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دمج الحامية يف جاهزية مواجهة مخاطر الكوارث يف جمهورية الدومينيكان

أندريا فريديخا

يكتسب التعامل مع الحامية عىل أنه عنرص أسايس يف الجهود املبذولة للحد من املخاطر الناشئة عن
الكوارث وجاهزية املجتمعات املحلية إزاءها أهمية خاصة يف ضامن حقوق اإلنسان يف بيئات الكوارث
والطوارئ.
منــذ بدايــة العقــد األول مــن القــرن الواحــد والعرشيــن أحــرز
قطــاع الحاميــة تقدمــات رائــدة وكبــرة يف تحديــد املخاطــر
التــي تؤثــر عــى الســكان املحليــن واالســتجابة لتلــك املخاطــر
خــال أوضــاع الطــوارئ ســواء أكانــت ناشــئة عــن أوضــاع النـزاع
أم عــن الكــوارث .ورغــم القــدر الكبــر والهائــل مــن املعــارف
والخــرات واألدبيــات التــي نشــأت عــر الســنوات املاضيــة حــول
الحاميــة يف تلــك الســياقات مــا زال االهتــام ضعيفــاً حــول
التفكــر بالحاميــة مــن منظــور الجاهزيــة للتصــدي ملخاطــر
الكــوارث .ومبعنــى آخــر ُت َن َف ُ
ــذ تدابــر الحاميــة ونشــاطاتها يف
بيئــات الكــوارث يف العــادة خــال مرحلــة االســتجابة ولكنهــا
غالبـاً مــا ال ُي َ
نظـ ُر إليهــا عــى أنهــا جــزء ال يتجــزأ مــن الجهــود
الراميــة إىل الحــد مــن مخاطــر الكــوارث أو منعهــا.

الظــروف الكامنــة يف البــاد واملتمثلــة يف انتشــار حالــة عــدم
املســاواة الســيئة والفقــر املنتــر فإنهــا غالبــاً مــا تــؤدي إىل
وقــوع الكارثــة .ومــن أكــر األمثلــة حداثــة إعصــار جــورج يف
هجــر  85ألــف نــازح داخــي وأودى بحيــاة
عــام  1998الــذي ّ
 350شــخصاً ،ثــم فيضــان جيــاين عــام  2004شــخصاً الــذي
محــا عــن الخارطــة عــدداً كبــراً مــن املجتمعــات املحليــة
وهجــر قرابــة ألــف عائلــة ،ويف عــام
وأودى بحيــاة  600شــخص ّ
 2007رضبــت البــاد عاصفتــان اســتوائيتان هــا :نويــل وأولجــا
وخلفتــا  160قتيــ ًا و 140ألــف نــازح داخــي.

ويف كثــر مــن البلــدان ،وخــال الكارثــة أو بعيدهــا مبــارشة،
كثــراً مــا يكــون فاعلــو االســتجابة الحكوميــة غــر قادريــن
عــى الوصــول إىل الفئــات الســكانية املتأثــرة ملــدد مؤثــرة
مــن الزمــن أو قــد يفتقــرون إىل القــدرة أو املصــادر الالزمــة
ملســاعدة الفئــات الســكانية إىل الدرجــة الكاملــة املطلوبــة.
الحــظ َّأن املجتمعــات
وبالنتيجــة ،خــال أي كارثــة معطــاة ُي َ
املحليــة أنفســها ،وليــس األط ـراف التــي تقــع عليهــا املســؤولية
يف الدولــة بالــرورة ،هــي التــي ســتكون املســتجيبني األوائــل.
وبهــذا املعنــى ،متثــل املجتمعــات املحليــة دوراً عظيــم األهميــة
يف الحفــاظ عــى ســامتهم وإذا مــا أتيحــت األدوات الصحيحــة
لهــم ميكــن إرشاك هــذه املجتمعــات مشــاركة فعالــة يف تنفيــذ
تدابــر الحاميــة ملنــع و/أو االســتجابة لألوضــاع التــي تــؤدي إىل
األذى أو اإلســاءة والتــي غالب ـاً مــا تحــدث يف بيئــات الطــوارئ.
ويف هــذا الســياق بالــذات ،ســعى اتحــاد 1للمنظــات التــي تضم
منظمــة أوكســفام ( ،)Oxfamومنظمــة بــان الدوليــة ،ومنظمــة
موئــل لإلنســانية إىل العمــل عــى مســتوى املجتمعــات املحليــة
يف جمهوريــة الدومينيــكان التــي تنتــر فيهــا مجتمعــات محلية
حرضيــة فقــرة عــى جوانــب األنهــار والتــي تواجــه خطـراً كبـراً
للتهجــر الناتــج عــن الكــوارث.
فبــن حــن وآخــر ،تعــاين جمهوريــة الدومينــكان مــن أحــداث
كبــرة مرتبطــة باملنــاخ ،وعندمــا تجتمــع مــع هــذه األحــداث

التدريب عىل خفض مخاطر الكوارث وإدارتها سان كريستوبال
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ومــع قلــة متابعــة الحكومــة أو عــدم متابعتهــا أص ـ ًا لشــؤون
العائــات املهجــرة بهــذه األحــداث ،ونظ ـراً ألنهــم محجوبــون
عــن الســجالت أو اإلحصــاءات الوطنيــة مــا زالــت آالف منهــم
تعيــش حتــى هــذه اللحظــة يف مخيــات مؤقتــة حيــث أعــادت
نقلهــم الحكومــة مــا زالــوا ينتظــرون بعــد ســنني إن مل يكــن
عقــود إعــادة توطينهــم أو إرجاعهــم إىل األماكــن األصليــة التــي
هجــروا منهــا .وعــى أرض الواقــع ،ال متثــل هــذه املــاذات أكــر
مــن أكــواخ فقــرة مصنوعــة مــن القصديــر ،والــورق املقــوى ،أو
الطــن أو الكتــان ،وغالبــاً مــا تكــون يف مناطــق ذات خطــورة
عاليــة تفتقــر إىل إمكانيــة الوصــول إىل الخدمــات األساســية بــل
تــؤوي أعــداداً مكتظــة مــن النــاس ضمــن ظــروف معيشــية
ُيــرىث لهــا.
لكــن املجتمعــات املحليــة املتأثــرة ،يف أثنــاء حــاالت الطــوارئ
وبعدهــا ،يتعرضــون روتينيـاً إىل مخاطــر حاميــة إضافيــة وحادة.
ومثــال ذلــك أن كثــراً مــن الدومينكايــن الذيــن يعيشــون يف
املناطــق ذات الخطــورة العاليــة يرفضــون إجالئهــم وإعادتهــم
أوكسفام -بالن إنرتناشيونال -موئل لإلنسانية /أنا باوال فان دالني

إىل دور اإليــواء الجامعيــة التــي تديرهــا الحكومــة ألنهــم
يــرون فيهــا أماكــن غــر آمنــة لهــم بســبب انتشــار اإلســاءة
الجنســية واالســتغالل عــى يــد الجهــات الفاعلــة مــن الدولــة
(وعــى األخــص منهــم الجيــش) وعــى أيــدي مديــري دور
اإليــواء أيض ـاً ممــن يســتغلون ضعــف هــذه الفئــة الســكانية
التــي تنضــوي تحــت رعايتهم2.وعــى وجــه الخصــوص ،غالبـاً مــا
يعمــد الفاعلــون املســتجيبون إىل حجــب وصــول هــذه الفئة إىل
الطعــام والرعايــة الطبيــة إذ يطلــب هــؤالء املســتجيبون منهــم
مامرســة الجنــس أو تقديــم خدمــات جنســية مقابــل مدهــم
باملعونــة اإلنســانية .وتتجــى إســاءة الســلطة هــذه أكــر يف
حــاالت الفســاد ،واإلك ـراه ،والحرمــان املقصــود مــن الخدمــات
عــى خلفيــات االنتــاء الســيايس أو الوضــع االجتامعــي
واالقتصــادي أو العــرق واألصــل علـ ًا أن قضيــة األصــول العرقيــة
تســتهدف يف الغالــب املهاجريــن الهاييتيــن والدومينكايــن
املنحدريــن مــن أصــول هاييتيــة الذيــن ُين َعــون منع ـاً منتظ ـ ًا
مــن الحصــول عــى الخدمــات أو املســاعدات األساســية بــل يف
بعــض األحيــان ُي َ
حظــر عليهــم اســتخدام دور اإليواء3.وأشــارت
التقاريــر أيضــاً إىل ظهــور شــبكات لإلتجــار لغايــة الجنــس
والبغــاء القــري باإلضافــة إىل اإلســاءة لألطفــال واإلســاءة عــى
العمــوم يف مثــل هــذه البيئــات خاصــة يف املناطــق الحرضيــة
املهمشــة.
لقــد هــدف الربنامــج الريــادي التحــاد املنظــات املذكــور عــى
مــدى عــام كامــل وصــوالً إىل شــهر ســبتمرب/أيلول  2016إىل
إقامــة فيالــق حاميــة قامئــة عــى املجتمــع مــن أجــل التعامــل
مــع كل هــذه املخاطــر ،واســتهدفت املناطــق الحرضيــة عــى
ضفــاف األنهــار يف مدينــة ســان كريســتوبال حيــث نتــج تضافــر
الفقــر مــع انعــدام التخطيــط الــكايف لــأرايض يف إجبــار آالف
مــن النــاس عــى العيــش يف ســهل الفيضانــات يف نهــر نيجــوا.
وكــا حــدث يف عــام  2007مــع عاصفتــي نويــل وأولجــا ،تواجــه
هــذه املجتمعــات املحليــة خط ـراً كب ـراً بــأن ُت َحــى متام ـاً مــن
الخارطــة إذا مــا رضبهــا إعصــار قــادم أو عاصفــة اســتوائية أو
فيضــان كبــر.
ويف هــذا اإلطــار ،تركــزت الجهــود عــى تدريــب املجتمعــات
املحليــة وتنظيمهــا يف املناطــق املحاذيــة لألنهــار يف ســان
كريســتوبال يف مجــايل خفــض مخاطــر الكــوارث وإدارتهــا وذلــك
مــن خــال تأســيس شــبكات تقودهــا املجتمعــات املحليــة
لغايــات االســتعداد للكــوارث والخفــض منهــا عنــد وقوعهــا
واالســتجابة لهــا يف كل حــي مــن األحيــاء .وتضــم كل شــبكة
 30-25عضــواً مجتمعي ـاً اســتقطبوا عــى وجــه الخصــوص مبــا
يضمــن التــوازن يف متثيــل الذكــور واإلنــاث يف جميــع الفئــات
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العمريــة مــن اليافع ـ إىل كبــار الســن ك ـ اشــتملت الشــبكة
عــ األعضــاء الذيــن كانــوا ُيســتَثنَون مــن فضــاءات صناعــة
القــرارات الجامعيــة كأمثــال األشــخاص الذيــن يعيشــون مــع
اإلعاقــة ضمــن املجتمــع املحــ وضمــن مجتمــع املهاجريــن
الهاييتــ .
ن

مبــارشة مــع هيئــات الحاميــة االجتامعيــة يف الدولــة إذ إن ذلــك
عنــ أســايس يف ضــ ن فاعليــة تلــك الفيالــق واســتدامتها.
ولذلــك اختــ واحــد أو اثنــان مــن ضبــاط االرتبــاط يف كل
فريــق لغــرض تكويــن همــزة الوصــل بــ الفئــة الســكانية
املتأثــرة ووزارة العــدل يف الحكومــة املحليــة ،وخدمــات الحاميــة
االجتامعيــة ،وباالرتبــاط بالخصــوص مــع املمثلــ اإلقليمــ
لــوزارة املــرأة وهيئــة رفــاه حاميــة األطفــال ،والهيئــة الوطنيــة
لإلعاقــة ،وخدمــات الصحــة العامــة ومكتــب النائــب العــام.
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فيالق الحامية

وبهــدف مأسســة هــذا التنســيقُ ،أس ِســت بروتوكــوالت حاميــة
خاصــة للحاميــة يف حالــة الطــوارئ مبشــاركة فاعــ الدولــة
املذكوريــن الذيــن مل يكــن لديهــم حتــى هــذه اللحظــة إال
قليـ ً مــن املعرفــة بحــاالت اإلســاءة التــي تحــدث خـ ل بيئــات
الطــوارئ ضمــن واليــة اختصاصهــا .وبتأســيس آليــة للتنســيق
بــ هيئــات الحاميــة االجتامعيــة للحكومــة عــ مســتوى
األقاليــم وبـ فيالــق الحاميــة القامئــة عـ املجتمعــات املحليــة
يف امليــدانُ ،يؤ َمــل تحقيــق االســتجابة إىل أعــداد أكــ مــن
الحــاالت يف أوضــاع الطــوارئ وتوجيههــا عـ القنــوات املناســبة
مــن خــ ل منظومــات الحاميــة والعــدل والدولــة.
ر

وبنيــت هــذه الشــبكات القامئــة عـ املجتمعــات املحليــة عـ
وحــدات تتألــف مــن  -6أعضــاء وكل وحــدة تتلقــى تدريب ـاً
متخصصــاً عــ مــدى عــدة شــهور يف جانــب مختلــف مــن
االســتجابة للكــوارث مثــل :اإلج ـ ء واإلنقــاذ (املــاء واإلصحــاح
والنظافــة الشــخصية واالتصــاالت أو إدارة دور اإليــواء .ويف
حـ ُتعــدُّ هــذه الجوانــب جميعهــا جــزءاً مــن األدوار التقليديــة
التــي متثلهــا الشــبكات القامئــة عـ املجتمــع املحـ يف العــامل،
ســعى املــ وع -عــ وجــه الخصــوص -إىل تدريــب أعضــاء
وحــدة إدارة دور اإليــواء عـ تشــكيل فيلــق حاميــة متخصــص
ـب لهــا النجــاح أن ُت َكـ َر َر ضمــن
يف مبــادرة رياديــة ميكــن إذا ُك ِتـ َ
جمهوريــة الدومينــكان وخارجهــا.
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كجــزء مــن الهــدف املأمــول بدمــج الحاميــة بفاعليــة يف جاهزية
مواجهــة أخطــار الكــوارث عـ مســتوى املجتمــع املحـ َ ،تل َّقى
جميــع أف ـراد الشــبكة تدريب ـاً يف تداب ـ الحاميــة ومبادئهــا مبــا
يف ذلــك كيفيــة توفـ املســاعدات املكيفــة للحاجــات املخصصــة
للنســاء ،واألطفــال ،وكبــار الســن ،واألشــخاص ذوي اإلعاقــة،
واألشــخاص الذيــن يعيشــون مــع فـ وس نقــص املناعــة البرشية
املكتســبة (اإليــدز أو غريهــا مــن األم ـراض املزمنــة ،والفئــات
الســكانية املهاجــرة ( التــي يســودها املهاجــرون الهاييتيــون .
ثــم تنفــذ فيالــق الحاميــة املهمــة الحساســة لرتجمــة هــذه
املبــادئ إىل إجـراءات عمليــة عـ أرض الواقــع .وبعــد الحصــول أندريا فريديخا averdeja@oxfamintermon.org
عــ تدريــب إضــايف يف منــع اإلســاءة واالســتغالل الجنســيني مسؤولة الحامية اإلنسانية ،أوكسفام يف جمهورية الدونيميكان
باإلضافــة إىل حاميــة األطفــال ،متثــل فيالــق الحاميــة القامئــة www.oxfam.org/en/countries/dominican-
عــ املجتمعــات املحليــة هــذه أيضــاً آليــة الرصــد واملنــع republic
واالســتجابة ضمــن دور اإليــواء الجامعيــة يف مواجهــة الحــاالت
 .ممول ضمن اإلطار العام لربنامج الجاهزية ملواجهة الطوارئ التابع لقسم املساعدات
املتكــررة مــن العنــف الجنـ وغـ ذلــك مــن أنــواع اســتغالل اإلنسانية والحامية املدنية لدى املفوضية األوروبية (إيكو يف منطقة الكاريبي
الســلطة .ويتضمــن ذلــك ضــ ن الوصــول إىل آليــات اإلحالــة  .سيزاريس غارسيا ر ( 2013النساء والفتيات يف سياق الكوارث :دراسات لثالث حاالت
والشــكاوى يف حــاالت انتهــاكات الحقــوق وضــ ن االســتجابة عن االستضعاف والقدرات يف جمهورية الدومينيكان ،أوكسفام /بالن إنرتناشيونال (متاحة
باإلسبانية فقط
للضحايــا وتلقيهــم العنايــة املالمئــة وذلــك مــن خ ـ ل القنــوات http://bit.ly/Oxfam-Plan-mujeres-ninas-DomRep-2013
(Mujeres y Niñas en Contextos de Desastre: Tres Estudios de Caso sobre
املناســبة وتوف ـ الصحبــة لهــم خ ـ ل تلــك العمليــة.
ى

إن جميــع البلــدان يف هــذه املنطقــة وعـ األخــص منهــا الــدول
التــي تنشــأ يف جــزر صغـ ة يف منطقــة الكاريبــي تواجــه حتميــة
وقــوع الكارثــة عاج ـ ً أو آج ـ ً .وإذا مــا ُض ِمــنَ إدمــاج تداب ـ
الحاميــة وآلياتهــا يف جهــود خفــض مخاطــر الكــوارث وتعزيــز
الجاهزيــة لالســتجابة لهــا خاصــة عــ مســتوى املجتمعــات
املحليــة فيمكــن أن تحقــق شــوطاً طويــ ً يف ضــ ن حقــوق
اإلنســان عنــد وقــوع الكــوارث.
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ــج الشــبكات القامئــة عــ املجتمــع املحــ يف
ويف حــ ُتد َم ُ
منظومــة إدارة مخاطــر الكــوارث الوطنيــة تحــت إرشاف الدفــاع
املــدين وتنســيقه ،تســتفيد فيالــق الحاميــة أيض ـاً مــن العمــل
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الكوارث (ديبيكو  2016--2015تقييم الحاجات حول حاجات الحامية يف الحد من
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