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تبرعوا اآلن بحاجة للمساعدة؟ 

المدن تنیر الطریق لحمایة المھجرین قسراً من تأثیر فیروس كورونا
في یوم المدن العالمي الذي یصادف الیوم، تحث المفوضیة المزید من المدن على أن تحذو حذوھا.
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UNHCR/Érico Hiller ©  .ولدت سلسبیل معتوق، 32 عاماً، في بلدة صغیرة في سوریا، لكنھا تعیش اآلن مع عائلتھا في مدینة ساو باولو، أكبر مدن البرازیل

مع وجود أكثر من 60 في المائة من الالجئین و 80 في المائة من النازحین داخلیاً ممن یعیشون في مدن حول العالم، تشید
المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین بالجھود الكبیرة التي بذلتھا العدید من المراكز الحضریة لحمایة أولئك
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الذین أجبروا على الفرار وسط وباء فیروس كورونا.

سواء كان ذلك من خالل ضمان إدراج الالجئین والمھجرین في أنشطة الوقایة والتصدي لفیروس كورونا، أو توفیر المأوى
والرعایة الصحیة والغذاء والمساعدات النقدیة، أو وقف عملیات اإلخالء القسري من خالل قرارات التجمید، فقد كان عدد

من المدن في طلیعة مساعدة المھجرین قسراً لمواجھة الوباء.

في یوم المدن العالمي الذي یصادف الیوم، تحث المفوضیة المزید من المدن على أن تحذو حذوھا.

وقالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحمایة، جیلیان تریغز: ”في ظل وباء فیروس كورونا، غالباً ما یواجھ الالجئون
والنازحون وعدیمو الجنسیة درجات أعلى من المخاطر، وصعوبات في الحصول على الرعایة الصحیة والخدمات

األساسیة والوصول إلى شبكات األمان االجتماعي، ویغرقون في دوامة الفقر والمصاعب والدیون، مما یجعلھم أكثر
عرضة لالستغالل وسوء المعاملة“.

وأضافت: ”نحن نعلم أن الحلول تبدأ على المستوى المحلي وھذا ھو السبب في أن المدن والمجتمعات المحلیة في وضع
فرید لحمایة ودعم األشخاص المھجرین. ویعترف المیثاق العالمي بشأن الالجئین بالدور الحیوي الذي یلعبھ رؤساء البلدیات

والسلطات المحلیة كأوائل الجھات المستجیبة، وھو دور أكثر أھمیة اآلن عندما نواجھ جمیعاً خطر فیروس كورونا“.

تتباین أفضل الممارسات التي تتخذھا المدن من أجل حمایة الالجئین والمھجرین. من بین العدید من األمثلة، أطلقت ساو
باولو أول خطة بلدیة للسیاسات العامة حول الالجئین والمھاجرین لتوسیع فرص وصولھم إلى الخدمات األساسیة وضمانھا.

من عّمان في األردن، إلى دواال، ثاني أكبر مدن الكامیرون، حرص عدد من المدن على إدراج الالجئین والمھجرین في
جھود االستجابة الخاصة بالصحة العامة واألنشطة التي تھدف إلى الحد من انتشار الوباء. كما ضمنت بلدیة إسطنبول

الحضریة، جنباً إلى جنب مع المجتمع المدني، توفیر الدعم لتلبیة االحتیاجات األساسیة لالجئین من الفئات الضعیفة أثناء
الوباء.

وأطلقت مدینة برلین سلسلة بودكاست بـ 13 لغة إلطالع الالجئین وطالبي اللجوء على األوضاع الخاصة بفیروس كورونا.
كما حولت مونتریال حافالت النقل العام إلى عیادات متنقلة لزیادة الفحوصات المتعلقة بفیروس كورونا في األحیاء التي

تستضیف الالجئین وطالبي اللجوء.

مع تضرر الالجئین والسكان المحلیین بشدة من تأثیر الوباء، ضاعفت بلدیة ایذكویني في جنوب إفریقیا أیضاً جھودھا
لتحسین التماسك االجتماعي، من خالل إنشاء منصة إلشراك الالجئین والمجتمعات المضیفة لھم.

تعد المدن من المراكز التجاریة والصناعیة والثقافیة التي تضج بالحیاة، وھي تتبنى أیضاً المھارات والمساھمات التي
یرغب الالجئون في ردھا إلى مجتمعاتھم المضیفة.

من نیوجیرسي إلى لیما وأصفھان وما وراءھا، یشارك األطباء الالجئون والمتخصصون في الصحة العامة في جھود
التصدي لفیروس كورونا، وینضمون إلى عدد ال یحصى من الجھات األولى المستجیبة والتي تتحمل وطأة الوباء.

منذ إطالق مبادرة المفوضیة مدن تقف #مع_الالجئین في عام 2018، أضافت أكثر من 250 مدینة في حوالي 50 دولة
دعمھا إلى بیان عالمي للترحیب باألسر التي أُجبرت على الفرار من العنف واالضطھاد. وتدعو المفوضیة المزید من المدن

https://www.unhcr.org/withrefugees/ar/
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