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 :)AMERA( منظمة مساعدة الالجئني يف الشق األوسط وشامل أفريقيا 

مقاربٌة للحامية ِمْحورها الالِجُئون
سارة إلُيوت وميغان دينيس سميث

 )AMERA( يبنيِّ موظفون ومستشارون سابقون يف منظمة مساعدة الالجئني يف الشق األوسط وشامل أفريقيا
ما كان لهذه املنظمة غري الحكومية من تأثري يف ترقية الحامية وكيف اشتملت عىل فلسلة باربارا هاريل-بوند. 

اشتملت منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا 
عام  يف  هاريل-بوند  باربارا  تأسيس  من  هي  التي   ،)AMERA(
2003، عىل فلسفة باربارا يف إعالء أصوات الالجئني، وتحقيق مساءلة 
املنتدبني من الناس واملؤسسات عىل تقرير مصائر الالجئني، وتحقيق 
ٍ معياريٍّ يف قطاع حامية الالجئني من خالل التعلُّم والبحث عن  تغريُّ
دت منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق  الحقيقة امُلستَمرُّ فيهام. ومهَّ
املنظامت  من  لكثري  السبيل   )AMERA( أفريقيا  وشامل  األوسط 
املعونة  خدمات  توسيع  يف  رائداً  منوذجاً  املنظمة  فكانت  األخرى، 
القانونية لالجئني يف أمريكا الجنوبية والرشق األوسط وإفريقيا وجنويبِّ 

رشقيِّ آسيا.

أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  يف  الالجئني  مساعدة  ملنظمة  وكان   
)AMERA( أثٌر حسٌن يف حياة كلِّ الجئ ومرشٍد اجتامعيٍّ عمل فيها 
أو حصل عىل يشء منها يف األحَد عرَش عاماً التي عملت بها املنظمة 
للمضايقة  يتعرضون  ما  كثرياً  الذين  الالجئون،  وجد  إذ  القاهرة.1  يف 
واالعتداء من كارهي األجانب، يف منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق 
األوسط وشامل أفريقيا )AMERA( مكاناً أميناً حيث ُيحرَتُمون. وكان 
يف القاهرة، التي تستضيف أحد أكرث جامعات الالجئني الحرضيني عدداً 
له موظفو منظمة  النامية، عبء عمٍل عظيٌم وصعٌب تحمَّ الدول  يف 
 )AMERA( أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  يف  الالجئني  مساعدة 
األوسط  الرشق  يف  الالجئني  مساعدة  منظمة  ويف  فيها.  عون  واملتطوِّ
وشامل أفريقيا )AMERA(، مل يقف انصباب الحامية عىل الالجئني 
عند الحصول عىل صفة الالجئ، فقد انصبَّت أيضاً عىل تحسني أمنهم 
تتيح  مر  يف  منظمٍة  أول  كانت  وقد  القاهرة،  يف  كرامتهم  وصون 
لالجئني  العقلية  الصحة  وخدمات  واالجتامعية  القانونية  الخدمات 
تحت سقٍف واحد، ال بل كانت أول منظمة تتيح ذلك ومل ُيِتْحُه غريها. 

وقد كان تشديد باربارا عىل متكني الالجئني لُيديروا شؤون قضاياهم 
التي سادت يف منظمة مساعدة  املعتقدات  من  ثابتاً  ُجزءاً  بأنفسهم 
فيها.  وموظَّ  )AMERA( أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  يف  الالجئني 
املؤسسيَّة،  األُُطر  يف  الالجئني  أصوات  إخفاء  عن  باربارا  وكشفت 
ت بذلك العاملني يف ميدان العمل اإلنساين أْن يدققوا النظر يف  فتحدَّ
لوا بنظرٍة ناقدة وبانتظام  َدْوَري ‘املرضور’ ‘وامُلنِقذ’ يف عملهم وأْن يتأمَّ

طبيعة التنافر األصيلة يف عالقاتهام. 

ولقد كانت محاسبة النفس هذه أساساً لربنامج التدريب يف منظمة 
 )AMERA( أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  يف  الالجئني  مساعدة 
يف  دروساً  واملتطوعني  املوظفني  كل  َن  لقِّ إذ  مثيل.  له  يكن  مل  الذي 
املفوضية  ودور  املري،  الوطني  القانون  من  بعملهم  صلة  له  ما 
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، والجنسيات الرئيسية لطالبي 
بني  واإلحالة  القضايا،  إدارة  يف  التدريب  اإللزاميِّ  من  وكان  اللجوء. 
الوحدات )لتحقيق االستمرار يف الرعاية(، والدعم النفساين االجتامعي، 
التدريب عىل كل ذلك  البيانات، وإجراء املقابالت، ويشمل  وتخزين 
يف  أداٍء  وتقييم  املتمرِّسني  املوظفني  مبالزمة  التعلُّم  من  أسابيع  عدة 
األوسط  الرشق  يف  الالجئني  مساعدة  منظمة  دت  فشدَّ العمل.  أثناء 
الشخصية  املهارات  تنمية  عىل  بذلك   )AMERA( أفريقيا  وشامل 
واملقاربات متعددة االختصاصات يف حامية الالجئني. وأعظم شأناً من 
ذلك أنَّ منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا 
)AMERA( عرَّفت املتطوعني املريني جامعات سكانية مخفية إىل 

حد بعيد. 

املطالبة  الجندري  العنف  بني  للتقاطعات  باربارا  فهم  وأدى  هذا، 
بالحامية الدولية إىل تأليف فريق للعنف الجندري يف منظمة مساعدة 
ن عمله  الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا )AMERA(، وتضمَّ
الجئي إل جي يب يت آي واملرضورين الذكور من العنف الجنيس. ورأت 
األطفال  حقوق  يف  خاصاً  تركيزاً  الِفْكر  تركيز  إىل  حاجًة  أيضاً  باربارا 
الالجئني، وال سيَّام يف ما له صلة بتسجيل املواليد والتعليم والتغذية 
َ لكلِّ طفل أُِحيَل إىل منظمة مساعدة الالجئني  واإلقامة املناسبة. وُعنيِّ
يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا )AMERA( مرشٌد اجتامعيٌّ ُيرشُِك 
م له املشورة الفردية بانتظام. الطفل يف أنشطة عالجية جامعية ويقدِّ

الحامية املجتمعية 
بت باربارا ِفْكرها إىل تحسني واقع الالجئني االجتامعي، ُمقرًَّة طول  صوَّ
أمد وضعهم يف كثري من املخيامت والبيئات الحرضية. فعند باربارا: 
“ما كان القصد من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
ا  إمنَّ رين،  املهجَّ بُحْسن حال  العامل معنية  أكرب هيئة يف  أن تصري  يوماً 
َست لحامية حقوق الالجئني.... وحامية تلك الحقوق تقتيض َبْذَل  ُأسِّ
جهٍد دويلٍّ لبناء بنية تحتية جديدة يف الجنوب.”2 وساق هذه الفهم 
إىل نقد تحديد صفة الالجئ يف بعض األحوال من مثل حال مر حيث 
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ُيِتيُح االعرتاف بصفة الالجئ اإلقامَة الدامئة لكنَّه ال مينح حقوقاً أخرى 
العمل.  الحقِّ يف  الالجئني لعام 1951 من مثل  اتفاقية  ُنصَّ عليها يف 

واملنارصة  املجتمعية  الحامية  أصبحت  ولذا 
اليومية أمراً بالغ األهمية لبقاء الجئي القاهرة 
مساعدة  منظمة  أنشطة  يف  أساسياً  ناً  ومكوِّ
أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  يف  الالجئني 

 .)AMERA(

منظمة  يف  املجتمعية  التوعية  فريق  ودعم 
وشامل  األوسط  الرشق  يف  الالجئني  مساعدة 
املحيل  املجتمع  قادة   )AMERA( أفريقيا 
املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  تراهم  ليك 
ُيثريوا  ليك  إليهم،  وتستمع  الالجئني  لشؤون 
مخاوفهم أو أْن يطلبوا آخر األخبار يف القضايا. 
مساعدة  منظمة  ساعدت  ذلك،  أثناء  ويف 
أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  يف  الالجئني 

الطوارئ  حاالت  يف  وفَّرت  -التي  املجتمعية  املنظامت   )AMERA(
ذاتياً  مكتفية  أمكن  ما  تصبح  أن  عىل  اإلنسانية-  واملعونة  املأوى 
وواسعة الحيلة، ومن ذلك مساعدتها يف الحصول عىل متويل مستقل. 
والتقى موظفو فريق التوعية املجتمعة يف منظمة مساعدة الالجئني 
يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا )AMERA( بعضهم ببعض للتشارك 
يف فضىل املامرسات وللتدريب املشرتك امُلطبَِّق عىل مجتمعات محلية 

أصغر وأقل تنظياًم.

واعرتفت منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا 
املعاناة، وذلك لتحسني  َخرِبُوا  ن  التعلُّم ممَّ بقيمة  أيضاً   )AMERA(
يف  الالجئني  مساعدة  منظمَة  الالجئون  املوظفون  وصل  إذ  خدماتها. 
املحلية  باملجتمعات   )AMERA( أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق 
فعملوا مرتجمني شفوين ومرشدين  أجلها؛  املنظمة من  التي عملت 
الالجئون  املوظفون  واستطاع  مجتمعية.  توعية  وموظفي  اجتامعيني 
أيضاً اإلبالغ عن حاالت صعبة يف مجتمعاتهم املحلية التي مل تتمكن 
من الوصول إىل املنظمة. وقد أثار ذلك فكرة العيادات املتنقلة التي 
مساعدة  منظمة  إىل  الوصول  يستطيعوا  مل  الذي  الالجئني  إىل  تصل 
ومنهم   ،)AMERA( أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  يف  الالجئني 
قون وامُلسنُّون وغريهم من املعرَّضني للخطر املقيمني يف أطراف  املعوَّ

العاصمة املكتظة كلَّ االكتظاظ: القاهرة. 

املناصة اليومية يف منظمة مساعدة الالجئني يف 
 )AMERA( الشق األوسط وشامل أفريقيا

من  الرغم  -عىل  لالجئني  فيها  إنسانية  ال  التي  القاهرة  بيئة  ساقت 
الالجئني يف  البقاء فيها- موظفي منظمة مساعدة  القانوين يف  هم  حقِّ
الرشق األوسط وشامل أفريقيا )AMERA( إىل املنارصة كلَّ يوٍم حتَّى 

منهم  ذلك  يقتيض  ولقد  والعملية.  التنظيمية  العقبات  يتغلَّبوا عىل 
النفساين  الدعم  لطلب  الصحية  املنشآت  إىل  الالجئني  مع  الذهاب 
اللتامس  الرشطة  مراكز  إىل  أو  االجتامعي 
وهي  أال  هناك،  شائعة  مامرسة  من  اإلعفاء 
تلدهم  الذين  األطفال  والدة  تسجيل  عدم 
الفئات  أكرث  ا  أمَّ عزباوات.  الجئات  أمهات 
مساعدة  منظمة  ت  حرضَّ فقد  استضعافاً، 
أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  يف  الالجئني 
)AMERA( لهم إحاالٍت إىل سفارات أجنبية 
إلعادة التوطني الفوري. وما من شكِّ أنَّ عمل 
األوسط  الرشق  يف  الالجئني  مساعدة  منظمة 
خلف  من   )AMERA( أفريقيا  وشامل 
الكواليس يف شؤون االحتجاز، وإسداء املشورة 
والتمثيل من طريق الهاتف، أعان كثريين عوناً 
ُمِحقاً  كايَكن  مايكل  كان  ولقد  عنه.  غنى  ال 
مساعدة  منظمة  عىل  “يغلب  كتب:  حني 
أْن ال ترفع   )AMERA( أفريقيا الالجئني يف الرشق األوسط وشامل 
وموقعها  نادراً،  إال  التقارير  تنرش  ال  وأْن  املحكمة،  إىل  بارزة  قضايا 
اإللكرتوين ُبدايئ. ...ولكنَّ منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط 
الدفاع عن حقوق  انتباهها إىل  وشامل أفريقيا )AMERA( تصوِّب 
اإلنسان من الوجهة العملية، وذلك مبساعدة الالجئني عىل أْن يكون 
لهم وضع قانوينٌّ معرتف به، وأن يحصلوا عىل اإلحالة ألسباب طبية يف 
حاالت الطوارئ، وُتِعنُي أطفالهم عىل دخول املدرسة، وما إىل ذلك.”3 

ونجحت منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا 
مكتب  يف  التأثري  يف  املنارصة،  يف  بذلته  ما  خالل  من   ،)AMERA(
حتَّى  القاهرة  يف  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية 
الالجئ  صفة  تحديد  مقابالت  يف  املكتب  في  موظَّ يرافَق  أْن  يقبل 
القانونيون، عىل حني رفضت ذلك مكاتب كثرية  املنظمة  مستشارو 
لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  للمفوضية  األخرى  املكاتب  من 
الرشق  يف  الالجئني  مساعدة  منظمة  بني  العالقة  كانت  إذ  الالجئني. 
لألمم  السامية  واملفوضية   )AMERA( أفريقيا  وشامل  األوسط 
ضية  اً رئيسياً يف اعرتاف املفوَّ املتحدة لشؤون الالجئني يف القاهرة ُأسَّ
العاملي يف نهاية املطاف بالحقِّ يف التمثيل يف إجراءات تحديد صفة 

ضية.4  الالجئ يف املفوَّ

الرشق  يف  الالجئني  مساعدة  منظمة  قته  حقَّ ما  أعظم  أحد  ولعلَّ 
األوسط وشامل أفريقيا )AMERA( كان الكيفية التي ساعدت فيها 
عىل تسيري رشاكة متعددة الهيئات بينها وبني املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني، واملنظمة الدولية للهجرة، ومعهد التدرُّب 
 ،)PSTIC( بالقاهرة  وخدماته  االجتامعي  النفساين  الدعم  عىل 
املرضورين  حاجات  تحديد  حول  الرشاكة  تلك  ودارت  وكاريتاس، 

ني
جئ

لال
ت ا

سا
درا

ز 
رك

م

http://www.fmreview.org/ar/ethics


6969تأبني باربارا هاريل-بوند نرشة الهجرة القرسية 61

www.fmreview.org/ar/ethicsيونيو/حزيران 2019

من  أكرثهم  الناس  آالف  أرضَّت  ظاهرة  وهي   - بالبرش  االتِّجار  من 
متعددة  املقاربة  يف  وكان   .2014 وعام   2009 عام  بني  اإلريترييني 
الهيئات تلك -التي ينظر إليها واسعاً عىل أنَّها أفضل مامرسة يف قطاع 
املعلومات  تشارك  ِمْحوره  فيه،  مشرتٌك  بروتوكوٌل  االتِّجار-  مكافحة 
حاجات  لتحديد  مْت  ُصمِّ موحدة  عمٍل  إجراءات  وَوْضُع  والبيانات، 
من  مقدار  يف  لهم  حلول  وإيجاد  وحاميتهم  وإحالتهم  املرضورين 
الزمان محدٍد. فبمعونة منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط 
نت املفوضية السامية لألمم املتحدة  وشامل أفريقيا )AMERA(، متكَّ
لشؤون الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة من إعادة توطني 
نحو أربعمئة الجئ، مرضور من االتِّجار بالبرش، يف أسرتاليا والواليات 

املتحدة األمريكية. 

وشامل  األوسط  الرشق  يف  الالجئني  مساعدة  منظمة  أنَّ  وصحيٌح 
الذاتية،  باربارا  فلسفة  من  كثري  اشتملت عىل   )AMERA( أفريقيا 
لكنَّ املنظمة صارت قوًة قامئًة بنفسها بعد أْن غادرت باربارا القاهرة. 
الحكومية من أن تُشقَّ لنفسها طريقاً  نت هذه املنظمة غري  إذ متكَّ
التي  الكيفية  وبيَّنت  قضاياهم،  وإدارة  الالجئني  ملنارصة  جديداً 
العامة  السياسات   َ ُتسريِّ أْن  التجديدية  املامرسات  ملنابر  ميكن  بها 
مساعدة  منظمة  قصة  وإنَّ  فيها.  تؤثر  وأْن  املؤسسية  ات  والتغريُّ
أنَّ  رنا  لتذكِّ  )AMERA( أفريقيا األوسط وشامل  الرشق  الالجئني يف 
فني- لتوفري الحامية لالجئني تحتاج إىل  الُبَنى املوضوعة -والناس املوظَّ
أْن ُيستمرَّ فيها يف إعادة الفحص ومحاسبة النفس وال بدَّ من أْن يكون 

مصدر املعلومات يف األمرين الالجئون الذين عاشوا املعاناة.

elliotts@unhcr.org سارة إلُيوت 
فُة شؤون قانونية يف املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون  موظَّ

 www.unhcr.org الالجئني

 mdsmith@iom.int ميغان دينيس سميث 
فُة شؤون العنف الجندري يف املنظمة الدولية للهجرة  موظَّ

 www.iom.org

كتبت املؤلِّفتان هذه املقالَة من عند نفسهام، وقد ال تستوي 
اآلراء التي فيها وآراء املنظمتان اللتان تعمل اليوَم املؤلِّفتان 

فيهام.

َه بكلِّ موظفي منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط  1. كتبنا هذه املقالة لُننوِّ
وشامل أفريقيا )AMERA( وبروح املنظمة التي تعيش فينا، ولنشكر كل الزمالء 

واألصدقاء اللذين دعموا إمناَءها. 
 Harrell-Bond B )2008( ’Building the Infrastructure for the Observance .2

of Refugee Rights in the Global South‘, Refuge 25 )2(
 )بناء البنية التحتية ملراعاة حقوق الالجئني يف بالد جنويبِّ الكرة األرضية(  

bit.ly/BHB-Refuge-25-2008
 Kagan M )2013( ’AMERA-Egypt, Flagship of the Refugee Legal Aid .3

 Movement, Struggles for Financial Survival‘, RSD Watch
)منظمة مساعدة الالجئني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا )AMERA( يف مر، رائدة 

حركة املعونة القانونية لالجئني، تجاهد من أجل البقاء املايلِّ( 
bit.ly/Kagan-AMERA-2013

 Azimi N )2018( ’Remembering Barbara Harrell-Bond, a Fierce .4
 Advocate for Refugees‘, The Nation

bit.ly/Azimi-BHB-2018 )ذكرى باربارا هاريل-بوند، مُنَارصَِةُ الالجئني الشَّديدة(

من َنْقِد املخيَّامت إىل أحوال معونٍة أحسُن
ا ُدُنفريو أليوشَّ

ُبْعُد نظر الناقدة الفائقة، باربارا هاريل-بوند، للمزاولني املعاصين يف نقد  ما الذي ميكن أْن يجيء به 
معونة املخيَّامت؟

فرض  هاريل-بوند،  باربارا  أعامل  أهم  من  ان  ُيعدَّ مام  اثنني  يف 
الثاين  الكتاب  بتأليف  )شارك  املنفى  يف  والحقوق  املساعدات 
حقبتني  يف  املساعدات  أمناط  تستعرض  فريديرامي(  غوغليلمو 
زمنيتني مختلفتني هام: جنوب السودان يف أوائل الثامنينيات وكل 
يف  ثريان  العملني  وكال  التسعينيات.  أواخر  يف  وأوغندا  كينيا  من 
التفاصيل والبصائر عميقان يف نقدهام البنِّاء للسياسات واملامرسات 
الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  تتبعها  التي 
واملنظامت غري الحكومية، عىل أمل تحقيق أشكال مختلفة أفضل 
املصاعب  ضوء  عىل  هو:  املطروح  والسؤال  اإلنساين.  العمل  من 
األمناط  مواكبة  يف  اإلنسانية  املساعدات  قطاع  يواجهها  التي 
رين  امُلهجَّ أغلبية  فيه  يعيش  ال  والتوطني يف عاملٍ  للتَّهجري  املتغرية 

أن  هاريل-بوند  قدمتها  التي  للتحليالت  ميكن  املخيامت، هل  يف 
تساعد يف إثراء املقاربات الحالية املنتهجة إزاء املساعدات؟ 

تربز  التي  الحاالت  من  طائفة  املنفى1  يف  الحقوق  كتاب  يعرض 
املساعدات وذلك  الحقوق من خالل توفري  لنفي  ظاهرة مجازية 
برشح تفاصيل عدد متنوع من الحاالت التي ُكِبَحت فيها الحقوق 
اتفاقات الالجئني وحقوق  التي متثل عنارص محورية يف  األساسية 
ن مدى انتهاك تلك الحقوق يف  اإلنسان، بل تظهر التفاصيل مكوَّ
التي  ذاتها  واملساعدة  الحامية  منظومات  بسبب  األحيان  بعض 
الكتاب  ومثَّل  الدويل.  واملجتمع  املضيفة  الدول  أسستها  أن  سبق 
بذلك يف وقته مادة نقدية غزيرة يف محتواها مثرية لقرَّائها، إالَّ أنَّ 
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