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القمة العاملي لالجئني وأهمية التمثيل الذايت لالجئني
مؤمتر َّ
اللجنة التحضريية ملؤمتر القمة العاملي لالجئني

يف يونيو/حزيران  ،2018اجتمع  ٧٢ممث ًال عن الالجئني من  ٢٧بلداً مضيفاً يف جنيف يف مؤمتر قمة عاملي
لالجئني هو األول من نوعه.
كان مؤمتـر القمـة حدثاً تاريخياً ،إذ جمـع للمرة األوىل ممثلني
عـن ا ُمله ََّج ِريـن قسراً من جميع أنحـاء العامل ملناقشـة التمثيل
الـذايت لالجئين والتخطيـط لـه وتنظيمـه .وعقـد هـذا املؤمتر
َّ
ونظمـه ممثلـون عـن مثـاين شـبكات يقودهـا الالجئـون مـن
ضمنهـا شـبكة أصـوات الالجئين واللجنـة الوطنيـة األسترالية
لالجئـات وشـبكة الضحايـا الكولومبيين مـن أجـل السلام يف
أمريـكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكاريبـي والرابطـة الوطنية
النيوزيلنديـة لالجئني وشـبكة حقوق الالجئني يف منطقة آسـيا
واملحيـط الهـادئ وشـبكة املنظمات التـي يقودهـا الالجئـون
(أوغنـدا) واملتطوعـون السـوريون الشـباب (هولنـدا) .وقـدَّ م
الدعـم للمؤمتـر منظمتـان غير حكوميتين هما منظمـة فمشـاركة الالجئين ال تلقـى الرتحيـب يف الغالـب إ َّال إذا
الدبلومـايس املسـتقل واملجلـس األسترايل لالجئين.
أمكـن اسـتخدامها كوسـيلة لتنفيـذ أجنـدة املؤسسـات
الكبرى والحكومـات بـدالً مـن النظـر إليهـا عىل أ ّنها مشـاركة
وركـز املؤمتـر يف إحـدى نقاشـاته املواضيعيـة على مشـاركة إستراتيجية حقيقيـة ُتَ ِّكـن من تقديم االسـتجابة عىل أسـاس
الالجئين وقدراتهـم التمثيليـة ،التـي تتعلـق مبـدى اسـتطاعة مـا يحتـاج إليه النـاس ويريدونه بـدالً من بيان طبيعة السـلع
الالجئين وا ُمله ََّجريـن قسراً أن يشـاركوا مشـاركة حقيقيـة والخدمـات التـي ميكـن توفريهـا .وتشـتمل العقبـات التـي
ويؤثـروا يف عمليـات اتخـاذ القـرار التـي تؤثـر يف حياتهم عىل تحـول دون مشـاركة الالجئين على ارتفـاع سـقف توقعـات
مختلـف املسـتويات (املحليـة والوطنية واإلقليميـة والعاملية) أصحـاب املصلحة مـن قدرة املنظامت التـي يقودها الالجئون
ويف مختلـف أنـواع املنابـر (مثـل مـا تقـوده الحكومـات على املشـاركة يف عمليات صنـع القرار رغـم محدودية املوارد
والحواجـز اللغويـة واملخـاوف إزاء الوضع القانـوين الذي غالباً
واملنظمات غير الحكوميـة واملجتمعـات املحليـة).
ومـع َّأن األصـوات بـدأت ترتفـع منـذ مـدة تناشـد زيـادة
مشـاركة الالجئين يف العمليـات العامليـة واملبـادرات املحليـة،
ال يوجـد سـوى قليـل مـن األدلـة التـي تثبـت َّأن الالجئين
وغريهـم مـن املجتمعـات ا ُمله ََّج َـرة قسراً (ال سـيام املنظمات
النسـائية ) يحظـون بتمثيـل أفضـل .ورغـم اعتراف املجتمـع
الـدويل بصنـع السياسـات القامئـة على املشـاركة كما تنـص
عليهـا الصفقـة الكبرى واملكرسـة يف شـعار أهـداف التنميـة
املسـتدامة ‘عـدم إهمال أي أحـد’ ،مـا زال القصـور يشـوب
املامرسـات التشـاركية.

ريكاردو پاريغياين

مشاركون يف مؤمتر القمة العاملي لالجئني.
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أ َّنـه على جميـع الجهـات الفاعلـة املشـاركة يف الحاميـة
الدوليـة أن تعمـل بنشـاط إلرشاك املنظمات واملبـادرات
التـي يقودها الالجئـون ومتكينها بصفتها رشكاء متسـاوين
سـعياً إليجـاد حلـول للتهجير القسري .ويضـم ذلـك
اعتبـارات حـول االسـتدامة عبر تخصيـص املـوارد وسـبل
دعـم القيـادة ضمـن الشـبكات واملنظمات التـي يقودها
الالجئـون واالسـتجابة لطلبـات بنـاء القـدرات وتحليـل
العقبـات التـي تحـول دون املشـاركة وتذليلهـا.

مـا تواجهـه هـذه املنظمات .وليـس من السـهل ضمان تنوع
أصـوات الالجئين ومتثيلهـا لهم يف النقاشـات العاملـي ،بل تلك
عمليـة ال تخلـوا مـن تحديـات خاصـة َّأن معظـم الحـوارات
التـي تحـدث يف جنيـف ونيويـورك ال تتيـح الوصـول إليهـا إ َّال
إىل الالجئين املوجوديـن يف أوروبـا أو شمال أمريـكا ممـن
لديهـم وثائـق رسـمية وإمكانـات ماديـة للتنقـل والسـفر إىل
موقـع الحـوار .وتـزداد الصعوبـة على الالجئين املاكثين يف
خاصـة إذا كانـت حاميتهـم تتطلـب منهـم
مراكـز االحتجـاز َّ
عـدم البـوح مبـا يف أنفسـهم وإ َّال تعرضـوا ملخاطـر كبيرة ،عدا
عـن أ َّنهـم مل يحظـوا بفرصة كبيرة لتطوير املهـارات الرضورية ووضعـت توصيـات مفصلـة يف ورقـة نقاشـات السياسـات
ّ
لتمكنهـم من املشـاركة يف صناعة السياسـات ،وعـدا عن أ َّنهم والنتائـج يف مؤمتـر القمة1،وترحـب اللجنـة التحضرييـة ملؤمتـر
ً
ً
ً
يعيشـون واقعـا يوميـا مريـرا تتضـاءل فيه فرصهم باملشـاركة .القمـة العاملـي لالجئين بالتعليقـات وتتطلـع إىل التعـاون مع
املفوضيـة السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئني ومنظامت
وتركـزت مناقشـات مؤمتـر القمـة املتعلقـة مبحـور مشـاركة املجتمـع املـدين وأصحـاب املصلحـة املحليين التخـاذ هـذه
الالجئين وقدراتهـم التمثيليـة الذاتيـة على عـدة تسـاؤالت الخطـوات نحـو نهـج أوسـع شـموالً ومشـاركة قائـم على
مبـا فيهـا :مـا نـوع املشـاركة الـذي نتحـدث عنـه؟ مـا السـبل حقـوق اإلنسـان لصناعـة سياسـات الالجئين .ومـن املقـرر أن
التـي ميكـن من خاللها تعزيز املشـاركة؟ أي نـوع من العملية تعقـد االجتامعـات اإلقليميـة لشـبكة مؤمتـر القمـة العاملـي
التنظيمية/املهيكلـة متلـك مقومـات البقـاء والنجـاح؟ مـا نوع لالجئين قبـل نهايـة عـام .٢٠١٨
العالقـة التـي نـود إقامتهـا مـع أصحـاب املصلحـة والجهـات
الفاعلـة األخـرى املشـاركة يف عمليـة صنـع القـرار؟ كيـف موريشيو ڨيلوريا وديانا أورتيز
ميكننـا تحويـل جهود الالجئين وعملياتهـم التنظيمية إىل يشء شبكة الكولومبيني من أجل السالم يف أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي ()REVICPAZ-LAC
مسـتدام مـع مـرور الوقـت؟
وقـد أتـاح مؤمتـر القمـة لقـادة الالجئين الفرصـة للتشـبيك نجيبة وازفادوست
وتبـادل االفـكار وأسـفر عـن عـدد مـن النتائـج الرئيسـية :نساء الهازارا أسرتاليا /اللجنة الوطنية األسرتالية لالجئات
َّأن املنظمات املجتمعيـة املعنيـة بالالجئين واملبـادرات محمد بدران
وصانعـي التغيير مـن جميـع أنحاء العامل ستنشـئ شـبكة شبكة أصوات الالجئني /املتطوعون الشباب السوريون-هولندا
متثيليـة لتكـون منبراً دوليـاً شـام ًال يضمـن إرشاك الالجئني
والتمثيـل الـذايت قبـل نهايـة عـام  .٢٠١٨وسـوف تعمـل globalsummit4refugees@gmail.com
هـذه الشـبكة العامليـة على إنشـاء آليـة رصـد مسـتقلة www.networkforrefugeevoices.org
لتقييـم التقـدم املحـرز نحـو مشـاركة الالجئين وإعمال
www.networkforrefugeevoices.org/global-summit-of-refugees .1
الحقـوق.
أ َّنـه ال بـد مـن ضمان توفير فرصـة املشـاركة للمنظمات
والشـبكات التـي يقودها الالجئون عىل جميع املسـتويات
(املحليـة ومسـتوى الدولـة واملسـتوى اإلقليمـي والدويل)
لتمثيـل مخـاوف الفئـات املتأثـرة يف منابـر وضـع
السياسـات واتخـاذ القـرارات املتعلقـة بالتَّهجير القرسي،
خصوصـاً يف املنتـدى العاملـي لالجئني املقـرر عقده يف عام
 ٢٠١٩واجتامعاتـه الالحقـة وكذلـك يف كيانات صنع القرار
األخـرى التـي توثـر يف حياتهـم.
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