
 

تداعیات فیروس كورونا: قصص ثالث الجئات تبحثن عن طوق نجاة ألسرھن

تتصاعد أنفاسھا وھي تلملم ما تبقى لھا من أغراض، تھرول حتى ال تشاھد في أعین اآلخرین نظرة الشفقة التي رافقتھا خالل السنوات الماضیة، تتأكد من بقاء أطفالھا على قید الحیاة من خالل سماع
.بكائھم المستمر الذي أصبح نغمة خلفیة لحیاتھم الیومیة

فمنذ أن خیمت أجواء فیروس كورونا على البالد وھي ال تستطیع العمل أو توفیر الطعام ألطفالھا، حتى تم طردھا من الغرفة التي كانت تستأجرھا في منزل سیدة مسنة تبحث ھي األخرى عن  ما
یمكن أن یوفر لھا حیاة كریمة في ظل تلك الظروف الصعبة.

تلك القصة لیست من وحي الخیال، ولكن ھي قصة الكثیر من الالجئین والالجئات المنسیین في ظل الوباء العالمي كوفید 19.  في بلدتھم الصغیرة أو عالمھم الكبیر، لم یتوقع الالجئون یوًما أن یكونوا
جزًءا من ھذا المشھد المؤلم، حیث البحث عن األمان خارج أوطانھم التي لفظتھم بعدما أصبحت حیاتھم مھددة بالخطر. والیوم یعیشون نفس الخوف مجدًدا ولكن من وباء یحتل العالم، یصارعون یومیًا

من أجل البقاء على الحیاة والتصدي للفیروس.

حوالي 84% من الالجئین حول العالم، والذي یتخطى عددھم حاجز ال20 ملیون، تستضیفھم دول تحتاج أنظمتھا الصحیة ومرافقھا إلى التطویر حتى تستطیع أن تواجھ األزمة الحالیة.

نروي لكم قصص ثالث سیدات تعیشن معنا أجواء¬ یخیم علیھا الخوف من المجھول، ال یملكن ما یمكنھن من محاربة الفیروس، فلیس لدیھن من المدخرات ما یعولھن في ظل ھذه الظروف ویؤمن
لھن ما یغطي إیجار المنزل الصغیر الذي یأویھن مع أطفالھن، وال عمل یأمن لھن حیاة كریمة في ظل توقف الحیاة من حولھن.
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ھدى، تبلغ من العمر 28 عاًما، ھربت إلى مصر مع أخواتھا الثالث بعدما أیقنت استحالة رجوعھا إلى بلدھا إریتریا مرة أخرى، حیث تعرضت أسرتھا للتھدیدات المختلفة وأصبحت ھي المسؤولة عن
ثالثة صبیان من بینھم أخ ذي احتیاجات خاصة. تقول ھدى: "انا المسؤولة عن حیاة أخواني الثالثة منذ أن أتینا إلى مصر في مارس 2018، لكن لیس لدي وظیفة أجلب منھا المال، وال منزل نقیم

فیھ، ونتحمل أعباء المعیشة في ظل أزمة كورونا من المساعدات المالیة التي نتالقھا من المفوضیة."

أتوا إلى مصر بحثًا عن األمان والحمایة الدولیة، تمكنوا من الھرب من الموت إال أن أزمة جدیدة تھدد حیاتھم، ھكذا قالت لنا ابتسام، الجئة سوریة جاءت إلى مصر منذ سبع سنوات مع زوجھا
وأطفالھا األربعة. وأضافت: "أطفالي في حاجة ماسة للمساعدة، فھم أھم مني ومن زوجي." یعمل زوج ابتسام سائقاً لتوصیل الحلویات بأحد مصانع الحلویات في مصر، إال أن أزمة كورونا تسببت في

إیقاف المصنع والعاملین بھ عن العمل، ولكن لم تتوقف مع األزمة احتیاجات أسرتھ المكونة من ستة أفراد.

"أتیت إلى مصر عام 2015 بحثًا عن األمان بسبب ما تتعرض لھ بلدي من حروب"، ھكذا بدأت شكران، وھي سیدة سودانیة تبلغ من العمر 38 عاًما روایة قصتھا لنا. تقوم شكران برعایة أطفالھا
األربعة وأخو زوجھا الذي یبلغ من العمر عشرة سنوات، حیث أنھ یعیش معھا وھي المسؤولة عن تربیتھ. وأضافت: "وضعي صعب ألني مسؤولة عن خمسة أطفال، وال نملك المال كما أن عملي

توقف بسبب الظروف الحالیة، ومن خالل المساعدات المالیة التي أتلقاھا من المفوضیة أستطیع بالكاد سداد إیجار المنزل."

تستضیف مصر أكثر من 258 ألف الجئ وطالب لجوء مسجل مع المفوضیة، حتى فبرایر 2020، وتمنح الحكومة المصریة حق حصول الالجئین وطالبي اللجوء من مختلف الجنسیات في مصر
على الخدمات الصحیة الحكومیة على قدم المساواة مع المصریین، فال تفرق بینھم وبین مواطنین الدولة.

حمایة حقوق الالجئین ومساعدة األكثر احتیاًجا. ھذه الكلمات طرت غایة مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین منذ إنشائھا عام 1950. وفي ظل تلك األزمة التي تھدد كل دول العالم، الزلت
المفوضیة تتذكر غایتھا التي تتمثل في حمایة حقوق الالجئین ومساعدة األكثر احتیاًجا ودعم المجتمعات المضیفة لھم، وال سیما الوقایة والتصدي لفیروس كورونا.

وتقول السیدة ریم عبد الحمید، مسؤول أول العالقات الخارجیة بمفوضیة الالجئین في مصر، "تعمل المفوضیة في مصر جاھدة على استمرار االستجابة للحاالت الطارئة. فبالرغم من تقلیص أنشطتنا،
إال أن المساعدات والمنح المالیة مازالت مستمرة ولم تنقطع عن الالجئین األكثر احتیاًجا، فضال عن خدماتنا األساسیة المتعلقة بحمایة الالجئین والتصدي للعنف وتكون األولویة للحاالت الطارئة."

وأضافت السیدة ریم: "ندرك تماًما ما یتعرض لھ الالجئون في ظل الظروف الحالیة، ولذلك نتابع عن قرب مستجدات األمور مع وزارة الصحة المصریة ومنظمة الصحة العالمیة، ونواصل العمل مع
شركائنا من منظمات المجتمع المدني لضمان استمرار الخدمات المقدمة لالجئین مع وجود أنظمة تضمن حمایتھم من خالل تجنب التجمعات واالزدحام."

وعمال بمبدأ تقاسم المسؤولیات واألعباء بین الدول والذي تنادي بھ المفوضیة، أعلنت المفوضیة عن الحاجة إلى الدعم العاجل لتتمكن من االستمرار في عملھا في حمایة الالجئین وضمان تصدیھم
ومجتمعاتھم المضیفة إلى الفیروس، من خالل تلقي التبرعات من الدول واألشخاص على حد سواء من خالل ھذا الرابط  والذي سیمكن المفوضیة من دعم العائالت التي فقدت مصدر رزقھا، وتوفیر

المواد الوقائیة مثل الكحول الطبي والصابون، وأیضا تعضیض ودعم النظام الصحي المحلي لتعزیز قدرتھ على توفیر الرعایة الصحیة لكل المصابین

*تم تغییر األسماء وبعض التفاصیل للحفاظ على ھویة الالجئین*
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