و�قلي�ي.  

: �عت�� اتفاقية حماية الالجئ�ن ص�ا عامليا �� القانون  195123: اتفاقية األمم املتحدة �شأن املركز القانو�ي لال�� للعام أوال 

"ما عل��ا  يطلق  اإل�سان  حقوق  فقھ  أن  لدرجة  لالجئ�ن  الالجئ�ن" الدو��  حقوق  مجمل  24carta -magnaغنا�ارتا  إ��  أشارت  فقد   .

 
ر ا�� مجلس حقوق اإل�سان وا�جمعية العامة ا�� جانب مقرر�ن أخر�ن، �املقرر املع�ي با�حق �� ا�حصول ع�� مياه الشرب نظيفة، واملقرر يقدم هذا املقرر تقار�  -21

 جار �� البشر. حة االتاملع�ي بالسكن الالئق، واملقرر املع�ي بمسالة الفقر املدقع وحقوق اإل�سان، واملقرر املع�ي بالعنف ضد املرأة، واملقرر املع�ي بم�اف

  1981)، وامليثاق األفر�قي �حقوق اإل�سان والشعوب لعام  11بصيغتھ املنقحة (م    1961نذكر امليثاق االجتما�� األورو�ي لعام  و   -22

يقر ا�حقوق األساسية للطفل. وما يلزمھ من رعاية �حية خاصة ثم الذي  )1990)، وامليثاق األفر�قي �حقوق الطفل ورفاهھ (16(م

األمر��ي �حقوق وواجبات اإل�سان ملنظمة الدول األمر�كية الذي أقر بحق �افة املواطن�ن �� التمتع بمستوى مناسب من  اإلعالن  

ال�حة، مركزا �ش�ل خاص ع�� احتياجات األطفال والنساء. ثم ال��وتو�ول اإلضا�� لالتفاقية األمر�كية �حقوق اإل�سان �� مجال 

 ).  10الذي �عرف ب��وتو�ول "سان سالفادور" (م  1988لثقافية لعام ا�حقوق االقتصادية واالجتماعية وا
دجن��   14بتار�خ    429بقرار    1951اتفقت الدول ع�� حضور مؤتمر األمم املتحدة للمفوض�ن �شأن الالجئ�ن وعدي�ي ا�جنسية دعت اليھ املنظمة العاملية شهر يوليو    -23

�� ذلك الوقت لتنطبق    1951. وقد صممت اتفاقية  1952. �انت "الدانمارك "أو�� الدول املصادقة عل��ا سنة  1951و  يولي  8، وأقرت اتفاقية �حماية الالجئ�ن ��  1950

 الذين يدعون �عرضهم لالضطهاد من طرف سلطات الدولة.  1951ع�� األ�خاص القادم�ن من أور�ا فقط . قبل يناير 
ا البارونات (النبالء) ورجال الدين من امللك االنجل��ي املتسلط "جون بال ارض" ع�� خلفية إلزامهم بدفع الضرائب وثيقة "املاغنا�ارتا" أو العهد األعظم، وثيقة ان��عه  -24

  2017�� حقوق اإل�سان وا�حر�ات العامة. مطبعة �جلماسة  . انظر، زهرة الهياض، الوج��  وهو ال��يء الذي لم �عهدوه من قبل أثناء حكم ملوك بر�طاني�ن سابق�ن

 . 31-30مكناس ص 



مفوضیة شؤون الالجئین وتلبیة االحتیاجات الصحیة لالجئین  
 في

  19 سیاق مكافحة مرض كوفید 

 

 
  

 

7 

والثقافية. واالجتماعية  االقتصادية  وا�حقوق  السياسية  املدنية  �ا�حقوق  �خص  ل�ل  ضرور�ة  �عت��  ال�ي  اإل�سانية    25ا�حقوق 

إ�� مصفوفة حقوق أساسية تطالب الدولة املضيفة واملستقبلة بكفال��ا لل�خص الذي ينطبق   1951أشارت اتفاقية جنيف للعام 

 27ومن بي��ا ضمان حق الرعاية ال�حة بتمك�ن الالجئ�ن منھ. 26عليھ التعر�ف الذي جاءت بھ املادة األو�� من هذه االتفاقية،

اهتمت �ش�ل حصري بالالجئ�ن السياسي�ن الذين يمنحون حق ال�جوء بما   1951من الوا�ح أن اتفاقية الالجئ�ن للعام   

ونصت ع�� تمكي��م من ا�حماية وحقوق ومزايا بناء ع�� وضعهم كمضطهدين    28يتوافق مع روح اإلعالن العاملي �حقوق اإل�سان.

ي�ون دائما هار�ا من اضطهاد صادر عن سلطات بلده ولكنھ قد يواجھ ظروفا ناجمة عن  غ�� أن الال�� قد ال    29فار�ن من بلدا��م.

نزاع مس�ح داخ�� أو دو�� او اضطهاد مصدره  املستعمر أو سلطات إحتالل او فاعل غ�� ح�ومي. وهذا ما دفع الدول ا�� إصدار  

سنة   لالتفاقية  مكمل  ا1967بروتو�ول  وا�جغرافية  الزمنية  ا�حواجز  يرفع  اتفاقية  ،  ��ا  قيدت  الذي    1951ل�ي  ال�خص  �عر�ف 

 . 30تنطبق عليھ صفة "ال��"

الواقع   اتفاقية  ��  تنص  للدول    1951ال  بالنسبة  إال  �سري  وال  ا�حقوق  من  لطائفة  بالنسبة  محدودة  حماية  ع��  سوى 

ية والثقافية �ش�ل قاطع مثل حق  املصادقة عل��ا. كما ال تتضمن أي بند صر�ح يق��ي بمنح حق من ل�حقوق االقتصادية واالجتماع

قد ت�ون لالجئ�ن إم�انية استفاد��م من    31ال�خص �� مستوى عيش أع�� أو من ال�حة البدنية والعقلية مالئمة او حقوق األسرة.

 
�� االنتماء ا�� جمعيات   تنت�ي ا�حقوق املدنية والسياسية إ�� ا�جيل األول �حقوق اإل�سان ومن ب�ن ا�حقوق ال�ي نصت عل��ا اتفاقية حماية الالجئ�ن كحق االال��  -25

) حق وحر�ة التنقل �� البلد 3وعدم التمي�� بينھ و��ن الجئ�ن العتبارات �الدين وا�جنس او جنسية البلد الذي جاؤوا منھ (م  (شرط ان ال ت�ون سياسية)، حق املساواة  

  مجموعة حقوق اقتصادية واجتماعية   1951). وكفلت اتفاقية  34ال�جوء حق ت�و�ن أسرة، حق اكتساب جنسية وع�� الدولة املضيفة ان �سهل لال�� عملية تجنيس (م  

األجن�ي �حماية سوق العمل   للال�� (حقوق ا�جيل الثا�ي) م��ا حق ممارسة مهن حرة مأجورة، وأعمال تجار�ة دون إخضاع الال��، لتداب�� تقييدية مماثلة ملا يفرض ع��

) مع إعطاء الال�� 14و  13��اع ف�ي أد�ي عل�ي (مواد  الوط�ي، ا�حق �� عمل مأجور، ا�حق �� امللكية باكتساب الال�� أموال منقولة وغ�� منقولة وامللكية الصناعية �اخ

 ). 30حق نقل ممتل�اتھ (م 
ص الذين  رغم �ون هذا التعر�ف واسع وشامل فانھ اليوم يث�� مشا�ل عديدة ع�� مستوى �عض مجموعات األ�خاص ال�ي �ستبعد منھ بحكم القانون �األ�خا  -26

جردوا من أراض��م وممتل�ا��م واأل�خاص الذين يطلق عل��م" الالجئون االقتصاديون"، واأل�خاص الذين   هر�وا من حرب او نزاع داخل بلدهم، واأل�خاص الذين

ل أن يحرموا يخضعون �حصار او سيطرة أجنبية، واأل�خاص الذين ين�حون ألسباب بيئية و�قطعون حدود دول��م. هؤالء جميعا مهددين �ش�ل مباشر، فكيف �عق

�� ملساعدة لهؤالء" املهاجر�ن" دون أن �عت��وا "الجئ�ن" �سبب هيمنة النظرة الل��الية ال�ي تتجاهل واقع عدد كب�� من الالجئ�ن موجودين  ؟ وكيف ستقدم امن املساعدة

 مناطق خارج أور�ا ي���ون لعناية واهتمام املنظمات الدولية اإل�سانية. 

.Luc Cambrézy, «Réfugiés et exilés: crise des sociétés, crise des territoires», Réfugiés, exodes et politique éd. des archives contemporaines, 2001, 

p.48 .. 
 امة". "تمنح الدول املتعاقدة لالجئ�ن املقيم�ن بصورة نظامية ع�� إقليمها نفس املعاملة املمنوحة ملواطن��ا �� مجال اإلغاثة واملساعدة الع 24تنص املادة  -27
 .9م، ص 1998نيو�ورك،  3إلعالن العاملي �حقوق اإل�سان. "إدارة شئون اإلعالم، األمم املتحدة، اإلعالن العاملي �حقوق اإل�سان، صمن ا 14م/ - 28
ي��ره    ، و�سبب خوف لھ ما 1951يناير    1ع�� ان لفظة ال�� تنطبق ع�� �ل �خص يوجد، بنتيجة أحداث وقعت قبل  1951) من اتفاقية  2تنص املادة األو�� (فقرة    -29

يع، أو ال ير�د �سبب ذلك  من التعرض لالضطهاد �سبب عرقھ أو دينھ أو جنسيتھ أو انتمائھ إ�� فئة اجتماعية معينة أو آرائھ السياسية، خارج بلد جنسيتھ، وال �ستط

ذه االتفاقية ع�� الدولة املستقبلة �عدم رّد الال�� ا�� من ه 33ا�خوف، أن �ستظل بحماية ذلك البلد....ا�خ. والستمرار حماية طالب ال�جوء من االضطهاد تحظر املادة 

 بلد يخ��ى فيھ االضطهاد مثال سلب حياتھ أو حر�تھ. 
وع�� السياسة املتبعة من مفوضية الالجئ�ن. فا�حروب   1951جاءت ف��ة الستينات والسبعينات بتحوالت هامة ا�عكست ع�� القانون الدو�� لالجئ�ن وخاصة اتفاقية    -30

زح�ن �� الداخل، ستعمر وا�حتل �� بلدان افر�قية، دفعت املفوضية ا�� اإلك��ات باأل�خاص النازح�ن خارج بلدا��م و�شييد مخيمات إليوا��م ومساعدة النا ضد امل

�عتمد ع�� إعادة التوط�ن ألن الدول الغر�ية  العائدون ا�� بلدا��م. و�النسبة لألفارقة �انوا يفضلون العودة ا�� بلدهم األص��، لهذا غ��ت املفوضية سياس��ا ال�ي �انت  

الطوع العودة  الستينات  �عد  لت�جع  ألم��ا  ��ديدا  أو  اقتصاديا  عبئا  وليس  سيا��ي"،  "ر�ح  بمثابة  ا�حل  هذا  �ع��  �انت  و"املمولة"  واستندت املضيفة  الوطن.  ا��  ية 

توسيع والي��ا �� نظامها األسا��ي بابت�ار مفاهيم جديدة مثل"املسا�� ا�حميدة"، و"الجئ�ن بحكم  امل�حق لت��ير تدخلها، و  1967املفوضية والدول املتعاونة ا�� بروتو�ول  

 "باإلضافة ا�� توسيع والي��ا بموجب نظامها األسا��ي.  Prima Facieالظاهر" 
البيان ا�ختامي ملؤتمر املفوض�ن سنة    -31 الدول املوقعة إجراءات لضمان حق ج  1951مع ذلك أو��ى   MANUEL DU HCR SUR LESمع شمل األسرة.  بان تطبق 

PROCEDURES ET CRITERES POUR LA DETERMINATION DU STATUT DU REFUGIE SECTION 1 CHAPITRE 6 . 
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من اإلعالن العاملي  حقوق أشارت إل��ا االتفاقية ر�ثما �ع��ف ��م السلطات الوطنية كالجئ�ن وفق املادة األو�� م��ا، ووفق املادة الثانية  

  32�حقوق اإل�سان، واملادة الثانية من العهد الدو�� ل�حقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية رغم طا�عهما العام.

أو إبرام اتفاقية جديدة لالجئ�ن �ساير الطبيعة املتطورة، و�ستجيب    1195اتفاقية  وتزداد املطالبة اليوم بضرورة �عديل   

ع�� نزوح الس�ان خارج بلدا��م. لهذا السبب ظهرت ممارسات من طرف الدول تتمثل �� استضافة أ�خاص هم  للتغي�� الذي طرأ  

الجئون "بحكم الظاهر" فروا من بلدان �شهد حالة طوارئ شديدة ا�خطورة مثل نزاع مس�ح أو عنف عام م�حوب بان��ا�ات خط��ة 

  1951غم م�حاحية تمتيع طالب ال�جوء با�حماية فال نن��ى ان اتفاقية  ور   34وآخرون يحصلون ع�� حماية مؤقتة.33�حقوق اإل�سان،

األ�خاص   ال تتضمن آليات للتنفيذ كما ا�حال ملعظم املعاهدات الرئيسية �� منظومة حقوق اإل�سان األممية، وت��ك مهمة تحديد 

القانون الدو�� لالجئ�ن والقانون    العالقة ب�نا�ح��، وللسياسات ا�حلية �سبب    الذين ينطبق عل��م �عر�ف الال�� النظامي للقانون 

يكمن التحدي األك�� لتوف�� ا�حماية لالجئ�ن �� االتفاقية نفسها، بل �� ضمان ال��ام الدول ��ا. فا�حاجة   ا�ح��. و�� ا�حقيقة ال

 إ�� إيجاد طرق أك�� فعالية لتنفيذها بروح من التعاون الدو�� وتقاسم املسؤولية. 
ً
 تدعو أساسا

'' �� أول قمة رفيعة  إعالن نيو�ورك ا�جديد لالجئ�ن واملهاجر�نعندما أقرت األمم املتحدة ''ا ما سعت إليھ األمم املتحدة  هذو 

املستوى استضاف��ا بخصوص معا�جة الن�وح الكب�� لالجئ�ن واملهاجر�ن. اع��فت الدول األعضاء �� هذا اإلعالن بوجود أ�خاص 

و�راد��م   ال��امهم  عن  ا�جتمعة  الدول  قادة  أعرب  و�التا��  األصلية،  مواط��م  عن  نزوحهم  �سبب  األمرّ�ن  �عانون  مستضعف�ن 

حماية حقوق الالجئ�ن واملهاجر�ن، و�نقاذ األرواح، واملشاركة �� تقاسم املسؤولية إليجاد حلول لن�وح الالجئ�ن ع��    السياسية �� 

العاملي. العاملية،   35النطاق  ال�حة  منظمة  عن  ممثلون  عقد  واملهاجر�ن،  لالجئ�ن  نيو�ورك  إعالن  حول  القمة  هذه  هامش  وع�� 

لشؤ  السامي  املتحدة  األمم  مفوض  إيالء ومكتب  ع��  خاللھ  اتفقوا  نيو�ورك   �� اجتماًعا  لل�جرة  الدولية  واملنظمة  الالجئ�ن،  ون 

 
�شأن تمتيعهم ن العهد الدو�� ل�حقوق املدنية والسياسية بالعكس �ان وا�حا وصر�حا تجاه األجانب املوجودين داخل إقليم الدولة الطرف مثل الالجئ�ن و �ش�� إ��    -32

). اما القيد الذي يظهر جليا  13) وأخرى ال تنطبق اال ع�� األجانب (مادة  25ا أخرى تقتصر ع�� املواطن�ن فقط (مادة  ) مع استثناءه طبعا حقوق 2بحقوق اإل�سان (مادة

اردة �� الذي يوجب ع�� الدولة تطبيق ا�حقوق الو   15. و�� هذا السياق نورد ما أشارت إليھ ال�جنة املعنية بحقوق اإل�سان �� التعليق رقم  3فقرة    2هو ما ورد �� املادة  

من العهد). وهناك   7ادةامل (   العهد ع�� �ل من ينواجد داخل إقليمها �غض النظر عن املعاملة باملثل أو ا�جنسية كحظر التعذيب الناجم عن رد الال�� ا�� بلد االضطهاد

بتار�خ   1444/40تمد من طرف ا�جمعية العامة بموجب قرار  وثيقة دولية مهمة بالنسبة لأل�خاص الذين ال يتوفرون ع�� جنسية الدولة وهو "إعالن األمم املتحدة املع

 (نص ع�� حق ال�حة لألجن�ي).   8الذي ينص �� البند  1985د�سم��  13
مية ل�جوء قد جعلت االضطهاد  السيا��ي سببا رئيسيا لطلب ال�جوء �� دولة أجنبية و�التا�� تحديد مفهوم الال��، فان املواثيق اإلقلي  1951إذا �انت اتفاقية سنة    -33

العام، وان��ا�ات جسيمة �حقوق اإل والعنف  الطبيعية  وال�وارث  املس�ح،  الن�اع  بإضاف��ا عوامل أخرى م�جئة ��  الال�� الضيق  �سان. واملواثيق �� وسعت �عر�ف 

، 1984ينا " �حماية الالجئ�ن بمنطقة أمر��ا الالتينية للعام  و�عالن "�ارتاخ  1969اتفاقية منظمة الوحدة اإلفر�قية املتعلقة باملشا�ل ا�خاصة بالالجئ�ن �� إفر�قيا للعام  

 . 1967و�روتو�ول   1951. كما أن املفوضية تنظم "مشاورات عاملية" عن ا�حماية وعن كيفيات تطبيق االتفاقية 1994واالتفاقية العر�ية �حماية الالجئ�ن للعام 
الال�� بموج��ا ب�افة ا�حقوق ال�ي يتمتع    1951ة. وتنقسم هذه ا�حماية ا�� حماية قانونية بموجب اتفاقية  القانون الدو�� لالجئ�ن ع�� حق الال�� �� ا�حمايؤكد  ي  -34

. غ�� انھ توجد حاالت يتعذر ع�� الال�� ا�حصول ع�� هذا الوضع ا�حمائي وفقا للمادة le refugié statuaireأشارت إل��ا االتفاقية بمجرد تحديد وضعھ قانونيا كال��،"

"بمع�ى   protection temporaire، رغم ان �ل الظروف �ش�� ا�� حاجة ال�خص ا�� حماية. �� هذه ا�حالة يمنح طالب ال�جوء "حماية مؤقتة"  1951� من اتفاقية  األو�

 "اال�جوء اإل�سا�ي" ر�ثما يزول ا�خطر الذي يالحقھ. 
ليعزز حماية الالجئ�ن واملهاجر�ن، وليؤكد للدول واملنظمات   2016ا�جمعية العامة سنة    ساهمت املفوضية �ش�ل كب�� �� صياغة بنود هذا اإلعالن الذي اعتمدتھ  -35

أحدهما هو امليثاق العاملي من    2018أهمية القانون الدو�� لالجئ�ن، ولين��ع آنذاك من قادة الدول وا�ح�ومات ا�جتمع�ن وعدا بإخراج ميثاق�ن عالي�ن جديدين سنة  

 واملنتظمة وثان��ما هو امليثاق العاملي �شأن الالجئ�ن. أجل ال�جرة اآلمنة املنظمة

http://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/un_press_release_-_new_york_declaration_-_19_september_2016.pdf
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اهتمامهم للمسألة ال�حية �� سياق ال�جرة والن�وح القسري، والتفك�� �� سبل لز�ادة التعاون �� التصدي لألخطار املهددة ل�حة 

 . 36األجانب الذين �شردون خارج بلدا��م

عام�ن من املشاورات املكثفة قاد��ا املفوضية مع الدول األعضاء وا�جتمع املد�ي والقطاع ا�خاص  و�� خطوة مماثلة و�عد  

�� الالجئ�ن"  "ميثاق عاملي �شأن  املسؤولية    2018د�سم�� سنة    17وا�خ��اء، صدر  تقاسم  ا��  املعني�ن  الفاعل�ن  الدول و�افة  دعا 

�ة من الالجئ�ن ولف��ة طو�لة، باالتفاق فيما بي��م ع�� ترتيبات وآليات �خلق  لتخفيف الع�ئ عن البلدان األك�� استضافة ألعداد كب�

) تخفيف الع�ئ 1:و�مكن حصر األهداف األساسية للميثاق العاملي لالجئ�ن �� أر�عة    37ولتنسيق �عاون وثيق لتحس�ن وضع الالجئ�ن.

) ز�ادة إم�انية ال�جوء إ�� حلول تتمثل ��  3د ع�� الذات.  )�عز�ز قدرة الالجئ�ن ع�� االعتما2ع�� والضغط ع�� بلدان االستقبال.  

 ) دعم ��يئة األوضاع �� البلدان األصلية بما يكفل عودة الالجئ�ن إل��ا بأمان وكرامة. 4قبول الجئ�ن، 

ن ح�ى �عتقد املؤتمرون بأنھ اذا تحققت هذه األهداف ستف��ي إ�� نتائج ايجابية �عود بالنفع ليس ع�� الالجئ�ن فحسب، لك

املستقبل. البلد  إ�سا�ي ومنظور 38ع�� مواط�ي  اثن�ن: منظور  العاملي لالجئ�ن"سيتم استثماره من منظور�ن  "امليثاق  أن  �ع�ي  وهذا 

وفر لهم   39تنموي.
ُ
فالشك انھ سيتحسن مع تفعيلھ مستوى ا�خدمات األساسية املمنوحة لالجئ�ن �التعليم أطفالهم ذ�ورا و�ناثا، وت

منا �حية  هذه  خدمات  من  بنفسھ  املضيف  ا�ح��  ا�جتمع  وسيستفيد  املضيف.  البلد   �� العيش  كسب  فرص  من  ومز�د  سبة، 

  40ا�خدمات ومن نتائج تحس�ن وضع البنيات التحتية األساسية.

 ثانيا: حق الرعاية ال�حية �� املواثيق اإلقليمية ا�خاصة بحماية الالجئ�ن 

�� املواثيق اإلقليمية ا�خاصة بال�جوء، ناهيك عن املواثيق اإلقليمية املعنية    يتمدد نطاق ا�حقوق ال�حية لالجئ�ن لتستقر  

 فقد اعت�� واضعو   41بحماية حقوق اإل�سان الن قانون الالجئ�ن �عت�� جزءا من مركب اك�� �شمل القانون الدو�� �حقوق اإل�سان.

بأن هذا الصك اإلقلي�ي يكمل اتفاقية   1974�� إفر�قيا" للعام  تفاقية منظمة الوحدة اإلفر�قية املعنية باملشا�ل ا�خاصة بالالجئ�ن  ا"

ع�� ان تمنح لالجئ�ن املقيم�ن �� أقاليمها بصورة قانونية بطاقات   10وأشارت االتفاقية العر�ية �حقوق الالجئ�ن �� املادة    . 1951

وان �عمل الدولة �ل ما �� وسعها ملعاملة   �عر�ف ووثائق سفر مطابقة التفاقية األمم املتحدة ومالحقها ا�خاصة بوضع الالجئ�ن،

 
ال��ا مختلف املبادئ التوج��ية الوضوعة لتعز�ز �حة الالجئ�ن ومعهم املهاجر�ن نذكر إس��اتيجية وخطـة  -36 عمـل مـن أجـل صـحة    من األطر القانونية ال�ي �ستند 

�شـأن صـحة املهـاجر�ن الـذي اعتمدتـھ الـدول األعضـاء خـالل دورة ال�جنة اإلقليمية لألمر�كت�ن   R13CD55  2016القـرار  املنظمـة األورو�ـي، و   الالجئـ�ن واملهـاجر�ن فـي إقلـيم

 الذي يدعو الدول ا�� �عز�ز فعالية التصدي ألثر ال�جرة والتشرد ع�� ال�حة.  2016التا�عة للمنظمة �� شتن�� 
قد "منتدى عاملي دوري حول الالجئ�ن" بمدينة جنيف بدعوة من ا�جمعية العامة ملنظمة لالمم املتحدة �ل أر�ع سنوات نص امليثاق العاملي �شأن الالجئ�ن ع�� ع  -37

ة املعني�ن. راجع، األمم �آلية دائمة لبحث ما �ستجد �� مجال حماي��م ومساعد��م.  ويشارك فيھ األم�ن العام لألمم املتحدة، واملفوضية، والدول، وأ�حاب املص�ح

 .www.unchr.orgملتحدة: تقر�ر املفوض السامي لشؤون الالجئ�ن. ع�� املوقع الرس�ي للمفوضية السامية لشؤون الالجئ�نا
ل    -38

ّ
 �� تنفيذ امليثاق العاملي �شأن الالجئ�ن ومناسبة ل�حصول ع��  وقد ش�

ً
 رئيسيا

ً
، تبادل املشار�ون أك�� من    400املنتدى معلما

ً
مثال ع�� املمارسات ا�جيدة   100�عهدا

بالالجئ�ن الذين �عيشون خارج ال�ي تو�ح كيف بدأ امليثاق العاملي �شأن الالجئ�ن بإحداث فارق �� حياة الالجئ�ن وا�جتمعات املضيفة. بدعم السياسا ت ا�خاصة 

النظم الوطنية للتعليم ا�خيمات، و�عز�ز نظم ال�جوء، وحصول الالجئ�ن ع�� فرص العمل وا�خدمات املالية، و�دماج الالجئ�ن �� خطط التنمية الوطنية وا�حلية و 

 وال�حة. 
عدة الالجئ�ن وهذا منذ وقت مبكر. انظر، زهرة الهياض،"ا�حماية الدولية لالجئ�ن"، أطروحة بدأت مفوضية شؤون الالجئ�ن إدراج املنظور التنموي �� عملها ملسا   -39

 . 365ص   2006لنيل دكتوراه الدولة �� القانون العام...جامعة محمد ا�خامس �لية ا�حقوق أكدال، السنة ا�جامعية 
ال  -40 امليثاق  ال�ي حددها  تطبيق هذه األهداف  إ�� هذا، سينجم عن  للعام  باإلضافة  لالجئ�ن  ال�ي �ستضيف 2018عاملي  البلدان  تلك  الدعم وخاصة  ، حصول ع�� 

الوسطى  وال�ي �عا�ي بنيا��ا  باستمرار الجئ�ن قادم�ن من دول مجاورة قد يصل عددهم ا�� مليون �خص أو أك�� مثل لبنان، واألردن، وأوغندا ورواندا و�لدان �� أمر��ا  

 التحتية و ال�حية عبئا هائال. 
عام    -41 األساسية  وا�حر�ات  اإل�سان  �حقوق  األور�ية  االتفاقية  اإل�سان  1950أنظر،  �حقوق  األمر�كية  واالتفاقية  اإلفر�قي 1969،  وامليثاق  سان خوسيھ)،  (ميثاق 

 . 1994، وامليثاق العر�ي �حقوق اإل�سان 1981�حقوق اإل�سان 
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الدين   أو  ب�ن الالجئ�ن ع�� أساس العرق  تم��  أو    أوالال�� معاملة ال تقل عن معاملة األجن�ي املقيم ع�� إقليمها، وان ال  ا�جنس 

ة إدماج الالجئ�ن �� ا�حياة الذي تحدث عن إم�اني  1984االنتماء السيا��ي...ا�خ. و�� منطقة األمر�كيت�ن نجد "إعالن قرطاجنة" للعام  

االقتصادية و�شرط تحو�ل املوارد املقدمة من ا�جتمع الدو�� بواسطة مفوضية شؤون الالجئينن �خلق مصادر لذر الدخل وخلق  

 42فرص عمل لالجئ�ن لتمكي��م من ممارسة حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية.

وقبل أن نقفل ا�حديث عن الص�وك الدولية العاملية واإلقليمية �حماية الالجئ�ن ال�ي ضمنت حقوق الالجئ�ن وم��ا حق ��  

رعاية �حية، من املفيد أن �ستحضر قرارات واستنتاجات ال�جنة التنفيذية ملكتب املفوض السامي لشؤون الالجئ�ن ال�ي تؤدي  

ا ل�جمعية  تا�عة  فرعية  كهيئة  "إتباع 43لعامة.مهامها  السامي  املفوض  ع��  و�جب  للمفوضية،  األسا��ي  النظام  توج��ات  بحسب 

ل 44التوج��ات �شأن السياسة العامة املقدمة إليھ من طرف ا�جمعية العامة أو ا�جلس االقتصادي واالجتما��"
ّ
. بالطبع ال �ش�

 عن مهام ا�جمعية العامة أو ا�جلس االقتصا
ً
دي واالجتما�� املتصلة بوضع السياسات، و�نما تمتلك وظائفها ال�جنة التنفيذية بديال

 45التنفيذية واالستشار�ة ا�خاصة ��ا ال�ي �شمل تقديم املشورة إ�� املفوض السامي �� ممارسة مهامھ.

اثيق دولية أخرى   املطلب الثا�ي: ا�حق �� الرعاية ال�حية �� مو

 سوف نتعرض بإيجاز لص�وك دولية أخرى ي��ل م��ا الالجئون فيما يتعلق با�حق �� الرعاية الطبية.   

 الفقرة األو��: لوائح منظمة ال�حة العاملية

ح�ومات بان توفر الظروف ال�ي يمكن ل�ل فرد ان  �عتمد هذه املنظمة ع�� ما هو منصوص عليھ �� دستورها الذي يطالب ا� 

ينعم ف��ا بموفور ال�حة ومن بي��ا، ضمان جودة خدمات �حية، وظروف �حية �� العمل و�س�ان مالئم واألطعمة املغذية...ا�خ 

� وا�حماية منھ وم�افحتھ، وتصدر املنظمة اللوائح ال�حية العاملية ال�ي �عد إطارا عامليا للوقاية من انتشار املرض ع�� الصعيد الدو�

وتوف�� استجابة ال�حة العمومية تجاهھ مع تجنب التدخل غ�� الضروري �� حركة التنقل والتجارة الدولية. و�� �ستند ا�� دستور  

منظمة ال�حة العاملية الذي يطالب ا�ح�ومات بان توفر الظروف ال�ي يمكن ل�ل فرد ان ينعم ف��ا بموفور ال�حة أي ضمان جودة  

 46دمات �حية، وظروف �حية �� العمل و�س�ان مالئم واألطعمة املغذية.خ

  

 
 ا�� بحث ودراسة �� بلد املنطقة اإلقليمية الذي �عرف تدفق ووجود جما�� لالجئ�ن فوق أراضيھ.   ) من هذا اإلعالن يدعو الدول 11راجع الفرع الثالث فقرة ( -42
] وأصبح لدى هذه الهيئة  )XXV(   672القرار رقم  [  1958أ�شأ ا�جلس االقتصادي واالجتما�� ال�جنة التنفيذية ل��نامج املفوض السامي (ال�جنة التنفيذية) �� العام    -  43

 . 1959يناير  1اإلدار�ة وجود رس�ي �� 
 من النظام األسا��ي ملفوضية شؤون الالجئ�ن. 3راجع املادة  -44
وال، واملوافقة ع�� أهداف املوازنة منح اإلذن للمفوض السامي بإطالق النداءات من أجل جمع األم  هذا باإلضافة إ�� مهام أخرى �� استعراض األموال وال��امج،  -  45

 املق��حة لف��ة السنت�ن.
. ادخل 1969العام اعتمدت اللوائح ال�حية الدولية ال�ي شملت ستة أمراض �� البداية �أداة من أدوات عمل منظمة ال�حة ألول مرة من جمعية ال�حة العاملية  -46

�عدت املراجعة نطاق األمراض واألحداث ال�حية الثالث السابقة ال�ي شمل��ا اللوائح ال�حية الدولية  حيث    1995، وعام  1981وعام    1973عل��ا �عديالت �� العام  

و�حلول العام   .حة اإل�سانلتأخذ �� ا�حسبان معظم ا�خاطر ال�حية العمومية (البيولوجية، أو الكيميائية، أو اإلشعاعية، أو النوو�ة املنشأ) ال�ي قد تؤثر ع�� �

2005  ) الدولية  األطراف  إلزام  مع  املعدلة  اللوائح  اعتماد  العاملية  ال�حة  جمعية  العاملية   194قررت  ال�حة  منظمة  و�خطار  األحداث  وتقييم  اكتشاف  ع��  دولة) 

 بمجموعة واسعة من األحداث ا�حتملة ال�ي قد تؤدي إ�� حالة �حية طارئة. 

https://www.refworld.org/docid/3ae69eecc.html
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 الفقرة الثانية: املبادئ التوج��ية الدولية حول ال�حة النفسية 

إن حياة ا�خيمات ال�ي تأوي الجئ�ن عموما ي�ون لها آثار ضارة ع�� ال�حة النفسية لقوم مروا بمعاناة قاسية. فكث��ا ما    

ات إحساسا باليأس من املستقبل وشعورا بال�جز عن تحسينھ العتقاد رص�ن لدى الال�� بأنھ محصور داخل  يبدي س�ان ا�خيم

ا�خيم، مع اعتماده التام �� العيش ع�� املساعدات مما ��جعھ ع�� التخ�� عن مسؤولياتھ االجتماعية. كما أن تواجد بل تكدس  

م إ�� مخاطر كث��ة �األمراض املعدية وغ�� املعدية، ناهيك عن �و��ا أماكن  الالجئ�ن �� مخيمات �� م�ان واحد من شانھ أن �عرضه

مثالية لتسييس الالجئ�ن، وغرس بذور العنف واإلرهاب بي��م. لهذا تو��ي املبادئ التوج��ية الدولية حول ال�حة النفسية بتوف�� 

 47السر�ر�ة واالستجابة ال�حية الطارئة والفعالة.ا�خدمات ع�� عدد من املستو�ات ابتداًء من ا�خدمات األساسية إ�� الرعاية 

�� الواقع تحتل �حة الالجئ�ن م�انة بارزة �� القرارات ال�ي �عتمدها جمعية ال�حة العاملية �� منظمة ال�حة ع�� املستوى  

الدولية   املشاورات  وخالل  واإلقلي�ي  الالجئ�ن  �شأنالعاملي  ��  و   . �حة  تأخذها  أن  األعضاء،  للدول  تناولها  �مكـن  لدى  االعتبار 

 العامليـة.االحتياجات ال�حية لالجئ�ن واملهاجر�ن، بما يتواءم مع أهداف التنمية املستدامة وأطر السياسات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 من أجل بناء نظم �حة رغم الطا�ع املأساوي للطوارئ و -47

ً
تأث��ا��ا السلبية ع�� ال�حة النفسية للبشر، فقد ثبت أ��ا تتيح فرصا

 نفسية مستدامة �جميع ا�حتاج�ن. 
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 املبحث الثا�ي: مفوضية شؤون الالجئ�ن واالستجابة العاملية لالحتياجات ال�حية لالجئ�ن

أبر�ل من    20�عد إ��اء عمل سابق��ا "املنظمة الدولية ا�ح�ومية لالجئ�ن" املوجودة منذ تأسست "مفوضية شؤون الالجئ�ن"  

وقد حدد النظام األسا��ي مهام املفوضية   48.ا�حرب العاملية الثانيةللتعامل مع مش�لة الالجئ�ن ال�خمة الناجمة عن    1946العام  

بطلب من ح�ومة ما، أو من األمم املتحدة نفسها، و�يجاد    49" ��دف ا�� حماية ودعم الالجئ�ن،apolitiqueكمنظمة غ�� سياسية "

د��م االختيار�ة إ�� أوطا��م، أو االندماج �� ا�جتمعات املستقِبلة أي توطي��م محليا، أو بإعادة توطي��م  حلول دائمة لهم إما بإتمام عو 

و�روتو�ول    1951وقد ا�سعت والية املفوضية بدرجة تتجاوز املسؤوليات ال�ي تضطلع ��ا الدول األطراف �� اتفاقية    50�� دولة ثالثة.

نونية، ومع ز�ادة مش�لة الن�وح �عقيدا أصبحت املفوضية توفر أيضا �� الوقت ا�حاضر اإلغاثة  فباإلضافة ا�� ا�حماية القا  1967.51

 52املادية �� حاالت الطوارئ الكب��ة سواء بصورة مباشرة أو من خالل الو�االت الشر�كة لها.

 األول: �عاون املفوضية مع ا�حكومات لضمان وصول الالجئ�ن ا�� ا�خدمات ال�حية املطلب 

شال ظلت    ك  عاما  خمس�ن  من  أك��  مدى  وع��  تار�خها  وطوال  الدول.  مسؤولية  األول  املقام   �� �عت��  الالجئ�ن  حماية  أن 

ذ تتيح للمنظمة العمل �� أراض��ا بتمو�ل مفوضية شؤون الالجئ�ن تتعاون �ش�ل وثيق مع ا�ح�ومات كشر�اء �� حماية الالجئ�ن، إ 

  53عمليات املفوضية ا�خاصة با�حماية واملساعدة.

 الفقرة األو��: األساس القانو�ي لشراكة املفوضية مع الدول 

ي إن الدول �� ال�ي وضعت اإلطار القانو�ي الذي يدعم النظام الدو�� �حماية الالجئ�ن. واستنادا ا�� هذا اإلطار القانو�ي الذ

سبقت اإلشارة إليھ �� ا�جزء األول من هذه الدراسة، يتمتع الالجئون بحقوق ينب�� للدول كفال��ا لهم �� جميع الظروف العادية 

حمايــة   تقــوم  نوعها،  �ان  كيفما  الطوارئ  حاالت  طبيعة  إ��  بالنظر  ومشموال��ا.  ال�حية  الرعاية  كحق  ال�حية  الطوارئ  وأثناء 

إليـھ عقب حاالت الطوارئ الرئيسيةاألشــخاص علــى مبــد ستند 
ُ
�ـ الـذي غالبـا مـا  وهو   54أين أساســي�ن همــا التعاون أوال والتــضامن 

ومواثيق دولية    1951فاستنادا إ�� نظامها األسا��ي واتفاقية    مطلوب سواء فيما ب�ن الدول أو فيما ب�ن الدول واملنظمات الدولية.

 
ت و�الة وأصبحت �� ذلك الوق  1948باختصار) ح�� التنفيذ عام    IROودخلت اتفاقية تأسيس منظمة الالجئ�ن الدولية (  1946بدأت ال�جنة التحض��ية عمليا��ا قبل   -48

، توقفت �شاطات 1952"إدارة األمم املتحدة لإلغاثة و�عادة التأهيل". و�� عام    1945متخصصة تا�عة ملنظمة األمم املتحدة، تتو�� معظم مهام ما �ان �س�ى قبل سنة  

IROة لألمم املتحدة. وفيما �عد حل محلها مكتب مفوض  مع تقر�ر إ�شاء منظمة دولية مؤقتة �شرف ع�� تنفيذها وذلك بقرار ا�جمعية العام  1951، واعتمدت اتفاقية

 ).  UNHCR /HCRاألمم املتحدة السامي لشؤون الالجئ�ن ( 
 9700�� املائة من موظف��ا البالغ عددهم أك�� من    89يقع مقر للمفوضية ال�ي يوجد مقرها بجنيف م�اتب تمثيل �� العديد من البلدان حول العالم حيث �عمل زهاء    -49

مليات  بلدا ي��كز ا�جزء األك�� م��م �� منطق�ي آسيا وافر�قيا اللتان �ستضيفان أعدادا هامة من الالجئ�ن والنازح�ن �� العالم. وتتم أك�� ع  126يدان ��  موظف بامل

، �ولومبيا وال�و�غو الديموقراطية. حصلت املفوضية �� مناطق نائية ووعرة من حيث تضاريسها �� بلدان مثل أفغا�ستان، باكستان، العراق، سور�ا، األردن، ما��، تركيا 

 . unhcr.org. األمم املتحدة: السالم والكرامة واملساواة ع�� �وكب ينعم بال�حة. ير�� ز�ارة املوقع "1981و  1954املفوضية ع�� جائزة نو�ل للسالم عامي  
ليل القانون الدو�� لالجئ�ن، حماية الالجئ�ن. مكتب مفوض األمم املتحدة لشؤون ملز�د من التفصيل حول ا�حلول ال�ي تنفذها املفوضية لفائدة الالجئ�ن أنظر، د  -50

 وما �عدها.   76ص   2001الالجئ�ن. اإلتحاد ال��ملا�ي الدو��. 
هذا ما �سميھ    .ملعنيةلهذا قد يوجد أ�خاص تقدم لهم املفوضية املساعدة وتتوسط لدى ا�ح�ومات بينما ترى هذه األخ��ة بأ��م أ�خاص ال �ع��ف ��م الدول ا  -51

 .23-22املفوضية ب "فجوة سّد ا�حماية". عن األ�خاص الذين يدخلون �� دائرة والية املفوضية راجع، دليل حماية الالجئ�ن، مرجع سابق ص 
الن�و��� لالجئ�ن: بان النازح�ن داخليا هم   ع�� النازح�ن �� الداخل قالت"الكسندرا بيالك" مديرة مرصد الن�وح الداخ�� التا�ع للمجلس  19عن تأث�� جائحة �وفيد    -52

ات الرعاية  من فئات اشد ضعفا �عيشون �� مال�� الطوارئ، ومستوطنات عشوائية ومخيمات مزدحمة ومكتظة ال تتيح لهم سوى إم�انية وصول محدودة ا�� خدم

 ال�حية، او أ��م يحرمون م��ا �ش�ل عمدي ح�ى مع تف��ي مخاطر و�اء �ورونا املستجد. 
 �عنوان "�عاون السلطات الوطنية مع األمم املتحدة"..  1967من بروتو�ول  2ال�ي تكرر مضمو��ا �� املادة  1951من اتفاقية  35راجع نص املادة  -53
باملساعدة اإل�س2005يمكن إيجاد �عب�� عن مبدأ "تضامن" �� إعالن هيوغو لعام    -54 الـذي . كما أشار معهد القانون الدو�� �� قراره املتعلق  ‘‘بالدور األسا��ي  انية 

 تـضطلع بھ األمم املتحدة واملنظمات ا�ح�ومية الدولية وال�جنة الدولية للصليب األحمر واملنظمات غ�� ا�ح�ومية. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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تياجات الالجئ�ن، المحيد للمفوضية عن هذا التعاون مع الدول من جهة أو�� ومع منظمات إ�سانية أخرى، ولالستجابة املناسبة الح

  55أخرى من جهة ثانية.

تتعاون املفوضية مع الدول من اجل املساعدة ع�� تقاسم املسؤولية عن حماية الالجئ�ن، و�ساعدها ع�� معا�جة أسباب  

فجميعا �عملون من أجل    56تدفقات الالجئ�ن سواء الدول املصدرة أو الدول املستقبلة �عيدة أو مجاورة للموطن األص�� الالجئ�ن.

ي �سوده اضطرابات �انت سببا �� ت�ج�� الناس قسرا. و�النظر إ�� ا�خ��ة التشريعية والعملية استعادة السلم واألمن �� البلد الذ

ال�ي اكتسب��ا املفوضية، تبحث مع الدولة ا�حلول الدائمة لالجئ�ن. و�ستطيع الدول االستعانة بدورها االستشاري �� إجراءات تقر�ر  

 57�عض األحيان �� اإلجراءات ا�خاصة �عمليات الطرد وال��حيل.وضع الال�� أو صياغة قانون �جوء وط�ي، أو �ش��ك �� 

  58تجدر اإلشارة بأنھ �� بداية ا�خمسينات لم يكن نطاق ا�حماية يتجاوز املنطقة األور�ية ال�ي خر���ا ا�حرب �� ذلك الوقت.

الو�الة   هذه  اختصاص  نطاق  أن  العامة  بيد  ا�جمعية  قرارات  بواسطة  ا�خمسينات  �عد  توسع  أن  لبث  ما  ا�ح�ومي  املنشأ  ذات 

قا�� 
ّ
) ليشمل "املساعدة" �� �عض األحوال لفائدة الّنازح�ن الداخلي�ن �سبب �وارث ECOSOC(  وا�جلس االقتصادي واالجتما�� والث

 متالزمت�ن �� عمل املفوضية وتظالن سار�ت�ن �� �ل األوضاع.   ومنذ ذلك الوقت أصبحت ا�حماية واملساعدة59بيئية او تنمو�ة...ا�خ.

 19-الفقرة الثانية: تذك�� الدول بال��اما��ا تجاه الالجئ�ن �� زمن فاشية كوفيد

تلعب املفوضية ما ُ�س�ى بالدور اإلشرا�� ع�� تطبيق اتفاقية الالجئ�ن وهذا وفقا للظروف ا�حلية واملوارد املتوفرة والهيا�ل  

الدولة املعنية.القا  �� ال�جوء  60نونية املتوفرة  �� مواثيق  بھ املفوضية هو تذك�� الدول األطراف  ففي حاالت الطوارئ أول ما تقوم 

اتفاقية   بموجب  �عهدا��ا  إ��  ل�جوء.  1951بال��اما��ا استنادا  املنظمة  اإلقليمية  يتوجب ع��  بموجب  ، واالتفاقيات  املواثيق  هذه 

�عدم رّدهم من ا�حدود أو إرجاعهم ع�� األقل  لطال�ي ال�جوء  ا�حماية املقررة لالجئ�ن النظامي�ن و�عطاء األمان  �  الدول االل��ام بتوف�

 
 من اتفاقية منظمة الوحدة اإلفر�قية.   8وم/ 1951من اتفاقية  35/راجع م  -55
. �ش�� ا�� ان �عاون املغرب مع املفوضية بدأ منذ 2019، تركيا  1954مثل مصر    1951يؤطر التعاون بمذكرات تفاهم ت��مها املفوضية مع الدول األطراف �� اتفاقية    -56

. بو�كر  2013. استمر هذا التعاون و�عمق �عد وضع املغرب سياسة وطنية لل�جرة وال�جوء سنة  2008ثم تم تفعيل اتفاقية التعاون سنة    2004ا�� غاية    1965سنة  

-2016لية للمغرب واالتحاد االور�ي". رسالة لنيل دبلوم املاس�� القانون العام. السنة ا�جامعية  �خصا��ي" مبدأ عدم الرد لالجئ�ن �� القانون الدو�� واملمارسة العم

 . 98-96. ص 2017
ل س��اتيجية العر�ية للوصو نذكر بإس��اتيجية أطلق��ا الدول العر�ية �� إطار جامعة الدول العر�ية لدعم قضايا الالجئ�ن. أدرجت ضمن إحدى أولو�ا��ا الثالثة: اإل   -57

 ا�� خدمات ال�حة العامة �� سياق ال�جوء والن�وح باملنطقة العر�ية. 
و�انت املفوضية �عطي أولو�ة   1956�انت هذه ا�حماية �� الواقع موجهة لل��ود الذين هر�وا من أملانيا الناز�ة والنمساو��ن الذين غادروا االتحاد السوفيا�ي سنة    -58

   .وهو األمر الذي بدأ يتقلص منذ ف��ة التسعينات ل�حل القائم ع�� إعادة توط�ن الالجئ�ن،

.UNHCR, «Les réfugiés dans le monde; Cinquante ans d’action humanitaire. Chapitre Introduction2001.. http://www.unhcr.org/cgi. 
لأل�خاص الذين ال �ستطيعون الوفاء باحتياجا��م األساسية �� بلد ال�جوء خاصة �� حالة تدفقات كب��ة عليھ ع�� ش�ل قد ت�ون املساعدة ال�ي توفرها املفوضية  -59

ن �عيشون �� مخيمات.  منح مالية او أغذية او معدات مثل أدوات الطبخ و�حداث مرافق �حية، واملأوى او �� ش�ل برامج إل�شاء مدارس وعيادات طبية لالجئ�ن الذي

 الغالب عندما تطول مدة م�و��م �� مخيمات �س�� املفوضية ب�ل جهد لضمان تحقيق االكتفاء الذا�ي لالجئ�ن. و�� 
بإيجاد حلول �حن��م   1951وفق النظام األسا��ي ا�حدث للمفوضية يطلب من هذه الهيئة حماية الالجئ�ن الذين �انوا �حية االضطهاد السيا��ي قبل يناير سنة    -60

�لة الالجئ�ن ا�حلول الثالثة املعروفة (االدماج، إعادة التوط�ن او فقط إعاد��م طوعا �عد زوال األسباب امل�جئة). لكن مع مرور الزمن وعدم أفول مش باستخدام أحد  

ور�ية مثل الذين ع��وا حدود دولهم �عد ا�حرب العاملية الثانية، سوف تتوسع والية املفوضية لتقدم املساعدة (ليس ا�حماية فقط)، ول��تم باأل�خاص خارج القارة األ 

داخل بلدا��م �سبب نزاع مس�ح  �� إفر�قيا وأمر��ا الالتينية �سبب حروب التحرر من "األبارتايد"، ومقاومة املستعمر. كما وسعت والي��ا ملساعدة النازح�ن واملشردين  

 طبيعية...ا�خ. –او �وارث بيئية 

http://www.unhcr.org/cgi
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�� انتظار قبول دول أخرى    62و�� حاالت أخرى ينتظر من الدولة منح الالجئ�ن ع�� االقل "حماية مؤقتة"،  61قسرا إ�� بلد االضطهاد.

 63.بإعادة توطي��م

يمكن �عر�ف ا�حماية ع�� أ��ا "جميع األعمال اآليلة إ�� تحقيق املساواة ب�ن النساء والرجال والفتيات والفتيان الذين هم  

وحقوق   الالجئ�ن،  قوان�ن  ف��ا  (بما  الصلة  ذات  للقوان�ن   
ً
وفقا ��ا،  والتمّتع  ا�حقوق  ع��  ا�حصول   �� املفوضية  اهتمام  موضوع 

فح�ى    65إ��ا مهام ال تزال تؤد��ا املفوضية ا�� غاية اليوم.  64�سا�ي) وحسب النظام األسا��ي للمفوضية.اإل�سان، والقانون الدو�� اإل

حافظت املنظمة ع�� االتصال با�ح�ومات رغم صعو�ة انتقال مسؤول��ا وموظف��ا لالجتماع حضور�ا   19-�عد ظهور جائحة �وفيد

أو تحتجزهم �� مراكز استقبال فوق أراض��ا مع أجانب آخر�ن �املهاجر�ن غ��    مع السلطات �� البلدان ال�ي تأوي الجئ�ن �� مخيمات

 الّنظامي�ن. 

وتتعقد هذه الصعو�ة أك�� بالنسبة للبلدان ال�ي �شهد نزاعا. فتفاديا لآلثار ال�ي تطال مجتمعات محلية معينة كما يبّينھ  

بات األمنية الشديدة ال�ي تقوض جهود االستجابة �� مجال تزايد خطاب الكراهية، واس��داف الفئات الضعيفة، ومخاطر االستجا

ال�حة العامة، تناشد املفوضية الدول ع�� التصدي ل�جائحة والتغلب عل��ا بن�ج قائم ع�� حقوق اإل�سان. ف�ي توجھ نداءات 

�� أسيا والشرق    من ا�حروب  ل�ح�ومات �� أور�ا (مركز ا�جائحة اليوم) ال�ي �عد منذ سنوات وجهة أساسية لطال�ي ال�جوء الفار�ن

البؤس و�حثا عن حياة أفضل بلدا��م هر�ا من حياة  �غادرون �ش�ل غ�� قانو�ي  الذين  رّد  األوسط و�فر�قيا، وللمهاجر�ن  ، �عدم 

جئ�ن  الالجئ�ن قسرا إ�� مناطق ا�خطر وا�� موطن االضطهاد، وعدم اتخاذ م�افحة ا�جائحة م��را ملنعهم من طلب ال�جوء، و�إنقاذ الال 

كما �ع�� عن القلق الذي �ساورها �شأن   66واملهاجر�ن �� البحر باتباع آليات بديلة عن عملية "ماري نوس��وم" االيطالية ال�ي توقفت".

االحتجاز ومخيمات  ال�حة ملراكز  الغذائية، ومستلزمات  املواد  لتور�د  الالزمة  املالية  ا�ح�ومات ا�خصصات  اعتماد �عض  عدم 

 اإليواء. 

ل املفوضية بواسطة م�ات��ا اإلقليمية املرافعة عن حقوق الالجئ�ن وحماي��م اس��شادا بقواعد التفو�ض الصر�ح الذي  تحاو 

منحھ ا�جتمع الدو�� للمفوضية، و��جع الدول ع�� تطو�ر أدوات جديدة لضمان توف�� حماية فعالة لالجئ�ن. فلو أن غالبية الدول  

 ع�� األقل، مع الوضع ا�حا�� الذي أفرزه ف��وس �ورونا األور�ية نجحت �� ضبط حدودها بقدر 
ً
ة عالية اال أن �عضها تأقلمت، جزئيا

املستجد، بأن سمحت لطال�ي ال�جوء بالدخول ا�� إقليمها �عد إخضاعهم للفحص الط�ي آو ل�حجر الص�� مؤقتا. و�ما أنھ يصعب  

�حصول ع�� املساعدة أو ا�خدمات ال�حية األساسية، أو يتعذر  يتم ��جيل طلبات �جوءهم ا�جديدة ا  ع�� طال�ي ال�جوء الذين ال

اتفاقية   العادي�ن، فإن املفوضية تطلب من ا�ح�ومات   1951ع�� الدولة تطبيق مضام�ن  الفئة من األجانب غ��  لتستوعب هذه 

عرف بـ «
ُ
 املية �حماية الالجئ�ن.  » �آلية متممة لالتفاقية العconvention plusاستعمال اتفاقيات خاصة" متعددة األطراف �

 
 من اتفاقية حظر التعذيب.  3وم  1951من اتفاقية   33نية و��سانية �� القانون واملمارسة بحكم م يكت��ي مبدأ عدم الرد أهمية بالغة قانو   -61
ن، وغ��ها من أش�ال  ا�حماية املؤقتة �� استجابة سريعة قص��ة األمد عندما تصل أعداد كب��ة من الناس هر�ا من نزاع مس�ح أو ان��ا�ات جماعية �حقوق اإل�سا   -62

 . 54ص  2001/ 2ية الالجئ�ن، دليل القانون الدو�� لالجئ�ن. مكتب مفوض األمم املتحدة لشؤون الالجئ�ن. االتحاد ال��ملا�ي الدو�� رقم االضطهاد األخرى. حما 
 لتقر�ر االحتياجات العاملية إلعادة التوط�ن لعام     -63

ً
 ل�خطر والذين يحتاجون إ�� إعادة التوط�ن هم  2020طبقا

ً
%)، يل��م 40السور��ن (، فإن الالجئ�ن األك�� �عرضا

 %)، األمر الذي �ش�� إ�� أن منطقة الشرق األوسط والقرن اإلفر�قي تضم العدد األك�� من الالجئ�ن.14الجئو جنوب السودان (
سر، إن مشكالت ا�حماية األك�� أهمية ال�ي تحتاج استجابة سريعة حسب املفوضية ��: االستجابة �حاالت طوارئ الالجئ�ن، حماية الالج  -64

ُ
ئ�ن من النساء واألطفال واأل

 البحث عن حلول دائمة ملشكالت الالجئ�ن.
مليون �خص قد نزحوا عن    79.5أن    2019يونيو  20أظهر تقر�ر االتجاهات العاملية السنوي والذي تصدره املفوضية، قبل يوم�ن من االحتفال باليوم العامي لال��    -65

 هد املفوضية أع�� منھ من قبل.، وهو رقم لم �ش2019ديارهم مع ��اية عام  

. ملز�د من التفصيل عن عمليات اإلنقاذ �� 2014وتوقفت �� ��اية سنة    2013مليون دوالر شهر�ا) من طرف ايطاليا أكتو�ر  12دشنت هذه العملية (م��اني��ا تبلغ    -66

 2016يناير  51اال�سانية. �شرة ال�جرة القسر�ة عدد   البحر املتوسط انظر، وليان ال��ي سو�نغ: تحدي البحر األبيض املتوسط �� عالم االزمات
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بيد أن املنظمة تتخوف أن تتحول ا�ح�ومات خاصة �� املنطقة األور�ية ال�ي �عرضت لضغوط منذ �عض الوقت �سبب األزمة  

" �أداة أخرى جديدة  19  استخدام "�وفيداستخدام ضوابط ال�جرة ��دف م�افحة اإلرهاب إ��  من    19-الطارئة ال�ي نتجت عن �وفيد

�جوء وا�حماية ع�� األ�خاص الذين هم �� حاجة إل��ا، و�التا�� تحجم عن ضمان ا�حقوق املستحقة لالجئ�ن الوافدين  إلن�ار حق ال

إقليمها داخل  املوجودين  أو  مستشفيات  67ا�جدد  �عرفھ  الذي  امل��ايد  الضغط  بدعوى  وال�املة  السليمة  ال�حة   �� ا�حق  ، مثل 

 .68الدولة

حقيق  �ورونا كشفت  أزمة  �انت  من  إذا  �عا�ي  بنفسها  املتقدمة  الدول  أن  ف�ي  غر�بة  �ش�ل  ة  ال�حية  ا�خدمات  �عطيل 

م��ايد، وانھ حدث تحّول الدولة من عالج حاالت متفرقة إ�� التعامل مع انتقال مجتم��، كما عّرت أيضا عن القيم األخالقية ال�ي  

بعض �سبب السطو ع�� حموالت سفن تنقل كمامات فقد �جأت دول إ�� تبادل ا��امات وتخو�ن �عضها ال  69وصلت ا�� ا�حضيض.

وأدو�ة وأجهزة تنفس، وحظر تصدير مستلزمات الوقاية والعالج ا�� ا�خارج كما فعلت أملانيا، و�لقاء اللوم ع�� الالجئ�ن من أصول 

نظرا منّفرا ��  شرق آسيو�ة �� تف��ي ف��وس �ورونا مشاعر الغضب والعداء املوجهة نحو �عض األ�خاص لدرجة ا��م أصبحوا م

هذا أمر من جهة، �شعر الالجئ�ن �عدم األمان عند طلب املشورة ال�حية أو ح�ى رفض منح الرعاية الطبية   70بلدان االستقبال.

، رئيسة قسم ال�حة العامة �� املفوضية، ومن جهة أخرى لن ي�ون �� مص�حة أحد ع�� اإلطالق كما قالت "آن ب��تون"  71لالجئ�ن،

أل��ا م��رات يحتمل جدا أن توظفها �عض ا�ح�ومات لوضع سياسات شاملة تمي��ية ��دف إقصاء الالجئ�ن وغ��هم ممن يتواجدون  

مرار ��  �� مراكز استقبال او �� مستوطنات من ا�خدمات األساسية. وقد �ستمر اإلقصاء ح�ى �عد وضع اس��اتيجيات بديلة لالست

و�التا�� يواجھ الالجئون (ومعهم املهاجرون) تحديات �� ا�حصول عل��ا، وُيعزى ذلك إ�� أسباب من    72الرعاية مثل الرعاية ال�حية.

 73 بي��ا وضعهم القانو�ي وحواجز اللغة والتمي��.

وطالب��ا بإعطاء أولو�ة للشواغل خالل املراحل املبكرة من الو�اء، قامت املفوضية بالتنسيق مع ح�ومات دول حول العالم، 

، وذلك باالعتناء بالالجئ�ن وملتم��ي ال�جوء �� املراكز ا�خصصة الستقبالهم، ووضعهم  74اإل�سانية رغم أ��ا منشغلة بمسائل أخرى 

 
مليون    1.5تمكن ما معدلھ    التسعينات،إ�� تضاؤل فرص الالجئ�ن من حيث اآلمال املعقودة ع�� رؤ�ة ��اية سريعة �حن��م. ففي    2019أشار تقر�ر االتجاهات العاملية    -67

�خص، مما �ع�ي أن ارتفاع أعداد امل�جر�ن يفوق إ�� حد كب�� إيجاد  385,000ا��ي، انخفض العدد إ�� حوا�� ال�� من العودة إ�� ديارهم �ل عام. وع�� مدى العقد امل

 ا�حلول. 
 وما �عدها.  2راجع، تقر�ر منظمة العفو الدولية: اختالل خط�� التوسع املستمر ملفهوم الدولة األمنية �� أور�ا ص  -68

69 - Centre fédéral immigration ;Mirya, l’Europe en crise d’asile . juin 2016 page 9. 
 من الس�ان أشار "تقر�ر عن �حة الالجئ�ن واملهاجر�ن �� إقليم منظمة ال�حة العاملية األورو�ي"، وهو األول من نوعھ، بأن �حة الالجئ�ن واملهاجر�  -70

ً
ن أك�� �عرُّضا

قر فإن مدة بقا��م �� البلدان املضيفة تز�د من احتمال إصاب��م باألمراض القلبية الوعائية أو السكتة  املضيف�ن العتالل �ح��م خاصة إذا ُوِجدوا �� أوضاع �شو��ا الف

 الدماغية أو السرطان.
دها، الالجئون  سوفو وما �عمع ذلك العداء تجاه الالجئ�ن خاصة �� بلدان الشمال ليس جديدا. منذ الثمانينات أعدت الدول تداب�� وقائية وردعية. ملثيو.ج.غيب�ي: �و   -71

 .  25ص  1999نوفم��  5ب�ن مرغوب ومنبوذ. �شرة ال�جرة القسر�ة عدد 
72-    

ً
 مقارنة

ً
بالس�ان املضيف�ن. فالالجئون أك�� إصابة ومعاناة مع  أشارت منظمة ال�حة بأن ��خيص �عض األمراض لدى الالجئ�ن يب�ن حصائل �حية أسوأ كث��ا

 الس�ان املضيف�ن. السرطان ومرض السل ونقص املناعة، وأن معدل اإلصابة بداء السكري وانتشاره والوفاة بھ أع�� ب�ن الالجئ�ن واملهاجر�ن مما هو عليھ لدى
. ف�ي عبارة عن مخازن م�جورة �عضها يوجد بمناطق نائية �عيدة عن املستشفيات وغ��ها من  �� اليونان �انت املعسكرات ا�خصصة الستقبال الجئ�ن غ�� مالئمة  -73

ا��ا �ش�ل خط ا�� إقفالها �عد ان أظهرت عمليات تفتيش  را ع�� �حة الالجئ�ن وع�� املرافق ا�حيو�ة لدرجة ان املركز القانو�ي مل�افحة األمراض والوقاية م��ا دعا 

 ال�حة العامة. 
ذلك، فإن مدى خدمات   �� أملانيا باعتبارها من البلدان ال�ي يفضل طالبو ال�جوء الوصول ال��ا. �� هذا البلد ل�ل فرد ا�حق �� الرعاية الطبية األولية. ومع�ش�� ا  -  74

قامة إ�� نظام التأم�ن الص��، فيحصلون الرعاية ال�حية والعالج الط�ي �عتمد ع�� وضع ومدة إقامة ال�خص �� أملانيا. عادة ينضم الالجئون الذين يحملون تصر�ح إ

ود إ�� حد ما، و�تم عادة  ع�� جميع ا�خدمات املنتظمة ال�ي تقدمها لهم شركة التأم�ن الص��. و�موجب قانون ال�جوء فإن نطاق ا�خدمات الطبية املقدمة لالجئ�ن محد

 الوصول إ�� الرعاية ال�حية من خالل السلطات ا�ختصة. 
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أماكن إقامة مناسبة تتيح لهم ا�حصول ع�� املاء والصابون، والتباعد ا�جسدي وتؤمن لهم السالمة وعدم احتجازهم �� أماكن  ��  

وملا �ان إدراج الالجئ�ن �� عمليات االستجابات الوطنية أمرا أساسيا إذ ال يمكن    75ت�ون مساح��ا صغ��ة ور�ما تنعدم ال��و�ة ف��ا.

ملعدية إال بإتباع ن�ج مت�امل وشامل، فإن املفوضية  تتبع عن كثب ما إذا �انت استجابة الدول املضيفة  السيطرة ع�� األمراض ا

للو�اء �شمل تداب�� إستباقية وقائية وأخرى عالجية، و�دراج األ�خاص الذين أج��وا ع�� الفرار �� خطط التحض�� واالستجابة  

اكتظاظ مراكز ومخّيمات االحتجاز باستخدام البنية التحتية غ�� املستخدمة  ا�خاصة ��ا مع إيالء اهتمام خاص إلجراءات تخفيف  

 أو املراكز والفنادق الفارغة مع إعطاء أولو�ة لنقل الفئات املعرضة ل�خطر مثل كبار السن. 

صدار  ول�حد من ا�خاطر ال�حية العامة ع�� ا�جميع" تحث املفوضية السلطات ع�� تنفيذ الفحص الط�ي ع�� ا�حدود، أو إ

الشهادات ال�حية، أو ا�حجر الص�� املؤقت عند الوصول. و�� الداخل ع�� تحس�ن الصرف الص�� وضمان ا�حصول ع�� الرعاية  

. ولضمان الستعداد ع�� مستوى �ل بلد ع��    76.ال�حية، وعدم ال�جوء إ�� ا�حجر الص�� والعزل ا�حددين زمنيا إال عند الضرورة

. والتزال هذه الو�الة اإل�سانية 78ال�حة العامة التا�عة لها مع املوظف�ن ع�� املستوى اإلقلي�ي وا�ح��، �عمل املفوضية وفرق  77حدة

ا�ح�ومية تواصل حاليا تداب�� التأهب والوقاية واالستجابة الشاملة لف��وس �ورونا حول العالم بمّد الالجئ�ن باملساعدة املنقذة  

، وحيث  745،000جنسية �جل م��م    50ن ال�ي يوجد ��ا مجتمع الجئ�ن مؤلف من أك�� من  لألرواح ال�ي يحتاجون إل��ا. ففي األرد

حكمة ل�حدود، وحظر التجول الصارم فقد هددت القيود املفروضة  
ُ

مخيمات السور��ن مكتظة �عا�ي ساكن��ا من تداب�� اإلغالق ا�

�حيا��م اليومية إذ دفعت العديد من منظمات اإلغاثة إ��    ع�� التنقل داخل البلد وع�� حدوده تدفق املساعدة ال�ي �عت�� أساسية

 �عليق أ�شط��ا �عد إعالن حالة الطوارئ الوطنية.

دعم   ��ا  يمكن  طرق  عن  الدو��  وا�جتمع  األردنية  ا�ح�ومة  مع  فتباحثت  الالجئ�ن  مجتمع  ا��  الوصول  املفوضية  حاولت 

املستحقة سا79العائالت  لتوف��  ا�ح�ومة  مع  �ّسقت  كما   .  �� دراس��م  مواصلة  ع��  األطفال  ملساعدة  الكهر�اء  من  إضافية  عات 

. فبما أن املرافق 81ع�� "الروهينغا" �� ا�خيمات  19  البنغالية لتخفيف تأث�� مرض �وفيد   . و�� بنغالدش، �سقت مع ا�ح�ومة80املن�ل 

 
 ي �حقوق اإل�سان واملقرر ا�خاص بحقوق املهاجر�ن وال�جنة التنفيذية للمفوضية شؤون الالجئ�ن يجب ان ي�ون االحتجاز هو االستثناء النھ حسب املفوض السام-  75

 ال يتفق ومعاي�� حقوق اإل�سان الرا�خة. 

يونيو   1بلدا مستضيفا لالجئ�ن. وأظهر تقر�ر آخر ��  134مليون �خص من الالجئ�ن حول العالم و�وجد    71ذكرت املفوضية �� آخر تحديث لإلحصاء انھ يوجد    -76

، مع عدم قدرة املز�د واملز�د من أولئك الفار�ن ع��    97من ب�ن    1أن الن�وح القسري يطال تأث��ه اآلن أك�� من واحد باملائة من س�ان العالم، و�التحديد    2020
ً
�خصا

 العودة إ�� ديارهم. 
ش�ل وثيق مع مكتب" شؤون األجانب واملهاجر�ن" ووزارة ال�حة والتثقيف الط�ي. و�� مصر ال�ي �عت�� بلد �جوء �جنسيات مختلفة واصلت املفوضية �� ايران العمل �   -77

ومة  ا�خاص بالتأم�ن الص�� الشامل" ال�ي وثقت شمول األجانب املقيم�ن �� مصر �الالجئ�ن بمنظ   2018لسنة    2ُ�عمل ع�� تطبيق "الالئحة التنفيذية للقانون رقم  

تشمل الالجئ�ن وطال�ي التأم�ن الص�� الشامل، وان �شملهم خدمات ال�حة والتعليم باملساواة مع املصر��ن. ونظمت السلطات حمالت �حية بدأها رئيس ا�جمهور�ة، ل

 “ ال��اب الكبد الو�ائي، وحملة م�افحة شلل األطفال، و   100ال�جوء مثل حملة  حملة الكشف عن السمنة وفقر الدم مليون �حة” الكتشاف وعالج “ف��وس ��ي” 

 ومرض التقزم ب�ن طالب املدارس االبتدائية. 
حاالت الطوارئ ال�حية باملغرب تتعاون املفوضية ع�� مكت��ا مع منظمات غ�� ح�ومية محلية منذ سنوات طو�لة. وملساعدة الالجئ�ن وطال�ي ال�جوء واملهاجر�ن ��    -78

باء باملغرب اتفاقية إطار�ة لشراكة مع مكتب املفوضية. هدفها تقديم مساعدة مادية والعالج ا�جا�ي وتمك�ن الالجئ�ن من إجراء  عقدت ا�جمعية الوطنية للطبيبات واألط 

 تحاليل مخ��ية وفحوصات عن أمراض أخرى. 
ا الالجئون السياسيون �انوا يقصدون اور�ا قبل يناير لم تذكر ما �س�ى بمخيمات الالجئ�ن وما �عنيھ هو الال�� السيا��ي، ألن �� اعتقاد واضع��   1951ان اتفاقية    -79

 البحث يجري للعثور لهم ع�� حلول أما توطي��م أو إعادة توطي��م �� بلد ثالث.و�ان  أي أثناء ا�حرب العامليت�ن و�عدهما بقليل، 1951
ضان املبارك. وتقوم �عقد ندوات أسبوعية ع�� اإلن��نت لعرض آخر  عائلة الجئة شهرً�ا خاصة �� شهر رم  32،500وضعت مخططا ��دف إ�� الوصول إ�� أك�� من    -80

 تطورات ف��وس �ورونا، وتقديم إرشادات جديدة وتوف�� إجابات ع�� األسئلة املتعلقة �عمليات املفوضية من املقر ا�� امليدان.
81-  P. Poisson;la crise des refugies rohinga en Birmanie.Carnet de l’histoire de la justice des crimes et peine 14 septembre 2017. 

https://criminocorpus.hypotheses.org/3328   
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ع�� حد �عب�� "مانيش أغرفال"، مدير �جنة    19د  ال�حية �� مخيم الالجئ�ن "�وتو�الو�غ" ببنغالدش �انت غ�� �افية قبل ظهور �وفي

اإلنقاذ الدولية �� بنغالد�ش، فقد تم تدر�ب أطقم طبية و�قامة مراكز عزل ص��. وتمت ال��مجة، حسب معطيات �جنة اإلنقاذ  

رة أجهزة للتنفس.  سر�ر، املئات م��ا جاهزة لالستخدام، و�حداث قسم للرعاية املركزة مزود �عش 1700الدولية، إلقامة مركز يضم 

و�سبب القيود املفروضة ع�� اإلن��نت ال�ي فرض��ا ح�ومة بنغالد�ش ملواجهة انتشار الشائعات واألخبار الزائفة، وال�ي �عمق النقص  

 الكب�� �� املعرفة لدى الالجئ�ن، تقوم املفوضية بتعاون مع منظمات غ�� ح�ومية محلية بحمالت التوعية بلغة الروهينغا.

 ل�خطر  فمن ناح
ً
، وهم معرضون كث��ا

ً
 وضعفا

ً
ية، الالجئون وغ��هم من امل�جر�ن قسرا ينتمون إ�� أفراد ا�جتمع األك�� ��ميشا

واملرافق  الص��  الصرف  وأنظمة  املياه  مصادر  إ��  محدود  وصول  لد��م  ي�ون  ما   
ً
غالبا أل��م  �ورونا  ف��وس  مرض  تف��ي  خالل 

ودون �� أي ش�ل من أش�ال االحتجاز لهم ا�حق نفسھ �� ال�حة كغ�� ا�حتجز�ن، ال�حية. ومن ناحية أخرى، األ�خاص املوج

نفسها. والعالج  الوقاية  معاي��  السلطات   82ويستحقون  وضع��ا  ال�ي  ا�خطط  معرفة   �� م�حة  مص�حة  لهم  عامة،  بصفة  والناس 

جودة �� حال اإلصابة، و�� ا�خدمات ال�حية ملواجهة ف��وس �ورونا، ليس فقط �� اإلجراءات االحتياطية بل أيضا �� ا�خطط املو 

ذلك ألن ا�حق �� ال�حة   ثم يجب أن ��� ا�ح�ومات والشعوب بأن �ّحة الالجئ�ن واملهاجر�ن مهّمة  83املطلو�ة، �ي ال ُ�ستث�ى أحد.

 من حقوق اإل�سان؛
ً
 أساسيا

ً
بفاعلية �� تنمية مجتمعهم املضيف و�لدا��م األصلية وأن الالجئ�ن واملهاجر�ن �سهمون    84يمثل حقا

 ع�� �حة ا�جميع.
ً
و�ما أن   85ع�� حد سواء؛ كما أن ا�جموعات الس�انية ال�ي ت�ون �غطي��ا ال�حية أقل من غ��ها قد تؤثر سلبا

ا باالستفادة من  م�افحة الف��وس تحتاج تكثيف مختلف ا�جهود لدعم قطاع ال�حة، فإن املفوضية تو��ي ا�ح�ومات وتن�حه

وهذا مش�ل يتفاقم   87و�مراكز االستقبال واإليواء و�� ا�خيمات.  86تجر�ة وخدمات األطباء الالجئ�ن املتواجدين �� بلدان ال�جوء،

ف الذي    كما حدث �� ليبيا  88،االستشفائيةخاصة �� البلدان ال�ي �شهد نزاعا مس�حا ينجم عنھ تدم�� املستشفيات واملراكز  
ّ
خل

 
ديارهم لبدء حياة   إن �عاب��"ال��" و"مهاجر" و"طالب �جوء" ليست سوى �عر�فات مؤقتة؛ و�� ال �عكس الهو�ة ال�املة للنساء واألطفال والرجال الذين غادروا  -82

ر بان استخدام هذه الوسمات من ب�ن الطرق العديدة ال�ي يصف الناس ف��ا أنفسهم، ال �ش�� إال إ�� تجر�ة واحدة: تجر�ة    . جديدة �� بلد جديد
ّ

مغادرة والبد من التذك

 أوطا��م. ولكن هو�ات هؤالء األ�خاص تنطوي ع�� أشياء أخرى كث��ة. 
ومواثيق أخرى تو��ي املفوضية الدول املستضيفة لالجئ�ن جعل النظم ال�حية مالئمة لالجئ�ن واملهاجر�ن بما �ع�ي توف�� �غطية جيدة   1951اتفاقية  وفاء لروح    -83

ة ل�جوانب الثقافية واللغو�ة وميسورة الت�لفة عالوة ع�� ا�حماية االجتماعية �جميع الالجئ�ن واملهاجر�ن �غّض النظر عن وضعهم القانو�ي؛ جعل النظم ال�حية مراعي

ب ع�� حاجز التواصل؛ وضمان تجه�� العامل�ن �� مجال الرعاية ال�حية �ش�ل جيد وتمّتعهم با�خ��ة الالزمة لت�خيص
ّ
حاالت العدوى واألمراض    لالجئ�ن من أجل التغل

؛ والعمل �ش�ل أفضل ع�� القطاعات ا�ختلفة ال�ي تتعامل مع 
ً
 �حة املهاجر�ن؛ وتحس�ن جمع البيانات عن �حة الالجئ�ن واملهاجر�ن. الشائعة وتدب��ها عالجيا

" واملتمثل �� "عدم إغفال أحد"، اآلن و�ش�ل صر�ح الالجئ�ن، وذلك بفضل مؤشر جديد عن الالجئ�ن صادقت عليھ  2030�شمل ال��ام "التنمية املستدامة لعام    -  84

 العام. ال�جنة اإلحصائية لألمم املتحدة �� شهر مارس من هذا
يحصلون ع�� نفس ا�خدمات ال�حية أسوة با�جتمع املضيف وقد س��ت املفوضية جسرا جو�ا من املساعدات   ال�� ممن�� ايران مثال يوجد ما يقرب من مليون    -85

   .2020مارس  23الطبية يوم 
طالبة بتسو�ة اضاع املهاجر�ن املوجودين فوق ال��اب االيطا�� وتقن�ن عملهم ان هول ال�ارثة ال�حية �سبب �ورونا دفع مجموعة من ال��ملاني�ن االيطالي�ن ا�� امل  -86

والالجئ�ن �� العمل، و�� مجال    النقاذ املوسم الزرا��، ولسد �جز العمال ال��ار��ن �� العديد من ا�جتمعات. و�� اسبانيا وأملانيا سوف �سمح ا�ح�ومة بدمج املهاجر�ن

 ن رغم عدم توفرهم ع�� ترخيص ملزاولة الطب �� بلد ال�جوء. الطب للمساعدة �� رعاية املصاب�
بأن عدة دول أورو�ية وجهت �� ;  أشار بيان مش��ك صادر عن املفوضية ومجلس أور�ا إ�� أن معظم املهن ال�حية تخضع لنظام ترخيص صارم ملمارسة املهن،   -87

رس�ن ال�حي�ن الالجئ�ن �� جهود االستجابة الوطنية ضد ف��وس �ورونا؛ وذكر هذا البيان ان الال�� نداء عاما من أجل دمج املما   2020األسابيع األخ��ة من شهر ابر�ل  

حامال معھ مؤهالتھ بصفتھ طبيبا جراحا. بادر محمد ع�� الفور بالت�جيل �� قائمة    2019عاما) مثال أج��تھ ا�حرب �� بالده ع�� الفرار إ�� فر�سا عام    39اللي�ي محمد (

"ياس�ن" �� تأسيس منظمة غ�� ح�ومية تحمل اسم "شبكة امل�جر�ن ��    ي وضع��ا وزارة ال�حة لدعم الطاقم الط�ي باملستشفيات. وشارك الال�� الصوما��الطوارئ ال�

 فر�سا" للمساعدة �� ترجمة الوثائق لصا�ح طال�ي ال�جوء �عد م��ء أزمة �ورونا ومستندات �شأن ا�حجر الص��. 
، لعبت " مياتا تو�ي جو�سون"، و�� الجئة سابقة 2016�خص قبل خمس سنوات سنة    4,809ف��وس إيبوال غرب إفر�قيا حيث أودى بحياة  عندما طارد شبح تف��ي  -88

 �� ا�حد من الوفيات ��  1991فرت من لي��يا عام  
ً
 رئيسيا

ً
مجتمعها من   عندما �انت طفلة من ليب��يا و�عمل اآلن كمسؤولة �� مجال ال�حة العامة لدى املفوضية، دورا
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الطبية  الصرا املستلزمات   �� والنقص  املوارد  محدودية  �سبب  خاصة  �عا�ي  طبية  وخدمات  م��ال�ا،  �حيا  نظاما  فيھ  املستمر  ع 

 .  89وال�حية األساسية

وقد ناشدت املفوضية الفرقاء والسلطات الليبية إ�� هدنة إ�سانية بل وقف إطالق النار بقولها: "نحن والشر�اء اإل�سانيون 

يبية إ�� ضمان الوصول �جميع ا�جتمعات �� ليبيا لتحصل ع�� اإلشراف الط�ي ع�� أن �شملها خطط االستجابة  ندعو السلطات الل

كما تمت دعوة سلطات هذا البلد االستمرار    90والتجه��ات واأل�شطة، مجِددين الدعوة إلطالق سراح جميع املعتقل�ن �� ا�جتمع".

جوء، ومساعد��م ومساعدة العائدين والليبي�ن، وال��اجع عن إعاقة إيصال املساعدات �� مسا�� توف�� ا�حماية لالجئ�ن وطال�ي ال�

 .91�سبب اإلجراءات األمنية املشددة إيصال املساعدات

 19شراكة املفوضية مع املنظمات اإل�سانية ملواجهة أزمة كوفيد املطلب الثا�ي:  

ما من شك إذن أن حالة الطوارئ ال�حية الناجمة عن انتشار و�اء �ورونا املستجد أثرت ع�� ال�حة العاملية واألمن الغذائي  

ف��ا كيانات أممية توصل املساعدات  والتنمية املستدامة و�سببت �� شلل االقتصاد العاملي، وهذا �ستد�� استجابة عاملية �ش��ك  

املتضررة. الفئات  إ��  اتفاقية    92اإل�سانية  ال  بان  اإلشارة  سبقت  وظيفة    1951وقد  إ��  أشار  قد  للمفوضية  األسا��ي  النظام  وال 

مع مرور  "ان املفوضية تنسق ب�ن جهود الهيئات ا�خاصة ال�ي �ع�ى بتقديم املساعدة لالجئ�ن". "لكن    املساعدة بأن اكتفى بالنص

فسوف �عرف    93ع�� بلدان االستقبال.  العبء، ولتخفيف  األرواحا�حماية واملساعدة تكمالن �عضهما إلنقاذ    أنالوقت تب�ن للمنظمة  

سوف �ش�� إ��    أخرى التعاون الذي يقوم ب�ن املفوضية منظمة ال�حة العاملية من جهة و�ي��ا ومنظمات إ�سانية  ب��ك�� شديد ع��  

 94�عضها فقط.

  مع منظمة ال�حة العاملية االستجابةالفقرة األو��: تنسيق 

م�حة   حاجة  العامة  لل�حة  أزمة  أك��  �سبب  داخليا  والنازح�ن  الالجئ�ن  احتياجات  تزايد  فرض  من لقد  مز�دا  تتطلب 

املساهمات املادية والدعم اللوجستي�ي واملوارد البشر�ة. وهذه أمور ال يمكن توف��ها إال بوضع صيغة �عاونية تتمثل �� خلق شبكة  

من هذا املنطلق فإن مفوضية شؤون الالجئ�ن ال�ي �� واحدة من شبكة   95من الفاعل�ن الدولي�ن قادرة ع�� التدخل لتقديم مساعدة.

 
�خص. وهذه الالجئة السابقة واملسؤولة �� مجال ال�حة العامة تق��ي أيامها ب�ن مكت��ا وثالثة مخيمات مختلفة  10,000الف��وس املميت الذي أودى بحياة أك�� من 

 ال�� �� تن�انيا.   245,000لالجئ�ن �� منطقة كيغوما �� تن�انيا حيث يوجد 
الن�اع �ش�ل شامل أو جزئي رغم النداءات الدولية املتكررة بوقف إطالق النار. منصف السلي�ي: تحليل، حرب ليبيا   19يوقف فيھ �وفيد  إنھ البلد الوحيد الذي لم - 89

 .  m.dw.com..23/04/2020�� ظل �ورونا..زحف ع�� حافة "األسوء". 
 منذ أوائل شهر مارس  برنامج اإلجالء اإل�سا�ي ا�خاص باملفوضية الذو�عد إطالق    2020مايو    10��    -  90

ً
ذكرت   ،2020ي يمولھ االتحاد األور�ي، والذي تم �عليقھ مؤقتا

وطالب �جوء من الفئات األشد ضعفا �انوا رهن االحتجاز �� ظروف قاسية وذلك من طرابلس لنقلهم جّوا إ��  الجئا    132مفوضية شؤون الالجئ�ن أ��ا قامت بإجالء  

)   1,152إ�� النيجر ( عاصمة النيجر "نيامي". من بي��م أمهات عاز�ات وعائالت وأطفال غ�� م�حو��ن ومنفصل�ن عن ذو��م، من مراكز االحتجاز �� ليبيا ونقل��م  
ً
�خصا

   /https://www.unhcr.org/ar/news/press). 10) ورومانيا ( 312و�يطاليا (
91- LIBYE : L’ONU SALUE L ACCORD SUR UNE PAUSE HUMANIATRE. ONU INFO.21MARS  2020 

مليون    14، وقدمت  19-فار االمر�كية املالي�ن لدعم برامج متعددة �� أفر�قيا ومل�افحة جائحة �وفيدالواليات املتحدة من الدول الك��ى املانحة اذ لد��ا خطة بيب-  92

دولة، وكذلك   60جهاز تنفس الك�� من    15.000مليون دوالر أمر��ي لدعم شراء    180ل��مت بتقديم  ادوالر كمساعدة إ�سانية جديدة لالجئ�ن واملهاجر�ن الضعفاء و 

 https://mr.usembassy.gov/ar. موقع. 2020يونيو  10واشنطن �� التدر�ب مؤتمر �حفي ب
 . 48-47ص2002عبد ا�حميد الوا��، "إش�الية ال�جوء ع�� الصعيدين اإلقلي�ي والدو��. مطبعة دار النشر ا�حقوقية، الدار البيضاء سنة  - 93
� تقنية "االتفاقات". كما أن منظمة األمم املتحدة خلقت "اآللية الدائمة املش��كة ما ب�ن  لتنسيق جهودها التعاونية �عتمد الهيئات الدولية والو�االت اإل�سانية ع�  -94

 الو�االت" �آلية تحديد التنسيق املش��ك ب�ن الو�االت. 
مستعصية يحتاج تدب��ها التعاون ضرورة حتمية العتبارات عديدة لكن �شرط تحر�ره من طا�ع التسييس، واملص�حة الضيقة للدول ��دف مواجهة معضالت أخرى    -95

ل سريع جدا، التخوف من تدهور أو حلها �عاونا دوليا جر�ئا ووثيقا ع�� نطاق واسع مثل: ا�عدام املساواة، العوملة غ�� العادلة، �غ�� املناخ الذي ال يزال يتقدم �ش�

https://www.unhcr.org/ar/news/press/2018
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و�جا��ا،تضم   املتخصصة  وو�اال��ا  و�رامجها  املتحدة  األمم  ال�حة   96صناديق  منظمة  رأسها  وع��  أخرى  بمنظمات  صل��ا  توثق 

كما تتعاون مع هيئات دولية أخرى �ساندها �ل واحدة من زاو�ة اختصاصها مثل اليونيسيف، اليو�س�و، ال�جنة الدولية   97العاملية.

  98للصليب األحمر والقطاع ا�خاص.

"أي وضع تتعرض فيھ حياة أو مصا�ح الالجئ�ن    املفوضية هو�ستفاد من التعر�ف األسا��ي �حاالت الطوارئ الذي تتبناه  

ل�خطر ما لم يتم اتخاذ إجراء عاجل ومالئم، و�تطلب استجابة غ�� عادية و�جراءات استثنائية". ��ذا املع�ى حالة الطوارئ �� أوقات 

ي�ون متضررا من ا�عدام األمن الغذائي   أو   بالنسبة لبلد ال�جوء، وخاصة بلد ال�جوء الذي إما �عا�ياألزمة بالنسبة لالجئ�ن وعادة  

والكث�� من هذه البلدان تواجھ مخاطر تتعلق باملناخ وغ��ها من ال�وارث. واألزمة ال�حية ال�ي �عرفها سائر   99وسوء التغذية ا�حاد.

ستث�ى من واجب  بلدان العالم مضيفة او غ�� مستضيفة لالجئ�ن  
ُ
تمثل "حالة طوارئ" تنضاف    أل��ااألطراف،    املتعددةاالستجابة  ال �

  100. إ�� "حالة طوارئ" وهذا يرفع معدالت حاالت االعتالل ب�ن األ�خاص الضعفاء

راز  �عد كال من منظمة ال�حة العاملية ومفوضية شؤون الالجئ�ن من الوسائط ال�ي �عتمد عل��ا منظمة األمم املتحدة إلب

التضامن الدو�� و�حل مشكالت عاملية. وللعمل سو�ا ولتقديم الغوث العاجل أثناء حاالت الطوارئ، يوجد اتفاق قائم ب�ن الهيئت�ن  

 
مراض ا�جديدة القادمة، خطاب الكراهية الذي ما يزال ينتشر خاصة ضد  درجة �� ��اية القرن واأل   1،5ال�حة العامة �� ظل موجات ا�حرارة ال�ي يخ��ى أن تتجاوز  

ومخطط العوملة العادلة، وقمة املناخ العاملية   2030األجانب والالجئ�ن واملهاجر�ن. والقمم ال�ي �عقدها منظمة األمم املتحدة مثل القمة حول أهداف التنمية املستدامة  

مليار دوالر لدعم البلدان النامية، وقمة املناخ للشباب، وقمة حول التغطية ال�حية العاملية والقمة   100خاص ��ا سنو�ا  الصندوق األخضر للمناخ" ا�"ال�ي يحتاج  

النامية ا�ُجزر�ة ات من الدول �لها  تمثل من��ا عامليا مفيدا الستثماره لت�جيع التعاون الدو��، وان��اع �عهد  -ال�ي �� اول �حايا �غ�� املناخ   insulairesحول الدول 

 باالنخراط �حل املعضالت السابقة. 
تحدة ا�خاص بتنسيق الشؤون أك�� شر�اء املفوضية دوما هم: منظمة األمم املتحدة للطفولة، برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، منظمة ال�حة العاملية، مكتب األمم امل  -96

األمم و�� منظومة  من  ليسوا جزءا  آخر�ن  شر�اء  �غب   اإل�سانية، وهناك  ولم  اإلقليمية.  الهيئات  ا�حمر وكذلك  للصليب  الدولية  وال�جنة  الدولية،  ال�جرة  منظمة 

 �جمع  
ً
ال�ي أطلقت نداءا �� التعامل مع انتشار    14الالجئون الفلسطينيون عن اهتمام وأنظار و�االت املعونة اإل�سانية مثل "األونروا"  إم�انيا��ا  مليون دوالر لتعز�ز 

 ف��وس �ورونا. 
جأ اليھ املنظمات الدولية ليس التعاون مسألة مستجدة مرتبطة بأزمة �ورونا. فهذا مبدأ نص عليھ ميثاق األمم املتحدة �أساس لبناء عالقات ودية ب�ن الدول، كما ت�  -97

وليات والتعاون الدو�� �� حاالت التدفقات ا�جماعية.  �� األوضاع العادية و�ش�ل أك�� �� أوضاع الطوارئ. انظر استنتاجات ال�جنة التنفيذية �شأن تقاسم األعباء واملسؤ 

، األمم املتحدة نيو�ورك، وتقر�ر ال�جنة 2004أكتو�ر    8-4تقر�ر ال�جنة التنفيذية ل��نامج مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئ�ن. الدورة ا�خامسة وا�خمسون  

 A/71/12/Add.1.2016أكتو�ر  7إ��  3من  67التنفيذية الدورة 
وارئ اإل�سانية بل البد ال يكفي انخراط الدول واملنظمات واملؤسسات الدولية املالية كصندوق النقد الدو�� والبنك الدو�� لدعم العمل اإل�سا�ي خالل حاالت الط  -98

 19�� االستجابة. وملواجهة تداعيات مرض �وفيد  من �عبئة �افة ا�جهود املمكنة، ومن هنا ي�ون انضمام األفراد والقطاع ا�خاص تحديدا مطلو�ا للرفع من القدرة ع

" ال�ي قدمت أمواال استعانت املنظمات اإل�سانية كمنظمة ال�حة العاملية ومفوضية شؤون الالجئ�ن بالشر�ات املتعددة ا�جنسيات العمالقة مثل "سو�ي" و"غوغل  

 للصناديق ا�حدثة ��خاء كب��.

امل�جر�ن حول العالم �� بلدان أو أقاليم ي بلدان أو أقاليم متضررة من ا�عدام  % من عدد  80حسب تقار�ر املفوضية �عيش    -99

نشر "االتجاهات العاملية" لتحليل
ُ
  األمن والكث�� من هذه البلدان تواجھ مخاطر تتعلق باملناخ وغ��ها من ال�وارث ا�جار�ة. �� �ل عام ت

العام لألزمات ا�جار�ة. ف�ي تح��ي وتتبع أعداد الالجئ�ن والنازح�ن  التغ��ات �� الس�ان الذين �ع�ى ��م املفوضية و�عميق الفهم  

 واأل�خاص الذين عادوا إ�� بلدا��م أو مناطقهم األصلية وطال�ي ال�جوء وعدي�ي ا�جنسية وغ��هم من الس�ان الذين �ع�ى  
ً
داخليا

األ البيانات وتحليلها وفًقا ملعاي�� مختلفة، مثل م�ان وجود  يتم تحديث هذه  أو  ��م.  الذ�ور  �انوا من  إذا  وما  �خاص وأعمارهم 

اإلناث. هذه العملية مهمة للغاية من أجل تلبية احتياجات الالجئ�ن وغ��هم من الس�ان املعني�ن �� جميع أنحاء العالم والبيانات  

 �ساعد املنظمات والدول ع�� تخطيط استجاب��ا اإل�سانية.
دولة، وساعد مئات املالي�ن من الناس. والحتواء    100مليارات دوالر، دعما ألك�� من    6، قدم أك�� من  2006تحدة �� عام  منذ إطالق صندوق الطوارئ التا�ع لألمم امل  -100

 مليون دوالر أمر��ي لتمو�ل م�افحتھ.  675ف��وس �ورونا �� وقت مبكر �انت منظمة ال�حة العاملية قد دعت إ�� توف�� 
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ليأخذ ش�ل اتفاق جديد �عزز خدمات ال�حة العمومية ملالي�ن    2020عرف تحديثا وتوسيعا �� شهر مايو سنة    1997منذ العام  

 حول العال
ً
مليون   70و�نطوي الهدف الرئي��ي لالتفاق ا�جدد ع�� دعم ا�جهود ا�جار�ة �حماية حوا��  101م وتحسي��ا.املشردين قسرا

�� املائة م��م �� بلدان    80مليون، �عيش �سبة    26والذين يقارب عدد الالجئ�ن بي��م    19-مشرد قسرً�ا من اإلصابة بمرض �وفيد

 102مليون مشّرد آخر إ�� املساعدة.  40ة. كما يحتاج  منخفضة ومتوسطة الدخل و�عا�ي من ضعف النظم ال�حي

وقد طّورت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئ�ن وشر�اؤها خالل السنوات املاضية نظام معلومات �حية مقّيس ونّفذتھ 

جئ�ن أساسها ا�خيمات.
ّ
ة الطارئة الناتجة وح�ى يمكن للمفوضية أن تتعامل مع حجم األزم   103�� بلدان عديدة لرصد برامج �حية لال

عن جائحة �ورونا �� هذا الوقت الصعب الذي �عرف فيھ نقصا �� التمو�ل، وح�ى ت�ون �� مستوى االستجابة لالحتياجات العاجلة 

باملوازاة مع تحديث االتفاق    104خاصة فيما يتعلق بالتداب�� الوقائية املستمرة، فقد نجحت �� جلب دعم املانح�ن وا�جتمع الدو��.

إ�� "صندوق التضامن لالستجابة ملرض �وفيدالقد " الذي أ�شأتھ منظمة ال�حة 19-يم مع منظمة ال�حة، انضمت املفوضية 

بھ  اإلصابة  حاالت  عن  والكشف  الو�اء،  انتشار  من  الوقاية  ع��  البلدان  ملساعدة  املباشرة  العاملية  االستجابة  ولتنسيق  لت�جيع 

 105واالستجابة لھ.

 لها للقيام    10وتلقت املفوضية وعدا با�حصول ع�� مساهمة قدرها   
ً
مالي�ن دوالر من "صندوق االستجابة للتضامن" دعامة

النظافة   ممارسات  تطبيق   �� ا�حلية  ا�جتمعات  و�شراك  ا�خاطر،  عن  اإلبالغ  مثل  امل�ّحة  االحتياجات  بتلبية  املتعلقة  بأعمالها 

ة واملعّدات الطبية، و��شاء وحدات العزل �� بلدان مثل األردن، وكينيا، ولبنان، وجنوب السودان  ال�حية؛ وتوف�� مستلزمات النظاف

  107كما ستدعم هذه األموال القيام بأ�شطة التأهب العاملية املبتكرة. 106وأوغندا.

ا �� جميع أنحاء العالم من  عاًم   20بإلقاء نظرة ع�� العقود املاضية يتب�ن بأن املفوضية ومنظمة ال�حة عملتا مًعا ألك�� من  

�ل    �� ال�حية لالجئ�ن  ا�خدمات  لتوف��  املنظمتان  �عاونت  العالم. فقد   �� األك�� ضعفا  الس�ان  أجل حماية �حة �عض فئات 

ي من بداية إعالن حالة طوارئ ما وخالل ا�حاالت املمتدة لف��ات طو�لة، النداء باستمرار إ�� إدراج الالجئ�ن واأل�خاص عدي�  -إقليم

 
تحس�ن ا�خدمات ): منظمة ال�حة العاملية تضم جهودها إ�� جهود مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئ�ن من أجل  erChristian Lindmeiكريستيان الندم�� (  -101

الالجئ�ن، �شرة إخبار�ة، �شرة �حفية مش��كة ب�ن منظمة ال�حة العاملية ومفوضية األمم املتحدة لشؤون  .  ال�حية لالجئ�ن واملشردين واأل�خاص عدي�ي ا�جنسية

 .. 202 0 مايو 21
 . مركز وسائل اإلعالم ع�� املوقع الرس�ي ملنظمة ال�حة العاملية. 2020مايو  21�شرة �حفية مش��كة ب�ن منظمة ال�حة العاملية ومفوضية شؤون الالجئ�ن  -102
يمات الالجئ�ن ت�ون  توجد قاعدة بيانات قو�ة لتوثيق تحديات ال�حة العمومية ال�ي يواجهها الالجئون وتأسيس نظم معلومات قو�ة �� أوضاع الن�وح. فرغم ان مخ   -103

 �خطر أع�� لفاشيات األمراض فإن للمعطيات حول �حة الالجئ�ن ب
ً
ق إال  �� أحيان كث��ة قر�بة من ا�حدود الدولية ما يجعلها عرضة

َّ
النسبة ل�ح�ومات الوطنية ال توث

. لهذا السبب ي�ون ل��صد األمراض ضمن مخيمات الالجئ�ن، أهمية بالغة ودور حاسم �� نظم اإلنذار واالستجابة املبكر�ن ع�� مستوى 
ً
املنطقة ال�ي �ستضيف   قليال

 . 2009نوفم��  16الالجئ�ن.. �شرة مجلة منظمة ال�حة العاملية. 
ية التا�عة لألمم  لتمو�ل األخرى ال�ي �ستفيد م��ا املفوضية " الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ". إنھ آلية تمو�ل جما�� �ستفيد م��ا الو�االت اإل�سانمن مصادر ا -104

ة "صندوق الز�اة لالجئ�ن" الذي املفوضي  تاطلق  2019املتحدة. و�ستطيع املفوضية ا�حصول ع�� التمو�ل من هذا الصندوق لعمليا��ا ع�� املستوى ا�ح��. �� سنة  

 �عزز شرا�ا��ا مع املانح�ن للز�اة املنتم�ن ا�� منظمة التعاون اإلسالمي. 

مليون دوالر. وهذا   214مارس وتوصلت ا�� جمع ت��عات حققت اآلن مبلغا �عادل    13أطلقت منظمة ال�حة هذا الصندوق ��    -105

شر�ات واملنظمات �� جميع أنحاء العالم للمساهمة �ش�ل مباشر �� االستجابة  الصندوق، األول من نوعھ، يتيح فرصة لألفراد وال

 العاملية مل�افحة و�اء �ورونا املستجد.  
املية  مليون دوالر �جهودها لصا�ح الالجئ�ن والنازح�ن داخليا. و�تما��ى هذا مع حص��ا �� خطة األمم م اإل�سانية الع  745مايو سعت املفوضية إ�� ا�حصول ع��    5��    -106

 مليار دوالر.   6,7ا�حدثة البالغة 
األورو�ي ��دف لل��وض بالتغطية ال�حية الشاملة �� �ستفيد املفوضية كذلك من الدعم املا�� الس�� الذي تحصل عليھ منظمة ال�حة من شراك��ا مع االتحاد    -107

 جميع أنحاء العالم. 
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و�عمل املنظمتان اليوم، يًدا �� اليد ل�حد من انتشار جائحة   108ا�جنسية �� ا�خطط الوطنية لل�حة العمومية �� البلدان املضيفة.

 إ�� ا�خدمات ال�حية ال�ي يحتاجو��ا، ل�حفاظ ع�� سالم��م من مرض �وفيد  19-�وفيد
ً
-وضمان إم�انية وصول املشردين قسرا

 ى. والتحديات ال�حية األخر   19

واليوم �� زمن �ورونا، و�سبب ارتفاع الطلب ع�� ا�خدمات األساسية األولية أثناء حالة الطوارئ ال�حية �الرعاية ال�حية، 

ولو�ة ال�ي �ستضيف أعدادا كب��ة من  مليون دوالر أمر��ي ملساعدة الدول ذات األ   745سعت مفوضية الالجئ�ن إ�� ل�حصول ع��  

الالجئ�ن ع�� الوقاية من الف��وس التا�� والتصدي لھ، حيث قالت املفوض السامي" إن أسوء األزمات تتطلب أفضل ما �� اإل�سانية 

من ا�جائحة  إلنقاذ األرواح، لهذا فإن شراكة مفوضية شؤون الالجئ�ن الطو�لة األمد مع منظمة ال�حة العاملية أمر حيوي ل�حد  

ال�ي يتسبب ف��ا ف��وس �ورونا وحاالت الطوارئ األخرى. ف�ي تحسن يوما �عد يوم، حياة مالي�ن األ�خاص الذين أج��وا ع�� الفرار  

 من ديارهم وتنقذ أرواحهم".  

بقولھ:"إن   الشراكة  ��ذه  العاملية  العام ملنظمة ال�حة  املدير  "تيدروس أدحانوم غي��ييسوس"  �لتا  ومن جهتھ أشاد  عمل 

املنظمت�ن يقوم ع�� مبدأ التضامن والهدف املتمثل �� خدمة األ�خاص الضعفاء، و�ننا نقف جنًبا إ�� جنب للوفاء بال��امنا املنطوي  

وحيثما   ال�حية حينما  ا�خدمات  منازلهم، وضمان حصولهم ع��  أج��وا ع�� مغادرة  الذين  ع�� حماية �حة جميع األ�خاص 

 جائحة ا�حالية ت��ز األهمية الك��ى للعمل مًعا ح�ى نتمكن من تحقيق املز�د." يحتاجون إل��ا. و�ن ا�

 الفقرة الثانية: �عاون مفوضية شؤون الالجئ�ن مع منظمات ا�سانية دولية أخرى 

املتحدة   إ�� جانب و�االت األمم  الدولي�ن.  التضامن والتعاون  لھ من خالل  التصدي   يجب 
ً
 عامليا

ً
تحديا املرض  تف��ي  يمثل 

ألخرى واملنظمات الشر�كة، تتا�ع املفوضية التطورات عن كثب و�عمل ع�� الصعيدين العاملي وا�ح�� بما يتما��ى مع اإلرشادات  ا

ومن املنظمات الشر�كة املساندة للمفوضية �� امليدان، املنظمة الدولية لل�جرة ال�ي أدلت    .الصادرة عن منظمة ال�حة العاملية

ية الالجئ�ن ومنظمة ال�حة تدعو فيھ ا�� اعتماد ن�ج شامل �حماية حقوق الفرد �� ا�حياة وال�حة ببيان �حفي مش��ك مع مفوض

بضمان حصول جميع املهاجر�ن والالجئ�ن ع�� خدمات �حية متساو�ة ومضمونة، و�دارة القيود املفروضة ال�ي تحد من ا�حركة  

مع استمرار ��ديد جائحة ف��وس �ورونا املستجد للقوى العاملة ع��  109ع�� ا�حدود بطر�قة تح��م املعاي�� الدولية �حقوق اإل�سان.

�ع��ضهم عقبات    ا�حاالت  العديد من  املهاجرون �ش�ل خاص �خطر فقدان مصادر رزقهم، و��   العمال  يتعرض  العالم  مستوى 

زح�ن الذين يتجمعون ف��ا وتتدخل اليو�سف ملساعدة الالجئ�ن �� ا�خيمات والنا110."تحول دون ا�حصول ع�� ا�خدمات ال�حية

 بتوسعة برامج اإلغاثة والتأّهب �حاالت الطوارئ �� جميع أرجاء 
ً
را

ّ
إ�� جان��م عشوائيا أحيانا. فع�� سبيل املثال قامت اليونيسف مؤخ

ف، والّدالء، اليمن، بما �� ذلك توف�� املياه النظيفة للفقراء، وتوزيع أطقم النظافة ال�خصية ال�ي تحتوي ع�� الصابون، واملناش

 إ�� أك�� من نصف 
ً
وجرار املياه، لتمك�ن األسر امل�ّجرة �� �ل أنحاء البالد من وقاية أنفسهم. وقد أوصلت اليونيسف وشر�اؤها أيضا

 وذلك بفضل طرقها باب �ّل من�ل. و�س�� إ�� إقامة   الثنائيمليون �خص �� جميع أرجاء اليمن املعلومات ال�ي يحتاجو��ا عن  
ً
جسديا

�ما أن جائحة �ورنا �� أزمة �حية تتحول �سرعة إ�� أزمة ��  آلالف العامل�ن �� القطاع الص��. و   19-سات توعية عن �وفيدجل

 والعائدون    أك��اليو�سيف تلتفت �ش�ل  حقوق األطفال، فإن  
ً
إ�� ما �عانيھ األطفال سواء الالجئون واملهاجرون وامل�ّجرون داخليا

 
�� التسعينات �انت   قلما �انت البلدان املضيفة �� املا��ي ترحب بالالجئ�ن القادم�ن من خارج أور�ا أو تضع سياسات �حية وطنية تدمجهم. فوفق تقديرات سابقة  -108

 700ما يز�د احدى عشرة مرة ع�� الالجئ�ن من افر�قيا. و�� مخيمات بمقدونيا �انت �سبة االطباء �� طبيب واحد ل�ل    املفوضية تنفق يوميا ع�� �ل ال�� من البلقان

 . 25ألف �سمة. ماثيو.ج.غيب�ي، مرجع سابق ص 100�سمة بينما ال تز�د النسبة �� مخيمات كث��ة بأفر�قيا ع�� طبيب واحد ل�ل 
109  -Les droits et la santé des réfugiés, des migrants et des apatrides doivent être protégés dans le cadre des efforts de lutte contre la Covid-19. 

Communiqué de presse conjoint du HCDH, de l’OIM, du HCR et de l’OMS. Le31/3/2020. 

 ملهاجر�ن �� العراق (منطقة أر�يل).حصلت منظمة ال�جرة الدولية ع�� تمو�ل من ح�ومة كندا ملساعدة ا - 110
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ع� حصولهم  إم�انية  ص 
ّ
تقل وا�حماية، من  ا�خدمات  والتمي��.  111�  األجانب  كراهية  ملمارسات  �عرضهم  عملية    112وز�ادة  إن  كما 

 ل�جدول الزم�ي ا�حدد 
ً
و�� هذا الصدد تكثف اليونيسف جهودها مع منظمة    .ال�جرة قد تؤدي إ�� انقطاع تمنيعهم وتلقيحهم طبقا

بذل �ل   النفسية، وع��  بال�حة  ا�خاصة  اإل�سانية  تنسيق وفعالية االستجابة  العاملي لضمان  الصعيد  ال�حة واملفوضية ع�� 

ال �� األمد  النفسية  بناء خدمات ال�حة  بناء/إعادة  الطوارئ اإل�سانية من أجل  �� أعقاب حاالت  الالزمة  و�تم    113طو�ل.ا�جهود 

وعادة ما توفر لهن اليونيسف خدمات حماية   115ومراكز استقبال واحتجاز الالجئ�ن.114ملساعدة النساء �� ا�خيمات،  التدخل كذلك 

 116من قبيل اإلرشاد ا�جما�� والدعم النف��ي وتدر�بات ع�� املهارات، ودورات لتعليم القراءة والكتابة، و�دارة ا�حاالت.

الد ال�جنة  فوتنشط  ال�جوء،  وطال�ي  لالجئ�ن  املساعدة  لتقديم  جه��ا  من  األحمر  للصليب  أ�شط��ا  ولية  توفق  أن  تحاول 

�ورونا. و�اء  يفرضھ  الذي  ا�جديد  الواقع  مع  لتتالءم  ��ديد    117املعتادة  يتضاعف  ومعها  ا�خطورة  تتضاعف  الن�اع  مناطق  ففي 

أ��كها مما يجعل قدرة املنظومة ع�� االستجابة تتقلص �ش�ل    ا�جائحة، الن ا�حرب عصفت باملنظومة ال�حية، أو ألن الصراع

للهالل األحمر وللصليب األحمر   الدولية وا�جمعيات الوطنية  ال�جنة  ��تم  الذين �ع��ون منطقة نزاع. كب��،  بالالجئ�ن واملهاجر�ن 

ئ�ن �� أماكن االحتجاز كسائر املدني�ن أي  كما تزور الالج  118توفر لهم ال�جنة مواد الغوث، والرعاية الطبية لبعضهم أثناء تنقلهم.

من القيود املفروضة ع�� أ�شطة جمعيات   ى�ستث� وأل��ا    119س�ان الدولة الطرف �� الن�اع الذين ُيحتجزون الن لهم عالقة بالن�اع، 

 
��ا من رفع مستوى    3بمبلغ    2020يونيو    17�� األردن حيث اطفال الالجئ�ن �عانون �� ا�خيماتت ت��عت ح�ومة اليابان يوم    -  111

ّ
مالي�ن دوالر أمر��ي لليو�سف لتمك

لـ  خدمات املياه والصرف الص�� والنظافة العامة وتداب�� م�افحة العدوى والوقاية   ا�� ا�خدمات   وعائال��م،طفل    200.000م��ا  مع دعم ا�جهود الوطنية للوصول 

 يز�د عن 
ً

 مليون دوالر أمر��ي منذ بداية األزمة السور�ة لتقو�ة النظم الوطنية وتوف�� خدمات إنقاذ األرواح لألطفال.  39ال�حية. وقدمت لليو�سف دائما تمو�ال
أ��ا زادت عدد األ�خاص الذين �عانون من مشا�ل ال�حة  كجائحة �ستمر بإض  19-إن مرض �وفيد  -112 عاف األنظمة ال�حية و�عطيل ا�خدمات الروتينية. كما 

مع الشر�اء بنشر طائفة من  العقلية، مما أدى إ�� ارتفاع معدالت االنتحار، ع�� سبيل املثال، �سبب حال��م ال�حية العقلية أو �عاطي ا�خدرات. لقد قامت املنظمة  

�حف وقائع: ال�حة النفسية �� حاالت    .واملبادئ التوج��ية العملية الالزمة لتلبية احتياجات ال�حة النفسية لأل�خاص املتضّرر�ن من حاالت الطوارئ   األدوات

 . 2019يونيو   11الطوارئ. 
 أو صراعات أخرى �� خالل العشر سنوات املاضية، يرّجح أن يصاب    -113

ً
%) باضطرابات نفسية معتدلة أو  9(  11واحد من �ل  من ب�ن األ�خاص الذين شهدوا حرو�ا

 من �ل خمسة (
ً
 واحدا

ً
%) ممن �عيشون �� منطقة �شهد صراعات يصاب باالكتئاب، أو القلق، أو اضطراب الكرب التا��  22شديدة. �ش�� التقديرات إ�� أن �خصا

 ب�ن النساء أك�� م
ً
 مع تقّدم العمر. للرضع، أو االضطراب الثنائي القطب. �شيع االكتئاب عادة

ً
 ن الرجال. يصبح االكتئاب والقلق أك�� شيوعا

االجتما   -  114 النوع  حماية  بأهمية  التحسيس   �� الفضل  لها  يرجع  ال�ي  الالجئ�ن"  واألطفال  النساء  لشؤون  النسائية  "ال�جنة  ع��  املفوضية  االضطهاد تتوفر  من   ��

اسات ا�حماية لصا�ح النساء فقد أعدت "دليل حماية الالجئات: م�خص إلرشادات املفوضية العليا لشؤون  واالستغالل أثناء ال�جوء و�عده.  و�ساهم �� صياغات السي 

 الالجئ�ن التا�عة لألمم املتحدة". 
ال�ي أ�شأ��ا املفوضية �� مخيم الجئ�ن    15فع�� سبيل املثال دعمت    -115 (بنغالدش) ملساعدة النساء والفتيات �� مجتمع -بمنطقة �وكسمن "األماكن اآلمنة"  بازار 

 الالجئ�ن.
ال�حة اإلنجابية مع    تحث املفوضية ع�� اتخاذ مبادرات خاصة لالجئات �� مجاالت القيادة والتدر�ب ع�� املهارات والتوعية القانونية والتعليم، وكذلك مجاالت  -116

واألخالقية لالجئات، وذلك وفقا �حقوق اإل�سان املع��ف ��ا دوليا، واملبادئ التوج��ية للمفوضية �شأن حماية الالجئات. راجع، مراعاة االح��ام ال�امل للقيم الدينية  

 .People daily, page WWW.arabicنظرة عامة حول وظائف املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئ�ن. ع�� املوقع 
بلدا األك�� عرضة لتف��ي األمراض املعدية ف��ا  25بلدا إفر�قيا �ش�ل الـ  22دراسة رائدة أشارت بان أفغا�ستان وهاي�ي واليمن و 6201أنجزت "مؤسسة راند" سنة  -117

�� تجم باليمن، واألمراضال جلدية �سور�ا  ال�ول��ا  انتشر مرض  نزاع مس�ح. فقد  العشرة األك�� استضعافا �� مناطق  البلدان  املدنيو�انت غالبية  النازح�ن عات  �ن 

�خص �سبب الذعر الذي والالجئ�ن، كما عانت غزة ا�حاصرة من انتشار أمراض مزمنة �الفشل ال�لوي باإلضافة إ�� األمراض ال�ي تصيب ال�حة النفسية والعقلية لل

 تتسبب فيھ األس�حة ودوي القنابل ع�� الكيان العص�ي والنف��ي للس�ان املدني�ن. 
. وتوجھ جل اهتمامها لألوضاع 1949وتحظى ال�جنة بالشرعية لدى الدول األطراف �� معاهدات جنيف لعام    1863الصليب األحمر عام  تأسست ال�جنة الدولية    -   118

ال�وارث �� حاالت  لألفراد  املساعدات  ايضا  وتقدم  واألسرى.  ا�جنود  من  واملصاب�ن  للمدني�ن  املساعدات  وتقدم  املس�ح،  الن�اع  ف��ات  الرعاية  خالل  الطبية    كتقديم 

 واملساعدات الغذائية.
ماء وتطو�ر قواعد القانون  عن اختصاص ال�جنة �� ز�ارة محتجز�ن �� الن�اع املس�ح الدو�� وغ�� الدو�� انظر، شر�ف عتلم: دور ال�جنة الدولية للصليب االحمر �� إن-  119

 . 160وص  130ص   2010الدو�� اال�سا�ي. ال�جنة الدولية للصليب االحمر، 
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صليب األحمر أو الهالل  وتقوم فرق اإليواء �� املفوضية بمعية ال�جان الوطنية لل  120اإلغاثة و�ن �انت تحتاج موافقة أطراف الن�اع.

 وم�ان للعيش أوفر �حة وتوف�� ا�خصوصية للمقيم�ن.
ً
  121األحمر بأعمال تحس�ن املأوى من أجل توف�� بيئة أك�� أمنا

أطلقت املفوضية مشروع للتعاون مع برنامج األغذية العاملي ��دف إ�� إيصال املساعدات الغذائية الطارئة    2020يونيو    1و��  

�� املائة من أسر الالجئ�ن    70ي ف��ا الالجئون وطالبو ال�جوء من ا�عدام األمن الغذائي. فقد أشار املفوض السامي أن  ا�� مناطق �عا�

مليون ال�� فن�و��� ينجذبون �� الوقت ا�حا�� إ�� دوامة الديون.   5،4�� املائة من    80السور��ن �� لبنان فقدوا سبل معيش��م، وان  

� غياب االس��اتيجيات بل فيض االس��اتيجيات وعدم التنسيق ب�ن ا�جوانب األمنية، واإلنمائية، وحقوق  واعت�� أن املش�لة ليست �

 اإل�سان، و�سييس القضايا اإل�سانية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة

�� السـياق العـاملي الـراهن ملواجهة التحـديات الصـحية املتصـلة   ا�جهود ال�ي تبذلها املفوضية السامية لشؤون الالجئ�ن  إن

تقديم  حاولت الوصول إ�� مجتمعات الالجئ�ن �� �ل أنحاء العالم لكب��ة ومحمودة جّدا. فقد    19-بـالالجئ�ن �سبب فاشية �وفيد

صراع يومي من أجل البقاء، وا�خوف  ليست مجرد أزمة �حية عاملية بل    19مساعدة ع�� مستو�ات متعددة. فأزمة فاشية �وفيد  

من اإلصابة بالف��وس وم�افحتھ ملنع انتشاره ع�� نطاق واسع ب�ن جموع الالجئ�ن أولتخفيف تأث��ه ع�� الالجئ�ن املصاب�ن بھ هو  

دة من قبل،  واحد من العديد من الشواغل. لقد أدت ا�جائحة إ�� تفاقم مخاطر ا�حماية والتحديات االجتماعية واالقتصادية املوجو 

مما يز�د من خطر االنحدار إ�� الفقر، بينما يضع االقتصادات وا�خدمات والبنية التحتية �� البلدان وا�جتمعات املضيفة تحت  

الضغط اذ زادت الصعو�ات لعدم قدرة الالجئ�ن وغ��هم من العامل�ن غ�� الرسمي�ن ع�� العثور ع�� عمل أو الوصول إ�� الغذاء  

  .والرعاية ال�حية

أسباب قو�ة جعلت مفوضية شؤون الالجئ�ن تكثف جهودها مع و�االت اإلغاثة الدولية األخرى خاصة املوجودة داخل  إ��ا  

الن   �افية  غ��  ا�جهود  هذه  تظل  ذلك  مع  لهم.  ال�حية  االحتياجات  وتلبية  لالجئ�ن  اإل�سانية  لالستجابة  املتحدة  األمم  منظومة 

انيات املادية املتوفرة لدى هذه املنظمة، بل لدى الدول املضيفة بنفسها. ثم إن االستجابة تواجھ االحتياجات ت��ايد، وتتجاوز اإلم�

صعو�ات أخرى إضافية �سبب اإلجراءات ا�حيو�ة والصارمة ال�ي اتخذ��ا ح�ومات الدول الحتواء جائحة �ورونا �القيود املفروضة 

 
 . 1977من ال��وتو�ول اإلضا�� األول   81و م/ 18املش��كة ب�ن اتفاقيات جنيف األر�عة و م/  3/م  - 120
قديم املساعدات إ�� من  �� سور�ا ا�� جانب الدعم القانو�ي، حشدت املفوضية السامية لشؤون الالجئ�ن فرق اإليواء واإلغاثة وا�حماية للوقوف ع�� االحتياجات وت-  121

 بتعاون 
ً
 مع جمعية الهالل األحمر السوري.  هم أك�� ضعفا
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جمع املساعدات اإل�سانية، وتمنع األفرقة اإل�سانية من الدخول إ�� أرا��ي    ع�� السفر ال�ي تحول دون جمع الت��عات املالية، ودون 

الدول لتوصيل اإلمدادات إال إذا طبقت استثناءات لفائدة القائم�ن بأ�شطة العمل اإل�سا�ي �� مجال ال�حة واملساعدة رغم القلق  

 الذي �سيطر ع�� ا�ح�ومات والشعوب من احتمال انتشار الف��وس ا�خبيث.  

األ�خاص  وأ من  وغ��هم  لالجئ�ن  املوجهة  املوارد  وقلة  االستجابة،  نقص  أن  هو  ي�ون  أن  يجب  الذي  ا�حقيقي  القلق  ما 

املستضعف�ن قد يؤثر ع�� العالم بأسره. فالرهان قائم ع�� العمل من أجل "�عاٍف أفضل" من �عد األزمة، وأن يتأكد قادة العالم من  

�ح باعتبارها  م��ا  الدروس"  القرن  "استخالص   �� ا�حرجة  العامة  ا�خدمات   �� واالستثمار  ال�حية  للطوارئ  للتأهب  فاصلة  ظة 

ا�حادي والعشر�ن. فهذه األزمة الو�ائية �� ا�حقيقة أظهرت ضعف التعاون والتضامن ب�ن الفاعل�ن الدولي�ن وخاصة الدول، �سبب  

. كما أن الن�ج املتبعة إلتاحة ا�خدمات ال�حية ملن يحتاجو��ا  اعتبارات سياسية والسباق ا�حموم نحو االستفراد بالرّ�ادة العاملية

فة و�عا�ي من نقص ا�خصصات التمو�لية قياسا باملطالب امل��ايدة. و�� الغالب �عتمد ع�� التمو�ل  
ّ
و�دون تمي�� ت�ون مجزأة م�ل

 ا�خار�� الذي قد يفتقر إ�� االستدامة. إ��ا عوامل �شوش ع�� الشواغل اإل�سانية.  

ما إن البشر ليسوا هم املش�لة، و�نما املش�لة �� األسباب ال�ي تدفع األفراد والعائالت إ�� اجتياز ا�حدود و�� قصر نظر  عل

السياسي�ن وطرقهم غ�� الواقعية �� الرّد ع�� ذلك. و�ذا �انت الدول واملنظمات الدولية اإل�سانية وأ�حاب املص�حة املعني�ن راغبة  

التنميـ خطـة  تحقيق  لعـام  ��  املسـتدامة  والتنمية    2030ة  الشامل  النمو   �� اإليجابية  واملهاجر�ن  الالجئ�ن  بمساهمة  تقر  ال�ي 

املتعلقة   االل��امات  القانو�ي، واح��ام ع�� نحو �اف  أي شـخص مهما �ان وضعھ  إغفـال  ا�جهات عدم  املستدامة، فإن ع�� هذه 

مية. فإذا �ان الوضع القانو�ي لالجئ�ن يختلف عن ا�جتمع املضيف فان احتياجا��م  ب�حة الالجئ�ن املبينة �� األطر العاملية واإلقلي

ال�حية قد �شبھ االحتياجات ال�حية للس�ان املضيف�ن أو تختلف ع��ا اختالفا شديدا. فالعديد من طال�ي ال�جوء ي�ونون قد  

� مناطق الن�اع او خالل رحلة الن�وح. لهذا ينب�� للدول  �عرضوا ألعمال األذى والتعذيب والعنف ا�جن��ي والعنف القائم ع�� النوع �

عمل   كتسييس  الدول  وتحديدا  املانحة،  ا�جهات  �عض  ��ا  تقوم  ال�ي  املقبولة  غ��  املمارسات  وتتجنب  املفوضية  عمل  تيسر  أن 

مها األسا��ي الذي �عت��ها  مما �شوش ع�� العمل اإل�سا�ي ويشكك �� ُنبلھ، و�تعارض مع نظا  -فقط أل��ا ذات منشأ ح�ومي  -املنظمة

 ". apolitiqueغ�� سياسية"

إن مسار ف��وس �ورونا املستجد سوف ي�ون بال شك بمثابة امتحان للمبادئ والقيم اإل�سانية املش��كة ال�ي ش�لت منذ  

الدولية �حماية   أساس �شأة منظمة األمم املتحدة وهدفها، وسندا مهما الستصدار عدد هائل من االتفاقيات واملعاهدات   1945سنة  

 وممارسة، ومناسبة ملواصلة   2020الفئات املستضعفة مثل الالجئ�ن. فليكن عام  
ً
 �� التعاطي مع قضايا الالجئ�ن وعيا

ً
 مفصليا

ً
عاما

 العمل البطيء من أجل بناء أنظمة رعاية �حية عامة ومنصفة و�مكن الوصول إل��ا.
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