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ويشار إىل هذه األطراف معا، فيام ييل، بـعبارة »جميع الجهات الفاعلة يف مجال الحامية«. ا

موجز تنفيذي

لالّجئني  األساسية  الحقوق  لحامية  املشرتك  التقييم  هذا  إصدار  تم 

أثناء جائحة كوفيد-19 بتكليف من التحالف العاملي لتقييم االستجابة 

لكوفيد-1.19 ويدرس التقييم فعالية التعاون الدويل واالستجابة املشرتكة 

التي قدمتها الدول املضيفة ووكاالت منظومة األمم املتحدة واملنظامت 

غري الحكومية ومنظامت املجتمع املدين، مبا يف ذلك املنظامت التي 

الجائحة  أثناء  الالجئني  حقوق  حامية  ضامن  يف  الالجئون،2  يقودها 

العاملية.

كانون  إىل   2021 أيار/مايو  من  املمتدة  الفرتة  يف  التقييم  أجري  وقد 

الوباء، مصحوبا مبجموعة متغرية  تواصل تطور  2022 حيث  الثاين/يناير 

والقواعد  القانونية  األنظمة  عىل  تؤثر  التي  العواقب  من  باستمرار 

االجتامعية وسري عمل نظم املعونة املصممة لدعم الحفاظ عىل حقوق 

تقييم  وبأساليب  بعد  عن  التقييم  مراحل  كامل  أجريت  وقد  الالجئني. 

متنوعة )تحليل البيانات، ومراجعة الوثائق، وتحليل التمويل، ومقابالت 

املخربين الرئيسيني( لجمع مجموعة متوازنة من األدلة.

الالجئني  حقوق  لحامية  عميقا  تحديا  كوفيد-19  جائحة  شكلت  لقد 

بتداعيات قد تكون دامئة. كام كان لعمليات إغالق الحدود وغريها من 

القيود التي فرضتها هذه الجائحة عىل التنقل عواقب هامة ومستمرة عىل 

حقوق الالجئني وعىل الجهات الفاعلة يف مجال الحامية. وهناك أدلة 

واضحة عىل أن بعض الدول استخدمت الجائحة كمربر مفرتض إلدخال 

تدابري تقييدية ترض بحقوق الالجئني. ويف بعض الحاالت، تم اإلبقاء عىل 

املامرسات التقييدية املعتمدة يف ذروة الجائحة ألسباب تتعلق بالصحة 

العامة أو تعزيزها كإجراءات أمنية.

أطياف  امتداد  عىل  قامئا  الوصول  لتحديات  املعقد  النمط  ظل  لقد 

هذه  شهدت  كام  الجائحة.  فرتة  طيلة  واحتياجاتهم  الالجئني  حقوق 

أيضا  أدى  مام  والفتيات،  النساء  ضد  العنف  معدالت  يف  ارتفاعا  الفرتة 

إىل تفاقم املخاطر التي تهدد حامية األطفال الالجئني. وقد زاد ارتفاع 

رهاب األجانب والتمييز من التحديات التي تواجه األشخاص املتنقلني 

يف الحصول عىل مجموعة كبرية من خدمات الحامية.

الجهات  تبذلها  التي  الجبارة  الجهود  التقييم  هذا  استنتاجات  وتبني 

الفاعلة يف مجال الحامية لدعم حقوق الالجئني يف مواجهة تحد عاملي 

اإليجابية  النقاط  من  العديد  من  االستفادة  مثيل. وميكن  له  يسبق  مل 

الجهات  بني  الفعال  التنسيق  مثل  العامة،  االستجابة  هذه  ميزت  التي 

      وشمل الفريق اإلداري لهذا التقييم وحدات التقييم التابعة ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني )املفوضية(، ووزارة خارجية فنلندا، وحكومتي كولومبيا وأوغندا، وشبكة نظام املساعدات اإلنسانية                       و 

قد مولت هذا املرشوع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وحكومة فنلندا وأمانة شبكة التقييم التابعة للجنة املساعدة اإلمنائية ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

 التقييم املشرتك لحامية الحقوق األساسية لالّجئني
أثناء جائحة كوفيد - 19
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اللجنة التنفيذية لربنامج املفوض السامي. ا    

الدولية الفاعلة والحكومات، واستجابة كل من الالجئني أنفسهم والجهات 

الجهات  وسخاء  التكيف،  عىل  وقدرتهم  الحامية  مجال  يف  الفاعلة 

املانحة ومرونتها يف املراحل األوىل من االستجابة. ولكن يف اإلجامل، 

مل تضمن هذه التدخالت الجامعية حامية حقوق الالجئني بشكل كامل 

وبطريقة شاملة ومتسقة يف جميع البلدان ويف طائفة واسعة من الحقوق 

التي يركز عليها هذا التقييم. وتبني األدلة أن االستجابة مل تحقق توازنا 

بني الحقوق ومل تنجح يف استباق حجم االحتياجات املتعلقة بحامية 

األطفال والنساء والفتيات واالحتياجات الخاصة ببعض فئات الالجئني، 

مثل األشخاص املسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة.

نطاق تغطية االستجابة الجامعية لجائحة كوفيد-19 وأهميته فيام 

يتعلق بحامية حقوق الالجئني

للقانون  مخالفة  كوفيد-19  انتشار  ملكافحة  املعتمدة  التدابري  كانت 

االلتزام  يتم  مل  كثرية،  حاالت  ففي  البلدان،  من  العديد  يف  الدويل 

طلب  ىف  والحق  الجامعي،  الطرد  وحظر  القرسيّة،  اإلعادة  عدم  مببدأ 

بحرا  والرتحيل،  الطرد  عمليات  عىل  دامغة  أدلة  هناك  أن  كام  اللجوء. 

وبرا، فضال عن اإلعادة القرسيّة غري املبارشة. هذا وأدى إغالق الحدود 

الفاعلة  والجهات  الحكومات  قدرة  تقليص  إىل  الشامل  اإلغالق  وتدابري 

وزيادة  ثالثة  بلدان  الالجئني يف  إعادة توطني  الحامية عىل  يف مجال 

عدد الالجئني إىل املعابر الحدودية غري املنتظمة. لقد كان لتدخالت 

املفوضية التي ذكّرت فيها الدول يف بداية الجائحة بالتزاماتها الدولية 

بعض التأثريات اإليجابية، ولكن االمتثال مل يكن شامال. ويف حني ظلت 

سبل  تضييق  إىل  أدت  والتي  الجائحة  ذروة  يف  اتخذت  التي  التدابري 

الحصول عىل الحامية الدولية وتشديد سياسات اللجوء مؤقتة يف بعض 

البلدان، إال أنها ازدادت تعمقا يف بلدان أخرى، وما زالت الحواجز قامئة 

حتى عام 2022.

 التوصية 1: لتحسني الحامية واملساعدة املقدمة لكل الالجئني، 

القانون  ومعايري  لالجئني  الدويل  بالقانون  االلتزام  للدول  ينبغي 

الدويل لحقوق اإلنسان، خاصة يف أوقات األزمات وحاالت الطوارئ. 

اإلجراءات املقرتحة:

· ينبغي أن تقوم جميع الدول بتجديد وثائق الالجئني وملتميس 	

اللجوء تلقائيا كلام تم إغالق الخدمات الحكومية يف أي حالة 

يف  الفاعلة  الجهات  من  بدعم  الحكومات  )اإلجراء:  طوارئ 

مجال الحامية(.

· الدولية 	 واملعايري  البيانات  لحامية  الواجب  االعتبار  إيالء  مع 

القامئة لقانون حقوق اإلنسان، ينبغي للمفوضية أن تعمل مع 

الرقمي اآلمن  بالتسجيل  إنشاء أنظمة تسمح  الحكومات عىل 

املتحدة  األمم  مفوضية  )اإلجراء:  بعد  عن  الوثائق  وتجديد 

لشؤون الالجئني والحكومات(.

· ينبغي للحكومات أن تكفل تدريب جميع عنارص الرشطة وإنفاذ 	

القانون والسلطات الوطنية املعنية عىل عدم اإلعادة القرسية، 

مبا يف ذلك الحاجة إىل فتح الحدود للفارين من الرصاعات 

الدويل لالجئني  القانون  والعنف واالضطهاد مبا يتامىش مع 

والقانون الدويل لحقوق اإلنسان )اإلجراء: الحكومات(.

· الدويل بضامن 	 االلتزام  للمفوضية أن تؤكد من جديد  ينبغي 

استثناء الالجئني وملتميس اللجوء من إجراءات إغالق الحدود 

يف إطار أي جائحة أو حاالت طوارئ واسعة النطاق قد تظهر يف 

املستقبل، مبا يف ذلك من خالل اللجنة التنفيذية3 والتنسيق 

مع الجهات الفاعلة يف مجال حقوق اإلنسان يف منظومة األمم 

الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  )اإلجراء:  املتحدة 

وغريها من الجهات األممية الفاعلة يف مجال حقوق اإلنسان(.

لجائحة  لالستجابة  اإلنسانية  األنشطة  متويل  برامج  جميع  بني  من 

أن  بيد   .2020 عام  خالل  قويا  الالجئني  برمجة  متويل  ظل  كوفيد-19، 

املانحة  الجهات  من  املقدم  الدعم  انخفاض  إىل  تشري  األولية  األرقام 

يف املجال اإلنساين يف عام 2021. وقد كان هناك اختالالت كبرية يف 

كبرية  زيادة  هناك  تكن  ومل  والقطاعات.  الفرتات  بني  االستجابة  توازن 

ومناسبة يف التمويل املقدم إىل املنظامت غري الحكومية )الوطنية أو 

الدولية(، كام كانت مستويات متويل قطاعات الحامية من العنف القائم 

عىل النوع االجتامعي وحامية األطفال منخفضة نسبيا طوال عام 2020.

وقد تسببت املرحلة األوىل من الجائحة )ثالثة إىل ستة أشهر( يف تجميد 

والحامية،  الصحة،  مجاالت  األساسية يف  الخدمات  توفري  لجهود  فوري 

وحامية األطفال، والحامية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي. كام 

تأخري  إىل  التنقل  القيود عىل  من  وغريها  الشامل  اإلغالق  تدابري  أدت 

عمليات التسجيل وإصدار الوثائق وتحديد وضع الالجئ وإعادة التوطني 

توقفت  قد  اإلجراءات  هذا  أن  حتى  الجائحة،  أثناء  األرس  شمل  وجمع 

متاما يف بعض الحاالت.
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نادرا ما تم اعتبار املوظفني والربامج التي توفر خدمات حامية غري تلك 

املتعلقة بالصحة كطواقم أساسية، لذلك وجدوا أنفسهم خاضعني لقيود 

خدمات  ظلت  الجائحة،  من  األوىل  املرحلة  مرور  بعد  وحتى  التنقل. 

االجتامعي  النوع  عىل  القائم  بالعنف  املتعلقة  وتلك  األطفال  حامية 

محدودة للغاية يف العديد من السياقات. ومل يتمكن موظفو الحامية من 

عقد اجتامعات مبارشة مع الالجئني وملتميس اللجوء، كام مل يتمكنوا 

من الدخول مبارشة إىل مرافق الحجر الصحي التي احتجزوا فيها. وكثريا 

ما كانت هذه املرافق مكتظة وال تسمح باحرتام التباعد الجسدي وغري 

ذلك من تدابري السالمة املتصلة بالجائحة.

بالالجئني  واالعرتاف  للصحة  أوليت  التي  الواضحة  األولوية  أن  والواقع 

كفئة مستضعفة، وضعا حق الالجئني يف الحصول عىل الرعاية الصحية 

األولوية  أن  كام  واملنارصة.  التمويل  حيث  من  تفضييل  موقف  يف 

املمنوحة للصحة الجنسية واإلنجابية واضحة يف الوثائق القطرية وتُبني 

إذا  الخدمات املبارشة  الدعوة إىل مواصلة تقديم  أنه كان من املمكن 

املرتبطة  الصحية  الخدمات  عىل  الرتكيز  ولكن  هاما.  أمرا  ذلك  اعترُب 

األخرى  الصحية  الخدمات  توفري  حساب  عىل  كان  كوفيد-19  بجائحة 

مثل برامج التطعيم الروتينية، وعالج األمراض غري املعدية، واالستجابات 

الطارئة لفاشيات أخرى.

الصحة، وال  الرتكيز عىل  الحامية بشكل كبري من  كام ترضرت خدمات 

سيام برامج العنف القائم عىل النوع االجتامعي وحامية األطفال. حيث 

أساسية، مام  أنشطة  اعتبارها  أو  أولوية  أي  الحامية  أنشطة  إيالء  يتم  مل 

النوع  عىل  القائم  العنف  من  الحامية  عىل  خطرية  سلبية  آثار  له  كان 

من  كل  ُوصف   ،2020 عام  نهاية  وبحلول  األطفال.  وحامية  االجتامعي 

هذين النشاطني كأزمة قامئة بحد ذاتها. ومل تكن كل الدروس املستفادة 

من األمراض املتفشية األخرى، مثل اإليبوال، ذات صلة مبارشة بالوضع، 

ولكن األزمات الثانوية التي واجهتها النساء واألطفال مع تطور االستجابة 

للجائحة كانت متوقعة، وكان من املمكن، بل وكان من الواجب القيام 

باملزيد.

قبل الجائحة، مل تكن البيانات اإلدارية املصنفة عىل مستوى الخدمات 

متاحة باستمرار لبعض السكان املعرضني للخطر، مبن فيهم الالجئون، 

ناهيك عن الالجئني ذوي االحتياجات الخاصة مثل األشخاص املسنني 

واألشخاص ذوي اإلعاقة. وقد ساهمت الجائحة يف تضخيم هذه الثغرات 

غري  ظلت  الضعيفة  الفئات  بعض  أن  يعني  مام  البيانات،  مستوى  عىل 

مرئية إىل حد كبري بالنسبة للمستجيبني.

 التوصية 2: استعدادا لألوبئة وأزمات الصحة العامة يف املستقبل، 

مبارش  بشكل  األساسية  الحامية  خدمات  تقديم  إىل  الدعوة 

املوارد  توفري  ذلك  يف  مبا  ممكن،  حد  أقىص  إىل  لها  والتخطيط 

البرشية واملالية الكافية.

الحامية  مجال  يف  الدولية  الفاعلة  للجهات  املقرتحة  اإلجراءات 

والحكومات:

· ضامن وصول موظفي الحامية إىل جميع الالجئني وملتميس 	

اللجوء يف البلدان أو عىل حدودها أثناء األزمات، مبا يتامىش 

واتفاقية   1950 لعام  األسايس  للقانون  األساسية  املبادئ  مع 

لشؤون  املتحدة  األمم  ومفوضية  الحكومات  )اإلجراء:   1951

الالجئني(.

· تحرتم 	 الصحي  للحجر  وآمنة  مناسبة  مرافق  لتوفري  التخطيط 

الحد  وضع  مع  اللجوء،  وملتميس  لالجئني  اإلنسان  حقوق 

املضيفة  الدول  عىل  اإلضايف  املايل  العبء  من  األدىن 

املتحدة  األمم  منظومة  ووكاالت  الحكومات  )اإلجراء: 

واملؤسسات املالية الدولية(.

· تعزيز جهود الدعوة لضامن االعرتاف الكامل بأنشطة الحامية، 	

عىل  القائم  العنف  من  والحامية  الطفل  حامية  ذلك  يف  مبا 

لألرواح،  ومنقذة  أساسية  أنشطة  باعتبارها  االجتامعي  النوع 

الخدمات يف األزمات املقبلة. تعليق هذه  والدعوة إىل عدم 

الحامية  مجال  يف  الفاعلة  الجهات  تزويد  عىل  الحرص 

باملعدات الوقائية الشخصية الالزمة، ودعم اإلندماج واملوارد 

الصحة  أزمات  مواجهة  وتقدميها يف  الخدمات  لتعزيز  الالزمة 

العامة )اإلجراء: الحكومات والجهات الدولية الفاعلة يف مجال 

الحامية والجهات املانحة(.

اتساق النهج الدولية لحامية الالجئني أثناء جائحة كوفيد-19

إن خطة االستجابة اإلنسانية العاملية، وهي اإلطار العاملي لالحتياجات 

بني  للتعاون  نتاٌج  كوفيد-19،  جائحة  عن  الناشئة  اإلضافية  اإلنسانية 

وكاالت منظومة األمم املتحدة والرشكاء يف مجايل املساعدة اإلنسانية 

من  العاملية  اإلنسانية  االستجابة  خطة  مكنت  وقد  اإلنسان.  وحقوق 

تنسيق الجهود الرامية إىل دعم االحتياجات اإلنسانية عن طريق ضامن 

التكامل بني الوكاالت فضال عن التأهب واملرونة ورسعة االستجابة. ومع 

العاملية  اإلنسانية  االستجابة  من خطة  األوىل  النسخة  إعداد  تم  ذلك، 

بشكل رسيع جدا وبأدلة محدودة عىل تعاون أوسع مع منظامت خارج 

منظومة األمم املتحدة أو متويل منها.
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وقد تعاونت الجهات الفاعلة عىل الصعيد العاملي بشكل جِيد لتعزيز عمل 

السياسات السابقة للجائحة يف مجال اإلدماج، مبا يتامىش مع االتفاق 

والتنمية  اإلنسانية  املساعدة  بني  والصلة  الالجئني،  بشأن  العاملي 

كفئة  بالالجئني  االعرتاف  وكان  املستدامة.  التنمية  وأهداف  والسالم، 

معرضة للخطر بشكل خاص يف صميم التعاون بني الوكاالت، والجهات 

الدولية الفاعلة يف املجال اإلنساين والتنمية، والحكومات، كام ساهم 

يف اتخاذ خطوات هامة نحو إدراج الالجئني يف الربامج الوطنية، مبا يف 

ذلك الخطط الوطنية للتطعيم ضد كوفيد-19. 

وقد وجد التقييم أيضا وفرة من األدلة عىل درجة التنسيق عىل الصعيد 

العاملي وتأثريه عىل اتساق النهج املتبعة عىل الصعيد القطري. فعىل 

سبيل املثال، تشري اإلفادات الشخصية إىل أن التنسيق بني الوكاالت 

الحكومات  لدى  زخام  خلقت  البلدان  من  العديد  يف  املنارصة  وجهود 

لجائحة  الوطنية  الصحية  املنظومة  استجابات  يف  الالجئني  إلدراج 

كانت  خاصة،  بصفة  الطفل  وبحامية  بالصحة  يتعلق  فيام  كوفيد-19. 

أمرا  مسبقا  املوجودة  الدنيا  املعايري  من  مجموعة  تطبيق  إىل  الدعوة 

العنف  أولوية متزايدة. يف مجاالت  أساسيا لضامن إيالء هذه املجاالت 

هيئات  قامت  الطفل،  وحامية  والصحة  االجتامعي  النوع  عىل  القائم 

التنسيق الوطنية والرشكاء يف مجال الحامية مبالءمة مجموعة متنوعة 

واملنارصة  التعاون  وكان  الوطنية.  للسياقات  العاملية  التوجيهات  من 

إعادة  الرئيسية يف  العوامل  الفاعلة من  الدولية  الجهات  املشرتكة بني 

ترتيب األولويات يف مجال الخدمات املتعلقة بالعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي وحامية األطفال مع انتشار الوباء، رغم أن هذه الجهود مل تؤد 

إىل زيادات تكميلية كربى يف التمويل.

الطوارئ  حالة  عىل  األول  املقام  يف  الرتكيز  قرار  أن  يبدو  قد  أنه  رغم 

الصحية يف وقت مبكر من الجائحة قد أثر عىل تنفيذ االتفاق العاملي 

أهمية  الضوء عىل  أنه سلط  إال  البلدان،  العميل يف  تطبيقه  من حيث 

املبادئ التي يقوم عليها هذا االتفاق، وال سيام التعاون الدويل وتقاسم 

املسؤولية. وقد وجد التقييم أن االتفاق العاملي بشأن الالجئني حصل 

عىل أكرب قدر من الزخم يف البلدان التي كانت جزءا من إطار االستجابة 

الشاملة لالجئني أو اإلطار اإلقليمي الشامل للحامية والحلول يف عمليات 

املبادئ  فيها  ترسخت  التي  تلك  أي   ،2018 عام  قبل  الالتينية  أمريكا 

األساسية منذ إعالن نيويورك لعام 2016. أما يف املجاالت التي يتقاطع 

االتفاق العاملي بشأن الالجئني مع أولويات السياسة العاملية األخرى، 

وال سيام الصلة بني املساعدة اإلنسانية والتنمية والسالم،۴ فقد تعززت 

أولويات ما قبل الجائحة، مثل اإلدماج. وقد وجد التقييم أدلة تربز التأثري 

املبارش للميثاق العاملي بشأن الالجئني عىل زيادة إدماج الالجئني يف 

املنظومات الصحية، مام يوفر إطارا واضحا للعمل وتقاسم املسؤوليات.

ولكن يف اإلجامل، كان ميكن القيام باملزيد لرتسيخ االتفاق العاملي 

بشأن الالجئني من خالل تعزيز أهميته املبارشة يف إنجاح االستجابة. 

فكلام كانت الروابط بني االتفاق العاملي بشأن الالجئني وتعزيز الحامية 

واملساعدة املقدمة لهم أوضح، وتقاسم األعباء واملسؤوليات أكرث إنصافا 

عىل  الالجئني  بشأن  العاملي  االتفاق  تأثري  كرب  كلام  للتنبؤ،  وقابلية 

الحكومات ووكاالت منظومة األمم املتحدة، وغريها من الجهات الفاعلة 

يف مجاالت املساعدة اإلنسانية والحامية وحقوق اإلنسان. 

الالجئني،  لجميع  واملساعدة  الحامية  تقديم  لتعزيز   :3 التوصية   

دعم  تعزز  أن  الحامية  مجال  يف  الفاعلة  والجهات  للدول  ينبغي 

االتفاق العاملي بشأن الالجئني.

اإلجراءات املقرتحة:

أن  ينبغي  نسبيا  جديدة  أداة  الالجئني  بشأن  العاملي  االتفاق  يعترب 

الفاعلة يف  واملحلية  والوطنية  الدولية  والجهات  الحكومات  تستخدمها 

االتفاق خالل  استخدام  ويشمل ذلك  أكمل.  استخداما  الحامية  مجال 

األزمات العاملية وحاالت الطوارئ اإلنسانية:

· ينبغي للحكومات وغريها من أعضاء املجتمع الدويل أن يعززوا 	

بالتعهدات  بالوفاء  يتعلق  فيام  رفعوها  أن  التي سبق  التقارير 

 2019 عام  يف  لالجئني  العاملي  املنتدى  يف  قطعوها  التي 

كيف  تبني  مقنعة  أدلة  عنها  تولدت  والتي  الجائحة،  خالل 

دعم االتفاق العاملي بشأن الالجئني االستجابة الدولية لتعزيز 

بني  واملسؤوليات  األعباء  وتقاسم  الالجئني  ومساعدة  حامية 

الدول عىل نحو أكرث عدال وقابلية للتنبؤ، استعدادا للمنتدى 

العاملي املقبل لالجئني والذي سيعقد يف عام 2023 )العمل: 

الحكومات وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني(.

ينبغي لجميع الجهات الفاعلة يف مجال الحامية، مبا يف ذلك مفوضية 

األمم املتحدة لشؤون الالجئني:

· زيادة الوعي باالتفاق العاملي بشأن الالجئني واختصاصه املحدد 	

الالجئني ومساعدتهم  لتعزيز حامية  أداة مركزية  بهدف جعله 

 وتقاسم األعباء واملسؤوليات عىل نحو أكرث عدال وقابلية للتنبؤ 

هذه الصلة محددة بوضوح يف توصية لجنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن الصلة بني املساعدة اإلنسانية والتنمية والسالم. ا  

)OECD DAC Recommendation on the Humanitarian-Development-Peace Nexus(
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· الحكومات 	 ذلك  يف  مبا  الرئيسيني  الرشكاء  مع  بالتعاون 

الوطنية واملحلية، التوعية والتدريب وبناء القدرات فيام يتعلق 

باالتفاق العاملي بشأن الالجئني

· بالجائحة، 	 املرتبطة  األنشطة  لجميع  عاملية  مراجعة  إجراء 

ملعرفة كيف كان من املمكن تنفيذ هذه األنشطة وكيف تم 

تنفيذها كجزء من أطر عمل االتفاق العاملي بشأن الالجئني 

توفر  بحيث  والرشكاء،  الحكومات  النرش عىل صعيد  أجل  من 

باستخدام  يتعلق  فيام  املستفادة  للدروس  شاملة  منصة 

االتفاق العاملي بشأن الالجئني يف إطار االستجابات الطارئة 

يف املستقبل. 

عموما، طوال مسار االستجابة، شاركت الجهات الفاعلة املحلية، مبا يف 

ذلك  املنظامت التي يقودها الالجئون، والالجئون أنفسهم، والبلديات، 

بشكل متزايد يف االستجابة. وقد تجىل هذا بشكل خاص يف االستجابة 

يقودها  التي  واملنظامت  املجتمعية  املنظامت  لعبت  حيث  الصحية، 

الالجئون دورا رئيسيا يف الجهود املبذولة ملشاركة املعلومات املتعلقة 

بكوفيد-19. ويف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي، فمنذ بداية 

الجائحة، كانت هناك جهود يف العديد من املناطق إلرشاك املنظامت 

النسائية املحلية وتعزيز مشاركتها يف االستجابة، مبا يف ذلك من خالل 

تقديم الخدمات. أما يف مجال حامية الطفل، فقد تم اإلبالغ عن زيادة 

إرشاك  ذلك  يف  مبا  املحلية،  الفاعلة  الجهات  مشاركة  يف  ملحوظة 

للخطر  املعرضني  األطفال  تحديد  يف  املحيل  املجتمع  يف  العاملني 

وأوليائهم وتقديم الدعم لهم.

الفاعلة  الجهات  ملساهامت  اإليجابية  األمثلة  من  العديد  التقييم  وجد 

الوطنية واملحلية يف جهود االستجابة لجائحة كوفيد-19، وإن كان من 

الصعب تحديد مقدارها عىل املستوى العاملي. وقد ثبتت قيمة الرشاكات 

واالستثامرات القامئة يف األنظمة والهياكل الوطنية يف األيام األوىل من 

الفاعلة  األطراف  املالية، وشهادات  البيانات  تحليل  أن  االستجابة، غري 

الحامية،  مجال  يف  الفاعلة  الدولية  الجهات  مع  واملقابالت  املحلية، 

القرار ظلت هرمية إىل حد كبري وأن  يبني بوضوح أن الرشاكات وصنع 

التمويل اإلضايف للجهات الفاعلة املحلية مل يكن وشيكا، حتى مع تزايد 

مسؤولياتها يف سياق اإلغالق الشامل. كام أن التكيف مع طرق العمل 

التي كانت  الوطنية  الفاعلة  الجهات  الجديدة فرض ضغوطا كبرية عىل 

تقوم أيضا بتوسيع نطاق عملياتها. وإىل جانب الضغوط األخرى املرتبطة 

بجائحة كوفيد-19، فرضت زيادة أعباء العمل والتحديات التي اعرتضت 

توفري الحامية بالشكل املعتاد، أعباء إضافية عىل املوظفني الدوليني، 

مام أثر عىل رفاههم يف أغلب األحيان.

النوع  عىل  القائم  العنف  مسألتي  إدراج  عىل  يذكر  دليل  يوجد  ال 

لجائحة  التأهب  وسياسات  خطط  يف  األطفال  وحامية  االجتامعي 

كوفيد-19. مل تحظى الجهات الفاعلة املحلية، مبا يف ذلك الجامعات 

املفوضة  األعامل  لتنفيذ  الدعم  من  الكايف  بالقدر  لالجئات،  املحلية 

إليها أثناء االستجابة لجائحة كوفيد-19.

بغض النظر عن املدى الذي ساهمت به هذه االستجابة يف ترسيع أو 

بالالجئني، فمن املهم  التوطني يف إطار االستجابات املتعلقة  تعميق 

مواصلة العمل عىل تعزيز الرشاكات استعدادا ألي طوارئ يف املستقبل. 

كام أنه من املهم أيضا السعي إىل تعزيز متكني الجهات الفاعلة املحلية 

واملنظامت  الالجئون  يقودها  التي  املنظامت  ذلك  يف  مبا  والوطنية، 

النسائية املحلية، وتحسني متويلها، باعتبارها من املستجيبني األوائل.

املقبلة  لألزمات  التخطيط لالستجابات  االستثامر يف   :4 التوصية 

بشكل يحمي حقوق الالجئني من خالل التعزيز املستمر لجهود 

الفاعلة  الجهات  مع  الرشاكات  تعزيز  عىل  الرتكيز  مع  التأهب، 

الوطنية واملحلية.

الحامية  مجال  يف  الفاعلة  الدولية  للجهات  املقرتحة  اإلجراءات 

والحكومات: 

· من 	 للناجني  املتخصصة  االستجابة  خدمات  لتوطني  دعام 

العنف القائم عىل النوع االجتامعي ومتاشيا مع الجهود الجارية 

بالفعل، توسيع نطاق الدعم النظامي والقيادة للمنظامت التي 

تقودها النساء، وخاصة تلك التي تقودها الجئات.

· ضامن إدراج أنشطة مراعاة العنف القائم عىل النوع االجتامعي 	

وحامية الطفل يف سياقات اللجوء، يف خطط التأهب وإيالئها 

األولوية خالل أزمات الصحة العامة وغريها من حاالت الطوارئ.

· الطويلة األجل 	 الرشاكات االسرتاتيجية  مواصلة االستثامر يف 

وال  الحامية،  مجال  يف  الرئيسيني  الرشكاء  مع  وتعزيزها 

الطفل  حامية  مجال  يف  الفاعلة  الوطنية  الجهات  مع  سيام 

النوع  القائم عىل  الفاعلة يف مجال العنف  والجهات الوطنية 

االجتامعي )اإلجراء: مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، 

واليونيسيف، وصندوق األمم املتحدة للسكان، والتحالف من 

أجل حامية األطفال، والجهات املانحة(.

· إىل 	 استنادا  املبسطة  واملامرسات  اإلجراءات  جدوى  تقييم 

بغية  وذلك  كوفيد-19  جائحة  خالل  أجريت  التي  التغيريات 

مفوضية  )اإلجراء:  املستقبل  يف  املحلية  االستجابات  تعزيز 

األمم املتحدة لشؤون الالجئني(.
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يف  الالجئني  إدماج  يف  الجائحة  خالل  لوحظت  التي  الزيادة  تعترب 

الخدمات الصحية الوطنية وغريها من الخدمات إيجابية. تشري الدالئل 

كوفيد-19خلقت  لجائحة  االستجابة  أن  إىل  التقييم  هذا  من  املستقاة 

زخام إيجابيا، وقد يكون دامئا، حول إدراج الالجئني يف الخطط الوطنية 

للصحة، عىل الرغم من االختالفات القطرية يف كيفية تطبيق هذا األمر 

أنه قد تم إدراج الالجئني  العملية. ومع ذلك، ففي حني  يف املامرسة 

يف جميع أنحاء العامل تقريبا يف الخطط الوطنية للتطعيم، فإن قومية 

عدد  أبقت  والقانونية  والتقنية  العملية  املسائل  ومختلف  اللقاحات 

الالجئني املستفيدين من التطعيم منخفضا نسبيا.

وبشكل  تدريجيا  الخدمات  بإعادة  كوفيد-19  لجائحة  االستجابة  متيزت 

غري متساو ومالءمتها مع السياق الجديد. بيد أن مواطن الضعف السابقة 

التي  الحرضية  املناطق  أو  النائية  أو  الريفية  املناطق  التغطية يف  يف 

تعاين من نقص الخدمات ال تزال قامئة.

وهناك أدلة عىل أن فرتة الجائحة شهدت تزايدا يف الوصم والتصورات 

جزئيا  نابعة  كانت  تصورات  وهي  املتنقلني،  األشخاص  تجاه  السلبية 

وبوضوح من املخاطر املتعلقة بالجائحة. ويف كثري من البلدان، كانت 

األجانب.  ورهاب  للتمييز  نتيجة  الالجئني  ضد  لهجامت  حاالت  هناك 

وقد أثر ذلك عىل رغبة الالجئني يف الحصول عىل الخدمات )وال سيام 

الخدمات الصحية واللجوء( بسبب الخوف من العواقب، خاصة الرتحيل. 

التي  الفاعلة املحلية،  الجهات  أدته  الذي  الرئييس  الدور  األدلة  وتبني 

الفاعلة يف مجال  الجهات  غالبا ما تحظى بدعم املفوضية وغريها من 

الحامية، يف التصدي بنجاح للمعلومات الكاذبة التي تتسبب يف رهاب 

األجانب، فضال عن التحديات التي تواجه القيام بذلك يف سياق االنتشار 

املهول للرسائل السلبية املتعلقة عىل وسائل التواصل االجتامعي يف 

بعض األماكن.

وقد كانت هناك تحديات يف تقديم معلومات كافية عن الخدمات املتوفرة 

الفئات  أكرث  احتياجات  تلبية  يف  الرسائل  فشلت  ما  وكثريا  لالجئني. 

عرضة للخطر وتهميشا، و/أو مل تراعي املعايري االجتامعية أو الثقافية أو 

الجنسانية املحلية. ومل يتمكن العديد من الالجئني من االستفادة من 

الزيادة الرسيعة يف األدوات واملنصات املتوفرة عىل اإلنرتنت واملصممة 

لالتصال بهم وإبالغهم ودعمهم أثناء اإلغالق الشامل والحجر. يف غياب 

املسنني  واألشخاص  األطفال  تخلف  إليهم،  للوصول  متضافرة  جهود 

من  املرشدين  مع  حدث  مثلام  الركب،  عن  اإلعاقة  ذوي  واألشخاص 

ملتميس اللجوء والالجئني، واملقيمني يف مستوطنات غري رسمية أو يف 

مراكز استقبال غري مجهزة تقنيا.

فلم  األوبئة  من  وغريها  لإليبوال  االستجابة  من  املستفادة  الدروس  أما 

تطبَّق عىل نحو متّسق: ليك تكون املعلومات فعالة، البد من مالءمتها 

االعتبارات  مراعاة  ذلك  بها، مبا يف  واستنارتها  املترضرين  الحتياجات 

السعي  مع  الشائعات،  تتبع  إىل  استنادا  االجتامعي،  والنوع  الثقافية 

لتبديد الخرافات. يجب تحسني التنسيق بني وكاالت اإلغاثة للحد من 

املنافسة عىل أدوار القيادة والتمويل املرتبط بها وتحسني جهود اإلعالم 

واالتصال.

والحرص  لالجئني،  والرسائل  املعلومات  توفري  تعزيز   :5 التوصية   

تراعي  االحتياجات،  عىل  وقامئة  اتجاهني  يف  تكون  أن  عىل 

وتستهدف  املحلية  والجنسانية  والثقافية  االجتامعية  املعايري 

بفعالية الوصول إىل أكرث الفئات ضعفا وتهميشا، وال سيام من لهم 

فرص محدودة للوصول إىل قنوات االتصال عىل اإلنرتنت.

اإلجراءات املقرتحة:

· لإليبوال 	 االستجابات  من  املستخلصة  الدروس  من  االستفادة 

التي حالت دون إعداد رسائل  وكوفيد-19 لتحديد الصعوبات 

هادفة وموجهة ملختلف رشائح املجتمع، مبا يف ذلك القيود 

الفاعلة يف  الدولية  الجهات  )اإلجراء:  املوارد  املفروضة عىل 

مجال الحامية(.

· املنتجات 	 توجيه  لضامن  املتخصصني  الرشكاء  مع  التشاور 

مجموعة  من  يعانون  الذين  لالجئني  أفضل  بشكل  اإلعالمية 

باملعلومات  يتعلق  فيام  احتياجات خاصة  ولهم  اإلعاقات  من 

)اإلجراء: الجهات الدولية الفاعلة يف مجال الحامية(.

ومساهمة  الالجئني  لحقوق  كوفيد-19  لجائحة  االستجابة  مالءمة 

ذلك يف فعالية االستجابة

لقد كان للتغيري الرسيع إىل تنفيذ الربامج عن بعد يف مرحلة مبكرة من 

العديد  إيجابية. فقد سمح هذا االبتكار مبواصلة توفري  الجائحة جوانب 

من الخدمات التي كانت تعتمد يف السابق عىل االتصال املبارش. كام 

الحامية يف  برامج  وفعالية  مرونة  تعزز  أن  شأنها  من  أنشأ صيغا جديدة 

حاالت الطوارئ املقبلة )مثل حامية األطفال وإدارة حاالت العنف القائم 

واالجتامعي،  النفيس  والدعم  العقلية  والصحة  االجتامعي،  النوع  عىل 

الصحية  الخدمات  وتقديم  الالجئ،  وتحديد وضع  والتوثيق،  والتسجيل 

عن بعد لالستجابات الصحية(.
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· الطفل 	 حامية  مجال  يف  العاملة  القوى  قدرة  تطوير  مواصلة 

اللجوء.  سياقات  يف  االجتامعي  النوع  عىل  القائم  والعنف 

العاملني يف مجايل  ضامن توفر عدد مناسب من املوظفني 

مع  االجتامعي،  النوع  عىل  القائم  والعنف  األطفال  حامية 

الكايف  والتمويل  واملهارات  الخربة  من  املطلوب  املستوى 

)اإلجراء: مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني والرشكاء(.

· تحسني تتبع األموال غري املخصصة املرصودة لربامج العنف 	

لتمكني  الشفافية  وتحسني  االجتامعي  النوع  عىل  القائم 

الجهات املانحة واملجتمع اإلنساين األوسع من متابعة كيفية 

إنفاق األموال وتحديد املواطن التي تفتقر لالستثامر أو تحتاج 

الحامية  مجال  يف  الفاعلة  الدولية  الجهات  )اإلجراء:  إليه 

وهيئات التنسيق(.

غري أن توفري الخدمات عن بعد ليس فعاال دامئا، فهناك رضورة واضحة 

التي  األدلة  وتبني  الحاالت.  بعض  يف  مبارش  بشكل  الحاالت  إلدارة 

عىل  التغلب  من  متّكن  مل  املالءمة  إجراءات  أن  التقييم  هذا  وجدها 

وخلقت  بل  الخدمات،  إىل  الوصول  دون  تحول  التي  الحواجز  جميع 

حواجز جديدة أمام أقلية من الالجئني.

الحامية بشكل  6: االعرتاف برضورة تقديم بعض خدمات  التوصية 

مبارش. رغم أهمية التكيف واإلبتكار لدعم قدرة الالجئني املستمرة 

عىل الحصول عىل الخدمات خالل فرتات تقييد التنقل، فمن املهم 

إدراك حدود تقديم الخدمات عن بعد، خاصة بالنسبة للناجني من 

للخطر  املعرضني  واألطفال  االجتامعي  النوع  عىل  القائم  العنف 

مجال  يف  الخاصة  االحتياجات  أصحاب  من  وغريهم  وأوليائهم، 

الحامية.

اإلجراءات املقرتحة:

· وضع توجيهات ال تقر فقط بأن مالءمة الربامج، مبا 	

يف ذلك اإلدارة عن بعد، ميكن أن تكون فعالة يف 

مفروضة  بقيود  املصحوبة  املقبلة  الطوارئ  حاالت 

ينبغي  ال  بأنه  وتدرك  بل  والوصول،  التنقل  عىل 

النظر  بعد  إال  بعد  عن  الخدمات  نحو  كليا  التوجه 

إدراج  املنافع.  مقابل  الرضر  احتامالت  يف  بعناية 

مواصلة  إىل  الدعوة  دعم  كيفية  بشأن  توصيات 

يف  مبارش  بشكل  الالزمة  الحامية  خدمات  توفري 

إطار االستجابة للعنف القائم عىل النوع االجتامعي 

تتسم  التي  الطوارئ  من  غريه  أو  الوباء  حاالت  يف 

بالقيود املفروضة عىل الحركة و/أو  إمكانية الوصول 

مجال  يف  الفاعلة  الدولية  الجهات  )اإلجراء: 

الحامية(. 
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إخالء مسؤولية

إن اآلراء والحجج املستخدمة يف هذه الوثيقة هي آراء املؤلفني وال تعرب بالرضورة عن وجهات النظر الرسمية للبلدان األعضاء يف منظمة التعاون 

والتنمية االقتصادية أو فريق اإلدارة أو املشاركني يف التحالف العاملي لتقييم االستجابة لكوفيد-19 أو أي من األفراد واملنظامت املشار إليها يف 

هذا التقرير. وال يضمن املؤلفان دقة البيانات وال يتحمالن املسؤولية عن أي عواقب قد ترتتب عىل استخدامها. 

وال تخل هذه الوثيقة، مبا يف ذلك أي بيانات وأي خريطة واردة فيها، مبركز أو سيادة أي إقليم، أو بتعيني الحدود الدولية أو باسم أي إقليم أو مدينة 

أو منطقة

التقرير الكامل 

هذه الوثيقة مقتطفة من التقرير: جلني تايلور، ج. جيلربت،  س. هيدالغو، م.كورثالز ألتيس، ب. لويس، ك. روبنسون، إ. ساندري، ف. ستويانوفا، 

ج. وارد )2022(، التحالف العاملي لتقييم االستجابة لكوفيد-19، »التقييم املشرتك لحامية حقوق الالجئني أثناء جائحة كوفيد-19«، مفوضية األمم 

 .www.covid19-evaluation-coalition.org ، املتحدة لشؤون الالجئني، جنيف

الورقة وميكن  تعليقات عىل هذه  بأي  يرحَّب  لكوفيد-19.  لتقييم االستجابة  العاملي  للتحالف  التابع  التقييم  فريق  الورقة من قبل  إعداد هذه  تم 

إرسالها إىل أمانة لجنة املساعدة اإلمنائية EvalNet عرب الربيد اإللكرتوين COVID19evaluatoin@oecd.org أو مديرية التعاون اإلمنايئ التابعة 

ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية عىل العنوان التايل:          

Development Co-operation Directorate, OECD, 2 rue André Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France
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