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العربیةEnglishمتوفر بـ

لبنان: الالجئون والمھاجرون غیر مشمولین في حملة التلقیح
یجب ضمان إمكانیة أكبر للحصول على المعلومات

 ممرض یحضر إبرة لقاح فیروس "كورونا" في "مستشفى سان جورج" في بیروت، لبنان، في 16 فبرایر/شباط 2021. © أسوشیتد برس/حسین مال

(بیروت) – قالت "ھیومن رایتس ووتش" الیوم إن برنامج الحكومة اللبنانیة للتلقیح ضد فیروس "كورونا" قد یستثني الفئات المھمشة، بما فیھا
الالجئون والعمال المھاجرون. وقد وعدت الحكومة ببرنامج عادل، إال أن التنفیذ یتسم بالتدخل السیاسي وغیاب المعلومات.

تُظھر بیانات األمم المتحدة أن معدل وفیات الالجئین السوریین والفلسطینیین جراء كورونا تبلغ أربعة وثالثة أضعاف المعدل الوطني على
التوالي. مع ذلك، یظھر على منصة التسجیل والمتابعة الحكومیة على اإلنترنت لتلقي لقاح كورونا أن 2.86% فقط من الذین تلقوا اللقاح،

و5.36% من المسجلین لتلقیھ، ھم غیر لبنانیین، رغم أنھم یشكلون 30% من السكان على األقل.

قالت نادیة ھاردمان، باحثة حقوق الالجئین والمھاجرین في ھیومن رایتس ووتش: "واحد من أصل كل ثالثة أشخاص في لبنان ھو الجئ أو
مھاجر، ما یعني أن ثلث السكان معرضون لخطر االستثناء من خطة التلقیح. على الحكومة أن تستثمر في الوصول الھادف لبناء الثقة لدى فئات

تبرعوا اآلن

نستخدم ملفات تعریف االرتباط (كوكیز)، وتقنیات التتبع، وأدوات التحلیل التابعة لجھة ثالثة من أجل تحسین فھمنا لمن یستخدم الموقع وجعل تجربتكم أفضل.
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طالما ُھّمشت، وإال باءت جھود التلقیح ضد كورونا بالفشل".

بین فبرایر/شباط ومارس/آذار 2021، قابلت ھیومن رایتس ووتش 21 الجئا سوریا، وستة الجئین فلسطینیین، ووزیر العمل في حكومة
تصریف األعمال، وموظفین في "مفوضیة شؤون الالجئین"، و"األونروا"، و"منظمة الھجرة الدولیة"، و"حركة مناھضة العنصریة"، وھي

تجمع شعبي لمحاربة التمییز.

وكانت وزارة الصحة قد قالت إنھا تھدف إلى تلقیح 80% من السكان قبل نھایة 2021، وإن خطة التلقیح الوطنیة تشمل جمیع المقیمین على
األراضي اللبنانیة، بغض النظر عن جنسیاتھم. على أن تُعطى األولویة في المرحلة األولى من حملة التلقیح للعاملین في القطاع الصحي

واألشخاص فوق الـ75، ثم من ھم فوق الـ65، یلیھم من ھم فوق الـ54 ولدیھم أمراض معیّنة.

غیر أن الحكومة أعلنت نیتھا حتى اآلن شراء 7 مالیین جرعة فقط، أي ما یكفي نصف السكان تقریبا. وتتسم الخطة بالبطء، إذ تم إعطاء
233,934 جرعة فقط حتى 5 أبریل/نیسان – یعود األمر أساسا إلى محدودیة كمیة اللقاحات المتاحة. تلقى لبنان حتى اآلن تقریبا 300 ألف

جرعة لقاح "فایزر"، وفي 24 مارس/آذار تلقى 33,600 جرعة "أسترازینیكا" عبر إئتالف "كوفاكس"، وھو نظام المشتریات العالمي الذي
یھدف إلى تقدیم جرعات إلى الحكومات المنخفضة الدخل تكفي 20% من سكانھا قبل نھایة 2021.

قال وزیر الصحة في حكومة تصریف األعمال، حمد حسن، إن الحكومة حصلت على 33,600 جرعة من لقاح "أسترازنیكا" في 24 مارس/
آذار، ما سمح بإعطاء األولویة لفئة جدیدة، تضم المعلمین والعاملین في قطاعات منتجة (الزراعة والصناعة)، في حملة تلقیح تبدأ في أبریل/
نیسان. حتى 5 أبریل/نیسان تم إعطاء اللقاح لـ 3,638 فلسطینیا و1,159 سوریا فقط، علما أن 19,962 الجئا وموظفا طبیا فلسطینیین و6,701

الجئین سوریین مؤھلون للحصول على اللقاح في المرحلة األولى من الحملة.

سمحت وزارة الصحة للقطاع الخاص باستیراد لقاحات إضافیة بغیة تسریع عملیة التلقیح. وبدأ بعض السیاسیین بالفعل بتأمین لقاحات
ع اللقاحات على أساس االنتماء السیاسي وتستثني الفئات المھمشة، بدال من اتباع معاییر توزیع شفافة لمناصریھم، ما یثیر الخوف من أن توزَّ

قائمة على األدلة وتنطبق على جمیع المقیمین في لبنان بالتساوي.

ُضربت الثقة بخطة الحكومة أكثر بعد فضیحة تلقي بعض السیاسیین اللقاح، دون انتظار دورھم، سرا في البرلمان. وكان ممثل "البنك الدولي"
في لبنان قد ھدد بأن البنك "سیتعامل" مع "أي انتھاك لمعاییر تلقیح الفئات حسب األولویة". ویمول البنك الدولي معظم حملة التلقیح في لبنان

ویشرف على تنفیذھا بالشراكة مع "االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر".

نظرا إلى كمیة اللقاحات المحدودة وبطء عملیة التلقیح بدأت بعض المنظمات غیر الحكومیة تأمین التمویل لشراء لقاحات مخصصة لالجئین.

أعرب الالجئون السوریون الذین قابلتھم ھیومن رایتس ووتش عن خوفھم من التوقیف أو االحتجاز أو حتى الترحیل في حال سجلوا على
منصة الحكومة، خصوصا إذا لم تكن إقامتھم قانونیة في لبنان. 20% فقط من أصل 1.5 ملیون الجئ سوري لدیھم الحق القانوني لإلقامة في
لبنان بسبب سیاسات الجنسیة اللبنانیة التقییدیة، ما یجعل الغالبیة العظمى عرضة للتوقیف التعسفي واالحتجاز والمضایقات وحتّى الترحیل.

رغم أن 200 ألف الجئ فلسطیني ال یواجھون المخاوف نفسھا من التوقیف واالحتجاز ال یثق إال القلیل منھم بالحكومة اللبنانیة التي طالما
میزت ضدھم ومنعتھم من الحصول على خدمات الحكومة االجتماعیة، بما في ذلك الرعایة الصحیة، حیث یمكنھم الحصول على الرعایة

الصحیة فقط عبر القطاع الخاص الذي یفرض رسوم باھظة، أو عبر منظمات دولیة مثل األونروا.

انعدام ثقة الالجئین الفلسطینیین بالحكومة اللبنانیة متجذر لدرجة أنھم قالوا لـ ھیومن رایتس ووتش إنھم حتى لو سجلوا فإنھم لن یحصلوا على
اللقاح أو سیضطرون إلى دفع مبالغ ال یمكنھم تحملھا.

عبر استخدام موقعنا فإنكم توافقون على ذلك. یمكنكم قراءة سیاسات الخصوصیة الخاصة بنا لمعرفة ما الذي یتم استخدام ملفات تعریف االرتباط من أجلھ
وكیف یمكنكم تغییر إعداداتكم.

خیارات أخرىقبول كل شيء

نستخدم ملفات تعریف االرتباط (كوكیز)، وتقنیات التتبع، وأدوات التحلیل التابعة لجھة ثالثة من أجل تحسین فھمنا لمن یستخدم الموقع وجعل تجربتكم أفضل.
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أما بالنسبة للعاملین المھاجرین، الذین یعمل معظمھم في ظل نظام الكفالة االستغاللي، فھم ال یملكون أي معلومات حول اللقاحات أو عبروا عن
عدم ثقتھم بالسلطات اللبنانیة.

لضمان التوزیع العادل للقاحات على الرغم من النقص الھائل في اإلمدادات، على السلطات اللبنانیة اتباع "إطار القیم لفریق الخبراء
االستشاري المعني بالتمنیع بشأن توزیع لقاحات كوفید-19 وتحدید أولویاتھا" الصادر عن "منظمة الصحة العالمیة"، الذي یقدم توجیھات لتحدید
األولویات عندما تكون كمیة اللقاحات محدودة. یدعو إطار القیم إلى ضمان العدل على المستوى الوطني في الوصول إلى اللقاح، تحدیدا للفئات
التي تعاني أكثر من غیرھا جراء الوباء مثل الفقراء، خصوصا الذین یعیشون فقرا مدقعا، والعمال المھاجرین منخفضي الدخل بخاصة الذین

یعیشون في أماكن مكتظة وال یمكنھم تطبیق التباعد الجسدي.

حذرت األمم المتحدة من أنھ "في ظل غیاب إجراءات حمایة فعالة لدى خدمات الصحة العامة من سلطات الھجرة، فإن جمع البیانات ومشاركة
المعلومات حول لقاحات كورونا قد یؤدي إلى زیادة المخاوف بین المھاجرین في ظل الوضع غیر المعتاد".

قالت ھاردمان: "في البدایة تم الترحیب بخطة لبنان الشاملة لتلقیح جمیع المقیمین على أراضیھ، لكن سرعان ما تبین أن تنفیذ الخطة مليء
بالثغرات. إذا كان لبنان یرید تحقیق توزیع لقاحات عادل خالل ھذا العام وإعادة تحریك عجلة االقتصاد، علیھ أن یضمن وصول الجمیع إلى

المعلومات".

توافر اللقاحات

یواجھ لبنان، كما العدید من البلدان الفقیرة، تحدیات خارجیة في الحصول على لقاحات كورونا. تدعم ھیومن رایتس ووتش ومنظمات عدیدة
أخرى اقتراح جنوب أفریقیا والھند إلى "منظمة التجارة العالمیة" بالتخلي مؤقتا عن بعض حقوق الملكیة الفكریة إلى حین "تحقیق تلقیح على

نطاق واسع عالمیا".

قد یسمح التخلي عن ھذه الحقوق بموجب "االتفاقیة حول الجوانب التجاریة لحقوق الملكیة الفكریة" بمزید من التعاون الدولي في تصنیع
اللقاحات ومنتجات طبیة أخرى – دون إذن الشركات المصنعة – وتسریع اإلنتاج وإتاحة اللقاح عالمیا. ناقشت منظمة التجارة العالمیة االقتراح

خالل اجتماعھا في مارس/آذار، لكنھ ال یزال یواجھ معارضة من دول غربیة غنیة مثل المملكة المتحدة، والوالیات المتحدة، واالتحاد
األوروبي، وأسترالیا.

غیاب المعلومة لدى الالجئین والمھاجرین

باإلضافة إلى مشاكل تأمین اللقاحات وتوزیعھا العادل، لم تقدم الحكومة اللبنانیة معلومات دقیقة وحدیثة للالجئین السوریین والفلسطینیین، أو
العمال المھاجرین، حول اللقاح وكیفیة التسجیل للحصول علیھ، وتطمینھم أن أعمال التلقیح ستكون محمیة من نشاطات إنفاذ قوانین الھجرة.

لغایة 5 أبریل/نیسان ، لم یكن قد تسجل سوى 17,891 ألف غیر لبناني أو سوري أو فلسطیني للحصول على اللقاح، بینما حصل علیھ 1,159
شخصا فقط.

لم یّسجل أي من الالجئین السوریین الذین قابلتھم ھیومن رایتس ووتش على المنصة اإللكترونیة. 17 الجئا سوریا لم یعلموا بوجود المنصة،
وتسعة لم یعلموا بحقھم بالتسجیل معتقدین أنھ متاح للمواطنین اللبنانیین فقط. قال بعض الذین أُجریت معھم مقابالت إنھم سمعوا إشاعات أن
علیھم دفع ثمن اللقاح، وقال كثیرون إنھم ال یعرفون أماكن مراكز التلقیح ویعتقدون أن لیس بإمكانھم تحمل تكالیف االنتقال إلیھا. وقال ثالثة

إنھم سمعوا أن اللقاح غیر آمن وقد یؤدي إلى الموت.

عبر استخدام موقعنا فإنكم توافقون على ذلك. یمكنكم قراءة سیاسات الخصوصیة الخاصة بنا لمعرفة ما الذي یتم استخدام ملفات تعریف االرتباط من أجلھ
وكیف یمكنكم تغییر إعداداتكم.

خیارات أخرىقبول كل شيء

نستخدم ملفات تعریف االرتباط (كوكیز)، وتقنیات التتبع، وأدوات التحلیل التابعة لجھة ثالثة من أجل تحسین فھمنا لمن یستخدم الموقع وجعل تجربتكم أفضل.
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حتى عندما أخبرناھم أن من حقھم التسجیل والحصول على اللقاح مجانا، عبّر معظمھم عن مخاوفھم من تبعات التسجیل على تطبیق تدیره
الحكومة، مما قد یؤدي إلى توقیفھم أو احتجازھم أو ترحیلھم الفتقارھم إلى اإلقامة القانونیة. سمع العدید إشاعات أن التسجیل للحصول على

اللقاح یندرج ضمن خطة الحكومة إلعادتھم إلى سوریا.

شابھت نتائج ھیومن رایتس ووتش تلك الصادرة عن "لجنة اإلنقاذ الدولیة" و"تحالف حمایة لبنان" اللذان أفادا في 26 فبرایر/ شباط أنھ وبناء
على 883 مقابلة أجریت مع أسر من الالجئین السوریین في شمال لبنان والبقاع، "عدد قلیل للغایة من الالجئین [السوریین] تتوافر لدیھم

معلومات حول لقاح كوفید-19" والحظوا "ترددا كبیرا لجھة الحصول علیھ".

أثّر الوجود غیر القانوني للسوریین على قدرتھم على التنقل بحریة بسبب نقاط التفتیش التي توّزعت في كل مكان قبل انتشار فیروس كورونا،
مما صعّب وصولھم إلى الخدمات كالرعایة الصحیة. تزید قیود الحركة التمییزیة المفروضة من بعض البلدیات على السكان السوریین من
تھمیش الالجئین وتعیق وصولھم إلى الخدمات. فقد تأثر الالجئون السوریون بشكل خاص باألزمة االقتصادیة في لبنان إذ ارتفعت نسبة

الالجئین السوریین القابعین في فقر مدقع من 55% في العام السابق إلى 89% حالیا.

كما لم یكن لدى الالجئین الفلسطینیین الذین تحدثت إلیھم ھیومن رایتس ووتش معرفة بخطة التطعیم الحكومیة وبمدى أھلیتھم وأعربوا عن
مخاوفھم من التعرض للتمییز، نظرا لتاریخ الحكومة اللبنانیة في ممارسة التمییز ضدھم ما أعاق وصولھم إلى جمیع الخدمات االجتماعیة

تقریبا.

قالت امرأة فلسطینیة عمرھا 39 عاما تعیش في مخیم الرشیدیة:

لم یشرح لنا أي أحد شیئا. واألمر لیس كفترة بدایة الوباء عندما جاء الناس لیشرحوا لنا [عن فیروس كورونا] ... حتى أنني لم
أثق باللقاح من قبل، ولم أغیر رأیي إال عندما عرفت شخصا تلقى اللقاح في الخارج ... ال توجد توعیة – وبدال من ذلك تنتشر

الشائعات على واتساب. لم یُشرح أي شيء بشكل صحیح. من الضروري شرح جوانب اللقاح اإلیجابیة حتى یفھم الناس.

وقال متحدث باسم األونروا لـ ھیومن رایتس ووتش إن معدالت التسجیل المنخفضة بین الالجئین الفلسطینیین یمكن أن تُعزى إلى عدم الثقة
باللقاح واإلحجام عن أخذ اللقاح في المراكز الموجودة خارج المخیمات.

تباینت تصریحات السلطات اللبنانیة حول تضمین العمال المھاجرین بحملة التلقیح. فبینما صرحت "اللجنة الوطنیة لكوفید-19" المسؤولة عن
وضع الخطة، أن كل شخص في لبنان یمكنھ التسجیل بغض النظر عن جنسیتھ، قالت وزارة الصحة إنھا ال تملك التمویل الكافي لتوفیر اللقاح

للعمال المھاجرین.

قالت وزیرة العمل في حكومة تصریف األعمال لمیاء یمین لـ ھیومن رایتس ووتش إن في لبنان حوالي 500 ألف عامل مھاجر مسجل وتقدر
ان عدد أكبر من العمال الذین لیس لدیھم وثائق. وأكدت "منظمة الھجرة الدولیة" لـ ھیومن رایتس ووتش أنھا "تبحث في طرق لدعم توزیع

اللقاح لضمان وصولھ إلى المھاجرین، بما في ذلك شراء جرعات إضافیة".

في خطوة إیجابیة، مّكنت المنصة الُمعتمدة األشخاص غیر المسجلین من إدراج أسمائھم دون الحاجة إلى تقدیم رقم الھویة. ویبقى أن نرى ما إذا
كان سیتم تحدید مواعید لمن ھم مؤھلون للتطعیم وفقا للخطة المتّبعة.

عوائق كبیرة أخرى بالتظار العمال المھاجرین. إذ وجدت حركة مناھضة العنصریة في بحث أُجري في مارس/آذار افتقار العمال المھاجرین
إلى معلومات دقیقة حول اللقاح نفسھ وكیفیة تلقیھ في لبنان. فقال بعضھم إنھم یخشون أال تمنحھم الحكومة اللبنانیة "اللقاح الجیّد"، مما یدل على

عبر استخدام موقعنا فإنكم توافقون على ذلك. یمكنكم قراءة سیاسات الخصوصیة الخاصة بنا لمعرفة ما الذي یتم استخدام ملفات تعریف االرتباط من أجلھ
وكیف یمكنكم تغییر إعداداتكم.

خیارات أخرىقبول كل شيء

نستخدم ملفات تعریف االرتباط (كوكیز)، وتقنیات التتبع، وأدوات التحلیل التابعة لجھة ثالثة من أجل تحسین فھمنا لمن یستخدم الموقع وجعل تجربتكم أفضل.

https://www.hrw.org/ar/news/2020/04/02/340118
https://reliefweb.int/report/lebanon/vasyr-2020-vulnerability-assessment-syrian-refugees-lebanon
https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2021/Feb-11/517269-lebanon-working-on-covid-19-vaccine-plan-for-migrant-workers.ashx


ضعف الثقة بین المجتمع والحكومة. قدمت منظمة الھجرة الدولیة المساعدة لمجموعة من العمال المھاجرین الذین تزید أعمارھم عن 55 ولدیھم
مشاكل صحیة إضافیة لمساعدتھم في التسجیل للحصول على اللقاح.

قالت وزارة الصحة إنھا ال تملك األموال الالزمة لمنح اللقاح للعمال المھاجرین، بینما أعربت وزیرة العمل في حكومة تصریف األعمال عن
التزامھا بضمان حصول جمیع العمال المھاجرین على اللقاح. فصّرحت یمین إنھا تعمل مع منظمة الھجرة الدولیة على تطویر خطة لجمع

البیانات حول العمال غیر المسجلین، والتأكد من أن جمیع العمال المھاجرین یمكنھم التسجیل، باإلضافة إلى رفع مستوى الوعي حول اللقاح
بین أصحاب العمل والعمال المھاجرین وتأمین التمویل الالزم.

كما أوصى مكتب منظمة الھجرة الدولیة في لبنان في رسالة إلى ھیومن رایتس ووتش بضرورة أن "تقدم الحكومة حلوال إلزالة بعض العوائق
الرئیسیة التي تواجھ بعض فئات المھاجرین: بما في ذلك اإلداریة أو القانونیة (على سبیل المثال، الوثائق التي تثبت أماكن إقامتھم وتصاریح

العمل وبطاقات الھویة"...)؛ والمالیة (كالتكالیف المرتفعة المطلوبة أحیانا للوصول إلى الخدمات الصحیة)؛ والثقافیة واإلعالمیة (مثل استخدام
قنوات التواصل واللغات غیر المناسب اعتمادھا مع المھاجرین إلیصال المعلومات حول ملف الصحة العامة إلیھم)".

في توجیھات مشتركة صدرت جنبا إلى جنب مع آلیات حقوق اإلنسان اإلقلیمیة، قالت "لجنة األمم المتحدة المعنیة بالعمال المھاجرین" أن
"رسائل االتصال والحمالت اإلعالمیة العامة یجب أن توضح أن المھاجرین غیر النظامیین لن یتم معاقبتھم أو استھدافھم إلنفاذ قوانین الھجرة

عند تسجیلھم للحصول على لقاح كوفید-19".

توصیات للتوعیة

قالت ھیومن رایتس ووتش أن على السلطات اللبنانیة تعزیزالثقة في اللقاحات والخطة الوطنیة المتّبعة من خالل توفیر معلومات یسھل
الوصول إلیھا حول اللقاحات وكیفیة التسجیل لھا، وطمأنة الالجئین والعمال المھاجرین بأنھ لن یتم بأي حال من األحوال استخدام معلوماتھم

الستھدافھم باالعتقال أو الترحیل حاضرا أو مستقبال وأنھم لن یضطروا لدفع ثمن اللقاح.

وعلى نطاق أوسع، على الحكومات المانحة دفع السلطات اللبنانیة إلى مراجعة سیاساتھا القسریة ضد الفئات المھمشة التي ساھمت في خلق بیئة
من الخوف وانعدام الثقة في وقت تشتد فیھ الحاجة لھذه الثقة. وقد قّوضت قلة الثقة ھذه الجھود الوطنیة لنشر اللقاح.

یجب أن تكون المعلومات حول لقاحات كورونا متاحة ومتوفرة بلغات متعددة، بما في ذلك ألولئك الذین ال یجیدون القراءة والكتابة وأن تستخدم
المواد اإلعالمیة لغة واضحة لتحقیق الفھم بأقصى قدر ممكن.

لتسھیل حصول العمال من المھاجرین والالجئین غیر المسجلین وممن لیس لدیھم وثائق ثبوتیة على اللقاح، على السلطات التشاور مع أفراد
المجتمع لتحدید طرق أخرى یمكنھم من خاللھا تأكید ھویتھم. قد یشمل ذلك السماح للشھود بإثبات ھویة الشخص أو توقیعھ على إفادة تشھد

بھویتھ وأھلیتھ.

باإلضافة إلى ذلك، على الحكومات التركیز على النھج المجتمعي لزیادة الوعي وتبدید التصورات الخاطئة للناس لتغییر سلوكھم. ھذا أمر بالغ
األھمیة إذ أن تجارب االستجابة ألزمة الصحة العامة السابقة تظھر أن التغییر المستمر في السلوك على مدى فترة طویلة یعتمد على شراكات

قویة بین جمیع المعنیین، ال سیما النساء والقادة الدینیین.

یمكن لألنظمة الصحیة المجتمعیة أیضا مراقبة اآلثار السلبیة المحتملة للقاح. فبغیاب نظام للرد الفوري والتحقیق في مثل ھذه التقاریر، قد تنتشر
شائعات ال أساس لھا نتیجة لمرض أو حاالت وفاة غیر ذات صلة بعد أخذ اللقاح. سیؤدي التقاعس عن معالجة مثل ھذه األحداث إلى تعزیز

عبر استخدام موقعنا فإنكم توافقون على ذلك. یمكنكم قراءة سیاسات الخصوصیة الخاصة بنا لمعرفة ما الذي یتم استخدام ملفات تعریف االرتباط من أجلھ
وكیف یمكنكم تغییر إعداداتكم.

خیارات أخرىقبول كل شيء
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https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/JointGuidanceNoteCOVID-19-Vaccines-for-Migrants.pdf


التردد تجاه اللقاح وتقویض جھود التلقیح. یمكن أن یساعد تطویر روابط قویة مع المجتمع وقادتھ في زیادة المساءلة – على سبیل المثال، إذا تم
التعامل مع اللقاحات أو توزیعھا بطرق تتعارض مع معاییر األولویة.

للتغلب على العقبات التي تحول دون الوصول إلى مراكز التطعیم للفئات المھمشة التي قد ال تكون قادرة على تحمل تكالیف النقل إلى
المستشفیات المحلیة، على الحكومات النظر في توفیر عیادات متنقلة بالشراكة مع مجموعات اإلغاثة العاملة على األرض.

أوصت منظمة الصحة العالمیة بأنھ "ومع استعداد البلدان إلطالق برامج نشر لقاحات كوفید-19، ستحتاج إلى تصمیم وتنفیذ أنظمة مراقبة
لقیاس تقدم وفعالیة ھذه البرامج. وھذا یشمل قیاس اإلقبال على اللقاح وتغطیتھ عموم السكان، بمن فیھم أولئك المعرضین للخطر والذین لھم

األولویة". فعلى الحكومات في البالد التي تستقبل الجئین ومھاجرین ضمان تصنیف البیانات وتسجیلھا بشكل منفصل، واإلبالغ عن اللقاحات
الُمعطاة لمجموعات معیّنة من السكان، كالقاطنین في المخیمات أو األماكن الشبیھة بھا، والتي تضم الالجئین والنازحین.

المعاییر الدولیة

التمییز على أساس األصل القومي أو مكان اإلقامة یتعارضان مع القانون الدولي، وینتھكان على وجھ الخصوص التزامات لبنان بموجب
"اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري" و"العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة". ویشار بالتمییز غیر
المباشر إلى القوانین أو السیاسات أو الممارسات التي تبدو محایدة ولكن لھا تأثیر غیر متناسب على ممارسة حقوق اإلنسان. ال یمكن تبریر أي

معاملة تفاضلیة على أساس األصل القومي أو وضع الھجرة إال إذا ما كانت تسعى إلى تحقیق ھدف مشروع ومتناسب مع إنجازه.

الحكومات مسؤولة عن توفیر المعلومات الالزمة لحمایة وتعزیز الحقوق، بما في ذلك الحق في الصحة. كما أن التمسك بالحق في الوصول إلى
المعلومات دون عوائق مفتاح التغلب على التردد في تلقي اللقاح، ومواجھة المعلومات المضللة، وانعدام الثقة، وإن كان بعضھا متجذرا في

الوصمة الثقافیة والمحظورات.

لتحقیق استجابة تحترم وتراعي الحقوق ضد جائحة كورونا نحتاج لضمان أن تكون المعلومات حول الفیروس واللقاحات والوصول إلى
الخدمات وانقطاعھا وبعض جوانب اإلستجابة األخرى لتفشي المرض، دقیقة وحدیثة ومتاحة بسھولة وللجمیع. وعلى السلطات الصحیة تنظیم
حمالت إعالمیة منتظمة بالمعلومات الصحیة وإعالنات الخدمة العامة التي تھدف إلى مواجھة المعلومات المضللة والمساعدة في تھدئة الذعر

واستعادة ثقة الجمھور وتشجیع مساعدة الناس في األزمة.
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