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نظرة عاّمة حول الوضع اإلقليمي١

المستهدفون: السكان المتنقلون والفئات المستضعفة،

بما في ذلك المهاجرين والنازحين

المنطقة المشمولة: 15 دولة في منطقة الشرق األوسط 

وشمال افريقيا

إجمالي التمويل: 72,898,000 دوالر أمريكي

مّدة المشروع: فبراير/شباط – ديسمبر/كانون األّول 2020

بتاريــخ 11 مــارس/آذار 2020، أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة تصنيف مرض كورونا فيــروس 2019 (كوفيد-19) على أّنه جائحة. بعد مرور 

أربعة عشر أسبوًعا على اإلعالن عن أول حالة إصابة بكوفيد-19 في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، تم التأكيد على 113,053 

َلت  حالــة، مّمــا أدى إلــى 1,922 حالــة وفــاة (حّتــى التاســع مــن مايو/أّيــار 2020).لــم تبــَق دولــة في المنطقــة إال وتأثرت بهذا الوباء، فســجِّ

إصابــات فــي جميــع البلــدان الـــسبعة عشــر ويســتمّر اإلبــالغ عــن حــاالت جديــدة يومًيــا. فــي حيــن أن اآلثار الكاملــة لـــفيروس كوفيد-19 ال 

تــزال مجهولــة، يواصــل هــذا الوبــاء فــي التأثيــر بشــكل كبيــر علــى الهجــرة اإلقليميــة وديناميكيــات حركــة التنقــل ،حامــًال عواقــب صحيــة 

واجتماعيــة واقتصاديــة جّمــة علــى الفئــات األكثــر ضعفــًا، بمــا فــي ذلــك المهاجريــن والســكان النازحيــن والمجتمعــات المســتضيفة لهــم 

والعائدين.

ــار كوفيــد-19 المدمــرة. فــي هــذه الظــروف، أّدت  إّن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا معرضــة بشــكل فريــد آلث

هشاشــة النظــم الصحيــة، باإلضافــة إلــى القــدرات المحــدودة لمراقبــة األمــراض، إلــى خلــق بيئــات مواتيــة لالنتقــال الســريع 

لـ كوفيد19- وارتفاع في معدالت الوفيات. كما أّن القدرات على الوقاية من العدوى ومكافحتها ال تكفي، مع توافر محدود 

للفحوص المختبرّية لكوفيد19- داخل البلد الواحد. عالوة على ذلك، أدى التحّضر الســريع وغير الخاضع ألّية إدارة بشــكٍل كبير 

إلــى خلــق ظــروف دون المســتوى المطلــوب الحتــواء المــرض. وهــذا األمــر بالــغ الخطــورة فــي المخيمــات واألماكــن 

ــن. تجــد المجتمعــات نفســها فــي هــذه الحــاالت  ــب النازحي ــم أغل ــث يقي الشــبيهة بالمخيمــات، والتجمعــات العشــوائية حي

عرضــة لظــروف ســكنّية مكتظــة ينتــج عنهــا خدمــات محــدودة، ومرافــق صــرف صحــي غيــر كافيــة وانعــدام ســبل العيــش، ممــا 

يزيد من أوجه الضعف الصحّية واالجتماعّية واالقتصادّية الموجودة.

الرسم البياني 1 - العدد اإلجمالي لحاالت اإلصابة والوفيات المرتبطة –بكوفيد19- في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حتى 5 مايو / أيار 2020  (المصدر: منظمة الصحة العالمية) 

مع انتشار الوباء، 

تواجه عّدة بلدان 

بصورة متزامنة 

أزمات معقدة 

وطويلة األمد في 

كثير من األحيان
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من المتوقع أن تؤدي الديناميات الصحية المعقدة في المنطقة إلى تفاقم تأثيرات فيروس كوفيد-19. تساهم المستويات المرتفعة من األمراض 

المزمنــة وغيــر المعديــة، مثــل أمــراض القلــب الوعائيــة، والســرطان والســكري، وكذلــك األمــراض المعديــة فــي حــاالت الطــوارئ، فــي ارتفــاع معــدالت 

االعتــالل المشــترك والوفيــات فــي المناطــق التــي ينتشــر فيهــا كوفيــد-19. فــي هــذا الســياق، يعتبــر المهاجــرون والمجتمعــات المتأثــرة بالنــزوح مــن 

ــة مــن األمــراض  ــة والوقاي ــز الصح ــى برامــج تعزي ــة تعــوق الوصــول إل ــة وقانوني ــة ولغوي ــز ثقافي ــار وجــود حواج ــًا، باعتب ــات الســكانية ضعف ــر الفئ أكث

والعالج واستمرارية الرعاية الصحّية.

باإلضافــة إلــى التهديــدات التــي يمّثلهــا كوفيــد-19 بالنســبة إلــى الصحــة العامــة، فــإّن القيــود المفروضــة علــى حركــة التنقــل هــي مدّمــرة أيضــًا للحيــاة 

االجتماعيــة واالقتصاديــة لمالييــن مــن األشــخاص، نظــرًا للتوقــف شــبه التــام للتنقــل اليومــي لألشــخاص والســلع والخدمــات. كمــا أّن االضطــراب 

في سالسل القيمة واإلمداد العالمية إلى جانب االنخفاض المفاجئ في أسعار السلع يزيد من أوجه الضعف القائمة.

ــر رســمية، ينعكــس ذلــك فــي  ــرة األجــل أو غي ــن العامليــن وفقــًا لعقــود قصي وبالنســبة إلــى العمــال المهاجري

ــق  ــا فيمــا يتعّل ــاه النظيفــة. أّم ــر، ونقــص فــي الغــذاء والمي ــر فــي دفــع األج ــف والدخــل، وتأخي فقــدان الوظائ

ــادة معــّدل الفقــر  ــؤدي ذلــك إلــى زي ــر مــن ســّكانها يعملــون بأجــر يومــي، ي بالمجتمعــات النازحــة، علمــًا أّن الكثي

والهشاشــة االقتصادّيــة. وتزيــد القيــود المفروضــة علــى التنّقــل أيضــًا مــن الصعوبــات فــي إرســال التحويــالت 

المالّيــة، مــا يزيــد مــن أوجــه الضعــف االقتصاديــة واالجتماعيــة خــارج الحــدود. يفتــح ســياق انعــدام األمــن المالــي 

هذا المجال أمام استغالل اليد العاملة، بما في ذلك االتجار بالبشر.

ُتَعــّد المنطقــة واحــدة مــن أكثــر مناطــق العالــم تضــّررًا مــن األزمــات. أّدت النزاعــات طويلــة األمــد والكــوارث المتعلقــة بالمنــاخ إلــى موجــات كبيــرة مــن 

النــزوح إلــى جانــب تدميــر الممتلــكات والبنيــة التحتيــة الحيويــة. تشــهد المواقــع المتضــررة مــن األزمــات فــي المنطقــة حــاالت ركــود شــديد، وتفاقــم 

شــخص  مليــون   14.2 بــأن  يقــّدر  النــزوح.  مــن  مســبوقة  غيــر  مســتويات  إلــى  يدفــع  يــزال  ال  جميعهــا  هّشــة،  ومؤسســات  الماليــة  لألوضــاع 

يعيشون في حالة نزوح داخلي نتيجة للصراع والعنف والكوارث في جميع أنحاء المنطقة . 

قــد يكــون أولئــك المحاصــرون فــي النزاعــات مــن أكثــر الفئــات الســكانية التــي يصعــب الوصــول إليهــا ورصدهــا، وفــي الوقــت عينــه، هــم أكثــر 

األشــخاص غيــر المهّيئيــن لحمايــة أنفســهم مــن عــدوى كوفيــد-19. إذ أّنهــم يواجهــون أوجــَه قصــور مهمة تعتــري إمكانّيــة الوصول إلى الميــاه والصرف 

الصحي والرعاية الصحية والغذاء والسكن المالئم، مّما يزيد من تعرضهم لخطر اإلصابة بكوفيد19-بينما تضعف المناعة وتنخفض القدرة على التكّيف.

 إّن الســكان النازحيــن فــي المخيمــات، أو األماكــن شــبيهة بالمخيمــات، معّرضــون إلــى حــّد كبيــر لإلصابــة باألمــراض المعديــة، إذ يعيشــون فــي كثيــر 

مــن األحيــان فــي ظــروف ســكن ّيــة مكتظــة حيــث يمكــن للعــدوى أن تنتشــر بســهولة. كذلــك، مــن شــأن العواقــب الصحيــة واالقتصاديــة لـــكوفيد -19 

عرضــة أن تزيــد مــن توتــر العالقــات بيــن الحكومــات والمواطنيــن. وقــد يكــون لذلــك أثــٌر مدمــر فــي البيئــات الهشــة والمتأثــرة بالنزاعــات، حيــث يمكــن أن 

يؤثر نقص القدرة على تقديم الخدمات األساسية من الحفاظ على النظام العام.

   مصفوفة تتّبع النزوح الخاّصة بالمنظمة الدولية للهجرة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا - التحديث اإلقليمي الشهري، لمزيد من المعلومات، يرجى الضغط هنا 1

تتأثر مجتمعات المهاجرين 

والنازحين بشكل غير 

متناسب بهذا 

االنكماش االقتصادي. 

تضّم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا اآلتي:

٤٠٩  مليون نسمة

٣٩٫٧  مليون مهاجر دولي 

٢٥٫٧  مليون مهاجر دولي على مستوى العالم ينتمون إلى هذه المنطقة

١٤٫٢  مليون شخص نازح داخلّيًا
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ولخشــية العديــد مــن المجتمعــات انتقــال فيــروس كوفيــد-19 قــد يــؤدي هــذا إلــى اســتبعادهم مــن برامــج معلومــات الصحــة 

العامــة، والفحــوص المختبرّيــة، واقتفــاء أثــر مخالطــي المرضــى والحصــول علــى العــالج، مــا يزيــد مــن المخاطــر التــي يمثلهــا 

كوفيــد-19 ويســاهم فــي تهيئــة أرض خصبــة النتقــال ســريع للمــرض. حتــى ولــو شــاركت بشــكل فّعــال، قــد تفتقــر هــذه 

المجتمعــات أيًضــا إلــى االمكانّيــات الماليــة أو المســاحة الالزمــة إلدارة فتــرات العزلــة الذاتيــة أو الحجــر الصحــي. إن النتائــج 

الســلبية لهــذا األمــر هائلــة، حيــث أّن الخــوف مــن االنتقــام والتمييــز يعوقــان الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة المختلفــة 

والخدمــات األساســية األخــرى، مــا يمكــن أن يحمــل نتائــج مدّمــرة لَمــن يعانــون مــن حــاالت طبيــة كامنــة. وقــد يكــون 

المهاجرون غير النظاميين أكثر تردًدا في محاولة الوصول إلى هذه الخدمات خوًفا من االعتقال واالحتجاز والترحيل.

فــي هــذا الســياق الــذي يشــهد تطــّورات ســريعة، يجــب أيًضــا االســتناد إلــى البيانــات لفهــم تأثيــر الوبــاء بشــكل شــامل علــى حركــة التنقــل. ســيضمن 

ــد-19 ال  ــًرا أّن كوفي ــج. نظ ــذ البرام ــاري وتنفي ــيناريو الج ــتمّر للس ــط المس ــي التخطي ــتضعفة ف ــات المس ــمل المجتمع ــتهدفة وش ــك اســتجابات مس ذل

يمّيز، من المهم استخدام بيانات موثوقة لفهم أنماط انتقاله وتحديد االستجابات وإيجاد "نهج يشمل المجتمع بأكمله".

كمــا أّن القيــود المفروضــة علــى حركــة التنّقــل للحــد مــن انتقــال العــدوى قــد عّرضــت العمــال المهاجريــن واألفــراد النازحيــن إلــى قــدر أكبــر مــن مخاطــر 

العنــف. يعانــي العديــد مــن العمــال المنزلييــن المهاجريــن مــن ضغــط عمــل متزايــد وســاعات عمــل طويلــة ألن أصحــاب العمــل يقضــون المزيــد مــن 

الوقــت فــي المنــزل. إلــى جانــب ذلــك، فــي األماكــن الســكنّية المكتظــة، مثــل المخيمــات واألماكــن الشــبيهة بالمخيمــات، مــن المرجــح أن تــزداد حــاالت 

العنــف، بمــا فــي ذلــك العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي. فــي هــذا الســياق، قــد ال يتمكــن النســاء والشــباب وغيرهــم مــن األشــخاص الذيــن 

يحتاجــون إلــى رعايــة وحمايــة خاصــة، بمــن فيهــم األطفــال المهاجــرون، مــن الوصــول إلــى الخدمــات التــي تشــمل شــبكات توفيــر المعلومــات حــول 

ــن، علمــًا أّنــه تــّم تخفيــض مســتوى الدعــم نتيجــة للقيــود المفروضــة علــى التنقــل وجــّراء نقــص شــبكات األمــان االجتماعــي مــا يقّلــل مــن  الدعــم المؤمَّ

القدرة على التكّيف مع اآلثار الجسدية والنفسية واالجتماعية السلبية.

يعاني كّل من 

المهاجرين 

والنازحين معًا من 

الوصم والتمييز 

ورهاب األجانب
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نظرة عاّمة حول الوضع اإلقليمي٢

هذه الخريطة ألغراض التوضيح فقط. األسماء والحدود على هذه الخريطة ال تعني المصادقة أو القبول الرسمي من قبل المنظمة الدولية للهجرة.

إجمالي التمويل: 72,898,000$ دوالر أمريكي
الفترة الزمنّية: فبراير/شباط – ديسمبر/ كانون األّول 2020
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على الصعيد اإلقليمي

التنسيق والشراكات

تتّبع التأثيرات على حركة 
التنقل

اإلبالغ عن المخاطر 

وإشراك المجتمع

رصد تفّشي المرض
نقاط الدخول

نظام مختبرات الصحة 
الوطنّية

الوقاية من العدوى 
والحّد منها

إدارة المشتريات
واللوجستّيات 

وسالسل اإلمداد

تنسيق شؤون المخّيمات 
وإدارتها

إدارة الحاالت واستمرار 
تقديم الخدمات

الحماية
معالجة األثر االجتماعي 

واالقتصادي

المجموع

المكتب 
اإلقليمي

500,000

500,000

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

دول
 الخليج العربي

255,000

16,345,000

300,000

1,170,000

1,500,000
1,150,000

0

1,060,000

20,000

1,500,000

2,000,000

860,000

6,530,000

الشرق 
األوسط

620,000

37,743,000

1,068,500

1,433,200

1,084,100
2,917,400

1,322,500

5,348,500

5,139,600

2,068,500

6,976,200

2,758,500

7,006,000

شمال
 أفريقيا

545,000

18,310,000

750,000

1,185,000

1,100,000
2,750,000

1,220,000

2,000,000

390,000

0

2,280,000

2,840,000

3,250,000

إجمالي
 التمويل اإلقليمي

1,920,000

72,898,000

2,118,500

3,788,200

3,684,100
6,817,400

2,542,500

8,408,500

5,549,600

3,568,500

11,256,200

6,458,500

16,786,000
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األولوية االستراتيجية رقم 1

االستراتيجّية3
وفًقــا لخطــة التأّهــب واالســتجابة االســتراتيجية العالميــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة، تعمــل المنظمــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا على 

تنفيــذ اســتجابة منســقة وشــاملة ومنصفــة ومالئمــة لوقــف انتقــال فيــروس كوفيــد-19، والحــّد مــن اآلثــار اإلنســانية واالجتماعيــة واالقتصاديــة للوبــاء، 

وإعــداد المجتمعــات للتعافــي علــى المــدى الطويــل. تعتمــد المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي مقاربتهــا للتعامــل مــع تفشــي األمــراض علــى إطــار إدارة 

الخدمــات الصحّيــة ومراقبــة الحــدود وحركــة التنقــل الخــاص بهــا. يربــط اإلطــار تنقــل الســكان بمراقبــة األمــراض ويخلــق أرضّيــة لتعزيــز األنشــطة الخاصــة 

ــة   ــة الدولي ــح الصحي ــة علــى طــول طــرق الهجــرة بمــا يتماشــى مــع اللوائ ــة دعــم النظــم الصحي ــد علــى أهمي ــدان. ويؤك ــك المتعــددة البل ــد وتل ــكل بل ب

لعام2005.

تتوافق خطة التأهب واالستجابة االستراتيجية اإلقليمية للمنظمة الدولية للهجرة مع خطة األمم المتحدة لالستجابة اإلنسانية العالمية لـكوفيد19-. كما 

أنهــا تتوافــق مــع خطــة التأهــب واالســتجابة االســتراتيجية لمنظمــة الصحــة العالميــة والنســخة المنّقحــة عنهــا؛ ومــع إطــار األمــم المتحــدة لالســتجابة 

االجتماعية واالقتصادية الفورية لـكوفيد19- ؛ وخطط التأهب واالستجابة على المستوى اإلقليمي. إلى جانب هذا البرنامج االستراتيجي، تنوي المنظمة 

الدولية للهجرة التركيز على أربع أولويات استراتيجية على مستوى المجتمع المحلي والوطني واإلقليمي: 

ضمان استجابة منّسقة 

ومستنيرة ومالئمة من خالل 

أنظمة تتبع حركة التنقل 

وتعزيز الشراكة وهياكل 

التنسيق الموجودة على 

المستوى المحلي والوطني 

واإلقليمي.

 التنسيق والشراكات ,

 تتّبع التأثيرات على حركة  

    التنّقل

األولوية االستراتيجية رقم 4األولوية االستراتيجية رقم 3األولوية االستراتيجية رقم 2

المساهمة في الجهود 

المبذولة للتأهب واالستجابة 

على الصعيد العالمي 

واإلقليمي والوطني 

والمحلي لـكوفيد19- من أجل 

الحّد من معّدالت األمراض 

والوفيات الناجمة عنه.

ضمان وصول األشخاص 

المتضررين إلى السلع 

والخدمات األساسية، بما 

في ذلك الرعاية الصحية 

والحماية والخدمات 

االجتماعية.

دعم الشركاء الدوليين 

والوطنيين والمحليين 

لالستجابة آلثار كوفيد19- 

االجتماعية واالقتصادية.

اإلبالغ عن المخاطر وإشراك 

المجتمع، رصد تفّشي 

المرض، إدارة المشتريات 

واللوجستّيات وسالسل 

اإلمداد، نقاط الدخول، نظام 

مختبرات الصحة الوطنّية، 

الوقاية من العدوى والحّد 

منها، إدارة الحاالت واستمرار 

تقديم الخدمات

 تنسيق شؤون المخّيمات وإدارتها،

الحماية

معالجة األثر االجتماعي 

واالقتصادّي

https://www.iom.int/sites/default/�les/defaul/iom_covid19_appeal_15.04.2020.pdf
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1,823

1,497
الموطنين

327
االجانب

اجمالي الموظفين
17

البالد

 المكاتب
14 

قدرة المنظمة الدولّية للهجرة على االستجابة٤
تقــوم المنظمــة الدوليــة للهجــرة، كعضــو فــي اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت، وبالشــراكة مــع منظمــة الصحــة العالميــة ومنظمــات األمــم 

المتحــدة األخــرى ومجموعــات التنســيق وكذلــك الجهــات المعنّيــة مــن خــارج األمــم المتحــدة، بمســاعدة الــدول األعضــاء والشــركاء فــي المنطقــة علــى 

التأّهــب واالســتجابة لـــكوفيد-19، مــن خــالل تقديــم الدعــم التشــغيلي والتقنــي ودعــم السياســات. تعكــس الخطــة اإلقليميــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة 

ــر مــن 15 دولــة متضــررة، بمــا فــي ذلــك برامــج فــي كّل مــن الســياَقين اإلنســاني والتنمــوي، بحســب  نطاقهــا العالمــي، وتشــمل أنشــطة فــي أكث

ــة  ــرة فــي دعــم الحكومــات والمجتمعــات للحــّد مــن المخاطــر الصحي ــة للهجــرة بخب ــع المنظمــة الدولي االحتياجــات الخاّصــة للمجتمعــات المتضــررة. تتمت

والكشــف عنهــا واالســتجابة لهــا علــى امتــداد ممــّرات الهجــرة، وتدعــو إلــى اعتمــاد نهــج شــاملة للمهاجريــن والســكان النازحيــن للتخفيــف مــن الوصــم 

والتمييز.

ســاعدت المنظمــة الدوليــة للهجــرة المهاجريــن والســكان النازحيــن والمجتمعــات المســتضيفة فــي المنطقــة علــى تحســين الوضــع الصحــي مــن خــالل 

ــات  ــع الحكوم ــا تعمــل المنظمــة م ــم النفســي واالجتماعــي. كم ــة النفســية والدع ــك الصح ــة األساســية، بمــا فــي ذل ــة الصحي ــات الرعاي ــر خدم توفي

وشــركاء آخريــن، مثــل منظمــة الصحــة العالميــة مــن أجــل تعزيــز النظــم الصحيــة الوطنيــة وتأميــن التغطيــة الصحيــة الشــاملة مــن خــالل إدراج المهاجريــن 

فــي السياســات الصحيــة الوطنيــة وكذلــك تحقيــق المســاواة فــي حصولهــم علــى الرعايــة الصحيــة. ومــع ذلــك، ال يــزال العديــد مــن المهاجريــن والســكان 

ــة، بســبب الحواجــز  ــة الصحّي ــة والوقايــة مــن األمــراض والعــالج واســتمرارية الرعاي النازحيــن يفتقــرون إلــى ســبل الوصــول إلــى برامــج التوعيــة الصحّي

فيــروس  يضــع  المناطــق،  مــن  العديــد  فــي  القانونــي.  والوضــع  الثقافيــة   / اللغويــة  الحواجــز  بينهــا  مــن  يواجهونهــا،  التــي  المختلفــة 

مثــل  فريــدة،  تحديــات  يشــكل  مــا  باألعبــاء  والمثقلــة  أصــًال  الضعيفــة  الصحيــة  النظــم  علــى  ثقيــًال  عبئــًا  كوفيــد-19 

ــر مخالطــي  ــة واقتفــاء أث ــن عــن الفحــوص المختبرّي ــن والنازحي ــى اســتبعاد المهاجري ــؤدون بدورهــن إل ــن ي ــوءة ورهــاب األجانــب الذي المعلومــات الموب

المرضــى والعــالج. وهــذا يزيــد مــن حالــة ضعفهــم، خاصــة َمــن يعانــون بينهــم مــن حــاالت طبيــة كامنــة و / أو يعيشــون فــي ظــروف ســكنّية مكتظــة، 

ويخشون التطّوع للحصول على الخدمات الصحية المختلفة المتوّفرة لهم، سواء كانوا من المهاجرين أو النازحين

تعمــل المنظمــة الدوليــة للهجــرة كعضــو مشــارك فــي فريــق األمــم المتحــدة القطــري أو الفريــق اإلنســاني التابــع لألمــم المتحــدة وتنّســق مــع الجهــات 

ــد فــي تنســيق شــؤون المخيمــات  ــه. كذلــك، تعمــل المنظمــة كمشــارك عالمــي رائ ــد تتواجــد في ــة الرئيســية فــي كّل بل ــة اإلنســانية واإلنمائي الفاعل

وإدارتهــا وكمنســق لشــبكة األمــم المتحــدة للهجــرة. ســاهمت هــذه األدوار المختلفــة فــي إعــداد المنظمــة الدوليــة للهجــرة لمســؤوليات تنســيق خاّصــة 

ــى  ــك، وعل ــى ذل ــالوة عل ــة. ع ــة واإلنســانية واإلنمائي ــاالت الصحي ــى بالمج ــة اســتجابة شــاملة ُتعَن ــد-19 وللمســاعدة فــي وضــع خّط ــرة وكوفي بالهج

المســتويين اإلقليمــي والقطــري، وبالتعــاون مــع المركــز العالمــي لتحليــل بيانــات الهجــرة، يواصــل المكتــب اإلقليمــي للمنظمــة الدوليــة للهجــرة دعــم 

الــدول األعضــاء مــن أجــل تطويــر القــدرات الوطنيــة لجمــع إحصــاءات عــن الهجــرة، موثوقــة وقابلــة للمقارنــة، ومواءمــة عملهــا مــع خطــة عمــل أجنــدة 

2063 التي وضعها االتحاد األفريقي واستراتيجية مواءمة اإلحصاءات في أفريقيا تأييدًا لمعهد االتحاد األفريقي لإلحصاء.

تتواجــد المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فــي أكثــر مــن 14 مكتًبــا فــي 17 دولــة ويعمــل فيهــا 1800 موظًفــا في 

جميــع أنحــاء المنطقــة - بمــا فــي ذلــك العامليــن علــى وجــه التحديــد فــي مجــال الصحــة والبرمجــة اإلنســانية والمشــاركة المجتمعيــة والدعــم عنــد نقــاط 

الدخــول – وقــد أنشــأت شــبكة متينــة مــن الشــركاء، مــا يجعلهــا فــي موقــع فريــد لالســتجابة لهــذه الحالــة الصحيــة العامــة الطارئــة ولمعالجــة التحديــات 

االجتماعية واالقتصادية الناتجة عنها.

1 https://unsdg.un.org/resources/un-framework-immediate-socio-economic-response-covid-19 : الرجاء النظر إلىhttps://unsdg.un.org/resources/un-framework-immediate-socio-economic-response-covid-19
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تتماشى األنشطة الواردة أدناه مع خطة التأهب واالستجابة االستراتيجية العالمية للمنظمة الدولية للهجرة:

Pillar 1  2.54$ مليون دوالرالتنسيق والشراكات
ترســيخ وتعزيــز ودعــم التنســيق الوطنــي واإلقليمــي وعبــر الحــدود بشــأن بتبــادل المعلومــات وخّطــة التأهــب واالســتجابة، إلــى جانــب ضمــان توفيــر 

الخدمات للسكان المحتاجين بشكل مستمّر؛ والدعوة إلى تمكين كافة المهاجرين من الحصول عليها، دون خوف من الوصم أو التمييز.

مجاالت تدخل المنظمة الدولية للهجرة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 5

الركيزة 1

Pillar 1 1,92$ مليون دوالرتتبع التأثيرات على حركة التنقل
تقديــم فهــم شــامل ألثــر كوفيــد-19 علــى حركــة التنقــل مــن خــالل تحديــد القيــود المفروضــة علــى الســفر فــي جميــع أنحــاء العالــم والتغييــرات علــى نظــام 
التأشــيرات، وتحديــد ومراقبــة نقــاط الدخــول وتدّفقــات الهجــرة، ورصــد المهاجريــن والســكان المســتضعفين الذيــن تقّطعــت بهــم الســبل فــي المناطــق 

الحدودية ومواقع أخرى، وتعزيز شبكات مقّدمي المعلومات الرئيسيين لجمع البيانات عن بعد.

الركيزة 2

Pillar 1 1,92$ مليون دوالراإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمع

ضمــان ذكــر حركــة التنقــل فــي رســائل الصحــة العامــة، وأن يحصــل المهاجــرون والســكان النازحــون علــى المعلومــات الصحيحــة والمالئمــة، فــي الوقــت 
المناسب.

الركيزة 3

Pillar 1 1,92$ مليون دوالررصد تفّشي المرض
دعــم الحكومــات فــي تعزيــز القــدرات علــى مراقبــة األمــراض، مثــًال بيــن المجتمعــات المتواجــدة عنــد الحــدود ونقــاط الدخــول. ويشــمل ذلــك القائمــة 
المرجعّيــة المجّمعــة، واســتقاء البيانــات وتماريــن لتحديــد حركــة تنقــل الســكان فــي المناطــق الشــديدة الخطــورة لفهــم أنمــاط التنقــل بشــكل أفضــل، 

واالسترشاد بها في وضع خطط التأهب واالستجابة اإلقليمية والوطنية - مع ضمان دمج المعلومات في آليات الرصد واإلبالغ الوطنية. 

الركيزة 4

Pillar 1 1,92$ مليون دوالرنقاط الدخول 
دعــم الحكومــات عنــد نقــاط الدخــول الرئيســّية، بمــا فــي ذلــك نقــاط الدخــول الدولّيــة، وكذلــك المطــارات واألراضــي ونقــاط العبــور الحدوديــة الزرقــاء. وهــذا 
ــة والجهــات  ــدة وتدريــب الســلطات الوطني ــة موّح ــة / توجيهّي ــة النشــطة لهــا وتقديــم الدعــم الفنــي والتشــغيلي كوضــع إجــراءات تنفيذّي يشــمل: المراقب
المعنّيــة وتحســين البنيــة التحتيــة (مــن خــالل بنــاء مراكــز الحجــر الصحــي مثــًال)، باإلضافــة إلــى توفيــر مرافــق الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الشــخصّية 

عند نقاط الدخول. 

الركيزة 5

Pillar 1 1,92$ مليون دوالرنظام مختبرات الصحة الوطنّية
دعــم القــدرة الوطنيــة بالشــكل الكافــي للكشــف عــن اإلصابــة بكوفيــد-19 ، عبــر توفير التدريبات والدعم التشــغيلي لتعبئة ونقل العينــات المختبرية، بما في 

ذلك الدعم الوطني وعبر الحدود.

الركيزة 6

Pillar 1 1,92$ مليون دوالرالوقاية من العدوى والحّد منها
تعزيــز توفيــر مرافــق الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الشــخصّية الحيويــة والخدمــات المرتبطــة بهــا فــي مراكــز الرعايــة الصحيــة والمخيمــات وعنــد نقــاط 
الدخــول ومجتمعــات النازحيــن. كمــا تنطــوي الوقايــة علــى نشــر البروتوكــوالت، واإلرشــادات حــول غســل اليديــن، والتخلــص مــن النفايــات، وتخطيــط مواقــع 

ع (بما في ذلك تحديد أماكن الطوارئ، ومناطق الحجر الصحي)، وتنظيم التدريب. التجّمْ

الركيزة 7

Pillar 1 1,92$ مليون دوالرإدارة المشتريات واللوجستيات وسالسل اإلمداد
العمــل مــع الجهــات المعنّيــة لدعــم جهــود إدارة اإلمــدادات، مــن خــالل شــراء وتخزيــن وتوزيــع اإلمــدادات الحيويــة وتقديــم المســاعدة التنفيذّيــة واللوجســتّية، 

والتخزين والتنسيق.

الركيزة 8

Pillar 1 1,92$ مليون دوالرتنسيق شؤون المخّيمات وإدارتها
دعــم الســلطات الوطنيــة والمحليــة مــن أجــل تطويــر خّطــة الطــوارئ واالســتجابة لضمــان اســتمرار الخدمــات المقّدمــة فــي مواقــع النــزوح الحاليــة المعرضــة 
للخطــر، وكذلــك التأّهــب لالســتجابة لزيــادة فــي عــدد الســكان النازحيــن، بمــا فــي ذلــك تحســين مواقــع النــزوح لضمــان ســالمة الموقــع والنظافــة الشــخصّية 

وسبل العيش.

الركيزة 9

Pillar 1 1,92$ مليون دوالرإدارة الحاالت واستمرار تقديم الخدمات
توفيــر الدعــم التقنــي والتشــغيلي للحكومــات، فضــًال عــن الرعايــة الصحيــة األوليــة المنقــذة للحيــاة، واالســتمرار فــي تقديــم الخدمــات الصحيــة األساســية، 

وشراء األدوية الحيوية، وتأمين طواقم العمل، وتشخيصات األمراض، واإلمدادات الطبية، ودعم البنية التحتية.

الركيزة 10

Pillar 1 1,92$ مليون دوالرالحماية
تعزيــز القــدرات الوطنيــة لضمــان حمايــة المهاجريــن والســكان النازحيــن والمجتمعــات المحليــة ووصولهــم إلــى الخدمــات. وهــذا يشــمل تعزيــز آليــات الحمايــة 

والخدمات االجتماعية القائمة، وإشراك المجتمع واعتماد آليات التواصل لضمان المشاركة وتعزيز المساءلة أمام السكان المتضررين.

الركيزة 11

Pillar 1 1,92$ مليون دوالرمعالجة األثر االجتماعي واالقتصادي
تقييــم أثــر التعطيــل الناتــج عــن األزمــة المســتمرة علــى المهاجريــن والنازحيــن والمجتمعــات المســتضيفة مــن حيــث رفاهههــم المالــي واالجتماعــي 

واالقتصادي ومستوى النمّو، وكذلك تسهيل وضع السياسات واآلليات التي تحّسن خدمات التحويالت المالية للمهاجرين.

الركيزة 12
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الملحقات الخاّصة بالدول

شمال أفريقيا1 

 (1) التنسيق والشراكات

 (2) تتّبع التأثيرات على 

      حركة التنّقل

 (3) اإلبالغ عن المخاطر 

      وإشراك المجتمع

 (4) رصد تفّشي المرض

 (5) نقاط الدخول

 (6) نظام مختبرات الصحة 
      الوطنّية

 (7) الوقاية من العدوى 
      والحّد منها 

 (8) إدارة المشتريات 
      واللوجستّيات وسالسل 

      اإلمداد 

 (9) إدارة الحاالت واستمرار

       تقديم الخدمات

 (10) الحماية 

 (11) معالجة األثر االجتماعي 
        واالقتصادي

المجموع

المجموعتونسالسودانالمغربليبيامصرالجزائر

500,000

500,000

25,000

500,000

150,000

500,000

50,000

40,000

500,000

60,000

600,000

1,435,000

200,000

350,000

350,000

500,000

750,000

500,000

350,000

300,000

800,000

300,000

4,400,000

300,000

550,000

550,000

650,000

1,500,000

450,000

1,000,000

750,000

1,250,000

500,000

500,000

20,000

100,000

20,000

30,000

500,000

100,000

770,000

200,000

120,000

500,000

400,000

200,000

1,300,000

2,720,000

15,000

40,000

100,000

100,000

50,000

700,000

30,000

450,000

1,485,000

545,000

750,000

1,185,000

1,100,000

2,750,000

1,220,000

2,000,000

390,000

2,280,000

2,840,000

3,250,000

18,310,000
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الجمهورّية الجزائرّية الديمقراطّية الشعبّية

عدد الموّظفين: 37 موّظف

المكتب الرئيسي والمكتب الفرعي: الجزائر (المقّر الرئيسي)

 eimberti@iom.int :جهة االتصال: إيلينا إمبرتي، البريد اإللكتروني

التمويل المطلوب: 1,435,000 $ دوالر أمريكي

نظرة عامة على البلد :

خّطة االستجابة الرئيسّية للبعثة:

ــًا لوبــاء كوفيــد-19 ، اتخــذت الحكومــة الجزائريــة تدابيــر مهمــة، أبرزهــا إلغــاء الرحــالت الدوليــة والداخليــة، وفــرض القيــود علــى التحــركات الدوليــة  تصّدي

ــة  ــة الدولي ــد الحرك ــول. أدى تقيي ــي وحظــر التج ــر الصحــي الجزئ ــة، والحج ــن العام ــم واألماك ــالق المطاع ــام، وإغ ــق وســائل النقــل الع ــة، وتعلي والداخلي

ــدة فــي الحصــول علــى فــرص كســب  ــات متزاي ــر، حيــث يواجهــون عقب ــد عــدد المهاجريــن الذيــن تقطعــت بهــم الســبل فــي الجزائ ــة إلــى تزاي والداخلي

العيــش والخدمــات الداعمــة لهــا. وأّدى الوبــاء إلــى تفاقــم ظــروف المعيشــة والعمــل الصعبــة فــي مجتمعــات المهاجريــن. نظــًرا لهــذا الســيناريو 

العصيــب، وفــي غيــاب الوظائــف وحالــة تعّطــل غالبيــة الخدمــات، باإلضافــة إلــى انخفــاض فــي تقديــم المســاعدة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي 

والمنظمــات الدوليــة، قــد يجــد المهاجــرون أنفســهم مضطريــن لقبــول عمــل فــي ظــل ظــروف اســتغاللية وهــم أكثــر عرضــة لإلســاءة والعنــف 

واالستغالل.

تنّســق المنظمة الدولية للهجرة مع الحكومة الجزائرية االســتجابة الوطنّية لكوفيد-19 وتواصل دعوتها إلى مســاعدة المهاجرين والســكان المســتضيفين 

المحتاجيــن، ولتســهيل الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة وتقديــم الدعــم االجتماعــي واالقتصــادي. وعلــى ســبيل المثــال، تســتضيف المنظمــة الدوليــة 

للهجــرة 18 مهاجــًرا فــي مراكــز عبــور المهاجريــن فــي الجزائــر وتزّودهــم بالغــذاء والمواد غيــر الغذائية الضرورية، بمــا في ذلك األدوية األساســية. تم تجهيز 

جميع مراكز عبور المهاجرين وكذلك مكتب المنظمة الدولية للهجرة بمحطات غسل اليدين، ومعّقمات اليدين ومواد التوعية للحّد من انتشار كوفيد-19-. 

ونّظــم مستشــارون مــن المنظمــة الدوليــة للهجــرة جلســات توعيــة للمهاجريــن حــول فيــروس كوفيــد-19 ، وفضًال التفاق ُعِقــد مع الجمعيــة الجزائرية لعلم 

النفس، قّدمت المنظمة دورات دعم نفسي واجتماعي عبر اإلنترنت للمهاجرين المتواجدين في مراكز العبور.

الدعــوة بالشــراكة مــع الحكومــة مــن أجــل:  1) تســهيل حصــول المهاجريــن غيــر النظامييــن و / أو غيــر الموثقيــن علــى الرعايــة الصحيــة الطارئــة امتثــاًال 

للتشريعات الوطنية؛ و  2) إدراج المهاجرين في خطة االستجابة الوطنية للحكومة لمكافحة الوصم والتمييز.

تأميــن التوجيــه التقنــّي واألدوات لضمــان مراعــاة الرســائل االعالمّيــة حــول المخاطــر لثقافــة ولغــة المجتمــع المســتهدف بحيــث يتــم شــمل 

المهاجرين في حمالت التوعية الوطنية.
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تعزيــز أنشــطة اإلبــالغ عــن المخاطــر وإشــراك المجتمــع، وإرســال معلومــات مراعيــة للثقافــة، دقيقــة وســهلة، وفــي الوقــت المناســب عــن المراكــز 
م لالجئيــن والمهاجريــن. ويتــّم ذلــك عــن طريــق الخــط الســاخن  الصحيــة المتوّفــرة إلجــراء اختبــار تشــخيصي لكوفيــد-19 ، وعــن الرعايــة والعــالج المقــدَّ
المحلــي المخّصــص لكوفيــد19-، وإعــداد شــبكات تواصــل متكاملــة مــع المجتمعــات المختلفة عبر وســائل التواصــل االجتماعي. وترّكز األنشــطة أيًضا 

على مكافحة العنف والتمييز من خالل رسائل وأنشطة تحّث على التماسك االجتماعي.

إشراك السلطات الوطنية وشركاء األمم المتحدة في دعم شراء وتخزين وتوزيع اإلمدادات الحيوية، بما في ذلك معدات الوقاية الشخصية.

دعم المراقبة النشطة وذلك من خالل توفير معدات الفحص الصحي ومرافق الحجر الصحي عند نقاط الدخول بالتنسيق مع وزارة الصحة.

تدريــب العامليــن فــي مجــال الصحــة والهجــرة المتواجديــن عنــد الحــدود / الموانــئ علــى إجــراءات التشــغيل الموّحــدة المرتبطــة بــإدارة المســافرين 
المرضى، والوقاية من العدوى ومكافحتها، مع أخذ التواصل بين الثقافات المختلفة بعين االعتبار.

تطويــر القــدرة علــى التواصــل بيــن المراكــز عنــد نقــاط الدخــول والســلطات المركزيــة، بمــا فــي ذلــك توفيــر خدمــات الميــاه والمرافــق الصحّيــة 
والنظافة الشخصّية المالئمة عند نقاط الدخول.

توســيع نطــاق رصــد خدمــات توفيــر الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الشــخصّية فــي مراكــز عبــور المهاجريــن ومجتمعاتهــم ومواءمتهــا مــع تدابيــر 
الوقاية من العدوى ومكافحتها.

تأميــن أدوات المســاعدة الذاتيــة المتعّلقــة بالصحــة النفســية والدعــم النفســي واالجتماعــي والمصّممــة خصيصــًا للســكان المهاجريــن الذيــن 
تقطعــت بهــم الســبل فــي الحجــر الصحــي. نشــر فــرق متنقلــة قــادرة علــى تقديــم أنشــطة الدعــم النفســي االجتماعــي بلغــة وثقافــة المســتهدفين 
المهاجريــن والســكان المتنقليــن دون أي عوائــق، بمــا فــي ذلــك توفيــر خدمــات الصحــة النفســّية والدعــم النفســي واالجتماعــي للمهاجريــن 

المحاصرين من خالل االستشارة عبر اإلنترنت بالتعاون مع مقدمي الخدمات المختّصين.

إيجاد حل تكنولوجي يسمح بجمع بيانات شاملة وإدارة الحاالت وتوفير الخدمات األساسية أثناء فترة الوباء وبعدها.

مســاعدة المهاجريــن الذيــن تقطعــت بهــم الســبل مــن خــالل الكشــف عــن نقــاط الضعــف وتســهيل اإلحالــة إلــى الخدمــات المتخصصــة. تعزيــز الدعــم 
إلدماج جميع المهاجرين دون تمييز في خطط التأهب واالستجابة القائمة لمكافحة الوصم، بما في ذلك االستشارة عبر االنترنت.

توزيــع المــواد الغذائيــة وغيــر الغذائيــة، وتوفيــر المســكن للمهاجريــن المســتضعفين وأَســر المجتمــع المحلــي بمــا يتناســب مــع االحتياجــات الناجمــة 
عن كوفيد-19.

تقديــم المســاعدة لتلبيــة االحتياجــات األساســية مــن خــالل المنــح النقديــة المتعــددة األغــراض لدعــم المهاجريــن وأســر المجتمعــات المســتضيفة 
المنكوبة وغير المشمولة حالًيا ببرامج تقديم االحتياجات األساسية األخرى.

تنفيــذ مبــادرة النقــد مقابــل العمــل علــى األجــل المتوّســط، لتشــجيع انتقــال المهاجريــن والســكان المتنقليــن والمجتمعــات المســتضيفة الهّشــة مــن 
العمالة غير النظامية إلى العمالة النظامية وبالتالي تعزيز فرص العمل اآلمنة والمنتظمة، والتماسك االجتماعي.
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• 

نظرة عامة على البلد :
إّن عدد ســكان مصر الكثيف الذي يقارب 100 مليون نســمة، يتمركز معظمهم في المناطق الحضرية، باإلضافة إلى ما يفوق 6 ماليين مهاجر، يجعلها 

عرضة بشكل فريد للتهديدات التي يمّثلها فيروس كوفيد-19 . باإلضافة إلى ذلك، تخّصص مصر أقّل من 5 في المائة من ناتجها المحلي اإلجمالي 

لمجال الصحة، كما أّن خدمات الرعاية الصحية الخاصة فيها محدودة إذ يتوّفر 1.6 سرير لكّل 1000 نسمة. كما هناك نقص في عدد األطباء المتخصصين 

والمســاعدين الطبييــن بســبب انتقــال األطبــاء ذوي الخبــرة العاليــة إلــى دول الخليــج ودول الغــرب. وبالتالــي، يواجــه نظــام الرعايــة الصحيــة عــبء تقديــم 

خدمات الرعاية الصحية بدون موارد كافية لكّل من المصريين والمهاجرين.

تقــّدر المنظمــة الدوليــة للهجــرة أّنــه بيــن 900.000 إلــى مليــون مهاجــر والجــئ يعيشــون فــي ظــروف هشــة فــي مصــر. وتصــل بينهــم، علــى الرغــم مــن 

عــدم توفــر إحصــاءات رســمية لذلــك، نســبة َمــن تزيــد أعمارهــم عــن 65 عاًمــا إلــى مــا يتــراوح بيــن 10 و12 فــي المائــة مــن العــدد اإلجمالــي ، أو بيــن 

90،000 إلــى 108،000 مهاجــر. كمــا أّن النســبة المئويــة للســكان المهاجريــن الذيــن يعانــون مــن حــاالت طبيــة كامنــة كارتفــاع ضغــط الــدم والســكري عاليــة 

جــّدًا. اســتنادًا إلــى الدعــم الصحــي الــذي تقدمــه المنظمــة الدوليــة للهجــرة للمهاجريــن الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 إلــى 79 عاًمــا خــالل الـــ 24 شــهًرا 

الماضيــة، تبــرز زيــادة فــي معــّدالت اإلصابــة بضغــط الــدم المرتفــع (٪32) والســكري (٪20.3). وهاتــان الحالتــان مجتمعتــان أو منفصلتــان تزيــدان مــن خطــر 

إصابة المهاجرين والالجئين بعدوى شديدة من كوفيد-19 .

وبعيــًدا عــن التأثيــرات المتعلقــة بالصحــة، ســيكون لتفشــي كوفيــد-19 عواقــب اجتماعيــة واقتصاديــة طويلة المدى: يتوقــع فريق األمم المتحــدة القطري 

ــاء، المشــاريع  ــل الســياحة، البن ــاب فــرص العمــل، ال ســيما فــي القطاعــات الرئيســية مث ــة وغي ــاء عواقــب اقتصادي ــج عــن هــذا الوب فــي مصــر أن ينت

الصغيــرة والمتوســطة الحجــم، التجــارة وسالســل اإلمــداد، الصناعــة، الزراعــة، األمــن الغذائــي والتغــذوي . فــي حيــن أّن منظمــات المجتمــع المدنــي قــد 

بــدأت بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص حمــالت موازيــة لدعــم األكثــر تضــّررًا، لــم تبــرز أي مبــادرات تســتهدف الالجئيــن وطالبــي اللجــوء والمهاجريــن 

المقيميــن فــي مصــر والمجتمعــات المســتضيفة لهــم. وباتــت الحاجــة إلــى وضــع إجــراءات فوريــة وعاجلــة لتلبيــة الطلــب المتزايــد لدعــم الحيــاة اليوميــة 

لهذه المجموعة المستضعفة أمرًا ملّحًا.

جمهورّية مصر العربّية

عدد الموّظفين: 143 موّظف

المكتب الرئيسي والمكتب الفرعي: القاهرة (المقّر الرئيسي)

 shdeleon@iom.int :جهة االتصال: شيرلي دي ليون، البريد اإللكتروني

التمويل المطلوب: 4,400,000 $ دوالر أمريكي

خّطة االستجابة الرئيسّية للبعثة:
تقييــم االحتياجــات وبنــاء قــدرة وزارة الصحــة والســكان علــى التأهــب واالســتجابة لـــكوفيد-19 من خالل التدريبــات الموجهة نحو تعزيز وحــدة اإلبالغ عن 

المخاطر التابعة لها وتوفير المعّدات المطلوبة.

إنشــاء آليــات رصــد المعلومــات بالتعــاون مــع قــادة مجتمعــات المهاجريــن مــن خــالل المجلــس المجتمعــّي الحالــي الممّثــل للمهاجريــن التابــع 
للمنظمــة الدوليــة للهجــرة لتحديــد مجموعــات المهاجريــن المعرضيــن للخطــر، واإلحالــة إلــى المستشــفيات والمراكــز الطبيــة والصحيــة المخصصــة عنــد 

الحاجة، ومراقبة حاالت اإلصابة داخل مجتمع المهاجرين.

بافتــراض أّن توزيــع األعمــار بيــن المهاجريــن الدولييــن المســتضعفين فــي مصــر يقتضــي بتوزيــع المهاجريــن الدولييــن فــي ســائر أنحــاء العالــم: وفًقــا لتقريــر الهجــرة الصــادر عــن المنظمــة الدوليــة للهجــرة لعــام 2020، تتــراوح 

نسبة المهاجرين الدوليين فوق سّن ال 65 بين 10 إلى 12 ٪.

 فريق األمم المتحدة القطري في مصر، عدم إغفال أحد في زمن وباء كورونا – 19 المستجّد، عام 2020 .
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تنشــيط جهــات التنســيق القنصليــة فــي ســفارات مجتمعــات المهاجريــن الرئيســية لتبــادل المعلومــات حــول الخدمــات المقّدمــة للمهاجريــن 
والالجئين واإلبقاء على التواصل الدائري.

دعم السلطات الوطنية في تعزيز مراقبة األمراض في المجتمعات المحلية الحدودية وعند نقاط الدخول.

دعم تعزيز التعاون عبر الحدود في مجال المراقبة الصحية عند نقاط الحدود.

تدريــب العامليــن الصحييــن (أطبــاء، عاملــي مختبــرات، مســؤولي الرقابــة) علــى الكشــف عــن أحــداث وحــاالت اإلصابــة ومراقبتهــا وتقييمهــا، بتوجيــه 
واضح للمتابعة على المستويين الوطني والمحّلي؛ منح شهادة تثبت خضوع العاملين الصحيين للتدريب.

اســتخدام البيانــات التــي تــم جمعهــا فــي مركــز تقييــم صحــة المهاجريــن الخــاص بالمنظمــة الدوليــة للهجــرة أثنــاء إعــادة التوطيــن وإجــراء الفحــوص 
الطبية األخرى ذات الصلة لتحديد االتجاهات الصحّية الجديدة من حيث تغّير أنماط األمراض في مجتمعات الالجئين والمهاجرين.

شــراء األجهــزة الطبيــة المطلوبــة ومجموعــات الفحــص الســريع وتفاعــل البوليمــراز المتسلســل للكشــف عــن كوفيد-19وتعميمهــا علــى المختبــرات 
المركزية التابعة لوزارة الصحة، ونقاط الدخول ومواقع الحجر الصحي الطبي لزيادة القدرة على تشخيص كوفيد-19.

دعــم تقييــم وتحســين وتنفيــذ إجــراءات التشــغيل الموّحــدة المخّصصــة لنقــاط الدخــول مــن أجــل تأميــن الكشــف عــن اإلصابــة واإلبــالغ عنهــا وتأميــن 
ــز قــدرة المســؤولين الحدودييــن فــي الخطــوط األماميــة (بمــا فــي ذلــك الموظفيــن  الحجــر الصحــي واإلدارة الالزمــة واإلحالــة. وهــذا يشــمل تعزي
العامليــن فــي مجــال غيــر الصحــة) علــى توفيــر األمــن الصحــي وتطبيــق إجــراءات التشــغيل موّحــدة، كالتأّهــب والتخطيــط للطــوارئ فــي حــال 

التدفقات الكبيرة والمختلطة للهجرة.

دعــم القــدرة الوطنيــة المعــززة للكشــف عــن كوفيــد-19 مــن خــالل تنظيــم التدريبــات وتقديــم الدعــم التنفيــذي لتعبئــة ونقل العينــات المختبريــة وتأمين 
المساعدة عبر الحدود.

تحســين وصــول المهاجريــن المســتضعفين والمجتمعــات المســتضيفة فــي صعيــد مصــر إلــى خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة 
الشخصّية األساسية والخدمات الصحية األخرى، باإلضافة إلى األنشطة المصممة لتحسين ممارسات النظافة الشخصّية.

تقديــم الدعــم للحكومــة مــن خــالل تعزيــز خصائــص الرعايــة الصحيــة األوليــة لــكّل مــن الالجئيــن والمهاجريــن بهــدف تخفيــف العــبء علــى المرافــق 
الصحية التابعة لوزارة الصحة.

تقديــم المســاعدة الطبيــة المباشــرة للمهاجريــن المعّرضيــن لخطــر اإلصابــة بكوفيــد-19 وإصابــات أخــرى مهــّددة الحيــاة، بمــا فــي ذلــك إدارة فحوصــات 
ــم  ــة الشــخصّية لدع ــوازم النظاف ــة ول ــر الغذائي ــذاء والمــواد غي ــر الغ ــى توفي ــة إل ــة، باإلضاف ــات الطبّي ــة والعــالج والتدخــالت والعملي ــة العام الصّح

المهاجرين بالتنسيق مع الهالل األحمر المصري.

تعزيــز آليــات توفيــر الحمايــة والخدمــات االجتماعيــة القائمــة مثــل الســكن والمســاعدة القانونيــة والدعــم االجتماعــي واالقتصــادي لتحديــد المهاجريــن 
األكثر عرضة للخطر والذين هم بحاجة إلى الرعاية أو الحماية ومساعدتهم وإحالتهم للحصول على الخدمات المناسبة.

تقييــم األثــر االجتماعــي واالقتصــادي ألزمــة كوفيــد-19 علــى المهاجريــن والمجتمعــات المســتضيفة مــن حيــث الرفــاه المالــي واالجتماعــي 
واالقتصادي والتنمية البشرية، وال سّيما تسهيل وتطوير السياسات واآلليات التي تحّسن خدمات التحويالت المالية للمهاجرين.
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5

دولة ليبيا

عدد الموّظفين: 358 موّظف (299 مقّرهم في ليبيا و59 آخرين في العاصمة التونسّية)  

المكتب الرئيسي والمكتب الفرعي: طرابلس (المقّر الرئيسي)،

 بنغازي وصبحا، كاترون، بتي وليد وزوارا بدعم من مكتب تونس

cnatali@iom.int :جهة االتصال: كلوديا ناتالي، البريد اإللكتروني

aizvorska@iom.int :وأّنا إيزفورسكا، البريد اإللكتروني

التمويل المطلوب: 7,500,000 $ دوالر أمريكي

لمزيد من المعلومات حول نداء التمويل الخاص بليبيا، الرجاء الضغط على الرابط هنا 

نظرة عامة على البلد :
بغيــة منــع انتقــال العــدوى فــي ليبيــا، أعلنــت حكومــة الوفاق الوطني الليبية حالة الطوارئ في مارس/آذار 2020. كما أعلن رئيس الوزراء أّنه ســيتّم إغالق 

نقاط العبور الحدودية كافة اعتباًرا من 16 مارس 2020. ومنذ 24 مارس 2020، أعلن الجيش الوطني الليبي أيضًا عن حظر تجوال، وبدءًا من 17 أبريل/نيسان 

2020، تــم فــرض اإلغــالق التــام. علــى الرغــم مــن ّأن ليبيــا أبلغــت عــن عــدد محدود من حاالت اإلصابــة بكوفيد-19 ، من المحتمل أن يعــود ذلك إلى تدّنى 

مستوى اإلبالغ بسبب قدرات الرقابة المحدودة للنظام الصحي. فالنقص في مجموعة أدوات االختبار (حتى اآلن تم تحليل 1،181 عينة فقط) وضعف 

أنظمة المراقبة يشيران إلى أّن معدل العدوى الحقيقي غير معروف فعًال وال يمكن تقديره بعد.

تعمــل المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي ليبيــا بالتنســيق الوثيــق مــع الجهــات الحكوميــة والشــركاء المعنييــن الســّيما وزارة الصحــة والمركــز الوطنــي 

لمكافحــة األمــراض ومنظمــة الصحــة العالميــة وقطــاع الصحــة. تقــوم مجموعــة األمــم المتحــدة فــي ليبيــا بتنســيق االســتجابة فــي إطــار فريــق العمــل 

ــًا للوضــع القائــم مشــيرًا إلــى االحتياجــات  ــذي يرأســه مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية. أجــرى قطــاع الصحــة تقييمــًا فورّي المعنــي بكوفيــد-19 ، ال

والثغــرات التــي يجــب علــى المجتمــع اإلنســاني ســّدها. إّن المنظمــة الدوليــة للهجــرة عضــو فــي كافــة برامــج التنســيق وتلعــب دورًا رائــدًا فــي تنســيق 

االستجابة فيما يتعلق بنقاط الدخول.

خّطة االستجابة الرئيسّية للبعثة:
تســهيل عملّيــة التنســيق بيــن القطاعــات علــى المســتويين الوطنــي واإلقليمــي مــن خــالل دعــم وزارة الصحــة، والجهــات الوطنيــة الفاعلــة المشــاِركة 

في إدارة الحدود، والبلديات، والسلطات المحلية األخرى، والموظفين القنصليين، وخلق منّصة لَتيسير التنسيق تشمل كافة الجهات المعنّية.

مســاعدة الــوكاالت الوطنيــة النِشــطة عنــد الحــدود فــي تعزيــز التنســيق بين الــوكاالت المختلفة حول التأهب واالســتجابة لـــكوفيد19-في نقــاط العبور 
الحدودية، بما فيه تأمين اإلحاالت ودعم العودة الطوعية / العودة إلى الوطن، والمساعدة القنصلية الطارئة.

تنفيــذ إجــراءات المراقبــة الصحيــة الســريعة بيــن الفئــات الســكانية المســتضعفة المتنقلــة مثــل النازحيــن والعائديــن والمهاجريــن لتســهيل تقديــم 
األنشطة اإلنسانية الجارية بشكٍل اآلمن.

يشمل هذا العدد أطراف ثالثة متعاقدة. 5 

https://libya.iom.int/sites/default/�les/news/IOM%20LIBYA_COVID-1920%PREPAREDNESS%20AND%20RESPONSE%20PLAN%20APPEAL_10042020.pdf
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اســتخدام مصفوفــة تتّبــع النــزوح لرصــد حركــة التنقــل فــي ظــّل القيــود المفروضــة علــى الحركــة الداخليــة بســبب األزمــة الصحيــة، لتســهيل عملّيــة 
توفير المعلومات حول أنماط التنقل الداخلي التي قد تؤثر على انتشار المرض.

تحديــد حــركات التنقــل لدعــم دوائــر الهجــرة والحــدود فــي تعزيــز قدراتهــا علــى تعقــب المســافرين داخــل وخــارج البــالد، والمســاهمة فــي االســتجابات 
الخاّصة بالصحة العامة من خالل تزويد البيانات والمعلومات الهاّمة (تعّقب المسافرين بناًء على سجّل السفر).

تعزيــز القائمــة المرجعّيــة المجّمعــة مــن خــالل إقامــة صلــة بيــن المعلومــات حــول حركــة التنقــل وبيانــات المراقبــة، ال ســيما بيــن المجتمعــات 
المتواجــدة عنــد الحــدود، ونقــاط الدخــول، والمناطــق المكتظــة بالمهاجريــن، وكذلــك دعــم مراقبــة األمــراض فــي المجتمعــات المختلفــة بشــكٍل موّســع 

لدعم نظام اإلنذار المبكر واالستجابة.

تعزيــز نظــام المعلومــات الصحيــة علــى أســاس المناطــق لتحســين إدارة المرضــى واإلحــاالت مــن خــالل الدعــم الفنــي للمنشــآت الصحيــة لتصبــح 
قادرة على تسجيل وتقديم البيانات الفورّية.

دعم إنشاء مساحات عزل/حجر صحي مؤقت عند نقاط الدخول ذات األولوية.

توفيــر مســتلزمات المختبــرات / كواشــف التشــخيص المخبــري / معــدات التشــخيص، الســّيما معــّدات اختبــار كوفيــد-19، وتوفيــر معــدات الوقايــة 
الشخصية لموظفي المختبر.

تأميــن التدريــب ومعــدات الوقايــة الشــخصية والمســتهلكات الطبيــة الالزمــة لمنــع انتشــار األمــراض فــي مراكــز التوقيــف لتعزيــز ســالمة الموقوفيــن 
والموظفين.

دعــم إنشــاء وتجهيــز أماكــن حجــر صحــي ســابقة التجهيز للمهاجرين في حال انتشــار وباء كوفيــد-19 داخل مجّمعات مراكز التوقيف، وكذلك تنفيذ أنشــة 
خاّصة بإعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصّية فيها.

توفير خدمات الرعاية الصحية األولية فضًال لفرق المنظمة الدولية للهجرة المتنقلة، بما في ذلك اختبار وتحديد اإلصابة بكوفيد-19، ودعم المرافق 
د. الصحية باإلمدادات والمعدات الالزمة وإنشاء مكان للحجر الصحي في المستشفى المحدَّ

تنفيــذ برنامــج يســتهدف المجتمــع المســتضيف لتقديــم الرعايــة والمســكن لــدى األســر المســتضيفة للمهاجريــن المســتضعفين المتضرريــن مــن 
الوبــاء بمــا فيهــم األطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم، إضافــة إلــى المســاعدة النقديــة الطارئــة لإليجــار وغيرهــا مــن االحتياجــات 
ــر العمــل  ــة الدخــل وعــدم توّف ــة االحتياجــات األساســية بســبب محدودي ــن علــى تلبي ــر القادري ــن المعرضيــن لخطــر الطــرد أو غي األساســية للمهاجري
الكافــي، وأنــواع أخــرى مــن المســاعدة المباشــرة لَمــن هــم فــي حاجــة متزايــدة إلــى الرعايــة والحمايــة، بمــا فيهــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة، والناجيــن 

من العنف القائم على النوع االجتماعي وضحايا االتجار.

ــة  ــن ســلل غذائي ــل، وتأمي ــرص العم ــم ف ــر له ــدود وال تتوّف ــل مح ــى دخ ــون عل ــن يحصل ــن الذي ــة للنازحي ــخصية والصحّي ــة الش ــوازم النظاف ــع ل توزي
للمهاجرين والنازحين الذين يعانون من الهشاشة الشديدة وفقدوا مصدر دخلهم نتيجة لفيروس كوفيد-19.

إنشــاء نظــام تحويــل نقــدي متعــدد األغــراض لالســتجابة إلــى حالــة فقــدان الدخــل الــذي ســيواجه العديــد مــن المهاجريــن والنازحيــن بســبب فيــروس 
كوفيــد-19. ويشــمل ذلــك أيًضــا علــى المــدى المتوســط إلــى الطويــل، تقديــم الدعــم للســلطات لتطويــر خطــط الحمايــة االجتماعيــة المســتدامة 

لألشخاص العاملين في االقتصاد غير الرسمي.
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المملكة المغربّية

عدد الموّظفين: 81 موّظف

المكتب الرئيسي والمكتب الفرعي: رباط (المقّر الرئيسي)، طنجة، تطوان والحسيمة

 باإلضافة إلى موّظفين متواجدين في الدار البيضاء ووجده 

 tbotella@iom.int :جهة االتصال: تيريزا بوتيال، البريد اإللكتروني

التمويل المطلوب:770,000 $ دوالر أمريكي

نظرة عامة على البلد :
بهــدف احتــواء وبــاء كوفيــد-19 وتجنــب المزيــد مــن االنتشــار، اّتخــذت الحكومــة المغربيــة تدابيــر شــملت إغــالق نقــاط العبــور الحدوديــة والمــدارس 

والمساجد والمطاعم والمقاهي وأي متاجر أخرى غير ضرورية، وأصدرت مبادئ توجيهية صارمة لضمان اإلبعاد االجتماعي. في مارس/آذار 2020، فرض 

المغــرب حظــر تجــّول ليلــّي، باإلضافــة إلــى ضــرورة ارتــداء األقنعــة فــي األماكــن العامــة. ونتيجــة لذلــك، يواجــه العديــد مــن المهاجريــن المســتضعفين 

والمجتمعات المستضيفة التي كانت تعمل في القطاع غير الرسمي أو تقوم بالتسول صعوبات اجتماعية واقتصادية.

وفــي إطــار االســتجابة الفوريــة لألزمــة، عملــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة مــع الســلطات الوطنيــة والمحليــة وكذلــك مــع شــركائها فــي الميــدان لتحديــد 

االحتياجــات بيــن الفئــات الســكانية المســتضعفة، وخاصــة المهاجريــن، ولتقديــم المســاعدة لهــم ال ســيما الغــذاء ولــوازم النظافــة والســكن، باإلضافــة 

إلــى المعلومــات والتوعيــة حــول فيــروس كوفيــد-19 وتدابيــر الوقايــة. كمــا تــم تعزيــز المســاعدة النفســية االجتماعيــة. تتوّلــى المنظمــة الدوليــة 

للهجــرة التنســيق بيــن وكاالت األمــم المتحــدة بشــأن القضايــا المتعلقــة بالهجــرة مــن خــالل مجموعــة العمــل الوطنيــة المعنّيــة بالهجــرة التــي تــم إنشــاؤها 

عــام 2016 وترأســها المنظمــة الدوليــة للهجــرة بالتعــاون مــع المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن وتســع (9) وكاالت أخــرى. وتعمــل 

ــات: التواصــل وإشــراك  ــالث مهّم ــق األمــم المتحــدة القطــري لدعــم الحكومــة بصــورة منســقة مــن خــالل ث ــرة أيضــًا مــع فري ــة للهج المنظمــة الدولي

المجتمع، األثر الصحي واالجتماعي واالقتصادي، تبعًا لخطة التأهب واالستجابة االستراتيجية العالمية لكوفيد-19.

تتمّتــع المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي المغــرب بقــدرات تنفيذّيــة وفريــق عمــل مؤّهــل وخبــرة فــي معالجــة إجــراءات الحمايــة الخاّصــة بالمهاجريــن فــي 

البــالد. عــام 2019، قّدمــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة المســاعدة ألكثــر مــن 8000 مهاجر من خالل المــواد الغذائية وغير الغذائية والســكن والصحة والدعم 

النفسي االجتماعي.
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ضمان أن المشاركة المجتمعية مالئمة للمهاجرين.

دعــم إدارة الحــاالت ونظــام اإلحالــة علــى المســتوى المحلــي لإلبــالغ عــن حــاالت اإلصابــة إلــى الســلطات المعنّيــة وإجــراء اإلحــاالت للحصــول علــى 
العالج بالتنسيق مع الشركاء والمثّقفين واألخصائيين االجتماعيين النظراء.

تصميم وتطوير ونشر المعلومات في مجتمعات المهاجرين بالتنسيق مع وزارة الصحة حول ممارسات النظافة السليمة للحّد من انتشار كوفيد19-، 
بما فيه توفير وتوزيع لوازم النظافة الشخصّية.

ضمــان اســتمرارية الرعايــة لألمــراض المعديــة وغيــر المعديــة وكذلــك خدمــات صحــة األم والطفــل وفًقــا لخطــة النظــام الصحــي علــى الرغــم مــن حالــة 
حظر التجول.

رصــد وتحليــل االحتياجــات الخاصــة للمهاجريــن فــي ســبع (7) مناطــق فــي البلــد تســتقبل العــدد األكبــر مــن المهاجريــن وتقديــم المســاعدة لهــم، بمــا 
فيه السلل الغذائية ولوازم النظافة ودعم السكان أو المأوى بالتنسيق مع السلطات المحلية والشركاء اآلخرين.

تحليــل األثــر الصحــي واالقتصــادي واالجتماعــي الناتــج عــن كوفيــد-19 علــى العمــال المهاجريــن فــي المغــرب والتأكــد مــن تقديــم الدعــم التقنــي 
المناسب للجهات المعنّية الرئيسية كإعداد التقارير واستراتيجية ما بعد كوفيد-19 وما إلى ذلك.

خّطة االستجابة الرئيسّية للبعثة:
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السودان 

عدد الموّظفين: 221 موّظف

المكتب الرئيسي والمكتب الفرعي: الخرطوم (المكتب الرئيسي)، الجنينة / غرب دارفور،

 الفاشر / شمال دارفور، نياال / جنوب دارفور، زالنجي / وسط دارفور،

 الفولة / غرب كردفان، كادقلي / جنوب كردفان، وأبيي. 

 SudanPSU@iom.int :جهة االتصال: لينا كوسا، البريد اإللكتروني

التمويل المطلوب: 2,720,000 $ دوالر أمريكي

نظرة عامة على البلد :

خّطة االستجابة الرئيسّية للبعثة:

أكــد الســودان أّول حالــة إصابــة بكوفيــد-19 فــي 13 مــارس/آذار 2020. وال يــزال خطــر انتشــار الفيروس مرتفعًا، وذلك بســبب ضعــف النظام الصحي في 

البــالد، وتدّنــي تغطيــة إمــدادات الميــاه، وضعــف مســتوى النظافــة العاّمــة وســوء خدمــات الصــرف الصحــي، باإلضافــة إلــى التحــدي المتمثــل فــي 

ــّي، ال ســيما فــي ظــّل نقــص الخدمــات  ــون لخطــر فعل ــرون والنازح ــات اإلنســانية الرئيســية للســكان المســتضعفين. يتعــّرض المهاج ــة االحتياج تلبي

األساســية واالكتظــاظ الــذي يواجهونــه فــي كثيــر مــن األحيــان. يعانــي النازحــون فــي المخيمــات واألماكــن الشــبيهة بالمخيــم تحديــات وأوجــه ضعــف 

ضمنهــا  مــن  كوفيــد-19،  انتشــار  منــع  علــى  البــالد  قــدرة  لتعزيــز  إجــراءات  عــّدة  الحكومــة  اتخــذت  المخاطــر.  حــّدة  مــن  تزيــد  معّينــة 

ــة. فــي الوقــت  ــا األجانــب بقــرار مــن الدول ــة، باســتثناء رحــالت الشــحن والمســاعدة اإلنســانية وإجــالء الرعاي اإلغــالق المؤقــت لنقــاط العبــور الحدودي

الحالــي، فرضــت الحكومــة إغالًقــا تاّمــًا فــي الخرطــوم لمــدة ثالثــة أســابيع وحظــر تجــول فــي واليــات أخــرى. علــى الرغــم مــن هــذه التدابيــر، ال يــزال عــدد 

حاالت اإلصابة بكوفيد19- يرتفع بشكل ملحوظ.

إّن المنظمــة الدوليــة للهجــرة شــريك نِشــط فــي خطــة التأهــب واالســتجابة فــي الســودان لكوفيــد-19. وتعَتَبــر الخطــة المكونــة مــن ثمانيــة ركائــز مبــادرة 

مشــتركة مــن األمــم المتحــدة لدعــم جهــود الحكومــة فــي االســتعداد لالســتجابة للوبــاء والتصــدي لــه. وأخيــًرا، تشــارك المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي 

قيــادة العمــل علــى ركيــزة نقــاط الدخــول فــي الســودان، وهــي واحــدة مــن الركائــز المرتبطــة باإلبــالغ عــن المخاطــر وإشــراك المجتمــع، والوقايــة مــن 

العدوى والحّد منها وإدارة الحاالت، ما يضمن تلبية احتياجات المهاجرين والنازحين والمجتمعات المستضيفة بشكل مناسب.

ــة  ــور الحدودي ــود الســفر نتيجــة إلغــالق المطــارات ونقــاط العب ــل قي ــل، مث ــة التنّق ــود المفروضــة علــى حرك ــف المعلومــات حــول القي جمــع وتصني

البحرّية والبرية، وكذلك نقاط العبور الداخلية.

تتبع ورصد وتحليل أثر كوفيد-19 على النازحين الذين يعيشون في المخيمات واألماكن الشبيهة بالمخيمات.

نشــر إرشــادات حــول الوقايــة مــن العــدوى والحــّد منهــا بيــن مقدمــي الرعايــة المنزليــة والمجتمعيــة ونشــر الرســائل ومــواد التوعّيــة باللغــات المحليــة 

عبر قنوات التواصل المالئمة.
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التعــاون مــع شــبكات المجتمــع المحلــي ووســائل اإلعــالم والمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة والمــدارس والحكومــات المحليــة والقطاعــات األخــرى 
بما فيها قطاع التعليم والتجارة باعتماد آلية متسقة للتواصل وتبادل رسائل الوقاية من كوفيد-19.

ــًا  تنظيــم حمــالت توعيــة للمهاجريــن والنازحيــن والعائديــن والمجتمعــات المســتضيفة فــي المناطــق األكثــر عرضــة للخطــر عبــر نشــر الرســائل محلّي
وفق عملّية قائمة على المشاركة.

ــه الشــبكات الخاّصــة  ــي بمــا في ــام باإلحــاالت لشــبكات المجتمــع المحّل ــه والقي ــد-19 والتأّهــب واالســتجابة ل ــة مــن كوفي إجــراء تدريــب علــى الوقاي
بالمهاجرين والنازحين والعائدين.

دعــم برامــج نقــاط الدخــول مــن خــالل توفيــر المعــدات الالزمــة والبنيــة التحتيــة المناســبة ومرافــق الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة، وإنشــاء 
غــرف الفحــص الطبــي والحجــر الصحــي، وتوفيــر معــدات الوقايــة الشــخصية والوقايــة مــن العــدوى والحــّد منهــا عنــد نقــاط الدخــول، وتدريــب 

الموّظفين المتواجدين هناك على مراقبة األمراض وتحديد حالة اإلصابة/ بروتوكوالت اإلحالة.

دعــم الحصــول علــى خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة فــي األماكــن العامــة ومواقــع النــزوح والمجتمعــات األكثــر عرضــة للخطــر، 
بما في ذلك مرافق غسل اليدين مع التركيز على إقامة مراكز الحجر الصحي والعالج.

توفير و/أو إعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة العاّمة في المرافق الصحية ومراكز الحجر الصحي ال سّيما إدارة النفايات.

توفيــر معلومــات حــول المواقــع التــي يســكنها النازحــون وتحديــد الخدمــات المّقّدمــة لمعرفــة الثغــرات واالزدواجيــة فــي المســاعدة. ســيدعم ذلــك 
الجهــود المبذولــة لضمــان تحديــث مســارات اإلحالــة لخدمــات الصحــة والميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة وحــاالت العنــف القائــم علــى النــوع 

االجتماعي والخدمات األخرى ومدى توّفرها.

تقديــم المســاعدة المباشــرة للمهاجريــن المســتضعفين بمــا فــي ذلــك الرعايــة الصحيــة األوليــة، الصحــة النفســّية والدعــم النفســي االجتماعــي، 
الغذاء والمواد غير الغذائية ومعدات الوقاية الشخصية.

تقديــم خطــط تدريــب لألســر األكثــر هشاشــة لتحســين فرصهــا فــي الحصــول علــى فــرص عمــل جديــدة، والمشــاركة فــي أنشــطة مــدّرة للّدخــل خاّصــة 
بالنساء والشباب، والحصول على دعم األعمال التجارية الصغيرة ما يساعدها على استئناف نشاطها االقتصادي.
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الجمهورّية التونسّية

عدد الموّظفين: 76 موّظف

المكتب الرئيسي والمكتب الفرعي: العاصمة تونس (المكتب الرئيسي)، 

مبنى مكتب تقديم طلب التأشيرة الكندّية في تونس، جرجيس وصفاقس

ppace@iom.int :باوال بايس، البريد اإللكتروني ، asamri@iom.int :جهة االتصال: عزوز سمري، البريد اإللكتروني

التمويل المطلوب: 1,485,000 $ دوالر أمريكي

نظرة عامة على البلد :
منــذ 3 مــارس/آذار 2020، عندمــا تــم الكشــف عــن أّول حالــة إصابــة بكوفيــد-19 فــي تونــس، تبّنــت الحكومــة التونســية تدابيــر احترازّيــة واحتوائّيــة تدريجيــة 

لتجنــب انتشــار الفيــروس. وقــد شــملت إغــالق نقــاط العبــور الحدوديــة الزرقــاء والمطاعــم والمقاهــي واألماكــن العامــة فــي 13 مــارس، باإلضافــة إلــى 

إغــالق المعابــر الحدوديــة البريــة، وفــرض القيــود علــى تحــركات النقــل الدوليــة والداخليــة، وإغــالق المطــارات فــي 16 مــارس، وكذلك تعليق وســائل النقل 

العــام وفــرض القيــود علــى الحيــاة اليوميــة فــي 20 مــارس. وتعَتبــر هــذه التدابيــر قاســية بشــكل خــاص علــى األفــراد الذيــن تتأثــر ســبل عيشــهم بســبب 

فيــروس كورونــا. بالنســبة إلــى ضحايــا االتجــار، يشــكل خطــر إعــادة االتجــار مصــدر قلــق. فــي حيــن أّنــه فيمــا يخــّص المهاجريــن الذيــن يعتمــدون علــى دخــل 

يومي، يمكن أن يؤدي فقدان الدخل إلى اإلخالء القسري من المنزل ومواجهة صعوبات في توفير الغذاء لهم ولَمن يعولونهم.

منــذ مــارس 2020، اســتمّرت المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي تونــس فــي تلقــي طلبــات الدعــم مــن الجهــات المعنّيــة (كالســلطات المركزيــة والمحليــة 

ومؤسســات المجتمــع المدنــي) وكذلــك المجتمعــات واألفــراد المهاجريــن. وكإجــراء مؤّقــت، تواصــل المنظمــة الدوليــة للهجــرة تحديــد إمكانيــات 

االســتجابة لالحتياجــات ضمــن البرامــج القائمــة، بينمــا تبحــث أيًضــا عــن مــوارد إضافيــة مــن أجــل اســتجابة أكثــر شــموًال للتحديــات المختلفــة التــي تفرضهــا 

أزمــة الصحــة العامــة. فــي إطــار اإلعــداد الجــاري للبرامــج، حــّددت المنظمــة الدوليــة للهجــرة احتمــاالت دعــم الســلطات التونســية ومنظمــات المجتمــع 

المنظمــة  اســتجابة  تتضمــن  انتشــاره.  مــن  والحــّد  كوفيــد19-  يفرضهــا  التــي  التحديــات  لمواجهــة  األفــراد  المهاجريــن  إلــى  باإلضافــة  المدنــي 

توزيــع المســاعدة الفوريــة علــى شــكل قســائم تســتخدم فــي الســوبرماركت أو مــواد عينيــة مثــل الســلع الغذائيــة ولــوازم النظافــة واألدوات المنزليــة. 

وخــالل شــهر أبريــل فقــط، اســتفاد مــن هــذه المســاعدة أكثــر مــن 4000 مهاجــر مســتضعف. وبالشــراكة مــع وزارة الصحــة التونســية، قّدمــت المنظمــة 

ــة، وكذلــك الســلطات والمؤسســات  ــة، بمــا فيهــا وزارة الداخلي ــة الشــخصية إلــى الســلطات الوطني ــة للهجــرة الدعــم مــن خــالل معــدات الوقاي الدولي

المحلية واإلقليمية.

خّطة االستجابة الرئيسّية للبعثة:
ضمــان التنســيق مــع الحكومــة التونســية وشــركاء األمــم المتحــدة لشــمل المهاجريــن فــي خّطــة اســتجابة النظــام الصحــي لـــكوفيد -19، وكذلــك فــي 

المساعدات الغذائية والمالّية المقّدمة.
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نشــر المعلومــات والرســائل الوقائيــة عبــر المكالمــات الهاتفيــة والرســائل النصيــة القصيــرة علــى جميــع المســتفيدين مــن المســاعدة التــي توّفرهــا 
المنظمــة الدوليــة للهجــرة، بمــا فــي ذلــك طباعــة وترجمــة وتوزيــع المــواد اإلعالميــة المصّممــة مــن قبــل وزارة الصحــة إضافــة إلــى عــرض مقاطــع 

الفيديو وأنشطة التوعية األخرى بالتنسيق مع قادة مجتمعات المهاجرين حول الوقاية من كوفيد-19.

بناء قدرات وزارة الصحة والمسؤولين في المراكز الحدودّية عند نقاط الدخول وكذلك وزارة الداخلية.

تحســين البنيــة التحتيــة عنــد نقــاط العبــور الحدوديــة البريــة الرئيســية، الســّيما عنــد المعبــر الحــدودّي بيــن تونــس وليبيــا. ويشــمل ذلــك توفيــر الكاميــرات 
الحرارية ومعدات الوقاية الشخصية لجميع الشركاء المعنيين المتواجدين عند نقاط الدخول.

القيــام ببنــاء قــدرات المســؤولين فــي وزارة التربيــة والتعليــم، بمــا فيــه حــول إجــراءات التشــغيل الموّحــدة القائمــة علــى الحقــوق والخاّصــة بخطــط 
اســتمرارية تصريــف األعمــال وأوجــه الترابــط مــع اللوائــح الصحيــة الدوليــة، ووضــع آليــة تنســيق بقيــادة وزارة الصحــة، وتطويــر وتنفيــذ آليــة اإلحالــة عنــد 

نقاط الدخول.

تأمين مرافق المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية الهامة في مراكز الرعاية الصحية.

تقديــم مســاعدة مخصصــة للمهاجريــن الذيــن تقطعــت بهــم الســبل، الســّيما الفئــات األكثــر عرضــة للخطــر مثــل ضحايــا االتجــار واألطفــال المهاجريــن 
غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم الذيــن يواجهــون الفقــر وغالبــا مــا يكونــون عرضــة لخطــر اإلخــالء. وهــذا يشــمل توفيــر المســاعدة القانونيــة 

والمأوى والمواد غير الغذائية والرعاية الصحية.

تلبيــة االحتياجــات األساســية علــى المــدى القصيــر مــن خــالل المنــح النقديــة المتعــددة األغــراض، بالشــراكة مــع المؤسســات الوطنيــة والســلطات 
المحلية المعنّية.

الشرق األوسط  .2

على الصعيد اإلقليمي

المجموع

العراق

20,450,000

(1)  التنسيق والشراكات

(2)  تتّبع التأثيرات على حركة

      التنّقل

(3)  اإلبالغ عن المخاطر 

      وإشراك المجتمع

(4)  رصد تفّشي المرض

(5)  نقاط الدخول

(6) نظام مختبرات الصحة
     الوطنّية

(7)  الوقاية من العدوى 
      والحّد منها 

(8)  إدارة المشتريات
      واللوجستّيات وسالسل 

      اإلمداد 

(9) تنسيق شؤون المخّيمات
     وإدارتها

(10)  إدارة الحاالت واستمرار

         تقديم الخدمات

(11)  الحماية

(12)  معالجة األثر االجتماعي
        واالقتصادي

450,000

1,000,00068,500

1,000,000

1,000,000

2,000,000

3,000,000

1,000,0001,068,500

5,000,000

1,500,000

4,500,000

لبنان

3,000,000

70,000

196,200

84,1001,084,100

280,400

336,500

112,200

1,121,500

336,500

األردن

4,500,000

100,000

1,000,000

500,000

300,000

1,500,000

322,5001,322,500

140,100

سوريا

9,793,000

100,000

137,000

137,000

1,712,000

1,564,000

137,000

1,369,500

3,499,500

1,068,500

2,068,500

المجموع

37,743,000

620,000

1,433,200

2,917,400
`

5,348,500

6,976,200

2,758,500

7,006,000

5,139,600

300,000

800,000
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العراق  

عدد الموّظفين: +1,400 موّظف

المكتب الرئيسي والمكتب الفرعي: بغداد (المكتب الرئيسي)، أربيل، البصرة والموصل و16 محافظة

IRAQPSU@iom.int :جهة االتصال: وحدة دعم برنامج المنظمة الدولية للهجرة في العراق، البريد اإللكتروني

التمويل المطلوب: 20,450,000 $ دوالر أمريكي

لمزيد من المعلومات حول نداء التمويل الخاص بالعراق، الرجاء الضغط على الرابط هنا 

نظرة عامة على البلد :
يهــّدد تفشــي وبــاء كوفيــد-19 بشــّل النظــام الصحــي الهــش والتأثيــر ســلًبا علــى العديــد مــن المجتمعــات التــي ال تــزال مســتضعفة وتتعافى مــن األزمة 

التــي ســّببها نظــام الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وبــالد الشــام. إّن القــدرات الوطنيــة المركزّيــة للوقايــة والتأهــب واالســتجابة ألحــداث الصحــة العامــة 

محــدودة وقــد أضعفــت ســنوات مــن الصــراع والعقوبــات الدولّيــة وانخفــاض لالســتثمارات فــي مجــال الصحــة نظــام الرعايــة الصحيــة. كان نقــص 

الخدمــات العامــة، بمــا فــي ذلــك الرعايــة الصحيــة، مــن بيــن العوامــل التــي أّدت إلــى انــدالع االضطرابــات األهلّيــة طــوال فتــرة 2020-2018، 

الســيما فــي المحافظــات الجنوبيــة، وســّببت عــدم اســتقرار سياســي. يخَشــى أن يتدهــور الوضــع األمنــي، حيــث تســتغل الجماعــات المســلحة أزمــة 

فيروس كوفيد19- لشن هجمات واالستفادة من شكاوى المجتمع لزيادة التجنيد. كما ستؤثر األزمة الجديدة على توافر فرص العمل.

يزيــد طــول الحــدود البرّيــة التــي يســهل اختراقهــا التحــدي المتمثــل فــي إدارة المخاطــر المرتبطــة بحركــة تنّقــل األشــخاص وتفشــي المــرض. فالعــراق بلــد 

مقصــد لضحايــا االتجــار، علمــًا أّن العديــد منهــم اليــوم فــي ظــروف أكثــر هشاشــة. يتعــّرض المهاجــرون والالجئــون فــي العــراق، بمــن فيهــم أولئــك الذيــن 

يعيشــون فــي مخيمــات الالجئيــن وقــد يواجهــون مشــاكل تصريــح اإلقامــة ووضعــًا مالّيــًا صعبــًا، لخطــر شــديد. كمــا تهــدد األزمــة بتفاقــم نقــاط الضعــف 

يعيــش  حيــث  األصليــة،  مناطقهــم  إلــى  عــادوا  داخلــي  نــازح  مليــون  و4.6  عراقــي،  نــازح  مليــون   1.4 لــدى  الحالّيــة  اإلنســانية  األمــة  فــي 

نصفهــم تقريًبــا فــي مناطــق تعانــي مــن ظــروف معيشــية قاســية أو تــزداد قســاوة. أشــار تقييــم حديــث (فــي أبريــل 2020) أجــراه فريــق مصفوفــة تتّبــع 

النــزوح التابــع للمنظمــة الدوليــة للهجــرة أّنــه فــي 68 فــي المائــة مــن المناطــق الفرعيــة، أفــاد معظــم األشــخاص بأنهــم عاطلــون عــن العمــل حالًيــا   أو 

يواجهــون صعوبــات ماليــة. عــالوة علــى ذلــك، فــي 88 فــي المائــة مــن المناطــق الفرعيــة التــي شــاركت فــي التقييــم، شــملت الفئــات األكثــر ضعفــًا 

النازحين والعمال المياومين والمسنين.

https://iraq.iom.int/�les/IOM20%Iraq20%COVID20%19-Response20%Plan.pdf
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تعزيــز قــدرات الحكومــة علــى التنســيق واالســتجابة لتفشــي األمــراض المعديــة واألزمــات األخــرى، الســّيما مــن خــالل إنشــاء منابــر تنســيق متعــددة 
القطاعــات للشــركاء والســلطات الحكوميــة لتنظيــم أنشــطة االســتجابة لكوفيــد-19، والمســاعدة فــي وضــع إجــراءات وسياســات خاّصــة بالهجــرة وإدارة 

الحدود، تشمل أولئك الذين ينسقون عملّية العودة وإحالة المهاجرين المعّرضين للخطر باستخدام نهج قائم على الحقوق.

زيــادة إدراك أثــر كوفيــد-19 علــى حركــة التنّقــل، عبــر عملّيــات المراقبــة والمســح والتقييــم، وإنشــاء نقــاط مراقبــة تدّفــق الســكان عنــد نقــاط العبــور 
الحدودية المختارة ونقاط عبور رئيسية وتأمين الدعم لها.

تحســين فهــم كوفيــد-19 للتصــّدي للمعلومــات الخاطئــة واحتــواء انتشــار المــرض مــن خــالل تنظيــم الحــوار المجتمعــي وجلســات التوعيــة بقيــادة 
المجتمع المحلي، في الميدان وعبر اإلنترنت.

تعزيــز أنظمــة مراقبــة األمــراض علــى المســتوى دون الوطنــي والمحلــي مــن خــالل إنشــاء نقــاط مراقبــة فــي المجتمعــات المحليــة للحــّد مــن انتشــار 
الفيروس بين المناطق المتضررة وغير المتضررة.

تعزيز قدرة الهيئات الحكومية والمســؤولين عند نقاط الدخول على الكشــف عن المســافرين المشــتبه في إصابتهم بـ كوفيد-19 وإدارتهم من خالل 
وضــع إجــراءات تشــغيل موّحــدة لفحــص الحــاالت المشــتبه بهــا والكشــف واإلبــالغ عنهــا وإدارتهــا وإحالتهــا، وتدريــب فــرق صحــة المتواجــدة عنــد الحــدود 

على تنفيذ إجراءات التشغيل الموّحدة هذه وتجهيز / تأهيل نقاط الدخول بالمعدات واإلمدادات.

تعزيــز القــدرة الوطنيــة علــى الوقايــة مــن المــرض والحــّد منــه مــن خــالل تدريــب العامليــن الصحييــن علــى التدابيــر الوقائيــة القياســّية واالحتياطــات 
القائمــة علــى الحــّد مــن انتقــال العــدوى وإجــراء إصــالح وتأهيــل وصيانــة مرافــق الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العاّمــة وتأميــن محطــات غســل 

اليدين بما في ذلك في المستوطنات غير الرسمية.

زيــادة الوصــول إلــى الخدمــات األساســية مــن خــالل دعــم مرافــق الرعايــة الصحيــة لتحديــد وإدارة الحــاالت المشــتبه فيهــا بشــكٍل فّعــال عبــر تنظيــم 
التدريــب علــى المراقبــة واإلبــالغ عــن حــاالت اإلصابــة بكوفيــد-19، وإدارة الحــاالت والوقايــة من المرض والحــّد منه، وتدريب موظفي اإلســعاف على 

كيفّية النقل اآلمن للحاالت المشتبه فيها.

توســيع نطــاق مشــاركة النازحيــن والمجتمعــات المســتضيفة فــي تقييــم المخاطــر وآليــات الرصــد واإلبــالغ وتخطيــط وتنفيــذ تدابيــر التخفيــف مــن آثــار 
ــر علــى المســتوى المحّلــي مــن أجــل تنســيق شــؤون المخّيمــات فــي  ــز مناب ــاء قــدرات قــادة المجتمــع وإنشــاء وتعزي الفيــروس، بمــا فــي ذلــك بن

الداخل وفيما بينها وإدارتها مع مقدمي الخدمات لضمان أن يتم نشر المعلومات المستجّدة حول كوفيد19-.

ضمــان القــدرات الكافيــة لفــرز المصابيــن وعزلهــم فــي المرافــق الصحيــة المدعومــة داخــل المخيمــات؛ تكثيــف التوعيــة الصحيــة ونشــر الرســائل التــي 
تركــز علــى كوفيــد-19؛ وتعزيــز مســارات اإلحالــة لضمــان حصــول ســكان المخيــم علــى الخدمــات الصحيــة فــي الوقــت المناســب، بما في ذلــك خدمات 

الصحة النفسّية والدعم النفسي االجتماعي.

ــة إلــى الخدمــات مــن خــالل دعــم وصــول المهاجريــن  ــة المهاجريــن والمســافرين والنازحيــن والمجتمعــات المحلي ــة ووصــول كاّف ــز دعــم الحماي تعزي
ــة والنقــل  ــة الطارئ ــم المســاعدة النقدي ــوة وتقدي ــرى، وأنشــطة الدع ــات األساســية األخ ــة والخدم ــة الصح ــى خدم ــن تقطعــت بهــم الســبل إل الذي
ــث أمكــن،  ــات المســتضعفة حي ــة لمســاعدة الفئ ــة النفســّية والدعــم النفســي االجتماعــي وفــرق الحماي ــة؛ ونشــر فــرق الصح والترجمــة والمواكب
وكذلــك تخصيــص خطــوط ســاخنة للدعــم النفســي االجتماعــي وللحمايــة إضافــة إلــى أدوات المســاعدة الذاتيــة لدعــم األفــراد أثنــاء اإلغــالق التــام 

وفي الحجر الصحي.

ــع  ــة المشــاريع التاب ــدوق تنمي ــر صن ــرة والمتوســطة عب ــر هشاشــة مــن خــالل دعــم المشــاريع الصغي ــة للمجتمعــات األكث ــة االقتصادي ــادة المرون زي
للمنظمة الدولية للهجرة لتلبية االحتياجات المرتبطة بكوفيد19-، ولتحقيق التعافي االقتصادي.

خّطة االستجابة الرئيسّية للبعثة:
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المملكة األردنّية الهاشمّية

عدد الموّظفين: 393 موّظف

المكتب الرئيسي والمكتب الفرعي: عّمان

 tomeh@iom.int :جهة االتصال: ليلى طومه، البريد اإللكتروني

التمويل المطلوب: 4,500,000 $ دوالر أمريكي

نظرة عامة على البلد :
منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19، نّفذت الحكومة األردنية سلسلة من اإلجراءات للسيطرة على انتشار الفيروس. وكان لها األثر األكبر في 17 مارس/آذار 

2020 بعدما أصدر جاللة الملك عبد الله الثاني مرســومًا ملكّيًا بتفعيل قانون الدفاع رقم 13، من شــأنه أن يمنح رئيس الوزراء ســلطات إضافية إلنفاذ 

مجموعــة مــن اإلجــراءات المرتبطــة بجهــود تحــّد مــن كوفيــد-19. بعــد مــرور ثالثــة أيام على تفعيل قانــون الدفاع، أعلنــت الحكومة عن حظر تجــوال غير محّدد 

األجــل فــي جميــع أنحــاء المملكــة، مّمــا أدى إلــى فــرض قيــود كاملــة أو جزئيــة علــى حركــة تنّقــل األشــخاص والســلع داخــل البــالد وعبــر الحــدود. وقــد أّثــر 

ذلــك بشــكٍل ســلبّي علــى وصــول الســكان المســتضعفين إلــى الخدمــات األساســية، الســيما المهاجريــن والالجئيــن، فضــًال عــن توليــد قــدرًا هائــًال مــن 

الضغط وعبء العمل على نظام الصحة العامة والسلطات المتواجدة عند نقاط الحدود.

فــي إطــار اســتجابة فوريــة لألزمــة، بــدأت المنظمــة الدوليــة للهجــرة بالتنســيق مــع فريــق األمــم المتحــدة القطــري والســلطات الحكوميــة المعنيــة 

ومنظمــات المجتمــع المدنــي، بتقديــم مســاعدة عاجلــة للحكومــة وللمهاجريــن والالجئيــن بشــكل مباشــر مــن خــالل إجــراء تقييمــات لالحتياجــات الهاّمــة؛  

إرســال بعــض الكــوادر الطبيــة إلــى وزارة الصحــة؛ شــراء معــدات الوقايــة الشــخصية والتبــرع بهــا لموظفــي وزارة الصحــة، والســلطات الحدودّيــة عنــد نقــاط 

الدخــول والقــوات المســلحة األردنيــة؛ وشــراء وتوزيــع حــزم المــواد الغذائيــة وغيــر الغذائيــة علــى العمــال المهاجريــن األكثــر ضعفــًا والذيــن فقــدوا مصــدر 

 2019 األّول  أكتوبر/تشــرين  فــي  الدوليــة  العمــل  ومنظمــة  للهجــرة  الدوليــة  المنظمــة  أنشــأت  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  دخلهــم. 

مجموعــة العمــل الوطنيــة المعنّيــة بالهجــرة لمعالجــة القضايــا ذات الصلــة باالتفــاق العالمــي مــن أجــل االهجــرة اآلمنــة والمنظمــة والنظامّيــة فــي األردن. 

وتتألــف المجموعــة حالًيــا مــن ممثليــن عــن وكاالت األمــم المتحــدة مثــل المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، واليونيســيف، 

وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان، ومكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، والمكتــب اإلقليمــي لــألردن. وإذ نمضــي قدمــًا، يمكــن أن 

المســتضعفين  المهاجريــن  إلــى دعــم  الهادفــة  إبــالغ وتنســيق األنشــطة  رئيســًيا فــي  بالهجــرة دوًرا  المعنّيــة  الوطنيــة  العمــل  تلعــب مجموعــة 

أهميــة  علــى  كوفيــد-19  وبــاء  أّكــد  لقــد  بالهجــرة.  حوكمــة  تطويــر  فــي  الحكومــة  دعــم  إلــى  باإلضافــة  المســتضيفة  والمجتمعــات 

تفعيــل مبــدأ "عــدم إغفــال أحــد"، إذ أّن ظــروف المهاجريــن الســيما غيــر النظامييــن منهــم، أصبحــت حرجــة بشــكل خــاص. تّتضــح يومــًا بعــد يــوم آثــار الوبــاء، 

ومــا تعنيــه مــن عواقــب مدّمــرة ســواء فيمــا يتعلــق بصحــة المهاجريــن أو وضعهــم االقتصــادي. مــن أجــل معالجــة هــذه القضايــا، ُتعــّد هــذه المجموعــة 

منصة مفيدة وفعالة في الدفاع عن حقوق واحتياجات المهاجرين في األردن.
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تقديم الدعم الفني لضمان نشر رسائل بشأن مخاطر الفيروس تصل إلى المهاجرين وإدراجهم في خطة االستجابة الوطنية.

توفيــر معــدات الوقايــة الشــخصية لموظفــي الرعايــة الصحيــة فــي البيئــات المختلفــة والمــواد االســتهالكية المختبريــة الالزمــة للوقاية مــن كوفيد-19 
وتشخيص الفيروس.

إنشــاء غرف الفحص والحجر الصحي عند خمس نقاط عبور حدودّية لمنع انتشــار كوفيد-19 مع اســتئناف القوافل التجارية عبورها بين األردن والدول 
المجاورة.

التــي تدعــم المجتمــع  البيئيــة وتعقيــم المستشــفيات  النظافــة  الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة بمــا فــي ذلــك  دعــم أنشــطة 
المستضيف والمهاجرين والالجئين.

شــراء األدويــة والمســتلزمات الطبيــة واآلالت الخاّصــة بتقنّيــة جينكســبيرت ومجموعــة أدوات مواجهــة كوفيــد-19 ودعــم الحكومــة مــن خــالل اســتئجار 
مبنى يستخَدم كحجر صحي للحاالت المعتدلة في حال بلوغ المرافق الموجودة قدرتها على استيعاب المصابين.

توفيــر حــزم المــواد الغذائيــة ولــوازم النظافــة الشــخصّية للعمــال المهاجريــن األشــد ضعفــًا الذيــن يعملــون بموجــب عقــود يوميــة وقــد فقــدوا مصــدر 
دخلهم بسبب حظر التجّول المفروض.

تقديــم المســاعدة علــى المــدى القصيــر للتلبيــة االحتياجــات األساســية مــن خــالل المنــح النقديــة المتعــددة األغــراض لدعــم الالجئيــن المســتضعفين 
المتأثريــن بتعطيــل أســواق العمــل وغيــر المشــمولة حالًيــا ببرامــج دعــم االحتياجــات األساســية األخــرى. تــّم تصميــم المســاعدة المقّدمــة علــى شــكل 
حزمــة أمــان للمســاهمة فــي نفقــات األســرة لتأميــن اإليجــار والميــاه، والمنافــع األخــرى، والطعــام، واســتهداف الالجئيــن الذيــن كانــوا يعيشــون عنــد 
تحــت  الوقــوع  لخطــر  اآلن معّرضــون  كوفيــد-19، وهــم  نتيجــة  قيــود  فــرض  قبــل  المتوّفــرة  العيــش  فــرص ســبل  رغــم  تحتــه  أو  الفقــر  خــط 

ديون ضخمة لتلبية االحتياجات األساسية بسبب فقدان الدخل.

خّطة االستجابة الرئيسّية للبعثة:
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لبنان

عدد الموّظفين: 147 موّظف

المكتب الرئيسي والمكتب الفرعي: بيروت (الكتبي الرئيسي)، بعبدا (مكتب عدد x 2)، طرابلس، القبّيات والصرفند

 jdavisgoff@iom.int :جهة االتصال: جيّمي غوف، البريد اإللكتروني

التمويل المطلوب: 3,000,000 $ دوالر أمريكي

نظرة عامة على البلد :

خّطة االستجابة الرئيسّية للبعثة:

منــذ 29 أبريــل/ نيســان 2020، تــم التأكيــد علــى 688 حالــة إصابــة بكوفيــد-19 فــي لبنــان، بمــا فــي ذلــك 22 حالــة وفــاة. ومــع ذلك، نظــًرا للقــدرة المحدودة 

علــى إجــراء الفحــوص، ُيقــّدر العــدد الفعلــّي لحــاالت اإلصابــة أن يكــون أعلــى بكثيــر. وبســبب أوجــه القصــور التــي تشــوب نظــام الصحــة العامــة فــي 

لبنــان، تــّم اتخــاذ قــرار فــي 16 مــارس يقضــي بفــرض حالــة إغــالق علــى البلــد. تــم إغــالق جميــع األعمــال تجارّيــة غيــر الضروريــة ونقــاط الدخــول باإلضافــة 

إلــى فــرض حظــر تجــول صــارم وقيــود علــى حركــة التنّقــل للحــد مــن تّنّقــل األشــخاص فــي جميــع أنحــاء البــالد. ولعــّل هــذه التدابيــر نجحــت فــي التخفيــف 

من انتشار كوفيد-19؛ إال أّنها سّببت خسائر اقتصادية فادحة، مما زاد من شّدة الوضع االقتصادي الصعب في لبنان.

بصفتهــا عضــًوا فــي اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة الحــدود، عملــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة بشــكل وثيــق مــع المديريــة العامــة لألمــن العــام ووزارة الصحــة 

العامــة لتوفيــر المعلومــات الفنيــة والدعــم المباشــر الســتجابة الحكومــة لألزمــة. وشــمل ذلــك التبــرع بمــواد ومعــدات الوقايــة الشــخصية التــي تبــرز حاجــة 

ماّســة لهــا والمــواد المعّقمــة عنــد نقــاط الدخــول، وتقديــم الدعــم التوجيهــّي حــول كيفّيــة قيــام للحكومــة بتســهيل عــودة المغتربيــن إلــى لبنــان بشــكٍل 

ــاًء علــى طلــب الحكومــة، تعمــل المنظمــة الدوليــة للهجــرة أيًضــا بشــكل وثيــق مــع المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن  آمــن. وبن

عامــل   250.000 بنحــو  ر  يقــدَّ مــا  خاللهــا  مــن  تدعــم  وســائل  إليجــاد  اآلخريــن  الرئيســيين  والشــركاء  العالمــي  األغذيــة  وبرنامــج 

مهاجــر فــي لبنــان، والذيــن أصبــح العديــد منهــم عاطــل عــن العمــل بســبب األزمــة وغيــر قــادر علــى الوصــول إلــى الخدمــات العامــة أو إلــى وســيلة 

للعودة إلى البلد األصل. 

تقديــم مبــادرات تدريــب وبنــاء قــدرات للجهــات المعنّيــة الوطنيــة الرئيســية (مثــل المنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة والســلطات الحكوميــة المحليــة) 

حــول االســتجابة لكوفيــد-19 فيمــا يخــّص الالجئيــن المعّرضيــن للخطــر والمجتمعــات المســتضيفة. وتشــمل الموضوعــات التــي يتــم تناولهــا الحمايــة، 

والكشف عن الفيروس وممارسات الحجر الصحي.

تطويــر ونشــر مــواد إعالمّيــة، تثقيفّيــة ومــواد التواصــل بلغــات مختلفــة علــى الســكان األكثــر ضعفــًا، بمــن فيهــم العمــال المهاجريــن، بتنســيق وثيــق 

مع منظمة الصحة العالمية والسلطات الوطنية.
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نشر متطوعين من المجتمع المحّلي القتفاء أثر المخالطين للمرضى وتتّبع الحجر المنزلي.

دعــم مواقــع الحجــر الصحــّي الخاّصــة بــوزارة الصحــة العامــة والبلديــات ومســتوطنات الالجئيــن ومســتوطنات الخيــام غيــر الرســمية مــن خــالل تزويدهــا 
بالمعدات الالزمة لمراقبة األمراض.

دعم إنشاء وحدات الحجر الصحي وغيرها من المرافق الطبية الرئيسية من خالل تأمين المعدات الالزمة لها.

ــر معــدات  ــز قــدرات المــوارد البشــرية (بمــا فــي ذلــك إعــارة الموّظفيــن وتنظيــم دورات التدريــب) وتوفي دعــم وزارة الصحــة العامــة مــن خــالل تعزي
الوقاية الشخصية ومعدات الكشف الالزمة.

دعم و / أو إنشاء مختبر في مستشفى رفيق الحريري والمختبرات األخرى حسب الحاجة.

شــراء آالت االختبــار (Xpert)، تدريــب العامليــن التقنييــن فــي المختبــرات داخــل المحافظــات للمســاعدة فــي ضمــان إجــراء اختبــار تفاعــل البوليميــراز 
المتسلسل بالشكل الصحيح.

دعــم المرافــق الصحيــة فــي المطــار وعنــد نقــاط العبــور الحدوديــة الرئيســية بالمعــدات وبنــاء القــدرات، خاصــة لموّظفــي وزارة الصحــة العامــة 
اللبنانية.

إنشــاء و / أو دعــم فريــق صحــي متنقــل خــاّص بكوفيد-19وتعييــن كادر صحــي للعمــل فــي مراكــز الحجــر الصحــي بالتنســيق الوثيــق مــع وزارة الصحــة 
العامة والبلديات.

توفيــر المــأوى (الطــارئ / المؤقــت) للعمــال المهاجريــن والالجئيــن الهّشــين خاصــة العــدد الكبيــر مــن المهاجريــن الذيــن أصبحــوا عاطليــن عــن العمــل 
في لبنان وغير قادرين على السفر إلى بالدهم بسبب األزمة.

توفيــر حــزم المســاعدة األساســية (مثــل المــواد غيــر الغذائيــة ولــوازم النظافــة) للعمــال المهاجريــن والالجئيــن وأفــراد المجتمــع المســتضيف األكثــر 
ضعفًا. 
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الجمهورّية العربّية السورّية

عدد الموّظفين: 160 موّظف

المكتب الرئيسي والمكتب الفرعي: دمشق، مركز المنظمة الدولية للهجرة في غازي عنتاب ألنشطة

شمال غرب سوريا

التمويل المطلوب: 9,793,000 $ دوالر أمريكي

 gansart@iom.int :جهة االتصال: جيرالدين أنسارت، البريد اإللكتروني

نظرة عامة على البلد :

خّطة االستجابة الرئيسّية للبعثة:

علــى الرغــم مــن انخفــاض معــدالت اإلصابــة بـــ كوفيــد-19 فــي ســوريا مقارنــة بالــدول المجــاورة، إال أّن المخاطــر المرتبطــة بالوبــاء ال تــزال حــاّدة فــي بلــد 

تضّرر نتيجة 10 ســنوات من الحرب، حيث نزح 6.7 مليون شــخص داخلًيا ولم يبَق إّال ٪47 من المراكز الصحية متوّفر. اتخذت الحكومة الســورية واألطراف 

المســيطرة علــى الشــمال الشــرقي والشــمال الغربــي للبــالد عــدة تدابيــر لتعزيــز القــدرة علــى الحــّد مــن انتقــال كوفيــد-19، بمــا فــي ذلــك فــرض قيــود 

الســفر داخــل البــالد وعبــر نقــاط العبــور الحدوديــة األرضيــة إضافــة إلــى تدابيــر الحجــر الوقائــي. كمــا تــم فــرض حظــر التجــول ووقــف أنشــطة التعليــم 

وغيرها من األنشطة.

تعمــل المنظمــة الدوليــة للهجــرة عــن كثــب مــع وكاالت األمــم المتحــدة األخــرى وشــركائها، ويجــري تنفيــذ أنشــطة اســتجابة تغّطــي معظــم األركان الــواردة 

فــي نــداء المنظمــة الدوليــة للهجــرة، مــع تركيــز األولويــات فــي األشــهر الثالثــة المقبلــة علــى الوقايــة مــن العــدوى والحــّد منهــا، وإدارة المشــتريات 

واللوجستيات وسالسل اإلمداد، واإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمع، وإدارة الحاالت، وتنسيق شؤون المخيمات وإدارتها، وتتبع حركة النقل.

دعم التنسيق بين الوكاالت عبر الحدود والعمل مع السلطات المحلية ووزارة الصحة.

الدعم الفني للمنظمات غير الحكومية التي تقوم بمراقبة نقاط العبور إجراء التقييمات السريعة المرتبطة بكوفيد19-.

دعم الشركاء المنفذين من أجل تعزيز التوعية وآليات التقييم.

توفير معدات الوقاية الشخصية وغيرها من المعدات األساسية الخاّصة بالوباء للشركاء المنّفذين والجهات التقنّية والسلطات المحلية.

زيــادة األنشــطة المرتبطــة بخدمــات الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة، وتوفيــر لــوازم النظافــة والميــاه اإلضافيــة، نشــر المــواد اإلعالمّيــة 

والتثقيفّية ومواد التواصل وتعزيز ممارسات النظافة الصحيحة.

دعم إنشاء محطات فرز المرضى ووحدات الحجر الصحي في المجتمع والمراكز الصحية.
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توفيــر الخيــام وخدمــات الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة مــن خــالل شــركاء المنّفذيــن فــي مراكــز االســتقبال والمخيمــات وغيرهــا مــن 
المواقع.

ــز المســاءلة أمــام الســكان  ــات التواصــل لضمــان المشــاركة وتعزي ــر آلي ــة القائمــة وإشــراك المجتمــع عب ــة والخدمــات االجتماعي ــات الحماي ــز آلي تعزي
المتضّررين في سوريا.

دعم المجتمعات الهّشة للتخفيف من أثر اختالل الرفاه المادي واالجتماعي واالقتصادي وتعطيل التنمية.

دول مجلس التعاون الخليجي  .3

على الصعيد اإلقليمي

المجموع

المجموع البحرين

(1)  التنسيق والشراكات

(2)  تتّبع التأثيرات على حركة
      التنّقل

(3)  اإلبالغ عن المخاطر 
      وإشراك المجتمع

(4)  رصد تفّشي المرض

(6) نظام مختبرات الصحة 
     الوطنّية

(5) نقاط الدخول

(7)  الوقاية من العدوى 
      والحّد منها 

(8)  إدارة المشتريات
      واللوجستّيات 

      وسالسل اإلمداد 

(9) تنسيق شؤون المخّيمات
     وإدارتها

(10)  إدارة الحاالت واستمرار
        تقديم الخدمات

(11)  الحماية

(12)  معالجة األثر االجتماعي 
        واالقتصادي
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مملكة البحرين   

عدد الموّظفين: 12 موّظف

المكتب الرئيسي والمكتب الفرعي: المنامة

 melzarkani@iom.int :جهة االتصال: محّمد الزرقاني، البريد اإللكتروني

التمويل المطلوب: 365,000 $ دوالر أمريكي

نظرة عامة على البلد :

خّطة االستجابة الرئيسّية للبعثة:

فــي فبراير/شــباط 2020، وضعــت حكومــة البحريــن إطــاًرا تحضيرًيــا لالســتجابة لكوفيــد-19. وشــملت التدابيــر فرض قيــود على الســفر، ومراقبة األمراض 

ومعاييــر تشــغيل موّحــدة عنــد نقــاط الدخــول. يشــّكل العمــال المهاجــرون حوالــي ٪80 مــن القــوى العاملة فــي البحرين. وقد تأثرت ســلًبا بســبب انخفاض 

الطلــب علــى المنتجــات والخدمــات نتــج عــن القيــود المفروضــة علــى حركــة التنقــل، مّمــا أدى إلــى البطالــة وقّلــة فــرص العمــل وانخفــاض األجــور. ومــن 

أجــل معالجــة هــذه اآلثــار االجتماعيــة واالقتصاديــة والحــد مــن انتشــار كوفيــد-19، أصــدرت الحكومــة مرســوم عفــو لفتــرة تســعة أشــهر يمّكــن العمــال 

المهاجريــن غيــر الحامليــن للوثائــق الالزمــة مــن تقنيــن إقامتهــم أو مغــادرة البــالد، وإلغــاء أي انتهــاكات ســابقة تتعلــق بالعمــل أو اإلقامــة. كمــا تــّم إنشــاء 

مرافــق إقامــة مؤقتــة لتخفيــف االكتظــاظ فــي مواقــع الســكن، خاصــة فــي العاصمــة. كمــا تــم وضــع تدابيــر خاّصــة بالموظفيــن، مــع تعليــق شــرط دفــع 

رسوم شهرية للعّمال األجانب لمدة ثالثة أشهر.

واســتجابة فوريــة لألزمــة، دعمــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي البحريــن الحكومــة بتطويــر بروتوكــول لتعزيــز الفحوصــات الطبيــة فــي عمليــات العــودة 

الحاليــة. وردًا علــى نيــة الحكومــة لتســهيل اإلنشــاء الســريع لمرافــق اإلقامــة المؤقتــة للعمــال األجانــب الذيــن تقطعــت بهــم الســبل، وضعــت المنظمــة 

الدولية للهجرة بروتوكوالت بالتنسيق مع شركاء األمم المتحدة اآلخرين لتقليل مخاطر العدوى في المناطق المزدحمة.

تقييــم ســريع لتأثيــرات كوفيــد-19 علــى الرفــاه المالــي واالجتماعــي واالقتصــادي ونمــّو العمــال المهاجريــن والمجتمعــات المســتضيفة بالشــراكة مــع 

األمم المتحدة وشركاء القطاع الخاص.

دعــم الحكومــة بالتنســيق مــع منظمــة الصحــة العالميــة لتســهيل وصــول العّمــال المهاجريــن فــي وضــع غيــر نظامــي إلــى الرعايــة الصحيــة الطارئــة، 

السّيما تحديد السبل القانونية للحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك توفير المساعدة التقنية وتطوير إجراءات تشغيل موّحدة. 

تعديــل المــواد اإلعالمّيــة والتثقيفّيــة ومــواد التواصــل التــي أصدرتهــا الحكومــة بشــكٍل يســمح باســتخدامها فــي القطــاع الخــاص والحكومــي، وإعطــاء 

األولويــة للرســائل المناهضــة للوصــم؛ تســّلط هــذه المــواد الضــوء علــى نصائــح عاّمــة عــن الصحــة ومعلومــات قانونيــة متعلقــة بالتدابيــر الوطنيــة 

الموضوعة لدعم العمال المهاجرين مثل سياسات تسوية اإلقامة وفترات العفو.
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تقديــم المشــورة بالتنســيق مــع منظمــة الصحــة العالميــة والشــركاء اآلخريــن المعنييــن، بشــأن االســتراتيجيات اآلمنــة والفعالــة إلدارة تخفيــف قيــود 
السفر ودعم الحكومة خالل هذه المرحلة االنتقالّية، عبر مراقبة األمراض والتعاون عبر الحدود.

تقييــم مرافــق ســكن العّمــال فــي المناطــق الريفّيــة والحدودّيــة. وعــادة مــا تكــون هــذه الوحــدات الســكنّية المخّصصــة للعمــال األجانــب والتــي يملكهــا 
أربــاب العمــل شــديدة االكتظــاظ وعبــارة عــن أمــكان ســكن أساســّية النتشــار عــدوى كوفيــد-19 بشــكٍل ســريع. يمكــن للمنظمــة الدوليــة للهجــرة تطويــر 
وتطبيــق إجــراءات تشــغيل موّحــدة خاّصــة بكوفيــد-19، وتقديــم المشــورة بشــأن الخطــوات التــي يجــب اتخاذهــا لتخفيــف االكتظــاظ فــي هــذه المرافق، 

وضمان الوصول إلى محطات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية واتخاذ التدابير المناسبة لمنع الفاشيات واالستجابة لها.

تقديــم المســاعدة بالتنســيق مــع مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، والســفارات المعنّيــة والحكومــة فــي اإلفــراج المســتمر عــن 
ــة الصحيــة والمــأوى المناســب وعــدم تعرضهــم لمخاطــر  الموقوفيــن بتهمــة مخالفــة قوانيــن الهجــرة وضمــان حصــول المفــَرج عنهــم علــى الرعاي

االستغالل.

ــر الراغبيــن فــي البقــاء والذيــن يفّضلــون  ــر القادريــن و / أو غي ــة المدعومــة للمهاجريــن غي ــذ برنامــج العــودة الطوعي دعــم الحكومــة للبــدء فــي تنفي
ــّراء  ــات ج ــات والخدم ــى المنتج ــب عل ــاّد فــي الطل ــن نقــص ح ــة ع ــة الناتج ــد البطال ــع تزاي ــة. م ــة االقتصادّي ــر البيئ ــى بالدهــم بســبب تغّي ــودة إل الع

كوفيد-19، يرغب العديد من العمال المهاجرين في العودة إلى بلدانهم األصل وقد يحتاجون إلى الدعم للقيام بذلك.

ــن مســاكن الطــوارئ والمــواد  ــًا، الســتخدامه مــن أجــل تأمي ــر ضعف ــات األكث ــة مباشــرة للفئ ــدوق إعان ــن بإنشــاء وإدارة صن ــه الشــركاء المعنيي توجي
الغذائية وغير الغذائية األساسية، بما فيه لوازم النظافة ودعم العودة عند الرغبة.

العمل على تكثيف اليد العاملة في الخطوط األمامية على تقديم اإلســعافات األولية النفســية وإدراك أثر كوفيد-19 على العناصر المحّددة ألوجه 
ضعف العمال المهاجرين الدوليين، من أجل تحديد َمن هم األكثر ضعفًا بينهم وإحالتهم للحصول على المزيد من المساعدة.
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المملكة العربّية السعودّية

عدد الموّظفين: إّن المنظمة الدولية للهجرة هي حاليًا وكالة غير مقيمة وجزء من فريق األمم المتحدة القطري في المملكة

ولديها موّظفان (2) ومستشار واحد (1) مقيمون في البلد

المكتب الرئيسي والمكتب الفرعي: ال يوجد

 melzarkani@iom.int :جهة االتصال: محّمد الزرقاني، البريد اإللكتروني

التمويل المطلوب: 330,000 $ دوالر أمريكي

نظرة عامة على البلد :
تســتقبل المملكــة العربيــة الســعودية أكثــر مــن 13 مليــون مهاجــر دولــي، معظمهــم مــن العمــال المهاجريــن العامليــن فــي قطاعــي البنــاء والصناعــة. 

تشــمل الفئــات الهّشــة بشــكل خــاص العمــال المهاجريــن ذوي الدخــل المحــدود، والذيــن يعيشــون فــي ظــروف اكتظــاظ و / أو فــي مرافــق الســكن 

المخّصصــة للعّمــال إضافــة إلــى َمــن هــم فــي وضــع غيــر نظامــي. تحمــل اآلثــار االقتصاديــة لهــذا الوبــاء تأثيــرًا غيــر متناســب علــى العمــال المهاجريــن، 

ــة فــرص العمــل، واالنخفــاض الكبيــر فــي التحويــالت الماليــة المرســلة إلــى بلــدان  الســيما فيمــا يتعلــق بفقــدان الوظائــف، وانخفــاض األجــور، وقّل

المنشأ. ونتيجة لذلك، يجد المزيد من العمال المهاجرين أنفسهم في أوضاع غير نظامّية.

استجابة منها ألزمة كوفيد-19، فرضت حكومة المملكة العربية السعودية حظر تجول وقيود صارمة على السفر، بينما اقترحت 25 مستشفى للحصول 

علــى العــالج. نفــذت الحكومــة أيًضــا سياســات للتخفيــف مــن األضــرار االقتصاديــة ولدعــم الشــركات بمــا فــي ذلــك تقديــم حزمــة تحفيــز اقتصــادي بقيمــة 

تزيــد عــن 70 مليــار ريــال ســعودي والتخفيــف المؤقــت مــن القيــود المفروضــة علــى حركــة تنقــل العمــال المهاجريــن مــن رّب عمــل إلــى آخــر للحــّد مــن 

تســريح العمــال وزيــادة إمكانّيــة انتقالهــم فيمــا بيــن شــركات القطــاع الخــاص بــدون شــروط. تقــّدم الحكومــة الفحــص والعــالج المرتبــط بكوفيــد-19 بشــكل 

مجانــي لجميــع العمــال المهاجريــن، بغــض النظــر عــن وضعهــم القانونــي، وتبــذل جهــدًا للتخفيــف مــن اكتظــاظ مراكــز التوقيــف مــن خــالل اإلفــراج عــن 

العمال المهاجرين المّتهمين بمخالفة قوانين الهجرة.

ــواء العمــال األجانــب الذيــن تقطعــت بهــم الســبل، وضعــت  ــة اإلنشــاء الســريع لوحــدات الســكن المؤقتــة إلي ورّدًا علــى عــزم الحكومــة تســهيل عملّي

المنظمــة الدوليــة للهجــرة بروتوكــوالت بالتنســيق مــع شــركاء األمــم المتحــدة اآلخريــن للمســاعدة فــي الحــّد مــن مخاطــر انتقــال العــدوى فــي المناطــق 

المكتّظــة. كمــا وضعــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة وثيقــة شــّجعت فيهــا علــى زيــادة الضمانــات فــي عملّيــة إدارة العــودة إلــى الوطــن اســتجابة لإلفــراج 

المحتمل عن المهاجرين الموقوفين في المملكة العربية السعودية واحتمال عودتهم إلى بالدهم.
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إجــراء تحليــل خــاّص بالعواقــب المتأتّيــة عــن كوفيــد-19 علــى العمال المهاجرين والمجتمعات المســتضيفة، مع التركيز بشــكل خــاص على المضاعفات 
واآلثار االجتماعية واالقتصادية الفورية والقصيرة والمتوسطة األجل. ويتم ذلك بالشراكة مع األمم المتحدة وكيانات القطاع الخاص المعنّية. 

دعــم الحكومــة بالتنســيق مــع منظمــة الصحــة العالميــة لتســهيل وصــول العّمــال المهاجريــن فــي وضــع غيــر نظامــي إلــى الرعايــة الصحيــة الطارئــة، 
السّيما تحديد السبل القانونية للحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك توفير المساعدة التقنية وتطوير إجراءات تشغيل موّحدة. 

ــة ومــواد التواصــل التــي أصدرتهــا الحكومــة بشــكٍل يســمح باســتخدامها فــي القطــاع الخــاص  ــة والتثقيفّي االســتمرار فــي نشــر المــواد اإلعالمّي
والحكومــي، وإعطــاء األولويــة للرســائل المناهضــة للوصــم. وهــي تشــمل المشــورة الصحيــة باإلضافــة إلــى المعلومــات المتعلقــة بالحلــول 
القانونيــة الســّيما تســوية اإلقامــة واالســتفادة مــن برامــج العفــو. وهــذا مــن شــأنه أن يدعــم عمليــة صنــع القــرار لــدى العمــال المهاجريــن بينمــا 

يّتخذون إّما قرار البقاء خالل أزمة كورونا، أو العودة إلى المملكة العربية السعودية خالل فترة التعافي للعمل.

تقديــم المســاعدة الفنيــة للحكومــة مــن خــالل عمليــة إدارة تخفيــف قيــود الســفر، وتقديــم المشــورة بشــأن التدابيــر الالزمــة إلدارتهــا بشــكل آمــن 
وفّعال، عبر مراقبة األمراض والتعاون عبر الحدود. ويتم ذلك بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والنظراء المعنيين اآلخرين. 

تقييــم مرافــق ســكن العّمــال المخّصصــة للعمــال األجانــب والتــي يملكهــا أربــاب العمــل، خاّصــة فــي المناطــق الريفّيــة والحدودّيــة. وبمــا أّنــه غالبــًا مــا 
تكــون هــذه الوحــدات الســكنّية شــديدة االكتظــاظ، تعتَبــر أمــكان ســكن أساســّية النتشــار عــدوى كوفيــد-19 بشــكٍل ســريع. يمكــن للمنظمــة الدوليــة 
للهجرة تطوير وتطبيق إجراءات تشــغيل موّحدة خاّصة بكوفيد-19، وتقديم المشــورة بشــأن الخطوات التي يجب اتخاذها لتخفيف االكتظاظ في هذه 

المرافق، وضمان الوصول إلى محطات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية واتخاذ التدابير المناسبة لمنع الفاشيات واالستجابة لها.

ــة بالشــراكة مــع مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، فــي اســتمرار اإلفــراج عــن الموقوفيــن  دعــم الحكومــة والســفارات المعنّي
بتهمة مخالفة قوانين الهجرة وضمان حصول المفَرج عنهم على الرعاية الصحية والمأوى المناسب وعدم تعرضهم لمخاطر االستغالل.

مســاعدة الحكومــة للبــدء فــي تنفيــذ برنامــج العــودة الطوعيــة المدعومــة للمهاجريــن غيــر القادريــن و / أو غيــر الراغبيــن فــي البقــاء والذيــن يفّضلــون 
العــودة إلــى بالدهــم. ســيهدف هــذا الدعــم فــي المقــام األول أولئــك الذيــن تأثــروا ســلًبا بـــوباء كوفيــد-19، علــى شــكل البطالــة المســتمّرة و / أو 

النقص في فرص العمل.

دعــم الشــركاء المعنييــن مــن أجــل إنشــاء وإدارة صنــدوق إعانــة مباشــرة للمهاجريــن األكثــر ضعفــًا، الســتخدامه مــن أجــل تأميــن مســاكن الطــوارئ 
والمواد الغذائية وغير الغذائية األساسية، بما فيه لوازم النظافة ودعم العودة عند الرغبة.

تدريــب اليــد العاملــة فــي الخطــوط األماميــة علــى تقديــم اإلســعافات األوليــة النفســية وإدراك أثــر كوفيــد-19 علــى العناصــر المحــّددة ألوجــه ضعــف 
العمال المهاجرين، من أجل تحديد َمن هم األكثر ضعفًا بينهم وإحالتهم للحصول على المزيد من المساعدة.

خّطة االستجابة الرئيسّية للبعثة:
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دولة الكويت

عدد الموّظفين: 9 موّظفين

المكتب الرئيسي والمكتب الفرعي: مدينة الكويت

،Iereiqat@iom.int :جهة االتصال: إيمان عريقات، البريد اإللكتروني

Mserageldin@iom.int :وميادة سيراج الدين، البريد اإللكتروني 

التمويل المطلوب: 330,000 $ دوالر أمريكي

نظرة عامة على البلد :
اّتخــذت حكومــة الكويــت عــدة تدابيــر لتعزيــز قــدرة الدولــة علــى منــع انتقال فيــروس كوفيد-19 ، بما في ذلك اإلغــالق المؤقت لحركة النقــل الجوّية التجارّية 

واإلغــالق الجزئــي لنقــاط العبــور الحدوديــة األرضيــة، باســتثناء نقــل الســلع والشــحن وعــودة المواطنيــن الكويتييــن. حاليــًا، تــّم فتــح المعابــر عنــد نقــاط 

الدخــول لتســهيل عــودة المواطنيــن الكويتييــن، مــع تطبيــق إجــراءات الحجــر الصحــي علــى جميــع العائديــن. أّدت القيــود المفروضــة علــى حركــة التنقــل 

إلــى عــدم قــدرة العديــد مــن العمــال بعقــود مؤّقتــة علــى تجديــد إقاماتهــم، مــع تواجــد البعــض منهــم فــي وضــع غيــر نظامــي لفتــرة مــن الوقــت. تقــوم 

وزارة الداخليــة بتســهيل العــودة اإلنســانّية / المدعومــة إلــى بــالد األصــل، بشــرط أن يغتنــم العمــال بعقــود مؤّقتــة الفرصــة للتّقــدم بطلــب العفــو. فَمــن 

ال يقوم بهذه الخطوة، قد يجد نفسه عرضة للتوقيف التعسفي والترحيل.

ــة  ــة بشــأن عملّي ــة العامــة للقــوى العامل ــة والهيئ ــوزارة الداخلي ــم الدعــم والمســاعدة التقنييــن ل ــة للهجــرة فــي الكويــت تقدي تواصــل المنظمــة الدولي

تطبيــق بروتوكــول خــاص بمنــح العفــو والتدابيــر اإلنســانية، بــدًءا بمســح وتقييــم المستشــفيات الميدانيــة ومراكــز االســتقبال وأماكــن إيــواء الحصليــن 

علــى العفــو. كمــا تشــارك المنظمــة الدوليــة للهجــرة بشــكل فعلــّي فــي التنســيق والتواصــل مــع المجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة العاملــة 

فــي مجتمعــات المهاجريــن فــي الميــدان. تعمــل المنظمــة أيًضــا مــع شــركاء األمــم المتحــدة اآلخريــن لتفصيــل التوصيــات الفنيــة الهادفــة إلــى توجيــه 

المتحــدة  األمــم  مجموعــة  رئيســة  باعتبارهــا  والموظفيــن.  العمــل  أربــاب  بيــن  الوعــي  زيــادة  إلــى  باإلضافــة  لكوفيــد-19   الحكومــة  اســتجابة 

للتواصــل فــي الكويــت، وبالتعــاون مــع الشــركاء اآلخريــن، تقــود المنظمــة الدوليــة للهجــرة عملّيــة نشــر مــواد التوعيــة لتوجيــه أربــاب العمــل والموظفيــن، 

وخاصة في قطاع الخدمة المنزلّية، من أجل تيسير عملّية التفاعل اليومي والحفاظ على حقوق والتزامات كّل من الطرفَين.

خّطة االستجابة الرئيسّية للبعثة:
توفير الدعم الفني الشامل الخاص بكوفيد-19  للحكومة فيما يتعلق بالعودة المدعومة للعّمال بعقود مؤقتة.

ــت بالتعــاون مــع الشــركاء  ــاء الكوي ــع أنح ــة فــي جمي ــن فــي الخدمــة المنزلي ــاب العمــل والعاملي ــة تســتهدف أرب ــر ونشــر مــواد ورســائل توعي تطوي

المعنيين والحكومة.
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تيســير عملّيــة إنتــاج معــدات الوقايــة الشــخصية مــن قبــل شــركاء منظمــات المجتمــع المدنــي الناشــطين فــي مجتمعــات المهاجريــن الهّشــة فــي 
كافــة أرجــاء الكويــت والتــي تســتمر فــي أداء عملهــا اليومــي دون الحصــول علــى معــدات الوقايــة الشــخصية الضرورّيــة. وُيذَكــر أّن أعــداًدا كبيــرة مــن 
العّمــال بعقــود مؤقتــة لــدى الشــركات الصغيــرة والمتوســطة وفــي قطــاع البنــاء تواصــل أداء مهامهــا اليوميــة وفــي معظــم الحــاالت دون اســتخدام 
معــدات الوقايــة المناســبة. ســتقوم منظمــات المجتمــع المدنــي الميدانّيــة المتواجــدة فــي مجتمعــات مختلفــة بتصنيــع معــدات الوقايــة الشــخصية 

وتوزيعها على الفئات المعّرضة للخطر.

المســاعدة فــي تســهيل العــودة الطوعيــة واالندمــاج فــي الوطــن مــن الكويــت وقطــر وعمــان، بانتظــار عملّيــة اســتئناف الرحــالت الجويــة التجاريــة 
للمضــي قدمــًا فــي تأميــن عــودة بشــكل إنســاني يحفــظ كرامــة العائديــن إلــى بلدهــم األصــل. توقفــت عمليــات العــودة الطوعّيــة واالندمــاج فــي 
الــدول العربّيــة فــي الخليــج العربــي بشــكل مفاجــئ فــي شــهر مــارس بســبب تعليــق الرحــالت الجويــة وقــرارات اإلغــالق المّتخــذة لمكافحــة انتشــار 
موظفــو  يواصــل  واالندمــاج،  الطوعيــة  بالعــودة  والســماح  مســارها  التجاريــة  الجويــة  الرحــالت  اســتئناف  وبانتظــار    .19- كوفيــد  فيــروس 

المنظمة الدولية للهجرة فحص المهاجرين وتحديد َمن هم عرضة للخطر والتوافق مع البعثات األخرى.

إعــداد وثيقــة التوجيــه التقنــي للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة حــول التخفيــف مــن األضــرار االقتصاديــة الناتجــة عــن اإلغــالق التــام التــي تكّبدهــا 
ــم الشــركات  ــة لدع ــا الحكوم ــدة تقّدمه ــة مؤك ــزم تحفيزّي ــى ح ــع المنظمــات الشــريكة. وهــذا يعتمــد عل ــك بالتنســيق م ــة وذل العمــال بعقــود مؤّقت

الصغيرة والمتوسطة أثناء فترة اإلغالق التام.



35

اإلمارات العربّية المّتحدة

عدد الموّظفين: إّن المنظمة الدولية للهجرة هي حاليًا وكالة غير مقيمة وجزء من فريق األمم المتحدة القطري

في اإلمارات ولديها موّظف واحد (1) مقيم في البلد

المكتب الرئيسي والمكتب الفرعي: ال يوجد

 melzarkani@iom.int :جهة االتصال: محّمد الزرقاني، البريد اإللكتروني

التمويل المطلوب: 320,000 $ دوالر أمريكي

نظرة عامة على البلد :
يشــّكل المهاجــرون الدوليــون 87.9 فــي المائــة مــن إجمالــي الســكان فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ويبلغ عددهم 8.6 مليون نســمة، منهــم 26.3 في 

المائــة مــن النســاء. تعَتَبــر مســاهمات العمــال المهاجريــن فــي قطاعــات االقتصــاد الحيويــة ضروريــة فــي ظــّل جائحــة كوفيــد-19 . تــؤّدي اآلثــار الصحيــة 

ــة  ــه إلــى عواقــب اجتماعيــة واقتصاديــة حــاّدة علــى العمــال المهاجريــن. وهــذا يشــمل البطال ــر المتخــذة للحــّد مــن انتقال ــلفيروس والتدابي المباشــرة لـ

المؤقتــة أو الدائمــة، األمــر الــذي يســّبب انخفاضــًا فــي الدخــل ويزيــد مــن عزلتهــم. أّمــا األعــراض الثانويــة لهــذه اآلثــار فتقتصــر علــى عــدم القــدرة علــى 

شــراء اللــوازم األساســّية ودعــم األســر فــي بلــدان المنشــأ مــن خــالل التحويــالت المالّيــة. لقــد اتخــذت حكومــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــّدة تدابيــر مــن 

التجــول  الحــدود وحظــر  عنــد  الصحــي. وهــي تتضّمــن فــرض ضوابــط صارمــة  أثــره  حــّدة  انتشــار كوفيــد-19  والتخفيــف مــن  الحــد مــن  شــأنها 

للحــّد مــن انتقــال الفيــروس؛ إنشــاء لجنــة مركزيــة ومركــز عمليــات لتنســيق فــرق العمل المســؤولة عن تحليــل اآلثار المختلفــة لـــكوفيد-19 ؛ وتنفيذ حمالت 

التعقيــم والتطهيــر علــى الصعيــد الوطنــي. كمــا قّدمــت الحكومــة إعانــات للشــركات للتخفيــف مــن تأثيــرات الفيــروس االقتصاديــة؛ وأغلقــت المــدارس؛ 

وقامت بتجديد تصاريح إقامة لألجانب بشكل موقت؛ وتغطية تكاليف التشخيص والعالج المتأتّية عن كوفيد-19 .

وفــي إطــار اســتجابة فوريــة لألزمــة، دعمــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي اإلمــارات تنســيق وتطويــر العديــد مــن الخطــط الرئيســّية للتأهــب واالســتجابة 

للحــّد مــن أثــر الفيــروس. وتجاوبــًا مــع رغبــة الحكومــة فــي اإلفــراج عــن (ورّبمــا تســهيل عــودة) المهاجريــن الموقوفيــن فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 

أعّدت المنظمة الدولية للهجرة أيضًا وثيقة للحّث على ضمانات إضافّية فيما يتعّلق بإدارة العودة مع مراعاة انتشار الوباء.

خّطة االستجابة الرئيسّية للبعثة:
تقييــم كيفيــة تأثيــر كوفيــد-19  علــى العمــال المهاجريــن والمجتمعــات المســتضيفة فــي البلــد، ال ســيما فيمــا يتعلــق برفائهــم المالــي واالجتماعــي 

واالقتصاد، بالشراكة مع األمم المتحدة ونظرائها في القطاع الخاص. 

دعــم الحكومــة بالتنســيق مــع منظمــة الصحــة العالميــة لتســهيل وصــول العمــال المهاجريــن فــي وضــع غيــر نظامــي إلــى الرعايــة الصحيــة الطارئــة، 

السّيما تحديد السبل القانونية للحصول على الرعاية الطبية، وتوفير المساعدة التقنية وتطوير إجراءات التشغيل الموحدة.
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تعزيــز نشــر المــواد اإلعالمّيــة والتثقيفّيــة ومــواد التواصــل التــي وضعتهــا الحكومــة والمســتهِدفة ألربــاب العمــل فــي القطــاع الخــاص والحكومــة، 
مــع تســليط الضــوء علــى الرســائل المناهضــة للوصــم وإعطــاء المشــورة الصحيــة. كمــا ســيتّم ذكــر معلومــات واضحــة عــن الســبل القانونيــة المتاحــة 
للعمــال المهاجريــن، كاالســتفادة مــن برامــج العفــو وسياســات تســوية األوضــاع. وهــذا مــن شــأنه أن يدعــم عمليــة صنــع القــرار لــدى العمــال 

المهاجرين بينما يّتخذون إّما قرار البقاء خالل أزمة كورونا، أو العودة المحتملة إلى اإلمارات خالل فترة التعافي للعمل.

ــة إلدارة  ــة واآلمن ــر الفعال ــن، بشــأن االســتراتيجيات والتدابي ــة والشــركاء اآلخري ــة العالمي ــم التوجيهــات للحكومــة بالتنســيق مــع منظمــة الصح تقدي
تخفيف قيود السفر، من خالل مراقبة األمراض والتعاون عبر الحدود.

تقييم مرافق سكن العّمال المخّصصة للعمال األجانب والتي يملكها أرباب العمل، باعتبارها أمكان سكن أساسّية النتشار عدوى كوفيد-19 بشكٍل 
ســريع خاّصــة تلــك الشــديدة االكتظــاظ. يمكــن للمنظمــة الدوليــة للهجرة تطوير وتطبيق إجراءات تشــغيل موّحــدة خاّصة بكوفيد-19، وتقديم المشــورة 
بشــأن الخطــوات التــي يجــب اتخاذهــا للحــّد مــن االكتظــاظ فــي هــذه المرافــق، وضمــان الوصــول إلــى محطــات الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة 

الصحية واتخاذ التدابير المناسبة لمنع الفاشيات واالستجابة لها.

ــة والحكومــة بالتعــاون مــع مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، فــي اســتمرار اإلفــراج عــن الموقوفيــن  دعــم الســفارات المعنّي
بتهمــة مخالفــة قوانيــن الهجــرة. ويمكــن للمنظمــة الدوليــة للهجــرة تقديــم المشــورة بشــأن اســتراتيجيات حصــول المفــَرج عنهــم علــى الرعايــة الصحيــة 

والمأوى المناسب وعدم تعرضهم لمخاطر االستغالل.

مســاعدة الحكومــة فــي إنشــاء وإدارة برنامــج العــودة الطوعيــة المدعومــة للعمــال المهاجريــن غيــر القادريــن و / أو غيــر الراغبيــن فــي البقــاء والذيــن 
يفّضلــون العــودة إلــى بالدهــم. إّن النقــص الحــاد فــي الطلــب علــى المنتجــات والخدمــات يــؤّدي إلــى إلغــاء عــدد كبيــر مــن وظائــف العمــال المهاجريــن 

الذين قد يستفيدون من الدعم في عودتهم إلى بالدهم.

دعــم الشــركاء المعنييــن مــن أجــل إنشــاء وإدارة صنــدوق إعانــة مباشــرة للمهاجريــن األكثــر ضعفــًا، الســتخدامه مــن أجــل تأميــن مســاكن الطــوارئ 
والمواد الغذائية وغير الغذائية األساسية، بما فيه لوازم النظافة ودعم العودة عند الرغبة.

تدريــب اليــد العاملــة فــي الخطــوط األماميــة علــى تقديــم اإلســعافات األوليــة النفســية وإدراك أثــر كوفيــد-19  علــى العناصــر المحــّددة ألوجــه ضعــف 
العمال المهاجرين، من أجل تحديد َمن هم األكثر ضعفًا بينهم وإحالتهم للحصول على المزيد من المساعدة.
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اليمن

عدد الموّظفين: 612 موّظف (580 في اليمن و32 خارج اليمن)

المكتب الرئيسي والمكتب الفرعي: صنعاء والمكاتب الفرعّية في الحديدة ومأرب

 وعدن ومكاتب أخرى تابعة في المحافظات الـ 22 كاّفة

iomyemenpsumt@iom.int :جهة االتصال: فريق وحدة دعم برامج المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، البريد اإللكتروني

التمويل المطلوب: 15,000,000 $ دوالر أمريكي

   

نظرة عامة على البلد :
جعــل الصــراع المســتمر اليمــن مــن بيــن أكثــر البلــدان هشاشــة فــي العالــم، ومــن المحتمــل أن يــؤدي أثر تفشــي كوفيــد-19  إلــى تدهور بلٍد مــازال يعاني 

علــى نطــاق واســع مــن انعــدام األمــن الغذائــي وســوء التغذيــة وتدّنــي قــدرات الصحــة العاّمــة وانتشــار األمــراض المعديــة األخــرى الســّيما الكوليــرا. 

ويحــّذر الخبــراء أّنــه مــن المرجــح أن ينتشــر الفيــروس بشــكٍل أســرع وعلــى نطــاق أوســع وبــأن يحمــل عواقــب أشــّد فتــكًا منــه فــي معظــم البلــدان األخــرى. 

ســيصابون  اليمــن  فــي  الســكان  مــن  المائــة  فــي   55 أّن  إلــى  التقديــرات  تشــير  الفيــروس،  وطــأة  مــن  التخفيــف  تدابيــر  اّتخــاذ  ورغــم 

ل حوالي 42000 حالة وفاة  - وهي نتائج ســترِهق مرافق الرعاية  بالعدوى، وســيحتاج 300.000 شــخص منهم للدخول إلى المستشــفى في حين تســجَّ

الصحيــة الحاليــة الهّشــة إرهاقــًا تاّمــًا. اتخــذت الســلطات اليمنيــة العديــد مــن اإلجــراءات للحــّد مــن انتقــال كوفيد-19 شــملت إغــالق الحدود الجويــة والبرية و 

نقاط العبور الحدودية الزرقاء وفرض حظر التجول على مستوى المحافظات.

ترّكــز خّطــة اســتجابة األمــم المتحــدة لكوفيــد-19  فــي اليمــن علــى خمــس أولوّيــات: منــع انتقــال الفيــروس؛ تحديــد ومعالجــة حــاالت اإلصابــة؛ اإلبــالغ عــن 

المخاطــر وإشــراك المجتمــع؛ حمايــة نظــام الرعايــة الصحيــة الحالــي؛ ومواصــالت عمليــات المســاعدة اإلنســانية. تســاهم المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي 

ــة للســكان المتنقليــن، وتعديــل  ــر كوفيــد-19 مــن خــالل ضمــان اســتمرارية الخدمــات األساســية والحيوّي الجهــود المنّســقة مــن أجــل التخفيــف مــن أث

اســتجابتها المتعددة القطاعات لمواجهة التحّديات التي فرضها كوفيد19-. بالتنســيق مع الســلطات والجهات الفاعلة اإلنســانية األخرى، نجحت المنظمة 

الدوليــة للهجــرة بالدعــوة إلــى شــمل المهاجريــن والنازحيــن فــي خطــة االســتجابة علــى المســتوى الوطنــي فــي محاولــة منهــا للحــّد مــن التمييــز والنــزوح 

القسري وحاالت التوقيف.

تعتــزم المنظمــة الدوليــة للهجــرة االســتمرار فــي تأميــن الخدمــات اإلنســانية بشــكل متواصــل وشــمل التدابيــر الخاّصــة بكوفيــد-19  فــي كاّفــة األنشــطة 

اإلنســانية الجارية. وتشــير إحدى الركائز األساســية التي تســتند إليها الخطة الوطنية لالســتجابة لكوفيد19- إلى أّنه من دون الوصول إلى خدمات الرعاية 

الصحيــة الحرجــة، والميــاه والصــرف الصحــي، والدعــم الغذائــي والوقايــة مــن األمــراض بشــكل عــام، قــد تشــهد اليمــن المزيــد مــن حــاالت الوفيــات وآثــار 

كوفيد19- السلبّية. ستشمل استراتيجية المنظمة الدولية للهجرة في اليمن أنشطة الوقاية واالستجابة للفيروس في برامجها الحالية مع التركيز على 

النازحيــن والمهاجريــن. حــّددت البعثــة ثــالث أولويــات رئيســية فــي إطــار هــذه االســتراتيجية تتماشــى مــع خطــة كوفيــد-19 الوطنيــة، كاآلتــي: تعزيــز نظــام 

ــن  ــات النازحي ــة المالئمــة؛ واالســتجابة الســريعة الحتياج ــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحي ــى خدمــات المي ــة؛ ضمــان الوصــول إل ــة الصحي الرعاي

والمهاجرين من خالل تأمين خدمات الحماية والصحة والمأوى والمواد غير الغذائية.

/https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid19-/report-12-global-impact-covid-19وفقًا لنتائج النموذج المستخدم من قبل كلّية إمبريال في لندن  6
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تعّقــب أمــكان تواجــد المهاجريــن الذيــن تقطعــت بهــم الســبل والســكان المســتضعفين عنــد نقــاط الدخــول المختلفــة فــي جميــع أنحــاء البــالد، بمــا 
فــي ذلــك نقــاط مراقبــة التدفــق التابعــة لمنظمــة الدوليــة للهجــرة، وتعزيــز شــبكتها مــن مقّدمــي المعلومــات الرئيســيين لإلبــالغ عــن تدابيــر الحــّد مــن 

المخاطر والخطوات الميدانّية الناجمة عن فيروس كوفيد-19 ، كفرض قيود على حركة التنّقل الداخلية.

تنفيــذ أنشــطة خاّصــة باإلبــالغ عــن المخاطــر وإشــراك المجتمــع إضافــة إلــى حمــالت التوعيــة فــي مواقــع النــزوح والمجتمعــات التــي تســتضيف 
أعــدادًا كبيــرة مــن النازحيــن. كمــا تســتمر أنشــطة تعزيــز النظافــة الشــخصّية إلــى جانب نشــر رســائل تتعّلــق بكوفيد -19 ، كما ســتقوم المنظمــة الدولية 
للهجــرة بتوزيــع معــدات الوقايــة الشــخصية فــي المجتمعــات المعّرضــة للخطــر، خاصــة تلــك المســتضيفة لمجموعــات كبيــرة مــن النازحيــن مثــل مدينــة 

مأرب.

المســاهمة فــي وضــع النظــم الوطنيــة لمراقبــة األمــراض مــن خــالل دعــم وزارة الصحــة العامــة والســكان وفــرق االســتجابة الســريعة التابعــة لهــا 
للمراقبة والفحص وتأمين الموارد البشرية والتدريب والمعدات.

مــن خــالل تدريــب موظفــي وزارة الصحــة العامــة والســكان علــى مراقبــة العــدوى والحــّد منهــا عنــد نقــاط الدخــول، تدعــم المنظمــة الدوليــة للهجــرة 
ــاه النظيفــة  ــر مــا يكفــي مــن المي ــد نقــاط الدخــول. وتضمــن المنظمــة توفي ــات عن ــي واإلحــاالت وجمــع البيان ــوزارة بالفحــص الطب فــي اليمــن ال

واآلمنة للشرب وغسل اليدين، وكذلك مرافق الصرف الصحي وأنظمة إدارة النفايات.

تدريــب العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة علــى تدابير مراقبة عدوى كوفيــد-19  والحّد منها وتخزين كاّفة اإلمدادات الطبية األساســية في المرافق 
التــي تدعمهــا المنظمــة الدوليــة للهجــرة. باإلضافــة إلــى ذلــك، ســيتم توفيــر األدوات والتوجيهــات للســلطات المحليــة والوطنيــة بشــأن الحــّد األدنــى 
مــن معاييــر الحجــر الصحــي والعــزل بمــا يتماشــى مــع المبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة الصحــة العالميــة. ويجــري تأميــن خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي 
والنظافــة العاّمــة الكافيــة فــي المرافــق الصحيــة والمستشــفيات ومواقــع النــزوح وفــي المجتمعــات التــي تســتضيف أعــداًدا كبيــرة مــن النازحيــن. 
ــار حاجــات المهاجريــن والنازحيــن، بينمــا يجــري  ــات تأخــذ بعيــن االعتب ــة للهجــرة بوضــع بروتوكــول غســيل اليديــن وإدارة النفاي تقــوم المنظمــة الدولي

تحديث آليات اإلحالة لتشمل الخدمات الخاّصة بكوفيد-19 .

تقديــم الرعايــة الصحيــة األوليــة والثانويــة المنقــذة للحيــاة واألدويــة واإلمــدادات الطبيــة مــن خــالل دعــم المرافــق الصحيــة فــي كاّفــة أنحــاء البــالد، 
الســّيما الفــرق الطبيــة المتنقلــة التــي تســتهدف المهاجريــن والنازحيــن. قّدمــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة الدعــم الفنــي والتنفيــذّي لــوزارة الصحــة 

العامة والسكان من خالل إعارة موّظفين على المدى القصير والمتوسط.

كتابــة ونشــر رســائل هاّمــة حــول الخدمــات المتوّفــرة فــي مواقــع النــزوح، وتأميــن وإدارة منصــات فيهــا لتحســين آليــات تنســيق شــؤون المخّيمــات 
وإدارتها مع مقدمي الخدمات في الداخل وفيما بينها.

تجــري الفــرق المســؤولة عــن تنســيق شــؤون المخّيمــات وإدارتهــا تحســينات فــي الموقــع التزامــًا منهــا بالحــّد األدنــى مــن معاييــر مراقبــة العــدوى 
والحــّد منهــا وتقــوم بتوســيع الخدمــات المرتبطــة بكوفيــد-19 (مرافق الحجر الصحي، وتوســيع قدرة المستشــفيات االســتيعابّية، ومواقــع الدفن، وما 

إلى ذلك).

ــن  ــن تقطعــت بهــم الســبل، باإلضافــة إلــى الدعــوة إلــى شــمل المهاجري ــن والنازحيــن الذي ــم المســاعدة والخدمــات وإدارة الحــاالت للمهاجري تقدي
وغيرهم من السكان المتنقلين في خطط التأهب واالستجابة المستمرة للحّد من الوصم ورهاب األجانب.

تعّزز المنظمة آليات الحماية القائمة لتحديد ودعم المحتاجين وتأمين اإلحاالت حسب الضرورة.

ــح  ــى الخدمــات. وتســمح المن ــة المتعــددة األغــراض لألســر المتضــّررة لضمــان قدرتهــا علــى شــراء الســلع والحصــول عل ــر المســاعدة النقدي توفي
ــر  ــة بمــا يتماشــى مــع المعايي ــة الشــخصية اعتمــادًا علــى المــوارد المحلّي ــوازم األساســية ومعــدات الوقاي ــاج الل ــرة بإنت مــة للشــركات الصغي المقدَّ

العالمية، ومن شأن ذلك توليد الدخل ألرباب األعمال والموظفين المتضّررين من االنكماش االقتصادي الناجم عن وباء كورونا.

خّطة االستجابة الرئيسّية للبعثة:


