
ٌل ُمبّكر نرشة الهجرة القرسية 64)ف-كورونا-19(: تأمُّ 62 62

www.fmreview.org/ar/issue642020 حزيران / يونيو

ِبَيِد الالجئني من أجِل الالجئني: قيادة الالجئني يف زمن )ف-كورونا-19( وما بعده 
مصطفى عليو وشذى الريحاوي وِجْمس ِملِن وأنيال نور ونجيبة َواَزاَفاُدس وَبْسَكال ِزْيغاِشني

تستدعي االستجابة اليوَم لـ)ف-كورونا-19( مشاركًة وقيادًة جاّدَتني ُمفيدَتني ُمستقّلَتني.  

شديد  من  العامل  يف  )ف-كورونا-19(  انتشار  رسعة  بلغت 
هذه  ومن  املجتمعات.  يف  الَوْقع  من  بلغته  ما  العجب 
شديدة  بطرق  ولكن  الالجئني،  مجتمعات  املجتمعات 
الخصوصّية. فمّمن يعيش يف مخّيامٍت قاصيٍة معزولة، وإىل 
َمن يعيش يف أحواٍل محفوفة باألخطار يف الَحرَض، إىل كلِّ َمن 
عّوَق حركته إِْغالُق الحدود وزيادة مراقبة الدول، َتأّثَر عرشات 
الفريوس وبسياسات  بنزول  تأثُّراً شديداً  الالجئني  املاليني من 

الدول التي تنّفذها استجابًة له. 

فلاّم كان شهر أبريل/نيسان من سنة 2020، ضّيفت الشبكة 
العاملية املَُقوَدُة ِبَيد الالجئني مؤمتراً دولّياً افرتاضّياً، شارك فيه 
أّن  كيف  املشاركون  أخرَب  الالجئني.  قادة  من   100 من  أكرث 
الالجئني ُأبِعُدوا من أنظمة الرعاية الصحّية يف البالد التي وَقع 
عليها الفريوس شديداً، مثل إيران، وكيف أّن وقف االقتصاد 
أنفسهم  كانوا يعتمدون عىل  الذي  الالجئني  أحال  أوغندا  يف 
َمُعوزين يائسني، وكيف أّن طالبي اللجوء يف اليونان يظّلون يف 
أحواٍل ُمضّيقة فيها استعداد شديد ألن ينترش الفريوس فيها. 

ومثل ذلك، أّن يف عامن باألردن، أمىس الالجئون الذي كانوا 
غري  أمسوا  الرسمّي،  غري  االقتصاد  عىل  قبُل  من  يعتمدون 
قادرين عىل إطعام عوائلهم. درجة القلق مرتفعة يف مخّيامت 
السياقات  ويف  كينيا،  يف  كاكوما  مثل  القاصية،  الالجئني 
الحرضّية، مثل دار السالم يف تنزانيا، بسبب عدم املعلومات، 
كانت  أياً  القدرة  عدن  أو  األساس،  الصحّي  الصف  عدم  أو 
لالستجابة لجائحة الوباء.1 وأصدرت املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني مبادئ توجيهّية2 استجابًة لتحّديات 
ُع أن الالجئني، نساًء وُمِسّننَي وناجني من العنف الجندري  تتوقَّ
واملثلّيني  املثلّيات  وجامعِة  واملعّوقني  والشباب  واألطفال 
وحامي  الجندرية  الهوية  وُمغرّيي  الجنّس  امليل  ومزدوجي 

صفات الجنَسني. 

ال يخفى أّن الحاجة اليوَم متسُّ إىل عمٍل من أجل الالجئني. 
ُعِمَل  مبا  اإلقرار  إىل  الحاجة  األهمّية،  يف  ذلك  يعدل  ولكن 

وُيْعَمُل إىل اآلن ِبَيِد الالجئني، وَدعِمِه وتوسيع نطاقه. 

إيصال الّدْعم وسّد الثغرات
إليصال  الالجئون  يقودها  التي  وامُلنّظامُت  الالجئني  َقاَدُة  َحَشَد 
الدعم واملعلومات األساس استجابًة للجائحة يف مناطقهم. ويف بالد 
بون،  وُيدرِّ املعلومات،  الالجئون  ُيوِصُل  وغربّيه،  العامل  من رشقّي 
ويوزعون الطعام والرشاب، ويتيحون الدعم القانوين، وَدْعم الصّحة 
العقلّية بالّشابكة، ويتيحون الّنقل ملن يحتاج إىل الرعاية الطبّية، 
ويّسدون الثغرات الحرجة يف الخدمات األساس، ومنها يف الصّحة 
يف  املدارك  لتوسيع  أيضاً  الالجئون  ويحشد  والحامية.  والتعليم 
كيفّية تأّثر زمالئهم الالجئني بكلِّ من الفريوس واستجابات الدول.

مثل  من  الالجئون،  يقودها  منظامت  لبنان،  يف  أّن  ذلك:  مثال 
َدْعِم  تعمل عىل  عي،  التطوُّ ملهم  وفريق  وزيتونة  بسمة  منظمة 
الغذائية،  بالسلل  وذلك  حاجة،  بها  التي  العوائل  آالف  عرشات 
وعّدة النظافة الشخصّية، والدعم النقدي لَدْفع اإليجار الشهرّي. 
ويف مكان آخر، عرضت شبكة آسيا واملحيط الهادي لالجئني، وهي 
أحد الفروع اإلقليمّية لشبكة البحوث العاملّية، يف َحْمَلٍة لها اسمها 
الالجئني  من  كثرياً  عرضت   )#Refugeesrise( _الالجئني  #ُعُلوُّ
االستجابة  جبهة  عند  الرعاية  َبْذل  يف  املوّظفني  للجوء  وطالبي 
فيها  ظهر  الشابكة،  يف  مبارشة  أحداثاً  الحملة  يف  وجاء  للجائحة. 
الفارسية  باللغة  أسئلة  يجيبون عىل  الصحّية وهم  الرعاية  باذلوا 
والدارّية وغريهام من اللغات. ويف مجمع داداب لالجئني يف كينيا، 
مبادرة  فمّددت   ،2020 سنة  مايو/أيار  شهر  فيه  حالة  بأول  ُبلَِّغ 
الصّحة  ليشمل معلومات  ِنَطاَقها،  الالجئني  بقيادة  لألفالم  داداب 

العامة ليعينوا عىل منع انتشار )ف-كورونا-19(. 

إمنا  الالجئني،  وِبَيِد  لالجئني  التي هي  املحلّية،  االستجابات  وهذه 
الالجئني هم يف  أّن  ُتِري كيف  التي  األمثلة  يشٌء من أحدث  هي 
أّن  عىل  مبجتمعاتهم.  ترّض  التي  لألزمة  املستجيبني  أّول  العادة 
بهذه االستجابات حاجٌة إىل أن ُتقّدر حّق قدرها وُتدَعَم، إذا أردنا 
تقع  التي  الحرجة  التحديات  لصّد  يكفي  ما  قدرتنا  يف  يكون  أن 
يكون  حني  سّيام  وال  )ف-كورونا-19(،  جائحة  يف  الالجئني  عىل 
الفاعلون الدوليُّون –أي هيئات األمم املتحدة، واملنظامت الدولّية 
غري الحكومية، والحكومات– مقّيدون باللوائح التي توجب عليهم 

تقييد حركتهم. 
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اإلنسانّية  لالستجابة  خّطتها  أطلقت  حني  املتحدة  األمم  إّن  بل 
العاملية لـ)ف-كورونا-19(٣، أشارت إىل أّن االستجابة ُترْبُِز “أهمّية 
أرشاك املنظامت املحلّية وَدْعمها”، وال سّيام أّن األزمة “يزيد شيئاً 
ل والوصول إىل الفاعلني الدولّيني”. ومع  فشيئاً متيُّزها بتقييد التنقُّ
من  ُطِلَب  أمرييّك  دوالر  مليارات   6.7 مبلغ  اليوَم  ُيوّجُه  ذلك، 
ِد األطراف التي هي نفسها  املانحني إىل الجهات الفاعلة كثريِة تعدُّ
فاملنظامت  االستجابة. ومع ذلك مرًة أخرى،  القدرة عىل  مقّيدُة 
إدارة  عىل  ُمثَبَتٌة  قدرٌة  فيها  التي  حّتى  الالجئون،  يقودها  التي 
أموال املانحني وعىل إجراء استجابة ناجعة، ال ُترشَُك بحيث يكون 

إرشاكها مبارشاً، جدّياً، نافعاً، مستقاّلً. 

الوفاء مبا يف مشاركة الالجئني من التزام

وقليٍل  عاٍم  بعد  الالجئون  يقودها  التي  املنظامت  تهميش  ويأيت 
بشأن  العاملّي  االتفاَق  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  إقرار  من 
أساس  “تهيئة  هو  غرضه  أّن  االّتفاق  يف  جاء  والذي  الالجئني. 
ع  توقُّ وميكن  منصفاً  يكون  بحيث  واملسؤولّية  العبء  لتشارك 
أحواله بني كّل الدول األعضاء يف األمم املتحدة، إىل جاتب أصحاب 
املصلحة اآلخرين ... ومنهم ... الالجئون أنفسهم”. ويف ديسمرب/
كانون األول سنَة 2019، يف املنتدى العاملي األوَّل لالجئني، أعادت 
الدول واملنظامت الدولية وجمهوٌر من غريها من الفاعلني إقراَر 
أهمّية أن تكون مشاركة الالجئني جدّيًة نافعة. وكثرٌي منهم أخذوا 

عهد مشاركة الالجئني يف الشبكة العاملية املَُقوَدُة ِبَيد الالجئني.4

الوَم  وتنفيذها،  الالجئني  مشاركة  التزامات  احرتام  من  بّد  وال 
–نظراً  فحسب  صحيحاً  فعاًل  فليست  مىض.  وقٍت  كلِّ  من  أكرث 
الالجئني،  بشأن  العاملّي  االتفاَق  من  املعيارية  االلتزامات  إىل 
والصفقة الكربى، وإعالن نيويورك– بل ِفعُلها إىل ذلك خرٌي. هذا، 
تفصيليًة إلسهامات  البحث صوراً  كثرٌي من مشاريع  وقد رسمت 
هذه  فُتْكِمُل  مجتمعاتهم.٥  لحاجات  االستجابة  يف  الالجئني 
املفوضية  مثل  الدولّيني،  الفاعلني  استجابات  القّيمة  اإلسهامات 
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، وال بّد من أن ُترْبََز أهمّية 
هذه اإلسهامات متام اإلبراز يف البحوث والسياسات وُسَنِن العمل.

أن  اإلنسانّيني  والفاعلني  للامنحني  ينبغي  العميلّ،  الوجه  فأّما 
يتعاونوا من ُقرٍْب ومبارشًة مع املنظامت التي يقودها الالجئون يف 
َوْضع استجاباتهم لـ)ف-كورونا-19( وتنفيذها. وينبغي أن يشمل 
ذلك التمويل املبارش لهذه املنظامت التي يقودها الالجئون، لها 
التي  للمنظامت  وينبغي  به.  والّتبليغ  أثرها  إيصال  عىل  القدرة 
يقودها الالجئون أيضاً أن ُتدَرَج فتصري جزءاً من استجابة متعددة 

األطراف لـ)ف-كورونا-19(، ال يف التنفيذ فحسب، بل يف ذلك ويف 
واء.  التخطيط، فتكون هي والرشكاء بالسَّ

وأّما يف السياسات، فتحتاج املنظامت التي يقودها الالجئون إىل أن 
تكون رشيكة مساويًة يف املناقشات حول كيفية تأثري استجابات 
لالجئني.  ومنها  املجتمعات،  كلِّ  يف  لـ)ف-كورونا-19(  الدولة 
وتحتاج أيضاً إىل أن تكون يف التخطيط لكيفّية استمرار املجتمع 
الدويل يف السعي لتحقيق األهداف العاملية مثل أهداف التنمية 
املبادئ  يف  َل  ُفصِّ وكام  وبعدها.  الجائخة  خالل  يف  املستدامة، 
التوجيهّية ملشاركة الالجئني مشاركًة جاّدة نافعة، أصدرتها الشبكة 
السياسات  يف  َوْضِع  يف  املشاركة  الالجئني،6  ِبَيد  املَُقوَدُة  العاملية 
عىل  القدرة  لها  يكون  وأن  شكلّية،  ال  مستقّلة  تكون  أن  يجب 

التأثري يف النتائج.

يف  )ف-كورونا-19(  َوْقِع  حوَل  الدائرة  البحوث  أّن  ذلك،  ومثل 
مراحل  من  مرحلة  كّل  يف  الالجئني  تشمل  أن  يجب  الالجئني، 
عرض  ثم  والتحليل  املعطيات  جمع  إىل  التصميم  من  البحث، 
النتائج. إذ إن إدراَج الالجئني يف البحث سيؤّدي إىل بحٍث أفضل 
ِح وتفسري حاله،  تزّوداً باملعلومات من الواقع الذي تبحث عن رَشْ

وسيزيد احتامل تخفيف املعاناة التي يدرسها البحث. 

مهّمة لالستجابة لـ)ف-كورونا-19(  وليس ما قّدمنا ذكره دروساً 
فحسب، بل ألبعد من ذلك. ويبقى أن ننظر لرنى هل ستخرج 
الحكومات واملنظامت الدولية وغريها من الفاعلني، من الجائحة 
التي  لالستجابات  يكون  أن  ميكن  الذي  بالدور  اإلقرار  يف  راغبًة 
الذي ترى  القديم  أم هل ترجع إىل األمنوذج  الالجئون؟  يقودها 
فيه الالجئني ُمتلّقنَي للمعونة غري عاملني؟ وإذ يسعى نظام الجئي 
العامل إىل إعادة بناء نفسه بعد هذه الجائحة، فسيكون من املهّم 
إدراك املَْبَلِغ الذي ميكن أن تبلغه مشاركة الالجئني القوّية، الجاّدة، 
والنافعة، املستقّلة، يف العون عىل ضامن أّن ما سنبنيه أفَضُل ماّم 

ُبِنَي من قبُل.7 

 mustafa.alio@jumpstartrefugee.ca مصطفى عليو 
ُعْضُو مجلس اإلدارة املنتدب ورشيٌك ُمؤّسس، يف منظمة 
  )Jumpstart Refugee Talent( َجْمب رِفيوجي تالِنت

 www.rcjp.ca

 alrihawishaza@gmail.com شذى الريحاوي 
رئيسٌة ُمَوّقتٌة، يف الشبكة العاملية املَُقوَدُة ِبَيد الالجئني 

 www.globalrefugeelednetwork.org
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#ِبَيِد_الالجئني )ByRefugees#( – يف زمن )ف-كورونا-19(

َنَظَم مركز دراسات الالجئني، بني مايو/أيار ويونيو/حزيران من سنة 2020 سلسلَة ُمدارََساٍت )حلقات دراسية( أدارَها حول ‘تقوية االستجابة 
وامُلَموِّلون،  السياسات،  يف  األثر  وأصحاب  املزاولون،  وفيهم  امُلدارُِسوَن،  وَنَظَر  )ف-كورونا-19(’.  جائحة  يف  الالجئون  يقودها  التي  اإلنسانية 
واملستجيبون املجتمعيُّون )وأكرث هؤالء من الالجئني(، نظروا لرَيَوا كيف يستجيب الالجئون لألزمة الحارضة؟ وكيف ميكن أن يدعمهم الفاعلون 
الخارجيُّون؟ ثم نظروا يف الذي ميكن أن يكون إلنشاِء رضوٍب باقية يف الحوكمة التشاركية اإلنسانّية. وأّما ناِظُموا السلسلة فهم: شذى الريحاوي، 
أنيال نور، ونجيبة َوازَاَفاُدس، ومصطفى عليو )من الشبكة العاملية املَُقوَدُة ِبَيد الالجئني(، وألكسندر ِبتس، وأندونيس مارِدن )من مركز دراسات 

http://bit.ly/RSC__YouTube :الالجئني(. ومن شاَء تسجيالت املحارضات امُللَقاة بالشابكة وجدها يف

 James.Milner@carleton.ca ِجْمس ِملِن 
ُمديُر مرشوع، يف شبكة البحوث يف مشاركة الالجئني املحلّية 

 https://carleton.ca/lerrn

 nooranila@hotmail.com أنيال نور 
ُعْضُو اللجنة التوجيهّية، يف الشبكة العاملية املَُقوَدُة ِبَيد الالجئني 

 www.globalrefugeelednetwork.org

 najeeba.w.coordinator@gmail.com نجيبة َواَزاَفاُدس 
عضٌو مؤّسس، يف الشبكة العاملية املَُقوَدُة ِبَيد الالجئني وشبكة 

@APNORefugees آسيا واملحيط الهادي لالجئني

 zigashanepascal@gmail.com َبْسَكال ِزْيغاِشني 
، يف مبادرة يوَرْيز من أجل إفريقيا   ُمديٌر تنفيذيٌّ

 )URISE Initiative for Africa(

 https://uriseforafrica.org

1. انظر التقارير التي أصدرها رشكاء شبكة البحوث يف مشاركة الالجئني املحلّية، َحْوَل 
 السياق املحّي يف األردن، ولبنان، وكينيا، وتنزانيا 

http://carleton.ca/lerrn/covid-19-updates-from-our-partners
 UNHCR )2020( ’Age, Gender and Diversity Considerations – .2

 COVID-19‘
)اعتبارات السّن والجندر والتنّوع: )ف-كورونا-19((
 www.refworld.org/docid/5e84a9dd4.html

 UN )2020( Global Humanitarian Response Plan .٣ 
bit.ly/UN-Global-Plan-COVID19-2020 )خّطة االستجابة اإلنسانّية العاملية(

 www.globalrefugeelednetwork.org/pledge/ .4
٥. انظر مثاًل:

 bit.ly/LERRN-Refugee-Participation-Kakuma-Nairobi; 
bit.ly/RSC-Refugees-Social-Protection-Kenya-Uganda

 Global Refugee-led Network )2019( Meaningful Refugee Participation as .6
 Transformative Leadership: Guidelines for Concrete Action

)املشاركة الجدية النافعة لالجئني من حيث هي قيادة تحويلّية: مبادئ توجيهّية للعمل 
bit.ly/GRN-Refugee-Participation-Guidelines-2019 )امللموس

7. نرشت نسخة من هذه املقالة أول مرّة تحت عنوان ‘ِبَيد الالجئني من أجل الالجئني: 
ٌل ُمبّكر( وما بعده’ يف مدّونة مراقبة  قيادة الالجئني يف زمن ))ف-كورونا-19(: تأمُّ

)ف-كورونا-19(، التي تتبع ملركز كَلْدُور، يف 20 أبريل/نيسان 2020  
bit.ly/Kaldor-Refugee-Leadership-200420

َدْعُم ما َتُسوُقُه األدّلة من االستجابات لـ)ف-كورونا-19(
و دومينيكو تاباسُّ

الوباء  َيْشتدُّ يف سياق جائحة  ُمعّقٌد، ولكّن تعقيده  أمٌر  امُلضيِّفِة  امُلهّجريَن وامُلجتمعاِت  َجْمع معطيات 
واملنهجّية،  الَجْمع،  يف  االبتكار  عىل  تحثُّ  الجائحة  َوْقع  تقدير  إىل  الحاجة  أّن  عىل  )ف-كورونا-19(. 

والتحليل، وتشارك الخربة.

يف منتصـف شـهر مايو/أيـار 2020، ُأْبِلـَغ بحالَتني مصابَتني 
بـ)ف-كورونـا-19( يف مخّيـم الالجئـني ِبُكْكـس بـازار، يف 
بنغالديـش. فأحـدَث الخـرب قلقـاً كثـرياً لِـاَم يحتملـه األمر 
عليهـا  التـي  املعيشـة  أحـوال  ففـي  ُمخّربـة.  آثـاٍر  مـن 
ُ انتشـاَر  امُلهّجـرون مـن الّسـامت التـي متيُِّزهـا مـا ُيَيـرسِّ
الفـريوِس رسيعاً، فالكثافة السـّكانية يف مخّيامت الالجئني، 
وصعوبـة الوصـول إىل الخدمات الصحّيـة، وأموٌر موجودٌة 
مـن قبـُل: سـوء تغذية وسـوء صّحة ومـوارد مالّيـة قليلة. 

ــهور  ــة، يف الش ــوُع اإلصاب ــن ُوُق ــِه م ــُغ ب وكان امُلبّل
بــني  )ف-كورونــا-19(،  لجائحــة  األوىل  األربعــة 
فالتقديــر  ذلــك،  قليــٌل جــّداً. ومــع  امُلهّجريــَن 
ــٌد  ــري ُمقيَّ ــياق التَّهج ــرض يف س ــوع امل ــق لوق الدقي
باســتمرار ظاهــرٍة معروفــة منــذ مــدة طويلــة: ندرة 
مــا يوثــق بــِه وُيتــاح للعاّمــة مــن معطيــات األحوال 
ــرون، داخــَل املخّيــامت  املعيشــة التــي عليهــا امُلهجَّ

ــا.  وخارَجه
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