بيان صحفي صادر عن شبكة األمم املتحدة املعنية ابهلجرة
تعزيز فرص وصول املهاجرين إىل اخلدمات يف سياق التأهب ملرض كوفيد 19-والوقاية منه
والتصدي له وما بعده

 11حزيران/يونيو  - 2020أبرز أتثري مرض كوفيد 19-أمهية ضمان وصول اجلميع إىل اخلدمات .وسواء أكان
هدفنا أن نضمن محاية جمتمعاتنا من الفريوس؛ أو ندعم احلقوق العاملية ،يتطلب مرض كوفيد 19-عملية شاملة حقا
للتصدي له.
واليوم ،تطلق شبكة األمم املتحدة املعنية ابهلجرة موجزا سياساتيا يدع و إىل تعزيز فرص وصول املهاجرين إىل اخلدمات
يف سياق التأهب ملرض كوفيد 19-والوقاية منه والتصدي له ،بناء على االلتزامات اليت تعهدت هبا الدول يف االتفاق
العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية .ويقدم املوجز أيضا توجيهات عملية للدول وأصحاب املصلحة
اآلخ رين بشأن حتسني الفهم املشرتك لوصول املهاجرين إىل اخلدمات بشكل آمن وشامل.
لقد حصد مرض كوفيد 19-األرواح ،ودمر االقتصادات ،وقلب العالقات .وها هو يهدد مبعيار جديد ملؤه اخلوف
وعدم اليقني .بيد أنه أاتح لنا أيضا الفرصة لتقييم الطبيعة املرتابطة إلنسانيتنا املشرتكة ،وإجياد الزخم الالزم لألمم
إهلامنا يف ذلك من مُجوع العمال ومقدمي اخلدمات
واجملتمعات احمللية لكي تعيد بناءها وتكون أقوى .ونستمد َ
األساسيني – وكثري منهم مهاجرون أو من أصول مهاجرة – املرابطني يف اخلطوط األمامية أتهبا ملرض كوفيد،19-
ووقاية منه وتصداي له .ويظهر هؤالء الناس أن إبمكاننا العمل بشكل أفضل معا يف مواجهة التحدايت املشرتكة.
املستبعدين أشد عرضة للجائحة فحسب ،بل
وتعلمنا أيضا أن االستبعاد – عن قصد كان أم عن تقصري – ال جيعل
َ
يعيق قدرتنا اجلماعية على هزم اجلائحة واخلروج منها أقوى من ذي قبل .فال ميكن السماح ابستمرار هذا الوضع.
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وتؤكد التوصيات الواردة يف هذا املوجز السياسايت اجلديد على األمهية العملية واملبدئية التباع مُنج شاملة تتخذ من
حمورها وال ترتك خلف الركب أحدا .ويؤكد املوجز على أمهية العمل معا بشكل أفضل وأبفضل الوسائل على
اإلنسان َ

صعيد القطاعات – مبا فيها وزارات الصحة واهلجرة واملالية والتعليم والعمل وغريها من الوزارات يف احلكومة ،مع
السلطات احمللية ،واجملتمع املدين وأصحاب املصلحة اآلخرين.
وتركز التوصيات الرئيسية املقتبسة من املوجز على اإلجراءات/التدابري التالية :
•

الوصول الشامل إىل اخلدمات الصحية األساسية املنقذة للحياة واستمرارية الرعاية

•

وقاية ضحااي العنف اجلنسي والعنف اجلنساين ودعمهم

•

الوصول إىل املعلومات الدقيقة ويف الوقت املناسب ،وإجراء االتصاالت بشأن املخاطر وتعزيز املشاركة
واالخنراط على صعيد اجملتمعات احمللية

•

وصول األطفال املهاجرين إىل خدمات محاية األطفال

•

التعلم املستمر لألطفال واملراهقني مبا يف ذلك التدريب أثناء العمل والتدريب على اكتساب املهارات

•

الوصول إىل السكن واملأوى املناسبني
استمرارية وجودة خدمات املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

•
•

تقدمي اخلدمات األساسية يف جمال الغذاء والتغذية

•

زايدة وتوسيع نطاق نظم احلماية االجتماعية املرنة واملراعية للفقراء

•

إجياد العمل الالئق وتعزيز احلماية ،واختاذ تدابري الصحة والسالمة املهنية للعمال املهاجرين

ويدافع املوجز عن عمليات التصدي واخلطط والسياسات القائمة على األدلة واملراعية للسن ونوع اجلنس ،واليت تيسر
سبل الوصول إىل اخلدمات أبسعار معقولة وغري متييزية ،وتشمل تدابري حمددة اهلدف حترص على وجود ضماانت
تكفل للمهاجرين استحقاقاهتم وحقوقهم األساسية يف العمل .ويتماشى املوجز مع التوجيهات السياساتية اليت صدرت
مؤخرا عن األمني العام بشأن مرض كوفيد 19-واألشخاص املتنقلني واالتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة
والنظامية ،وإطار األمم املتحدة لتدابري االستجابة االجتماعية واالقتصادية الفورية ملكافحة مرض كوفيد ،19-ومبادئ
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التغطية الصحية الشاملة ،وإطار عمل منظمة الصحة العاملية وخطة عملها بشأن تعزيز صحة الالجئني واملهاجرين.
وأعد هذا املوجز الفريق العامل املعين ابلوصول إىل اخلدمات التابع لشبكة األمم املتحدة املعنية ابهلجرة حتت القيادة
املشرتكة ملنظمة الصحة العاملية وموئل األمم املتحدة ،بدعم ومسامهات من أعضائها ،مبا يف ذلك منظمة األغذية
والزراعة ،ومنظمة العمل الدولية ،واملنظمة الدولية للهجرة ،ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ،وبرانمج
األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز ،وصندوق األمم املتحدة للسكان ،ومنظمة األمم
املتحدة للطفولة ،ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ،وهيئة األمم املتحدة للمرأة ،ومنظمة كاريتاس ابسم
مبادرة حقوق الطفل ،واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر ،ومنصة التعاون الدويل من أجل
املهاجرين غري احلاملني للواثئق الالزمة ،واملؤسسة الدولية للخدمات العامة ،واحتاد املدن واحلكومات احمللية.

أنشئت شبكة األمم املتحدة املعنية ابهلجرة لضمان تقدمي الدعم الفعال واملنسق ويف الوقت املناسب على نطاق املنظومة
إىل الدول األعضاء يف جمال تنفيذها االتفاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية ومتابعة االتفاق
واستعراضه .والفريق العامل املعين ابلوصول إىل اخلدمات هو واحد من ستة أفرقة عاملة مواضيعية أنشئت يف إطار
الشبكة ،وعمهد إليه مبهمة وضع فهم مشرتك أفضل لوصول املهاجرين إىل اخلدمات على حنو آمن وشامل .وبينما
تنحصر والية الشبكة يف نطاق اهلجرة وتعرض السياق الذي كمتب فيه هذا املوجز السياسايت ،تدعو الشبكة الدول إىل
تنفيذ هذه التوصيات أيضا عند انطباقها على الالجئني وملتمسي اللجوء ،وإىل محاية حقوق اإلنسان وصحة اجلميع
على قدم املساواة ،بغض النظر عن الوضع املرتبط ابهلجرة.
لالستفسارات اإلعالمية ،يرجى االتصال ابجلهات التالية:
منظمة الصحة العاملية
طارق يسارفيتش
jasarevict@who.int
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موئل األمم املتحدة

سوزاان برايس
susannah.price@un.org
املنظمة الدولية للهجرة
االسم :صفاء املسهلي
الربيد اإللكرتوين،smsehli@iom.int :
اهلاتف+41794035526 :
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