القضية الفلسطينية يف زمن كوفيد19-
ورقة موقف موجز (رقم  )2حول وضع الالجئني الفلسطينيني
يف األردن ولبنان وفلسطني املحتلة وسوريا
حزيران/يونيو 2020

ضمن سلسلة أوراق موقف تصدرها «شبكة الخرباء العاملية حول قضية فلسطني» ،يأيت هذا املوجز لتوثيق تأثري انتشار جائحة كوفيد-
19العاملي (فريوس الكورونا) عىل أوضاع الفلسطينيني يف املنطقة يف سياق القضية الفلسطينية ،ويركز هذا املوجز عىل الالجئني
الفلسطينيني املقيمني يف األردن ولبنان وفلسطني املحتلة وسوريا.

هدف املوجز
يوضح هذا املوجز كيف يؤثر كوفيد 19-عىل أوضاع الالجئني
الفلسطينيني يف األردن ولبنان وفلسطني املحتلة (قطاع غزة
والضفة الغربية ،مبا يف ذلك القدس الرشقية) ،وسوريا .وبعد
استعراض خلفية عامة ،يقدم هذا املوجز:
●

ملخصا للحقائق اإلقليمية واملحلية املتاحة التي تشري
● ً
إىل أن كوفيد 19-يفاقم من سوء الظروف اإلنسانية
وضعف الالجئني الفلسطينيني.

●

●ملحة موجزة عن االلتزامات القانونية التي ميكن
تطبيقها يف حال الالجئني الفلسطينيني؛

●

●توصيات لضامن أن تأخذ االستجابة املحلية واإلقليمية
والدولية لكوفيد 19-يف اعتبارها خصوصيات الالجئني
الفلسطينيني ،وتعمل عىل ضامن حامية حقوق هذه
املجموعة حامية كاملة.

خلفية عامة
تعود أصول غالبية الالجئني الفلسطينيني الذين يبلغ عددهم
اليوم أكرث من سبعة ماليني ،1إىل ما يعرف اآلن بدولة
االحتالل اإلرسائييل ،والتي نزحوا منها بني  ،1949-1947وما
زالوا يعيشون حيث لجأوا قبل سبعني عا ًما :يف األردن ولبنان
وفلسطني املحتلة (قطاع غزة والضفة الغربية ،مبا يف ذلك
القدس الرشقية) ،وسورياُ .س ّجل ما يقرب من  5.6مليون
شخص منهم عىل أنهم «الجئون فلسطينيون» لدى وكالة األمم
املتحدة إلغاثة وتشغيل الفلسطينيني يف الرشق األدىن (األونروا)
يف األردن ولبنان وفلسطني املحتلة وسوريا.2

كام نزح عدد أقل عندما احتلت دولة االحتالل اإلرسائييل
قطاع غزة والضفة الغربية ،مبا يف ذلك القدس الرشقية يف عام
 ،1967إال أن هؤالء مل يتم تسجيلهم رسميًا لدى األونروا بينام
يتلقى البعض خدماتها عىل أساس إنساين .يعيش أقل من
نصف هؤالء الالجئني ،وأحفادهم ،يف مخيامت الالجئني الـ 58
املعرتف بها ،بينام يعيش عدد غري معروف يف مخيامت غري
رسمية يف املناطق الحرضية والريفية يف جميع أنحاء املنطقة،
كام انتقل العديد من هؤالء الالجئني تدريج ًيا للعيش خارج
البلدان املضيفة األصلية ،يف الرشق األوسط وخارجه.
يواجه الالجئون الفلسطينيون تفاوت القوانني والسياسات
التهميشية يف الدول املضيفة .ففي األردن ،3يتمتع معظم
الالجئني الفلسطينيني -أي ما يقارب  2.2مليونًا -بالجنسية
األردنية ،إال أن الالجئني من سكان غزة السابقني ،إضافة إىل
بضع مئات من سكان الضفة 4الغربية ،ال ميتلكون الجنسية
األردنية ويعاملون كمواطنني مؤقتني ،وهم كحال الفلسطينيني
الذين نزحوا من سوريا ، 5يفتقرون للوصول إىل معظم الحقوق
والخدمات مبا يف ذلك الحق يف العمل .يعيش الالجئون
الفلسطينيون يف لبنان 6يف ظروف محفوفة باملخاطر -ال سيام
لالجئني الفلسطينيني الذين نزحوا من سوريا ،7وأولئك الذين
ال يحملون بطاقة هوية وطنية (عدميي الجنسية) -حيث
متنع الترشيعات التمييزية وصولهم إىل التوظيف والخدمات
الحكومية ،مبا يف ذلك الرعاية الصحية العامة .يف كل من األردن
ولبنان ،ال تزال حالة الالجئني الفلسطينيني النازحني من سوريا
ممن عربوا الحدود بشكل غري قانوين مدعاة للقلق من حيث
االعرتاف بهم وتقديم املساعدات لهم.
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يعاين الالجئون الفلسطينيون يف فلسطني املحتلة 8،من
التحديات املتعلقة بالدرجة األوىل باالحتالل اإلرسائييل مبا
يشمل :التقسيم ،والحصار املستمر لثالثة عرش عا ًما عىل غزة
والتهديد اإلرسائييل بضم مناطق واسعة من الضفة الغربية؛
وضم القدس الرشقية ،وتجاهل وضعها املعرتف به دوليًا؛
واستمرار تعرض الفلسطينيني ،مبن فيهم القرص ،العتداءات
قوات االحتالل اإلرسائييل واملستوطنني اليهود؛ باإلضافة
القتصاد مختنق مع فرص معيشية محدودة؛ وتقييد شديد
لحرية الحركة؛ وقمع الحقوق والحريات املدنية والسياسية
األساسية .يف سوريا ما قبل الحرب ،9تم التعامل مع الالجئني
الفلسطينيني عىل قدم املساواة تقري ًبا مع املواطنني السوريني
(لكنهم منعوا من الحصول عىل الجنسية) ،مع منحهم حق
الوصول إىل الحقوق االقتصادية والخدمات االجتامعية ،إال أن
النزاع املستمر هدد أمنهم وأجرب الكثريين عىل النزوح ،سواء
داخل سوريا أو يف بلدان الجوار والخارج.
وفيام يتعلق بالصحة بشكل خاص ،يتعرض الالجئون
الفلسطينيون ألشكال مختلفة من األمراض الشائعة بني
املجتمعات الفقرية والهشة ،مبا يف ذلك األمراض غري املعدية
مثل أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم والرسطان ،باإلضافة
إىل تفيش األخطار الصحية الشائعة مثل السمنة ،والتدخني،
وعدم مامرسة الرياضة البدنية .10حيث أشارت دراسات الالجئني
الفلسطينيني يف األردن ولبنان إىل أن سكان املخيم معرضون
بشكل خاص لرتدي أحوالهم الصحية ،ويرجع ذلك إىل حد كبري
إىل ارتفاع مستويات الفقر وضعف البنية التحتية الصحية
(أي املياه ،والرصف الصحي ،والنظافة ،واملرافق الصحية).11
يف الواقع ،هناك عالقة بني الوضع االجتامعي والوضع الصحي
الالجئني الفلسطينيني .فعادة ما يكون الفلسطينيون الفقراء ذوو
التحصيل التعليمي املنخفض أكرث عرضة لإلصابة باألمراض.12
أما بالنسبة للخدمات الصحية ،فيتفاوت الوصول إىل الرعاية
الصحية العامة يف أنحاء املنطقة وفقًا لبلد اللجوء :ففي
األردن ،يتساوى الالجئون الفلسطينيون يف حصولهم عىل
الرعاية الصحية العامة مع املواطنني ،باستثناءات سكان
غزة السابقني والالجئني الفلسطينيني من سوريا .يف لبنان،
ال يستطيع الالجئون الفلسطينيون ،بصفتهم غري مواطنني،
الوصول إىل نظام الصحة العامة؛ أما يف فلسطني املحتلة،
فيحصل الالجئون عىل الخدمات العامة نفسها التي يحصل
عليها جميع الفلسطينيني ولكنهم يتأثرون بالقيود والحواجز
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التي يفرضها االحتالل (لعدم حصولهم عىل تصاريح العبور
ونقاط تفتيش ووجود الجدار العازل)؛ ويف سوريا ،كان بإمكان
الفلسطينيون الحصول عىل الرعاية الصحية العامة ،لكن هذه
الخدمات أضحت محدودة بشكل كبري بسبب النزاع .تختلف
تغطية التأمني الصحي باختالف املنطقة ،وترتاوح ما بني تغطية
عالية يف فلسطني املحتلة إىل تغطية منخفضة للغاية ()5.5%
يف لبنان .13ويف جميع البلدان السابقة ،تعترب األونروا املزود
الصحي الرئييس لالجئني الفلسطينيني ،حيث توفر الرعاية
الصحية األولية الشاملة يف جميع املناطق من خالل  143مرك ًزا
صح ًيا تديره الوكالة .تدير الوكالة أيضً ا برنامج دعم االستشفاء
الذي يغطي جز ًءا من تكاليف الرعاية الثانوية والثالثية يف
املرافق الخارجية اعتام ًدا عىل السياسات الوطنية .14ومع
ذلك ،فإن الوصول إىل الرعاية الصحية لالجئني الفلسطينيني
منقوصا ملحدودية املوارد
من الناحية العملية غال ًبا ما يكون
ً
والقدرات ،ونوعية الرعاية املتدنية ،واملدفوعات املشرتكة التي
15
ال ميكن تحملها .

مسؤولية دولية
يبقى الالجئون الفلسطينيون مسؤولية املجتمع الدويل حتى
يتم تسوية قضيتهم الشاملة مبا يتامىش مع قرارات األمم
املتحدة ذات الصلة (مثل قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة
رقم  194لعام  ،1948و 302لعام  ،1949و 2252لعام ،1967
وقرار مجلس األمن رقم  237لعام  )1967وقواعد القانون
الدويل األخرى .عىل الرغم من تحمل الدول املضيفة مسؤوليات
ضامن التمتع بحقوق اإلنسان لكل من يعيش يف أراضيها ،إال أن
الحامية الدولية لالجئني الفلسطينيني مضمونة من قبل األونروا
بالنيابة عن املجتمع الدويل .16وكجزء من هذه املسؤولية،
تقدم األونروا برامج وخدمات أساسية ملاليني الالجئني يف مجال
التعليم ،والصحة ،واإلغاثة ،والخدمات االجتامعية.

الحقائق اإلقليمية الحالية :الالجئون
الفلسطينيون وكوفيد19-
كان لجائحة الكورونا (كوفيد )19-يف املنطقة أثر كبري عىل
الالجئني الفلسطينيني حيث كشفت عن أوضاعهم املعيشية
الخطرة وغري املستقرة .عىل الرغم من أن عدد الحاالت املؤكدة
قليل ،إال أن خطر حدوث أزمة صحية عامة ال يزال مرتف ًعا،
كان ً

ومن املتوقع أن يكون لألثر االجتامعي والسيايس واالقتصادي
املمتد لألزمة عواقب طويلة األمد .بشكل عام ،تنطبق الحقائق
التالية عىل وضع الالجئني الفلسطينيني يف املنطقة وفقًا لكل
قطاع:

املكاتب املخصصة يف املخيامت .وبشكل أكرث تحدي ًدا ،منعت
القيود املفروضة عىل الحركة النساء والفتيات من الوصول
إىل الخدمات األساسية ،مبا يف ذلك الصحة والحامية واألمن
والعدالة.

الصحة

سبل العيش

تم تسجيل ما مجموعه  2,359حالة لكوفيد 19-حتى  26أيار/
مايو ،عرب األردن ولبنان وفلسطني وسوريا املحتلة 130 ،منها
لالجئني الفلسطينيني .تشري الدالئل الواردة إىل أن الالجئني
الفلسطينيني أنفسهم كانوا حازمني يف اتخاذ تدابري وقائية
لتجنب انتشار الفريوس .غري أن خطر انتشار جائحة كوفيد19-
ما يزال مرتف ًعا يف مخيامت الالجئني الفلسطينيني عىل املدى
الطويل .فاملخيامت مزدحمة -حيث سجل بعضها أعىل
الكثافات السكانية يف العامل -ويعترب تطبيق املسافات اآلمنة
مستحيل إىل حد كبري .كام من املرجح أن تسهم البنية
ً
أم ًرا
التحتية املنقوصة للمياه والرصف الصحي والنظافة يف ترسيع
معدالت العدوى والوفيات .17إن الظروف الصحية املوجودة
من قبل والتي تعتربها منظمة الصحة العاملية عوامل عالية
الخطورة «لألمراض الشديدة» -خاصة األمراض غري املعدية
مثل أمراض القلب ،واألوعية الدموية ،وأمراض الجهاز التنفيس
املزمنة ،والسكري ،والرسطان -تعترب بدورها تهدي ًدا قامئًا
لكثري من الالجئني يف املخيامت .18كام تخلّف تعاليم التباعد
الجسدي الصحية يف مخيامت الالجئني ضمن إسرتاتيجيات
احتواء الفريوس آثا ًرا سلبية عىل تحصيل الفلسطينيني لسبل
عيشهم ،وتؤثر أبعادها االجتامعية سلبًا عىل قدرة املجتمع
عىل مقاومة الفريوس.

فقد العديد من الالجئني الفلسطينيني وظائفهم ومصادر
دخلهم األخرى نتيجة للحظر الحكومي ،19إضافة إىل الالجئني
الفلسطينيني من عامل املياومة و/أو ممن يعملون يف سوق
العمل غري الرسمي 20.عاد ًة ما تفتقر هذه املجموعات إىل
املدخرات وغال ًبا ما تكون غري مؤهلة لتغطية الضامن
االجتامعي .ومع ذلك ،تظهر التقارير الواردة من مقدمي
املساعدة القانونية أن الالجئني الفلسطينيني الذين يعملون
يف جميع القطاعات هم األكرث تأث ًرا يف أغلب األحيان ،وهم
األكرث عرضة من حيث كونهم أول من يتم االستغناء عن
خدماتهم ،ويرجع ذلك يف املقام األول إىل افتقارهم النسبي
إىل الحامية العاملية .حيث قامت األونروا ،أحد أكرب املشغلني
لالجئني الفلسطينيني يف املنطقة ،بتعليق رواتب العاملني يف
نظام األجرة اليومية .21نظ ًرا ألن الالجئني الفلسطينيني الذين
22
يعيشون يف مخيامت الالجئني غال ًبا ما يعيشون يف فقر مدقع
 ،فإن فقدان سبل العيش يعني أن العديد من العائالت تكافح
حاليًا لتوفري الرضوريات األساسية .وقد أشارت التقارير إىل أن
الفلسطينيني أكرث عرضة للمعاناة من انعدام األمن الغذايئ
23
الحاد نتيجة لألزمة.

التعليم

سجلت أزمة الكورونا ازديا ًدا ملحوظًا يف حاالت العنف املنزيل
والعنف املبني عىل النوع االجتامعي املبلغ عنها يف املجتمعات
الهشة يف جميع أنحاء املنطقة العربية ،كام أنه ومنذ البدء
بتطبيق إجراءات الحظر يف كل من األردن ولبنان وفلسطني
املحتلة وسوريا .سجلت األونروا انخفاضً ا يف التعرف عىل هذه
الحاالت -بلغ ما نسبته  % 68يف عدد حاالت العنف املبني
عىل النوع االجتامعي يف األردن -لصعوبة التبليغ والرصد يف
مخيامت الالجئني بسبب القيود املفروضة عىل الحركة وإغالق

عىل الرغم من أن األنظمة التعليمية يف الدول املضيفة ومدارس
األونروا قد أطلقت برنام ًجا موس ًعا للتعلم عن بعد لالجئني
الفلسطينيني ،إال أن العديد من األطفال يواجهون صعوبات
يف مواصلة تعليمهم ،نظ ًرا لصعوبة تنفيذ مناهج التعلم
اإللكرتوين يف املخيامت بسبب محدودية الوصول إىل اإلنرتنت
والكمبيوتر .24عالوة عىل ذلك ،يعيش الالجئون الفلسطينيون
عىل األغلب ضمن أرس عائلية كبرية يف منازل صغرية وظروف
ضيقة ،ويؤدي غياب الخصوصية واالنضباط املالئم لألطفال إىل
الحد من «مساحة» الرتكيز لديهم.

العنف املنزيل والعنف املبني عىل النوع االجتامعي
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االقتصاد

التطلع قد ًما

عىل الرغم من قلة توافر الدراسات حاليًا حول األثر االقتصادي
لكوفيد 19-يف املنطقة ،تشري البيانات الحالية إىل حصول
تأثر اقتصادي كبري يف جميع االقتصادات الوطنية ،مام يؤدي
إىل زيادة البطالة ،وعجز امليزانية الحكومية ،وارتفاع تكلفة
املعيشة .25من املحتمل أن تكون اآلثار طويلة املدى للجائحة
كبرية ،وتوقع صندوق النقد الدويل أن تؤدي الجائحة إىل «أسوأ
ركود منذ الكساد الكبري» .مع األخذ يف االعتبار أن اقتصادات
دول املنطقة تواجه بالفعل تحديات كبرية وعج ًزا يف امليزانية،
وتعد صعوبة تحمل هذه التطورات أم ًرا مرج ًحا ،خاصة
بالنسبة للفئات األكرث تأث ًرا مثل النساء واألطفال ،وكبار السن،
والالجئني .األمر الذي ينطبق كذلك عىل الالجئني الفلسطينيني
الذين يواجهون بالفعل مستويات كبرية من الفقر والبطالة يف
جميع الدول املضيفة.

يعترب تقليص املساعدات اإلنسانية واإلمنائية يف املنطقة مقلقًا
بشكل خاص لالجئني الفلسطينيني ،وذلك نظ ًرا ملعاناة املزود
الرئييس للخدمات اإلنسانية -األونروا -من تفاقم العجز يف
امليزانية .ووفقًا لبيان الوكالة ،فإن املستويات الحالية ألموال
األونروا تغطي عملياتها حتى نهاية أيار/مايو  2020وحسب.

الخدمات اإلنسانية
تتمثل إحدى أخطار كوفيد 19-بتقليص املساعدات اإلنسانية
واإلمنائية ،مام يعرقل الوصول إىل الخدمات األساسية التي
تقدمها املنظامت غري الحكومية الدولية وغريها من املنظامت
غري الحكومية .وأطلقت العديد من الجهات الفاعلة اإلنسانية
استجابات طارئة للجائحة ،لتوفري الدعم الحاسم لالجئني
الفلسطينيني مبا يف ذلك املساعدات النقدية ،واإلمدادات الطبية،
ومعدات الوقاية الشخصية .ولتلبية احتياجات املستفيدين
عاجل
ً
املتزايدة خالل أزمة الكورونا ،أطلقت األونروا نداء
بقيمة  93.4مليون دوالر أمرييك .عىل الرغم من الحمالت
املنترشة عىل نطاق واسع ،ال يزال نداء األونروا العاجل يعاين
من نقص التمويل .باإلضافة إىل ذلك ،عرقلت إجراءات الحظر
الحكومية ونقص املوارد الكافية وغريها ،باإلضافة لفرتات
العنف والتوغالت يف سوريا وفلسطني املحتلة ،وصول الالجئني
إىل خدمات املساعدة الالزمة .عالوة عىل ذلك ،ال تزال هناك
صعوبات تتعلق بإجراء مسح للمجموعات معينة من الالجئني
الفلسطينيني األكرث تأث ًرا وتزويدهم بالخدمات اإلنسانية -وال
سيام الالجئون الفلسطينيون املتناثرون عرب األردن ولبنان،
وداخل املخيامت وخارجها.
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عىل الرغم من التحديات العديدة التي واجهها الالجئون
الفلسطينيون خالل الجائحة -مبا يف ذلك نقص التمويل،
وإهامل املخيامت واملساحات السكنية والظروف الصحية
املسبقة -يتمثل الجانب املرشق ألزمة الكورونا ،بأن أبدى
الالجئون الفلسطينيون نه ًجا تضامن ًيا واستباق ًيا للمساهمة يف
ضامن صحة مجتمعاتهم وأمانها من خالل املبادرات الشعبية
ومبادرات املجتمع املدين .ففي لبنان ،عىل سبيل املثال ،نظم
الالجئون الفلسطينيون حملة تعقيم ملخيامت الالجئني مع
الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين واعتمدوا تدابري وقائية مثل
قياس درجات الحرارة لألفراد الذين يدخلون املخيامت .كام
نظم الالجئون الفلسطينيون يف مخيم عايدة يف الضفة الغربية،
عملية توفري اإلمدادات الغذائية ومعدات الوقاية لسكان
املخيم األكرث هشاشةً.

الحقائق الحالية الخاصة بكل بلد :الالجئون
الفلسطينيون وكوفيد19-
تم تدوين الحقائق التالية فيام يتعلق بتأثري كوفيد 19-يف كل
دولة مضيفة عىل حدة:

األردن
●

● ُسجلّت  711إصابة مؤكدة بكوفيد 19-ست منها
لالجئني فلسطينيني حتى  26أيار/مايو 2020.

●

● تم اإلبالغ عن أول إصابة يف مخيم لالجئني الفلسطينيني
يف  13نيسان/أبريل  2020إثر أخذ  165عينة عشوائية
يف مخيم جبل الحسني خالل حملة فحوصات نفذتها
األونروا.

●

● تم إغالق مخيم جبل الحسني بالكامل بعد أن
جاءت النتائج إيجابية ،وتم اختبار مخالطي املصاب
بالفريوس.

●

●تم تنفيذ العديد من األنشطة التعليمية عن بعد من
خالل التلفزيون الرسمي وبعض تطبيقات األجهزة
لجميع الطالب املسجلني يف مدارس األونروا ،بعد أن
أُجربت األخرية عىل إغالق 26مدارسها بسبب إجراءات
الحظر.

●

●سلط مقدمو املساعدة القانونية الضوء عىل تأثر سبل
عيش الالجئني الفلسطينيني بشكل أكرب من غريهم
بالجائحة :حيث سمح النص األويل ألمر الدفاع رقم
 6باالستغناء عن خدمات العامل واملوظفني (انظر
أيضً ا املادة  26من قانون العمل) .27ومع ذلك ،فإن
تعديالت أمر الدفاع تستثني ،وإىل اآلن ،غري األردنيني
من التمتع بالحامية العاملية ،أي تجديد العقد وآلية
الشكوى ،يف حالة إنهاء عقد العمل.

●

● كان األثر االجتامعي واالقتصادي لكوفيد 19-قويًا
بشكل خاص بالنسبة لسكان غزة السابقني والالجئني
ميل للعمل كعامل
الفلسطينيني من سوريا ،من األكرث ً
28
مياومة ويف سوق العمل غري الرسمية  .فعىل سبيل
املثال ،يعمل أكرث من  % 80من سكان غزة السابقني
يف مخيم جرش كعامل مياومة ،وجميعهم فقدوا
وظائفهم بسبب تعطل األعامل التجارية والحركة.

●

● تفيد التقارير أن مئات الالجئني مل يتمكنوا من دفع
اإليجار ملدة ثالثة أشهر ،بسبب انخفاض الدخل أو
فقدانه .ومع ذلك ،أعفت دائرة الشؤون الفلسطينية
مؤخ ًرا مستأجري املحال التجارية يف بعض املناطق من
29
دفع اإليجارات لشهري آذار/مارس ونيسان/أبريل.

●

●أصبح الالجئون الفلسطينيون من عدميي الجنسية
غري مؤهلني للتقدم للحصول عىل أنواع عديدة من
التصاريح ملغادرة منازلهم خالل ساعات اإلغالق
وحظر التجول ،مبا يف ذلك تصاريح رعاية الوالدين،
والعمل يف القطاع الزراعي ،والعمل يف القطاعني
التجاري والصناعي (ما مل يكونوا مسجلني يف الضامن
االجتامعي).

●

●تقترص أهلية الحصول عىل الدعم من مؤسسة الضامن
االجتامعي الحكومية عىل أولئك الذين يعملون يف
القطاع الرسمي .30مام يعني أن يستثني هذا املعيار
غالبية سكان غزة السابقني والالجئني الفلسطينيني من
سوريا .31ولكن ،قد تم توسيع مظلة املساعدة الطارئة
من خالل صندوق املعونة الوطنية لتشمل أرباب األرس
من سكان غزة السابقني والالجئني الفلسطينيني عدميي
الجنسية ممن يعملون يف القطاعات غري الرسمية.

●

●محدودية الوصول إىل الخدمات الصحية املقدمة
يف مرافق الرعاية الصحية األولية التابعة لألونروا
بسبب قيود الحركة املفروضة عىل املوظفني ،لكن
الوكالة (األونروا) استأنفت الخدمات األساسية بعد
إبرام اتفاق مع الحكومة .ومع ذلك ،تم تأجيل بعض
الخدمات الصحية ،مثل اللقاحات.

●

●شملت التعليامت األخرية بشأن إعادة املواطنني إىل
الخارج سكان غزة السابقني الذين يحملون جوازات
سفر أردنية مؤقتة.

●

●واجهت الجمعيات الخريية العاملة يف مخيامت
الالجئني الفلسطينيني صعوبات يف الحصول عىل
التصاريح الالزمة إليصال املساعدات.

لبنان
●

●سجلت  1,119إصابة مؤكدة بكوفيد ،19-سبع منها
لالجئني فلسطينيني حتى  26أيار/مايو 2020.

●

●يف  22نيسان/أبريل ،أصبحت امرأة فلسطينية من
سوريا أول الجئة مقيمة يف مخيم يف لبنان تصاب
بالفريوس .بعد ذلك بيومني ،سجلت إصابة أربعة من
أقارب املرأة ،كام تم تسجيل حالة أخرى مؤكدة منذ
ذلك الحني.

●

●تقدم املراكز الصحية التابعة لألونروا حاليًا خدمات
حيوية فقط للحد من االزدحام .تقوم الوكالة بتغطية
تكاليف الالجئني الفلسطينيني املحتاجني للعالج من
كوفيد 19-يف مرافق خارجية بالتعاون مع السفارة
الفلسطينية يف لبنان ،كام قامت األونروا ومنظمة
32
أطباء بال حدود بافتتاح مركز عزل يف سبلني.
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●

●تم استثناء الالجئني الفلسطينيني من رحالت العودة
إىل لبنان ،مام تركهم عالقني يف الخارج دون أي دعم
مايل.

●

● نرشت صحيفة الجمهورية اللبنانية صورة كاريكاتورية
يف يوم ذكرى الحرب األهلية اللبنانية تقارن الالجئني
الفلسطينيني بفريوس كوفيد ،19-مام يؤجج من الوصم
االجتامعي وكراهية األجانب.

●

●واجه الالجئون الفلسطينيون عقبات يف إجراء
فحوصات كوفيد 19-حيث قامت املستشفيات
اللبنانية بإبعاد األشخاص من غري حاميل الوثائق أو
تحديد تكاليف باهظة للفحوصات.

●

● أدت أزمة الكورونا إىل تفاقم األزمة االقتصادية القامئة
من قبل ،مام أدى إىل ارتفاع تكاليف األطعمة األساسية
يف البلد بأكمله .عىل سبيل املثال تشري التقديرات إىل
أن سعر السلة الغذائية قد زاد بنسبة تزيد عىل %25
بعد الجائحة .مام أثر بشكل كبري عىل القدرة عىل
تحمل تكاليف املنتجات األساسية للفئات الهشة ،مبا
يف ذلك الالجئني الفلسطينيني.

●

●أدى عدم االستقرار االقتصادي إىل انخفاض مستمر يف
فرص العمل ،وخاصة للفلسطينيني .تشري التقديرات
إىل أن  %90من جميع الالجئني الفلسطينيني يف لبنان
فقدوا عملهم نتيجة الجائحة.

●

● تم استبعاد مخيامت الالجئني الفلسطينيني من حملة
التعقيم الحكومية ،ولكن باملقابل ،نُظمت حمالت
منفصلة من قبل العديد من املنظامت غري الحكومية
والالجئني الفلسطينيني أنفسهم ،لتغطي جميع
مخيامت الالجئني.

●

●واجهت مساعدات األونروا اإلغاثية لالجئني
الفلسطينيني املسجلني العديد من التأخريات وقضايا
لوجستية فنية ،مام أدى إىل ازدحام طوابري االنتظار يف
رشكات تحويل األموال وتفاقم خطر التعرض للفريوس.
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فلسطني املحتلة
● ● ُسجلّت  423إصابة مؤكدة بكوفيد 117 ،19-منها لالجئني
فلسطينيني حتى  26أيار/مايو 2020.
● ● قامت وزارة الصحة الفلسطينية بإدارة مبادرة مكثفة
لفحوصات كوفيد 19-يف كل فلسطني املحتلة ،لتجري
 43,343اختبا ًرا مخربيًا حتى تاريخ  19أيار/مايو .وعالوة
عىل ذلكُ ،وضع  18,298فلسطينيًا يف الحجر الصحي يف
منازلهم ،أو يف مرافق مخصصة ألغراض املراقبة.
● ●تعاين كل من الضفة الغربية وقطاع غزة من فجوات
حرجة يف اإلمدادات الطبية ،مبا يف ذلك معدات الفحص،
ومعدات الوقاية الشخصية ،وأجهزة التنفس الصناعي،
ومعدات العناية املركزة ووحداتها ،ويعد االحتالل
اإلرسائييل والحصار املفروض عىل غزة مسؤولني عن ذلك
إىل حد كبري.
● تم اإلبالغ عن انخفاض يف االلتزام العام بالتعليامت يف
كافة أنحاء فلسطني املحتلة ،عىل الرغم من حمالت
منظمة الصحة العاملية التي تهدف إىل ضامن االلتزام
بالتدابري املوىص بها مثل التباعد الجسدي.

الضفة الغربية ومن ضمنها القدس الرشقية
● تم إعالن حالة الطوارئ ألول مرة يف فلسطني يف  3آذار/
مارس  ،2020وتم تجديد اإلعالن عنها مرتني ،مع إمكانية
التجديد الثالث .حيث تم فرض حظر التجول يف جميع
أنحاء الضفة الغربية ،مبا يف ذلك منع التنقل من القدس
الرشقية وإليها ،باستثناء حاالت الطوارئ.
● أظهرت فحوصات كوفيد 19-إصابة فلسطينيني اثنني عىل
األقل يف مخيم الدهيشة ،ليغلق املخيم بعد ذلك ويخضع
لإلغالق اإللزامي.
● مل تتوقف الغارات التي تشنها قوات االحتالل اإلرسائييل
يف الضفة الغربية والتي تستهدف مخيامت الالجئني.
تقوم وحدات املشاة يف قوات االحتالل اإلرسائييل بشكل
أسايس بدوريات يف الشوارع ،وتداهم وتفتش املنازل،
وتنفذ االعتقاالت ،وتالحق رماة الحجارة ،وتطلق الرصاص

العشوايئ ،والقنابل الصوتية ،وقنابل الغاز املسيل للدموع
عىل الالجئني .كام تظهر التقارير أن توغالت قوات
االحتالل اإلرسائييل استهدفت البنية التحتية الصحية،
مبا يف ذلك العيادات الطبية التي تهدف إىل خدمة
الفلسطينيني.
● تواصل قوات االحتالل إقامة نقاط تفتيش جديدة بني
املخيامت والقرى ،مام يزيد من صعوبة التنقل بني
املناطق املختلفة والحصول عىل الرعاية الصحية.
● ما يقرب من ثالثة أرباع الحاالت املكتشفة حتى اآلن كانت
بني العامل العائدين من إرسائيل إىل الضفة الغربية ،مبن
فيهم الالجئون الفلسطينيون .وقد رفضت إرسائيل فحص
33
هؤالء العامل ومتكني تقديم التدابري االحرتازية لهم.
● يتفاقم أثر الجائحة عىل مخيامت الالجئني الفلسطينيني
بسبب التقدم يف خطط ضم األرايض يف الضفة الغربية،
مام يهدد وجود املخيامت وإمكانية وصول سكانها إىل
املساعدة .عىل الرغم من تقسيم االختصاص املعرتف به
دول ًيا بني القدس الرشقية والغربية ،يواجه مخيم شعفاط
يف القدس الرشقية تحديات يف الحصول عىل املساعدة
والحامية الكافية من السلطة الفلسطينية واألونروا
واملنظامت غري الحكومية األخرى ومنظامت املجتمع
املدين بسبب االحتالل اإلرسائييل ،مام يزيد من تعريض
صحة الالجئني الفلسطينيني للخطر يف ضوء هذه الجائحة.

غزة
● ●أعلنت وزارة الصحة عن أول حالة وفاة يف غزة بسبب
كوفيد 19-يف  23أيار/مايو  ،2020ومل يتم اإلبالغ عن
املزيد من الوفيات منذ ذلك الحني.
● ●تعطي جميع مرافق الرعاية الصحية األولية التابعة
لألونروا األولوية للخدمات الحيوية ،وافتتحت مثانية
مراكز للحجر الصحي املؤقت يف غزة الستضافة السكان
العائدين من الخارج.
حاسم عىل توفر
● ● يؤثر الحصار املفروض عىل القطاع تأث ًريا
ً
الكوادر واإلمدادات الطبية لخدمة لالجئني ،مام يتسبب
يف انخفاض عدد أدوات فحص الفريوس املتاحة بجانب

املعاناة من محدودية قنوات الرشاء لإلمدادات الطبية.
ووفقًا ملنظمة الصحة العاملية ،ال يوجد سوى  87جهاز
تنفس صناعي يف غزة والتي يبلغ عدد سكانها حوايل
مليوين نسمة.
هائل إثر تعطل األعامل
● ● كان األثر االقتصادي للفريوس ً
واستمرار إغالق نقاط العبور املحدودة املتاحة للتنقل
من غزة وإليها .تشري التقديرات إىل تكبد خسارات مبقدار
 200مليون دوالر أمرييك بسبب الحصار اإلرسائييل
وكوفيد 19-مجتمعني.
● ● عىل الرغم من أزمة الكورونا ،واصلت دولة االحتالل
اإلرسائيلية عمليات التوغل يف قطاع غزة ،مبا يف ذلك
التوغل يف مخيامت الالجئني.
● ●ما يزال استمرار إطالق النار عىل قوارب الصيد الفلسطينية،
ومن بينهم الجئون فلسطينيون ،يصيب الصيادين بجراح
كام يرض بقطاع يوفر فرص العمل والطعام يف غزة.

سوريا
● ● ُسجلّت  106إصابة مؤكدة بكوفيد 19-حتى  26أيار/مايو
 ،2020ومل يسجل الالجئون الفلسطينيون أيًا منها.
● ●خضعت بعض مخيامت الالجئني لإلغالق الكامل لفرتات
ممتدة ،مثل مخيم قرب الست لالجئني ،لتؤثر عمليات
إغالق املخيم املؤقتة سلبيًا عىل تقديم الخدمات الصحية.
● ● كان االنخفاض األخري يف سعر رصف اللرية السورية
واالرتفاع «املذهل» يف إيجارات املنازل صعبًا بشكل
خاص عىل الالجئني الفلسطينيني يف سياق الحرب األهلية
السورية ،بالنظر إىل تدمري مخيامت الالجئني الفلسطينيني
التي كانت يف السابق مرك ًزا للتوظيف وفرص العمل.
● ● أشارت التقارير إىل عدم تلقي بعض الالجئني الفلسطينيني
أي مساعدات خالل الجائحة .عىل سبيل املثال ،مل تتلق
العائالت الفلسطينية النازحة من مخيم الريموك إىل
جديدة عرطوز أي مساعدة طبية من األونروا .وباملثل،
أفادت عرشات العائالت املقيمة يف مخيم الكرة أنها مل
تتلق أي مساعدة طوال شهر رمضان املايض.
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● تأثر تقديم الخدمات اإلنسانية بشكل أسايس بالوضع
األمني املتدهور ،وخاصة يف منطقة درعا ،حيث اضطرت
مرافق األونروا إىل اإلغالق عدة مرات خالل شهر أيار/
مايو .وبشكل عام ،تواجه األونروا ووكاالت اإلغاثة
صعوبات يف الوصول إىل الالجئني الفلسطينيني يف املناطق
التي تسيطر عليها قوات املعارضة.
● ● أدى العنف املستمر إىل ازدياد النزوح الداخيل لالجئني
الفلسطينيني يف سوريا ،باإلضافة إىل تهديد أمن الالجئني
الذين رشدوا مرات مضاعفة وسبل عيشهم ،كام أدت
حركات النزوح إىل منع إجراءات الحظر والتباعد الجسدي.
● ●أبلغت األونروا عن نقص حاد يف مرافق فحوصات فريوس
الكورونا يف جميع أنحاء سوريا.

االلتزامات القانونية
يف سياق كوفيد ،19-تنطبق القواعد القانونية التالية لحامية
الالجئني الفلسطينيني يف األردن ولبنان وفلسطني املحتلة
وسوريا:

الحق يف الصحة
وهو املعرتف به عىل نطاق واسع يف القانون الدويل .34ويتطلب
الحق يف الصحة من الدول ضامن توفري األدوية األساسية
والوقاية والعالج بطريقة غري متييزية .كام يُعرتف بالحصول
عىل الغذاء واملياه ،والرصف الصحي ،واملأوى اآلمن ،والتعليم،
كجزء من إعامل الحق يف الصحة .تنطبق هذه الحقوق-ذات
األهمية املتزايدة يف الجائحة الحالية -عىل الالجئني ،مبن فيهم
األشخاص عدميو الجنسية الذين يجب أال يحول افتقارهم إىل
الجنسية الفعلية دون متتعهم بالحق يف الصحة .ومع ذلك ،ويف
العديد من الدول املضيفة ،يُق ّيد الحصول عىل الرعاية الصحية
بالترشيعات التمييزية التي تفرض عىل الفلسطينيني تكاليف
باهظة لخدمات الصحة العامة ،يف حني أن املجتمع اإلنساين
غري قادر عىل تغطية الثغرات يف الخدمات بشكل كامل .عالوة
عىل ذلك ،مينع الحصار اإلرسائييل يف فلسطني املحتلة رشاء
اإلمدادات الطبية وتدريب الكوادر الطبية .ويف سوريا والضفة
الغربية وقطاع غزة ،أثرت الهجامت العنيفة وعمليات الهدم
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وعدم االستقرار السيايس بشكل سلبي عىل وصول الالجئني
الفلسطينيني إىل الصحة.

الحق يف توفري سبل العيش
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تقع عىل عاتق البلدان املضيفة مسؤولية االلتزام مبساعدة
الالجئني الذين فقدوا وظائفهم ودخلهم بسبب جائحة
كوفيد 19-بنفس القدر الذي تُ نح فيه هذه الحامية للمواطنني.
باإلضافة إىل ذلك ،يتعني عىل البلدان ضامن احرتام حقوق
العمل لالجئني العاملني يف املهن والصناعات األساسية ،واتخاذ
تدابري لحامية صحتهم عىل وجه الخصوص .يفتقر الالجئون
الفلسطينيون يف العديد من الدول املضيفة حال ًيا إىل الحقوق
االقتصادية وهم معرضون بشكل خاص لخطر الفصل الفوري
أو تعليق العمل ،األمر الذي ميس مجموعات معينة بشكل
خاص كسكان غزة السابقني و»عدميي الجنسية» والالجئني
الفلسطينيني من سوريا .عالوة عىل ذلك ،فإن العديد من
الالجئني الفلسطينيني غري مؤهلني للتقدم بطلب للحصول عىل
إعانات البطالة وهم عرضة للتخيل عن الحصول عىل التعويض.

الحق يف املساواة يف املعاملة وعدم التمييز
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عىل سلطات البلدان املضيفة واجب االمتثال يف املساواة يف
املعاملة وعدم التمييز يف نهجها ملكافحة كوفيد 19-واالستجابة
له .ويتعلق هذا بجميع األشخاص يف البلد ،بغض النظر عن
وضعهم من حيث الهجرة أو املواطنة أو واقع نزوحهم ،إذ يعاين
العديد من الالجئني الفلسطينيني يف املنطقة من ترشيعات
ومعاملة متييزية .باإلضافة إىل ذلك ،فإن عدم التمييز أمر بالغ
األهمية ومبدأ أسايس للصحة العامة؛ وذلك نظ ًرا لعدم متييز
الفريوس من حيث إصابة األشخاص .لذا فإن اعتامد سياسات
متييزية يزيد من خطر االنتشار اإلضايف لـ كوفيد 19-ويهدد
أمن وسالمة البلد بأكمله.

القانون اإلنساين الدويل
يف سياق االحتالل اإلرسائييل املستمر يف قطاع غزة والضفة
الغربية (مبا يف ذلك القدس الرشقية) ،يجب عىل دولة االحتالل
اإلرسائييل ،من واقع التزاماتها الدولية كقوة احتالل ،أن تتخذ

جميع التدابري الالزمة لحامية الفلسطينيني بشكل فعال يف
وقت الوباء من خالل ضامن النظافة والصحة العامة أثناء
الجائحة (املادتان  55و 56من اتفاقية جنيف الرابعة) .عالوة
عىل ذلك ،فإن دولة االحتالل اإلرسائييل مطالبة بالتعاون
الفعال مع السلطات الوطنية واملحلية لحامية السكان من
الفريوس (املادة  56من اتفاقية جنيف الرابعة) .وأخ ًريا ،يجب
عىل دولة االحتالل اإلرسائييل أيضً ا الحفاظ عىل النظام العام
وحامية حياة الفلسطينيني وممتلكاتهم من جميع أعامل
العنف أو التهديد التي قد تتعرض إليه ،وضامن االحتياجات
األساسية والرفاه للسكان املدنيني الفلسطينيني الخاضعني
لسيطرتها (املادة  ،43أنظمة الهاي ،املادة  4و 27و 55من
اتفاقية جنيف الرابعة).

التوصيات
يف ضوء الحقوق وااللتزامات القامئة تجاه الالجئني الفلسطينيني،
تويص الشبكة الدولية لخرباء القضية الفلسطينية بالنظر يف
اتخاذ عدد من التدابري من أجل التخفيف من تأثري جائحة
كوفيد 19-وضامن حامية وسالمة وصحة الالجئني الفلسطينيني
يف األردن ولبنان وفلسطني املحتلة وسوريا.

املجتمع الدويل واملانحون
1.1رضورة العمل عىل إنهاء معاناة الالجئني الفلسطينني
املستمرة منذ أكرث من  72عا ًما ،والسعي لحل عادل
وشامل لقضيتهم ومتكينهم من حقهم األصيل يف العودة
لوطنهم.
2.2تذكري دولة االحتالل اإلرسائييل بااللتزامات التي تقع
عىل عاتقها كقوة احتالل وفقًا للقانون اإلنساين الدويل،
وخاصة األحكام املنطبقة من اتفاقية جنيف الرابعة .مبا
يقيض برفع الحصار عن غزة للسامح بدخول اإلمدادات
الطبية والعاملني
 3.3االعرتاف بأهمية إدراج الالجئني الفلسطينيني كجزء من
االستجابة العاملية لجائحة كوفيد.19-
 4.4تعزيز دعم األونروا ،من خالل التمويل الكامل لنداء
األونروا العاجل الستجابة كوفيد 19-للمساعدة يف الحفاظ
عىل مستويات معيشية الئقة لالجئني الفلسطينيني

وزيادة قدرتهم عىل الصمود يف مواجهة األزمات الصحية
املستقبلية.
5.5زيادة الدعم ملقدمي الرعاية الصحية يف جميع أنحاء
املنطقة ،مبا يف ذلك الحكومات واملنظامت الشعبية
واملنظامت غري الحكومية املحلية والدولية ،لسد الثغرات
الفورية يف تقديم هذه الرعاية.
 6.6حشد األموال لتعزيز االقتصادات املحلية والتخفيف
من األثر االجتامعي واالقتصادي السلبي لكوفيد 19-عىل
املجتمعات املضيفة والالجئني.
شامل لنرش املعلومات،
 7.7ضامن اتباع رشكاء التنفيذ نه ًجا ً
وتقديم الخدمات وإدارة الحاالت لدعم الالجئني
الفلسطينيني يف التحقق من أهليتهم ،وتطبيقها ،وحل
املسائل املتعلقة بهذا التطبيق.

حكومات البلدان املضيفة
8.8االلتزام بحقوق الالجئني الفلسطينيني يف الصحة ،وتوفري
سبل العيش ،واملساواة يف املعاملة وعدم التمييز ،والتي
37
تنطبق عليهم جمي ًعا مبوجب القانون الدويل.
9.9متكني الالجئني الفلسطينيني ،كمقيمني لفرتات طويلة
يف هذه البلدان ،من الوصول الشامل لخدمات الصحة
العامة بأسعار معقولة ومناسبة ،مبا يف ذلك فحوصات
كوفيد 19-وعالجه ،دون متييز.
 1010شمول الالجئني الفلسطينيني يف توفري اإلغاثة االقتصادية
لألرس املترضرة التي تعاين من عواقب العزل ،وتقييد
الحركة ،وفقدان الدخل.
1111االعرتاف بالوضع غري املستقر ملجموعات معينة ،مثل
الالجئني الفلسطينيني من سوريا والالجئني الفلسطينيني
عدميي الجنسية ،يف االستجابة لوباء كوفيد ،19-وال سيام
حقوقهم العاملية وحصولهم عىل الرعاية الصحية.
1212السامح لالجئني الفلسطينيني املقيمني يف الدولة بالعودة
وشمولهم بالجهود الوطنية لذلك.
1313الثني عن تداول املواد ،مبا يف ذلك يف املنشورات الحكومية
ووسائل اإلعالم ،التي تثري الوصم االجتامعي وكراهية
38
األجانب ضد الالجئني الفلسطينيني.
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األونروا واملنظامت غري الحكومية األخرى
1414ضامن حصول الالجئني الفلسطينيني عىل املعلومات
والدعم املوثوق به والالزم لتسهيل تقديم طلبات
املساعدة والتسجيل للحصول عليها.

 1818ضامن قيام مبادرات املساعدات والتنمية التي تهدف
إىل تلبية االحتياجات اإلنسانية لالجئني الفلسطينيني عىل
التشاور مع هذه املجتمعات وتأييد حقهم يف تقرير
املصري.

الالجئون واملجتمعات املضيفة

1515التعاون مع املنظامت الشعبية املحلية ومنظامت
املجتمع املدين ،لتحديد مجتمعات الالجئني الفلسطينيني،
وجامعاتهم وأفرادهم ،من ذوي الحاجة ممن يصعب
تحديدهم ،مبا يف ذلك الالجئون الفلسطينيون من سوريا،
والنساء واألطفال.

1919االستمرار يف تعزيز الشعور بالتضامن بني الالجئني
واملجتمع املضيف ملكافحة انتشار كوفيد 19-وتأثريه غري
املبارش عىل املجتمع ،مع أخذ الطرق التي يؤثر بها الوباء
عىل الفئات األكرث هشاشة يف املجتمع بعني االعتبار.

1616تأسيس أشكال جديدة من الشبكات التعاونية التي
ميكنها تحديد التهديدات املحتملة واألزمات اإلنسانية
والتخفيف من حدتها ،مبا يف ذلك ما قد يؤدي إىل أزمات
الصحة العامة ،يف الوقت الحايل وعىل املدى الطويل.

2020االلتزام بالتدابري التي يتم تنفيذها عىل املستوى العاملي
واملحيل من قبل الحكومات وصناع السياسات اآلخرين،
مبا يف ذلك توصيات التباعد الجسدي إىل أقىص حد ممكن،
من أجل منع انتشار الفريوس يف املجتمعات املحلية.

 1717تنفيذ برامج التعلم عن بعد التي تعالج عىل نحو مالئم
التحديات العملية الحالية التي تواجهها أرس الالجئني ،مبا
يف ذلك نقص املعدات اإللكرتونية والبنية التحتية الالزمة.

2121تشجيع األطفال عىل مواصلة تعليمهم بالرغم من
الظروف الصعبة التي يشكلها التعلم عن بعد ،مع العمل
عىل خلق بيئة تعليمية إيجابية إىل أقىص حد ممكن.

الشبكة الدولية لخرباء القضية الفلسطينية
تتألف الشبكة الدولية لخرباء القضية الفلسطينية من أكادمييني دوليني ومحامني وناشطني يف مجال حقوق اإلنسان يشاركون رؤاهم
ووجهات نظرهم حول املناقشات القانونية والسياسية السائدة فيام يخص القضية الفلسطينية .يأيت تأسيس الشبكة الدولية لخرباء
القضية الفلسطينية كجزء من برنامج مدته ثالث سنوات (القضية الفلسطينية بعد مرور  70عا ًما :أولويات العمل) الذي أطلقته
منظمة النهضة العربية للدميقراطية والتنمية (أرض) يف ترشين األول  ،2018بهدف إثراء الحوار حول القضية الفلسطينية وتعزيز
جهود املنارصة اإلسرتاتيجية املبتكرة والقامئة عىل األدلة.
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الالجئــون الفلســطينيون هــم األشــخاص الذيــن )1( :نزحــوا مــن أرايض االنتــداب الربيطــاين يف فلســطني ،والتــي ُصنفــت فيــا بعــد عــى أنهــا
1
إرسائيــل والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــى التــوايل ،إىل الــدول املجــاورة (األردن ولبنــان وســوريا) ،وكذلــك الضفــة الغربيــة و قطــاع غــزة -مــع ف ـرار
أعــداد قليلــة أيضً ــا إىل مــر والع ـراق -فيــا يتعلــق بإقامــة دولــة االحتــال اإلرسائيــي (أي الحــرب العربيــة اإلرسائيليــة )1947-1949؛ ويشــار إليهــم
عــادة باســم «الجئــي فلســطني» أو «الجئــي  :»1948عــى الرغــم مــن أنهــم يحملــون جنســية االنتــداب الربيطــاين منــذ عــام  1925والجنســية العثامنيــة
قبــل ذلــك ،فقــد ُمنعــوا مــن العــودة إىل ديارهــم وتــم تجريدهــم مــن جنســيتهم مــن إرسائيــل بشــكل جامعــي )2( .نزحــوا مــن الضفــة الغربيــة ،مبــا
يف ذلــك القــدس الرشقيــة ،وقطــاع غــزة عندمــا احتلــت إرسائيــل تلــك األرايض يف عــام ( 1967يشــار إليهــم عــادة باســم « نازحــي  .)»1967كلهــم ،مــع
أحفادهــم ،هــم الجئــون وف ًقــا للقانــون الــدويل حتــى يتــم تســوية وضعهــم بشــكل عــام متاشـ ًيا مــع قـرارات األمــم املتحــدة .انظــر املبــادئ التوجيهيــة
للمفوضيــة بشــأن الحاميــة الدوليــة رقــم  :13تطبيــق املــادة  1د مــن اتفاقيــة  1951املتعلقــة بوضــع الالجئــن عــى الالجئــن الفلســطينيني ،ديســمرب/
كانــون األول  ،16/12 / HCR / GIP ،2017الفقــرة  .9لالطــاع عــى مناقشــة شــاملة ،انظــر
Albanese &Takkenberg, Palestinian Refugees in International Law, Oxford University Press (2020).
تقترص إحصاءات األونروا السكانية عىل الجئي عام  1948املؤهلني للحصول عىل خدمات الوكالة؛ وتقترص أرقام التعليم/الصحة/اإلغاثة
2
والخدمات االجتامعية عىل املجموعة الفرعية لالجئني املسجلني الذين يستخدمون خدمات الوكالة .وبيانات املسح من مصادر أخرى محدودة بطرق
مختلفة ،عىل سبيل املثال ،الرتكيز عىل الجئي املخيامت.
يســتضيف األردن أكــر مــن مليــوين الجــئ فلســطيني ،يعيــش حــوايل  370,000منهــم يف أحــد مخيــات الالجئــن العــرة الرســمية .انظــر
3
«أيــن نعمــل  -األردن» ،األونــروا ،https://www.unrwa.org/where-we-work/Jordan ،تــم الولــوج إليــه يف  22أيار/مايــو .2020
متتــع فلســطينيو الضفــة الغربيــة بالجنســية األردنيــة حتــى عــام  .1988تغــر هــذا ردًا عــى ســعي منظمــة التحريــر الفلســطينية إلقامــة
4
دولــة يف األرايض الفلســطينية املحتلــة .انظــر خطــاب امللــك حســن ملــك األردن لألمــة 31 ،يوليــو  .1988مل يعــد فلســطينيو الضفــة الغربيــة ،مبــا يف ذلــك
الالجئــون ،يعتــرون مواطنــن أردنيــن ،ولكــن ميكنهــم التقــدم بطلــب للحصــول عــى جــواز ســفر مؤقــت مبثابــة وثيقــة ســفر .جمجــوم« ،الالجئــون
الفلســطينيون يف األردن وســحب الجنســية :مقابلــة مــع أنيــس قاســم» ،املجــدل :التهجــر الثانــوي القــري :الالجئــون الفلســطينيون يف قطــاع غــزة
والعــراق واألردن وليبيــا .)2010( 45
منــذ عــام  ،2011اســتقبل األردن مــا يقــرب مــن  17,000الجــئ فلســطيني مــن ســوريا ،وعــى الرغــم مــن أن العــدد الدقيــق ال يـزال غــر
5
معــروف ،يعيــش معظمهــم يف فقــر مدقــع مــع وضــع قانــوين وحقــوق ضعيفــة .انظــر املرجــع الســابق.
يســتضيف لبنــان أكــر مــن  470,000الجــئ فلســطيني ،يعيــش حــوايل  225,000منهــم يف أحــد مخيــات الالجئــن االثنــي عــر الرســمية.
6
أثــرت األزمــة االقتصاديــة التــي طــال أمدهــا واالضطرابــات السياســية األخــرة يف لبنــان ســل ًبا عــى الظــروف املعيشــية الصعبــة بالفعــل لالجئــن
الفلســطينيني .انظــر «أيــن نعمــل  -لبنــان» ،األونــروا ،https://www.unrwa.org/where-we-work/Lebanon ،تــم الولــوج إليــه يف  22أيار/مايــو .2020
7
الســابق.

يف العقــد املــايض ،أصبــح لبنــان أيضً ــا مضي ًفــا لحــوايل 30,000مــن الالجئــن الفلســطينيني مــن ســوريا ،الضعفــاء بشــكل خــاص .انظــر املرجــع

تســتضيف الضفــة الغربيــة أكــر مــن  800,000الجــئ فلســطيني ،يعيــش حــوايل  194,000منهــم يف واحــد مــن تســعة عــر مخيـ ًـا رســم ًيا
8
لالجئــن .تســتضيف غــزة مــا مجموعــه  1,386,455الجــئ فلســطيني ،يعيــش حــوايل  600,000منهــم يف واحــد مــن مثانيــة مخيــات معــرف بهــا لالجئــن.
تــم عــزل الالجئــن الفلســطينيني يف قطــاع غــزة تحــت الحصــار منــذ عــام  ،2007قبــل وقــت طويــل مــن انتشــار الجائحــة الحاليــة .أوضــاع الالجئــن يف
غــزة مخيفــة للغايــة ،وغال ًبــا مــا يُشــار إىل القطــاع باســم «ســجن مفتــوح» .انظــر «أيــن نعمــل  -الضفــة الغربيــة» ،األونــرواhttps://www.unrwa.org/ ،
 ،where-we-work/west-bankتــم الولــوج إليــه يف  22أيار/مايــو 2020؛ و «أيــن نعمــل  -غــزة» ،األونــروا،
 ،https://www.unrwa.org/where-we-work/Gaza-stripتم الولوج إليه يف  22أيار/مايو.2020 ،
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تســتضيف ســوريا حال ًيــا حــوايل  438,000الجــئ فلســطيني ،مبــا يف ذلــك  120,000الجــئ غــادروا ســوريا منــذ بدايــة األزمــة الســورية يف
9
عــام  .2011وتوجــد يف البــاد تســعة مخيــات رســمية لالجئــن الفلســطينيني ،باإلضافــة إىل ثالثــة مخيــات غــر رســمية .وكجــزء مــن الـراع املســتمر،
عــاىن الفلســطينيون مــن اســتنزاف املــوارد ،وتدمــر البنيــة التحتيــة ،وفــرص محــدودة لكســب العيــش .انظــر «أيــن نعمل-ســوريا» ،األونــرواhttps:// ،
 ،www.unrwa.org/where-we-work/Syriaتــم الولــوج إليهــا يف  22أيار/مايــو .2020
التقريــر الســنوي لدائــرة الصحــة يف األونــروا ( 2018األونــروا :القــدسhttps://www.unrwa.org/sites/default/files/content/ ،)2019 ،
10
resources/anuual_report_2018_final_low-2.pdf؛ جــاد شــعبان وآخــرون ،مســح حــول الوضــع االجتامعــي واالقتصــادي لالجئــن الفلســطينيني يف
لبنــان (بريوت :الجامعــة األمريكيــة يف بــروت واألونــرواhttps://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/survey_on_the_ ،)2016 ،
economic_status_of_palestine_refugees_in_lebanon_2015.pdf؛ نظــرة ثاقبــة للظــروف االجتامعيــة واالقتصاديــة لالجئــن الفلســطينيني يف األردن
(األونــروا :عــان)2013 ،؛ مايــكل لينــك ،مقــرر األمــم املتحــدة الخــاص املعنــي بحالــة حقــوق اإلنســان يف األرض الفلســطينية املحتلة منذ عام  1967بشــأن
الوضــع يف غــزة يف  19آذار/مــارس https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25728&LangID=E ،2020
LangID = E؛ األحــوال الصحيــة يف األرض الفلســطينية املحتلــة ،مبــا يف ذلــك القــدس الرشقيــة ،ويف الجــوالن الســوري املحتــل (جنيــف :منظمــة الصحــة
العامليــةhttps://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_27-en.pdf. ،)2018 ،
انظــر ،نظــرة للظــروف االجتامعيــة واالقتصاديــة لالجئــن الفلســطينيني يف األردن (األونــروا :عــان https://www.unrwa.org/sites/ ،)2013
11
 default/files/insights_into_the_socio-economic_conditions_of_palestinian_refugees_in_jordan.pdfو« ،Alduraidi and Watersنوعيــة
الحيــاة املتعلقــة بالصحــة لالجئــن الفلســطينيني داخــل وخــارج املخيــات يف األردن»؛ شــعبان وآخــرون ،مســح حــول الوضــع االجتامعــي واالقتصــادي
لالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان.190 ،
12

انظر ،شعبان وآخرون ،مسح حول الوضع االجتامعي واالقتصادي لالجئني الفلسطينيني يف لبنان.94 ،
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املرجع السابق104 ،

التقريــر الســنوي لدائــرة الصحــة يف األونــروا 19-20 ،2018؛ ملزيــد مــن املعلومــات ،راجــع جلوريــا بالــويش وآخــرون« ،تغطيــة املستشــفيات
14
مــن قبــل األونــروا يف األردن ولبنــان وســوريا وغــزة والضفــة الغربيــة :تحليــل لقطــة مقارنــة» ،مجلــة النســيت  ،393رقــم( 38 .آذار/مــارس )2019
انظــر ،شــعبان وآخــرون ،مســح حــول الوضــع االجتامعــي واالقتصــادي لالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان96 ،؛  Åge A. Tiltnesو Huafeng
15
 ،Zhangالتقــدم والتحديــات والتنــوع ،رؤى حــول الظــروف االجتامعيــة واالقتصادية لالجئني الفلســطينيني يف األردن (أوســلو :فافــو httpshttps:// )،2013
 www.unrwa.org/sites/default/files/insights_into_the_socio-economic_conditions_of_palestinian_refugees_in_jordan.pdfوآخــرون،
إن الحاميــة الدوليــة لالجئــن الفلســطينيني متجــذرة يف واليــة وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئــن الفلســطينيني يف الــرق األدىن
16
(األونــروا) ولجنــة التوفيــق الفعليــة التابعــة لألمــم املتحــدة لالجئــن الفلســطينيني ( :)UNCCPكالهــا قبــل إنشــاء مفوضيــة شــؤون الالجئــن واتفاقيــة
الالجئــن لعــام  .1951مــع مــرور الوقــت ،وبســبب االفتقــار إىل حــل دائــم لالجئــن الفلســطينيني ،ســعت األونــروا جاهــدة إىل تعزيــز وظائــف الحاميــة
لديهــا مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات الحاســمة لحقــوق اإلنســان لالجئــن الفلســطينيني ،وال ي ـزال الوضــع صعبًــا ويجــب متابعــة ســبل تعزيــز وظيفــة
األونــروا .انظــر  .2020 Albanese & Takkenbergومــع ذلــك ،وخاصــة بعــد قـرار الواليــات املتحــدة لعــام  2018بقطــع التمويــل عــن األونــروا ،واجهــت
الوكالــة تحديــات متزايــدة للحفــاظ عــى نطــاق برامجهــا وخدماتهــا ،مبــا يف ذلــك عملهــا يف مجــال الحاميــة ،ملزيــد مــن املعلومــات ،انظــر التقريــر
التشــغييل الســنوي لألونــروا 2018.
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www.unrwa.org/ .190 ، مســح حــول الوضــع االجتامعــي واالقتصــادي لالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان،شــعبان وآخــرون
17
؛userfiles/2011051512133.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09603120500538341?casa_
و
t o k e n = h A s i Q 3 E l n u A A A A A A % 3 Av c 4 T B d K q 7 E k u h - I _ g f e h M m b G a L Q P q H T N M m D i 5 b k 5 0 2 j _
E 2 f n y K V I ft W 4 3 4 j v x 6 y U d B C E a 2 9 n S K h J ;
https://www.unicef.org/oPt/GVC_WASH_Assessment_at_HH_Level_in_the_GS_final.pdf
https://www.unrwa.org/userfiles/2011051512133.pdf و
 منظمــة الصحــة: ويف الجــوالن الســوري املحتــل (جنيــف، مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة،الظــروف الصحيــة يف األرض الفلســطينية املحتلــة
18
.5 ،https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_27-en.pdf ،)2018 ،العامليــة
https://www.arabnews.com/node/1673116; http://tamkeen-jo.org/newsDetails/573/en;
https://www.alwakeelnews.com/Section_1/440299_رابط-باألردن-غزة-قطاع-ألبناء-نقدية-مساعدات/محلية-اخبار

19

https://www.arabnews.com/node/1673116;
https://www.alwakeelnews.com/Section_1/440299_رابط-باألردن-غزة-قطاع-ألبناء-نقدية-مساعدات/محلية-اخبار

20

https://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=60510

21

https://www.unrwa.org/unrwa-and-sdg-1-no-poverty

22

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/covid-19-response-plan-inter-agency-opt.pdf;

23

http://viacampesina.org/en/responding-to-covid-19-in-palestine-a-report-about-uawcs-emergency-response/;
ht t p s : / / w w w . 9 7 2 m ag . c o m / j e ra s h - c amp - p a l e s t ini an - re f u g e e s - c o ro n av ir u s / ? fb cli d = Iw A R 3 d Mo 5 A M _
IxqV6mua83KVQsVSs3VEt6juU0ck_GQ_A4klbl8DhrpcoSf3c;
https://www.dw.com/en/lebanon-faces-coronavirus-poverty-hunger/a-53270955
http://www.fao.org/3/ca8464en/CA8464EN.pdf . انظر عىل سبيل املثال، وانعدام األمن الغذايئ19-حول موضوع كوفيد
https://en.unesco.org/news/covid-19-palestine-how-distance-learning-will-help-student-continue-education; https://
24
www.thenational.ae/world/mena/palestinian-students-show-dedication-to-e-learning-in-lebanon-1.1008909; https://www.almonitor.com/pulse/originals/2020/03/gaza-schools-move-to-e-learning-in-lockdown-due-to-covid-19.html
:فلسطني املحتلة
http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Publications/English/Working%20Papers/Position%20Paper%20Covid19%20
impact%20on%20Palestinian%20economy.pdf;
https://www.worldbank.org/en/country/westbankandgaza/publication/economic-update-april-2020;
https://unsco.unmissions.org/statement-un-special-coordinator-nickolay-mladenov-socio-economic-impact-covid-19-impactoccupied
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25

https://reliefweb.int/report/lebanon/assessment-impact-covid-19-pandemic-syrian-refugees-and-vulnerable-lebanese-:لبنــان
tripoli;;%20;
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_741604.
pdf;%20https://coar-global.org/2020/03/30/beyond-the-health-sector-covid-19s-impact-on-syrias-economy-and-detainees/;
https://coar-global.:ســورياhttps://atalayar.com/en/content/covid-19-multiplies-lebanons-political-and-economic-instability;
https://pomeps.org/:; األردنorg/2020/03/30/beyond-the-health-sector-covid-19s-impact-on-syrias-economy-and-detainees/
drastic-measures-coercive-enforcement-and-economic-effects-of-pandemic-suppression-in-jordan?fbclid=IwAR1n-8S-1Xoat30
HEQZjQXvtLUBht4SkElb3v25D9IJ9G3P6Y5TNF6F9HXw

. وتعديالته2020  لسنة6 أمر الدفاع رقم
،2020 مايو/ أيار12 ،«  اإلغالق يعني العيش دون غذاء، «يف مخيم جرش لالجئني،972+ مجلة

26
27
28

fbclid=IwAR3dMo5AM_؟https://www.972mag.com/jerash-camp-palestinian-refugees-coronavirus/
https://www.actionpal.org.uk/en/post/10090/news-and-reports/situation-of-؛ وIxqV6mua83KVQsVSs3VEt6DUkcksf_8
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/unrwa_؛palestinians-of-syria-exacerbated-by-coronavirus-in-jordan
covid-19_unrwa_weekly_18_-24_may.pdf
https://www.actionpal.org.uk/en/post/10090/news-and-reports/situation-of-palestinians-of-syria-exacerbated-by-coronavirusin-jordan; https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/unrwa_covid-19_unrwa_weekly_18_-24_may.pdf
http://www.dpa.gov.jo/news. خرفــان يوعــز لرؤســاء لجــان خدمــات املخيــات بإعفــاء كافــة املســتأجرين مــن ايجــار شــهر آذار
29
php?446;
https://www.almamlakatv.com/news/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9
%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-37538
 مــن ثالثــة برامــج بالتعــاون مــع مؤسســة الضــان االجتامعــي بحيــثhttps://bit.ly/2TVtOAH 2020  لعــام9 يتألــف أمــر الدفــاع رقــم
30
 الــذي يغطــي،1 )ميكــن للغزيــن الســابقني وأطفــال األردنيــات املتزوجــات مــن رجــال غــر أردين االســتفادة مــن الربنامــج األول «تضامــن» (التضامــن
 دينــا ًرا165  مــن رواتبهــم عــى أن ي ـراوح املبلــغ بــن50%  يحصــل املوظفــون عــى.املؤسســات التــي تغطيهــا مؤسســة الضــان االجتامعــي بالفعــل
. دينــا ًرا500و
http:// ،2004 فرباير/ شــباط، دليــل البحــث عــن الهجــرة القرسيــة عــى اإلنرتنــت،» «الالجئــون الفلســطينيون يف األردن،عــروب العابــد
31
)2009 أغســطس/ آب26  (تــم الولــوج يف/www.forcedmigration.org/guides/fmo025
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ar&tl=en&u=https://www.unrwa.org/ar/
32
newsroom/press-releases/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25B1%
25D9%2588%25D8%25A7-%25D9%2588%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25B8%25D9%2585%25D8%25A9%25D8%25A3%25D8%25B7%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D8%25A8%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AD%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25AF-%25D8%25AA%25D9%2581%25D8%25AA%25D8%25AA%25D8%
25AD%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%2583%25D8%25B2-%25D8%25A7%25D9%2584%25D
8%25B9%25D8%25B2%25D9%2584-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25B3%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%258A%2
5D9%2586
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مجلــة  ،972+لحظــة مــرض العامــل ،يرمونــه إىل نقطــة التفتيــش مثــل الكلــب 24 ،آذار/مــارس https://www.972mag.com/ ،2020
33
checkpoint-palestinian-laborerscoronavirus؛ تاميــز أوف إرسائيــل« ،الســلطة الفلســطينية تطلــب مــن إرسائيــل اختبــار آالف العامل الفلســطينيني
قبــل عودتهم إىل ديارهــم» 2 ،نيســان/أبريل https://www.timesofisrael.com/pa-asks-israelto-test-some-50000-palestinian-workers ،2020
 قبــل العــودة إىل الوطــن /؛ صحيفــة جريوزاليــم بوســت« ،إرسائيــل لــن تفحــص األشــخاص الذيــن يعانــون مــن أعـراض كوفيــد  19-إال إذا ســافروا»4 ،نيســان/أبريل - https://www.jpost.com/israel-news/health-ministry-narrow-criteria-for ،2020كوفيــد  -19-فحوصــات تحتــاج املزيــد مــن
الكواشــف 623535؛ الجزيــرة« ،العــال الفلســطينيون العائــدون إىل الوطــن» ميكــن أن يؤججــوا انتشــار املــرض « 5 ،نيســان/أبريل https://www. ،2020
aljazeera.com/news/2020/04/palestinianworkers-returning-home-could-fuel-outbreak-200405113836825.html؛ تاميــز أوف إرسائيــل،
«الســلطة الفلســطينية تطلــب مــن إرسائيــل فحــص آالف العــال الفلســطينيني قبــل عودتهــم إىل ديارهــم» ،نيســان/أبريل https://www. ،2020
 -50000-timesofisrael.com/pa-asks-israel-to-test-someالفلســطينية -العــال قبــل عودتهــم إىل الوطــن /؛ التقريــر األســبوعي حــول االنتهــاكات
اإلرسائيليــة يف األرايض الفلســطينية املحتلــة ( 19-25آذار/مــارس ،)2020
https: // www.pchrgaza.org/en/؟p=14348.
(املــادة  25مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان؛ املــادة  12مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة؛
34
االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز العنــري ( 5هـــ) ()4؛ لجنــة األمــم املتحــدة للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة،
التعليــق العــام رقــم  14بشــأن الحــق يف أعــى مســتوى صحــي ميكــن بلوغــه؛ لجنــة األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســانCCPR Nell Toussaint v Canada ،
( ،)2018الفقــرة ).11
(املــادة  23مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان؛ املــادة  6مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة؛ املــادة
35
 5مــن االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز العنــري ،اتفاقيــة حاميــة حقــوق جميــع العــال املهاجريــن وأفـراد أرسهــم ،املــواد 11
و 25و 55و.)56
(العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية ،املادتــان 26 ،)1( 2؛ العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة
36
والثقافيــة ،املــادة )2( 2؛ ميثــاق األمــم املتحــدة ،الديباجــة ،املــواد 55 ،)3( 1؛ اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان ،املــادة )1( 2؛ املبــادئ التوجيهيــة بشــأن
النــزوح الداخــي ،املبــدأ ))1( 1
ميكــن االســتدالل عــى حــق الالجئــن الفلســطينيني يف الصحــة مــن :مــادة اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان25 .؛ مــادة العهــد الــدويل
37
الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة12 .؛ االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز العنــري املــادة)e) (iv( 5؛ لجنــة
األمــم املتحــدة للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة ،التعليــق العــام رقــم  14بشــأن الحــق يف أعــى مســتوى صحــي ميكــن بلوغــه؛ لجنــة األمــم
املتحــدة لحقــوق اإلنســان ،)2018( CCPR Nell Toussaint v Canada ،الفقــرة  .11ميكــن االســتدالل عــى الحــق يف العيــش مــن :مــواد اإلعــان
العاملــي لحقــوق اإلنســان .مــادة 23؛ العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة6 .؛ املــادة  5مــن االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء
عــى جميــع أشــكال التمييــز العنــري اتفاقيــة حاميــة حقــوق جميــع العــال املهاجريــن وأفـراد أرسهــم  .56 ،55 ،25 ،11ميكــن االســتدالل عــى الحــق
يف املعاملــة املتســاوية وعــدم التمييــز مــن :مــواد العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية26 ،)1( 2 .؛ مــادة العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق
االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة)2( 2 .؛ ميثــاق األمــم املتحــدة ،الديباجــة ،املــواد55 ،)3( 1 .؛ اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان ،املــادة)1( 2 .؛ مبــادئ
توجيهيــة حــول النــزوح الداخــي ،مبــدأ  .)1( 1الحــق يف الصحــة
لالطــاع عــى األحــكام القانونيــة املتعلقــة بهــذه املســؤولية ،انظــر املــادة  )1( 2لإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان .العهــد الــدويل الخــاص
38
بالحقــوق املدنيــة والسياســية مــادة )1( 2؛ مــادة العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة)2( 2 .؛ مــواد االتفاقيــة الدوليــة
للقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز العنــري مــاديت ( .)2،4
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