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تبرعوا اآلن بحاجة للمساعدة؟ 

المفوضیة تحذر من عواقب وخیمة تطال الالجئین
نتیجة لنقص التمویل الموجھة لمكافحة فیروس

كورونا
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في ما يلي ملخص لما قالته رئیسة قسم الصحة العامة في
المفوضیة، آن بیرتون، والذي يمكن أن ُينسب لھا النص المقتبس،

في المؤتمر الصحفي الذي ُعقد الیوم في قصر األمم في جنیف.

تدعو المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین إلى إیالء المزید من االھتمام
العالمي والدعم الموجھ للتمویل من أجل مواجھة التأثیرات المترتبة على فیروس

كورونا والتي تطال المھجرین قسراً في جمیع أنحاء العالم.

وتتصدر حالة الطوارئ المرتبطة بفیروس كورونا قائمة حاالت الطوارئ العشر لدى
المفوضیة والتي تعاني من نقص في التمویل في عام 2021. ولم یتم استالم سوى ثلث

االحتیاجات المدرجة في المیزانیة والبالغة قیمتھا 924 ملیون دوالر أمریكي، مما
یترك فجوة واسعة من حیث قدرة المفوضیة على حمایة الفئات األكثر ضعفاً من

تداعیات الوباء.

على الرغم من التقدم المحرز في العدید من المواقع التي تعمل فیھا المفوضیة، فإننا ما
زلنا نرى حاالت جدیدة ویستمر تسجیل حاالت وفاة بین األشخاص المعنیین. وفي

حین أن اللقاحات اآلمنة والفعالة یمكنھا أن تخفف من الضغوط المفروضة على النظم
الصحیة ومن شأنھا أن تنقذ األرواح، فإن عدم المساواة في توزیع اللقاحات ال تزال

المشكلة األشد ضرراً في العدید من الدول المضیفة لالجئین. نحن نعلم أن البلدان
النامیة تستضیف 86 بالمائة من مجموع الالجئین. ومع ذلك، فقد استلمت البلدان ذات

الدخل   المرتفع وما فوق المتوسط حوالي 80 بالمائة من مجمل جرعات اللقاح.

في الوقت نفسھ، تمتلك البلدان منخفضة الدخل - والتي تستضیف النسبة األكبر من
الالجئین في العالم - أنظمة صحیة ھي األقل قدرة على المواجھة وھي تصارع من

أجل تلبیة احتیاجات سكانھا – إضافة إلى االحتیاجات اإلضافیة التي تفرضھا
استضافة الالجئین. ونكرر في المفوضیة دعوتنا للدول لمشاركة الجرعات الفائضة
مع مبادرة كوفاكس في أقرب فرصة، وذلك لمعالجة مسألة عدم المساواة في توزیع

اللقاحات على مستوى العالم وتجنب إطالة أمد الوباء.



حتى اآلن، فإن االستجابة الھائلة من قبل الدول المضیفة إلدراج الالجئین في عملیة
توزیع اللقاح تبعث على االرتیاح، ونحثھم على االستمرار في القیام بذلك. ومع ذلك،
فقد رأینا أن العدید من العوائق التي تحول دون الحصول على اللقاح ال تزال قائمة.
والمفوضیة على استعداد لدعم الدول للتغلب على بعض ھذه العوائق - شریطة أن
یكون لدینا الموارد الكافیة للقیام بذلك - على سبیل المثال، من خالل إصدار مواد
إعالمیة بلغات الالجئین وتكون مناسبة للمستویات المنخفضة من حیث المعرفة

بالقراءة والكتابة.

یتسبب الوباء بإیذاء المھجرین قسراً وعدیمي الجنسیة بطرق تتجاوز بكثیر الخطر
الذي یشكلھ الفیروس نفسھ. إن أي فشل في تمویل جھود االستجابة بالشكل المناسب

من شأنھ أن یعمق من محنتھم.

لقد تحملوا اآلثار الكاملة الناجمة عن التداعیات االقتصادیة للجائحة. ومع إغالق
الشركات وأماكن العمل، فإن سبل عیشھم المتردیة كانت أول ما خسروه. وبینما

قدمت الحكومات إعانات لتعویض األثار االقتصادیة، أو ساعدت أطفال المدارس من
خالل توفیر التعلم عن بعد، لم یكن المھجرون قسراً في كثیر من األحیان قادرین على

الوصول إلى مثل ھذه اإلجراءات.

التداعیات االقتصادیة ھذه تعني أنھ لیس بمقدور األشخاص المعنیین دفع اإلیجار أو
أنھم ال یستطیعون تحمل الضروریات الیومیة، مثل الطعام، مما یزید بدوره من خطر
االستغالل والعنف القائم على نوع الجنس. تدعو المفوضیة الدول إلى إدراج الالجئین

في شبكات األمان االجتماعي الوطنیة وتدعو المانحین إلى دعمنا من أجل المساعدة
في سد ھذه الفجوة.

تغطي استجابتنا الموجھة للتصدي لفیروس كورونا كل منطقة وتشمل مجموعة كاملة
من االحتیاجات - مما یعكس تداعیات الوباء واسعة النطاق على حیاة أولئك المجبرین

على الفرار. في نھایة أغسطس 2021، اشتملت أكبر االحتیاجات التي لم تتم تلبیتھا
على عجز قدره 74 ملیون دوالر أمریكي في مجال المساعدات النقدیة، وفجوات

أصغر ولكن كبیرة في التمویل والھادفة للتخفیف من تأثیر الوباء على الرعایة
الصحیة األولیة والتعلیم االبتدائي والخدمات لألشخاص من ذوي االحتیاجات المحددة.



اقرأ المزیدأخبار ذات صلة

ومن منطلق صحي فقط، یشیر العدد الھائل من المھجرین قسراً، والذین یشكلون 1
بالمائة من سكان العالم، إلى أن الفشل في دمجھم في خطط االستجابة العالمیة للجائحة
سیكون أمراً أرعن. ولكن الوقت لم یفت بعد، ونحن ممتنون للمانحین الذین تعھدوا أو

قدموا التمویل لتغطیة االحتیاجات المترتبة على التصدي للوباء وندعو اآلخرین
لمساعدتنا في توفیر التمویل الذي تمس الحاجة إلیھ.

تقریر "أكثر حاالت المفوضیة نقصاً في التمویل في عام 2021" متاح ھنا.

للمزید من المعلومات:
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شارك على تویتر شارك على فیسبوك 

أخبار

المفوضیة والخطوط الجویة القطریة تبرمان اتفاقیة لمساعدة الالجئین حول العالم

أخبار

المفوضیة وقطر الخیریة توقعان اتفاقیة لتقدیم المساعدة الطارئة لالجئین السوریین في
لبنان لمجابھة آثار وباء فیروس كورونا
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”إذا وصل الفیروس إلى المخیم، فسوف یكون األمر كارثیاً“
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كیت بالنشیت تقترح قائمة من ”أفالم األمل“ لمشاھدتھا خالل فترة ”اإلقفال“
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من إیبوال إلى فیروس كورونا: قصة الجئة سابقة ومسؤولة صحة في المفوضیة
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سؤال وجواب: الوصول إلى الخدمات الصحیة ھو الحل للحد من فیروس كورونا
وإنقاذ حیاة الالجئین
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