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 .1انظر التقارير التي أصدرها رشكاء شبكة البحوث يف مشاركة الالجئني املحل ّيةَ ،ح ْو َل
السياق املح ّ
يل 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 السنّ والجندر والتن ّوع( :ف-كورونا))١٩-
www.refworld.org/docid/5e84a9dd4.html
UN (2020) Global Humanitarian Response Plan .3
ّ
(خطة االستجابة اإلنسان ّية العاملية) bit.ly/UN-Global-Plan-COVID19-2020
www.globalrefugeelednetwork.org/pledge/ .4
 .5انظر مث ًال:
;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 تحويل ّية :مبادئ توجيه ّية للعمل
امللموس) bit.ly/GRN-Refugee-Participation-Guidelines-2019
 .7نرشت نسخة من هذه املقالة أول م ّرة تحت عنوان ‘ ِب َيد الالجئني من أجل الالجئني:
قيادة الالجئني يف زمن ((ف-كورونا :)19-تأ ُّم ٌل ُمب ّكر) وما بعده’ يف مدوّنة مراقبة
(ف-كورونا ،)19-التي تتبع ملركز كَلْدُور ،يف  20أبريل/نيسان 2020
bit.ly/Kaldor-Refugee-Leadership-200420

ِ #ب َي ِد_الالجئني ( – )#ByRefugeesيف زمن (ف-كورونا)19-

ات (حلقات دراسية) أدا َرها حول ‘تقوية االستجابة
َن َظ َم مركز دراسات الالجئني ،بني مايو/أيار ويونيو/حزيران من سنة  2020سلسل َة ُمدا َر َس ٍ
اإلنسانية التي يقودها الالجئون يف جائحة (ف-كورونا .’)19-و َن َظ َر ا ُملدا ِر ُس َ
ون ،وفيهم املزاولون ،وأصحاب األثر يف السياسات ،وا ُمل َم ِّولون،
ليوا كيف يستجيب الالجئون لألزمة الحارضة؟ وكيف ميكن أن يدعمهم الفاعلون
واملستجيبون املجتمع ُّيون (وأكرث هؤالء من الالجئني) ،نظروا َ َ
ناظ ُموا السلسلة فهم :شذى الريحاوي،
الخارج ُّيون؟ ثم نظروا يف الذي ميكن أن يكون إلنشا ِء
رضوب باقية يف الحوكمة التشاركية اإلنسان ّية .وأ ّما ِ
ٍ
أنيال نور ،ونجيبة َوا َزا َفادُس ،ومصطفى عليو (من الشبكة العاملية املَ ُقو َد ُة ِب َيد الالجئني) ،وألكسندر ِبتس ،وأندونيس مار ِدن (من مركز دراسات
الالجئني) .ومن شا َء تسجيالت املحارضات ا ُملل َقاة بالشابكة وجدها يفhttp://bit.ly/RSC__YouTube :

َد ْع ُم ما َت ُسو ُق ُه األد ّلة من االستجابات لـ(ف-كورونا)19-
تاباسو
دومينيكو ُّ

جتمعات ا ُملض ِّيف ِة أم ٌر ُمع ّقدٌ  ،ولكنّ تعقيده َي ْشتدُّ يف سياق جائحة الوباء
هجرينَ وا ُمل
َج ْمع معطيات ا ُمل ّ
ِ
ُّ
الج ْمع ،واملنهج ّية،
(ف-كورونا .)19-عىل ّأن الحاجة إىل تقدير َو ْقع الجائحة تحث عىل االبتكار يف َ
والتحليل ،وتشارك الخربة.
يف منتصـف شـهر مايو/أيـار ُ ،2020أ ْب ِل َ
ـغ بحالتَني مصابتَني
بـ(ف-كورونـا )19-يف مخ ّيـم الالجئين ِب ُك ْكـس بـازار ،يف
َ
فأحـدث الخبر قلقـاً كثيراً لِ َما يحتملـه األمر
بنغالديـش.
مـن آثـا ٍر ُمخ ّربـة .ففـي أحـوال املعيشـة التـي عليهـا
سر انتشـا َر
ا ُمل ّ
السمات التـي مت ِّيزُهـا مـا ُي َي ِّ ُ
هجـرون مـن ّ
الفيروس رسيعاً ،فالكثافة ّ
السـكانية يف مخ ّيامت الالجئني،
ِ
ٌ
موجودة
وصعوبـة الوصـول إىل الخدمات الصح ّيـة ،وأمو ٌر
مـن ُ
صحة ومـوارد مال ّيـة قليلة.
قبـل :سـوء تغذية وسـوء ّ

وكان ا ُملب ّل ُ
ــغ بــ ِه مــن ُو ُقــوعُ اإلصابــة ،يف الشــهور
األربعــة األوىل لجائحــة (ف-كورونــا ،)19-بــن
ٌ
قليــل جــدّ اً .ومــع ذلــك ،فالتقديــر
هجريــنَ
ا ُمل ّ
الدقيــق لوقــوع املــرض يف ســياق التَّهجــر ُمق َّيــدٌ
باســتمرار ظاهــر ٍة معروفــة منــذ مــدة طويلــة :ندرة
مــا يوثــق بـ ِه و ُيتــاح للعا ّمــة مــن معطيــات األحوال
هجــرون ،داخـ َ
ـل املخ ّيــات
املعيشــة التــي عليهــا ا ُمل َّ
وخارجهــا.
َ
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املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئنيُ /ل ِويْس ُد ُن َفان

فقد جــعـ َ
ـل َبــ ْع ُ
ــض الخصائص
املع ّينة يف املرض الحاج َة إىل َج ْمع
هجرين وتحليلها أكرث
معطيات ا ُمل َّ
أهم ّي ًة .إذ ُتص ّعب عىل الخصوص
عدّ ة من مم ّيزات (ف-كورونا)19-
الحقيقي يف ِّ
كل
تقدير انتشاره
ّ
ّ
ُ
طائف ٍة من السكانِ تدْ َرس ،حتّى
يف بــاد االقتصادات املتقدّ مة.
ٌ
شائعة يف كثري من
فأعراض املرض
األمراض األخرى ،وقد ال يظهر عىل
نسبة مرتفعة من املصابني أيٌّ من
ممن ماتوا
أعراض املرض ،وكثري ّ
بإصابتهم بالفريوس كانوا يعانون هاهنا العاملون الصح ُّيون يقفون يف الجبهة األمامية ،مبركز العزل والعالج الذي افتتحته املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أخرياً ،يف ُك ْكس
ً بازار ،ببنغالديش ،يف مايو/أيار من سنة .2020
قبل ذلك أحــواالً صح ّي ًة خطرية
الجئ عىل التقريب .ووفقاً للتقارير األخرية ،أنّ
كامنة .فقاد ذلك كثرياً من الخرباء إىل الدعوة إىل تعزيز ألف
ٍ
الصحي
َج ْمع املعطيات وتحليلها ،لبناء ُن ُظ ٍم يوثق بها أكرث ،قابلة يف شهر أبريل/نيسان  ،2020مل يكن يف النظام
ّ
للمقارنة ،ل َر ْص ِد العدوى وتو ُّقعها .وتشري دراسة أجراها يف البلد إال أربعة أجهزة تن ُّفس ،و 24رسيراً يف وحدات
امتحان عينات العناية ا ُملر ّكزةّ ،
َ
باحثون من كلية األعامل بلندن 1إىل ّأن
لسكان يبلغون من العدد  11.7مليوناً،
ّ
َ
ٌ
سبيل إىل الخدمات الصح ّية
وتسجيل خصائصهم االجتامعية ليس ألكرث من نصفهم
السكان،
عشوائية من
2
َ
والسكان ّية ،واالستدالل بالخصائص التي يكرث احتامل أن األول ّية .وكام الحال يف البالد األخرى يف املنطقة ،أدّت
االجتامعي
تتو ّقع إصابة الفرد أو املجتمع ك ّله أو عدمها ،ميكن أن أزمة (ف-كورونا )19-إىل اشتداد سوء الوضع
ّ
أمن غذا ّيئ،
تؤلِّ َف مقارب ًة صحيح ًة لتقليل انتشار الفريوس ،ثم تقليل واالقتصاديّ ا ُملع ّق ِد من قبلِ األزمة ،فانعدام ٍ
ٌ
الوفيات يف آخر املطاف.
منترشة هناك .ويف السياقات
وس ْو ُء تغذي ٍة ،و َف ْقر ،ك ّلها
ُ
الضعيفة املوارد مثل هذه ،تكون الكلفة املبارشة وغري
الفحص واملوارد
املبارشة إلجـراء الفحوص بحيث ّ
إن َج ْم َع السجالت
إن هذه اإلسرتاتيجية ٌ
ّ
ملثرية لالهتامم ،ولكنّها تعتمد عىل الصح ّية ومعلومات عن اإلصابة بـ(ف-كورونا )19-بني
ٍّ
ً
َ
ممكن إجراؤه عىل اإلطالق .ثم إنّ
أمر غري
مهم جدّ ا :قدرة السلطات الصح ّية ،الوطن ّية
َّ
رشطٍ ق ْبيل ٍّ
ٍ
املهجرين ٌ
مهمة يف
واملحل ّية ،عىل إجراء عد ٍد ٍ
كاف من الفحوص ،يستوعب للجائحة وإلسرتاتيجيات تقليل انتشارها عواقب ّ
املهجرين.
عين ًة ممث ّلة من السكان .وال ميكن الوفاء بهذا الرشط َج ْم ِع املعطيات عىل صعيد الفرد واألرسة بني َّ
س يف كثري من البالد ،التي تعالج اليو َم أكرب عدد مثال ذلكّ :أن تقييد السفر والحاجة إىل تقليل اال ّتصال
ُب ُي ْ ٍ
ُ
ّ
االجتامعي ع ّوقتا بشدّ ٍة القدرة عىل جمع املعطيات
هجرين فيها .ومن الصعب ،بال شك ،تقدير عدد
من امل ّ
ّ
الفحوص التي أجريت يف ِّ
كل بل ٍد ،ولكن ما بني األيادي باستعامل طرق املقابلة الشخصية العاد ّية وجهاً لوجه.
من املعلومات يشري إىل ّأن بعض البالد التي ُتض ِّي ُف أكرث
هجرين أجرت ّ
أقل عدد من الفحوص بالنسبة وهذه العقبات تزيد ،إىل حدٍُّ ،سو َء املصاعب القامئة
عد ٍد من ا ُمل َّ
ً
ّ
ً
إىل ِّ
كل مليون إنسان .وكث ٌري من هذه ال ِبال ِد بالدٌ شلتها أصال قبل الجائحة .فكثريا ما يعمل املعينون اإلنسان ُّيون
السيايس ملدّ ة طويلة ،وتعاين والباحثون يف التَّهجري يف سياقات الطوارئ املق ّيدة
النزاعات وعدم االستقرار
ّ
نظمها الصح ّية من َن ْق ٍص شديد يف التمويل .خذ مثاالً باملعطيات .ولذا ،كانت الحاجة إىل ا ّتخاذ قرارات مبن ّية
للج ْمع
عىل ذلك حالة جنوب السودان ،التي كانت يف آخر عىل األد ّلة تتط ّلب إنشاء مبادرات وتطويرهاَ ،
هج ٍر ،وفيهم  300ا ُمل ّ
َ
توح
سنة  2018موطناً ألكرث من
نظم ،والتحليل الصحيح ونرش املعطيات نرشاً َم ْف َ
مليون ُم َّ
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املصدر .وأحد األمثلة عىل ذلك هو مركز املعطيات
املشرتكة يف الهجرة القرسية بني البنك الدو ّيل واملفوضية
ٌ
تعاون بني
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،وهو
مؤسستَني متعدديت األطراف ،يهدف إىل تحسني جودة
ّ
وكمية املعطيات الجزئية ،ل َد ْعم ق ـرارات السياسات
3
القامئة عىل األد ّلة واالستجابة ألزمات التَّهجري يف العامل.
وإىل جانب دعوة مركز املعطيات املشرتكة إىل تحديد
املعرفة وأفضل ُسن َِن العمل املــوجــودة أصــ ًا ،دعا
َ
الباحث َ
داخل شبكته إىل تحديد خططهم لتحليل آثار
ني
ُ
هجرين .وأظهرت النتائج أن أزمة
(ف-كورونا )19-يف امل َّ
س ٍع يف
(ف-كورونا )19-أدّت إىل َب ْذل جهد إضا ّيفُ ،م ْ َ
وج ْمع املعطيات.
ّب ْذلِه ،إلجراء ا ُملب َت َكر من أساليب البحث َ

تكييف منهج ّيات البحث

تشري االستجابات التي جمعها مركز املعطيات املشرتكة،
إضاف ًة إىل مالحظات يف املنهج ّيات التي أطلقها الفاعلون
اآلخرون يف هذه املدّ ة ،إىل ّأن استطالع الرأي العايل التواتر،
بالهاتف ،مي ّثل طريق ًة من طرق ّج ْمع املعطيات ،طريق ًة
صارت أكرث شيوعاً بسبب املصاعب يف إجراء املقابالت
ثم العديد من املؤسسات،
الشخصية .فك ّثفت من ّ
ومنها البنك الدو ّيلَ ،ب ْذ َل الجهد يف هذا اال ّتجاه .ثم ّ
إن
معطيات الهواتف الج ّوالة ،بعد أن ُتج َّر َد من ِّ
كل ما قد
ً
ُتع َر ُف ب ِه هُ و ّية أصحابها و ُت ْجمع جمعا مناسبا ،ميكن
املهجرين .ولقد
أن ُتستَع َم َل أيضاً يف تت ُّبع أمناط تن ُّقل
َّ
َب َل َغ ْت قدرة هذه املعطيات عىل قياس التن ُّقل األهم ّي َة
هجرين
يف األحوال الحارضة ،للحاجة إىل تقويم اندماج ا ُمل َّ
االجتامعي واالقتصاديّ  ،وتوازن بينها وبني مستويات ما
ّ
قبل الجائحة.
هذا ،ويكسب االستعامل الواسع النطاق للتِّقانات يف
َج ْمع املعطيات وتحليلها ،ويف تتبع الحركة ورصدها،
ُق َّو َة َد ْف ٍع يف املستوى العاملي ،فت ْ َُب ُز وسيل ًة ل َك ْب ِح انتشار
َ
(ف-كورونا )19-وتقليله .ثم ّ
احتامل َخ َط ٍر،
إن يف هذا
هو اشتداد سوء الفروقات بني استجابات البالد املتقدّ مة
(حيث يسهل الوصول إىل التِّقانات الجديدة ،وترخص
كلفته) ،وبني البالد النامية .وفوق ذلك ،فإ ّنه يثري بعض
األسئلة املتعلقة بطريقة َخ ْــزنِ املعلومات ال ّرقم ّية
ومعالجتها .ويف هذا الصدد ،فللقطاع اإلنسا ّين ِم َّم ميكن
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أن يقدّ مه من الخربة اليشء الكثري 4.وميكن للمفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني والفاعلني
اإلنسان ّيني ،الذين أنشؤوا ُسنَنَ َعمَلٍ ومبادئ توجيهية،
ملعاملة املعطيات كثرية الحساس ّية ،أن ُت ْخ ِر َج أفكاراً
عميق ًة مفيد ًة يف املناقشة ،وهذا من مصلحة الحكومات
واملؤسسات يف جميع أنحاء العامل ،وليس يقترص عىل
ّ
املهجرين.
البلدان التي ُتض ِّي ُف َّ
وأيضاً ،فت ُْستع َم ُل اليوم التِّقانات الحديثة يف متارين أخرى
لتدير استجابة الربامج اإلنسان ّية ملا يف (ف-كورونا)19-
من تهديد .وتظهر مجتمعات جديدة يف ّ
الشابكة لتشارك
وسنَن العمل الفضىل ،بني املزاولني
املعطيات ،واملعلوماتُ ،
والفاعلني اإلنسان ّيني .ومن ذلك منصة (ف-كورونا)19-
اإلنسان ّية،)COVID-19 Humanitarian Platform( 5
وتهدف إىل تيسري تبادل املعرفة املتعلقة بالخربة امليدانية
يف زمن جائحة الوباء .وميكن أن يعني َب ْذ ُل الجهد التعاو ّين
هذا عىل التغلب عىل بعض ما ُيق ِّيدُ َج ْمع املعطيات من
أن تعتمد عىل االستعامل الواسع النطاق ل ِت َقانات ّ
الشابكة
والهواتف الج ّوالة ،فلوال ْ
بذ ُل الجهد هذا الحتمل األمر
املنهجي ألفقر املجتمعات وأكرثها عزلة
َخ َط َر االستبعاد
ّ
من استطالع الرأي ذي الصلة ،ويف آخر األمر ،االستبعاد
من الوصول إىل املوارد املال ّية واملاد ّية.

تقويم اآلثار اإلضاف ّية

يف كثري من الحاالت ،ال يقترص األَ ْخ ُذ يف التك ُّيف عىل
ُطـ ُرقِ َج ْمع املعطيات ،ولكن يشمل األسئلة البحث ّية
أيضاً .فإن ُج ِم َعت املعطيات جمعاً مناسباً ،ميكن أن
َ
إمكان
تقدّ م الصدمة التي س ّببتها الجائحة بني يديها
تقدير الحال ،فكيف ُيؤ ّثر كل من املرض واإلسرتاتيجيات
الوقائية ،مبختلف اآلثــار ،يف الخصائص االجتامعية
ّ
هجرين واملجتمعات ا ُملض ِّي َفة؟ فقد
والسكان ّية عند ا ُمل َّ
رضب الفريوس بطرق مختلفة املجتمعات التي تشرتك يف
كثري من الخصائص املشرتكة ،ومثل ذلكّ ،أن إسرتاتيج ّيات
االستيعاب با ّتباع بروتوكوالت وإسرتاتيج ّيات مختلفة قد
ّ
املترضرين،
ُن ِّف َذت .وستؤ ّثر هذه الفروق يف عيشة األفراد
من حيث فرص التوظيف والتع ُّلم ،عىل سبيل املثال.
وميكن أن تفسح مقارنة مسارات املعيشة القامئة عىل
املتغيات ،أن
املعطيات التفصيل ّية ،آلثار الجائحة يف هذه
ّ
ُت ْعز ََل عن اآلثار التي ميكن أن ُتر َب َط بعوامل أخرى .ثم
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ّ
إن َب ْذ َل الجهد يف البحوث هو أيضاً ُيك َّرس اليو َم لتقدير

تاباسو tabasso@unhcr.org
دومينيكو ُّ

التغيات السلوك تجاه
املهجرين يف هذا الزمان ،زمان مركز املعطيات املشرتكة يف الهجرة القرسية بني البنك الدو ّيل
َّ
ُّ
ينعدم فيه األمن
االجتامعي واالقتصاديّ  .وإذ قد كانت واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني.
ّ

نشئُ
الجائحة ُمؤدّي ًة إىل أزمة اقتصاد ّية شديدة ،فقد ُي ِ
اب األجانب أو التمييز عىل
َّ
ذلك أعامل رُهَ ِ
املهجرينُّ .
كل ما ورد من آرا ٍء يف هذه املقالة هي آراء كاتبها وقد ال تستوي
وميكن أن يكون قياس هذه اآلثار مفيداً
يف
إفادة
ا
أي
ّ
هذه اآلراء وآراء مركز املعطيات املشرتكة أو املؤسسات التي
َو ْضع السياسات ،ملَنْع انتشار هذه الرضوب من السلوك مت ّوله.
أزمات مستقبلية.
يف
ٍ
Surico P and Galeotti A (2020) ‘The economics of a pandemic: the case .1
bit.ly/WBG-UNHCR-JDC

ومع انتشار الفريوس ،أطلقت املنظامت الدولية نداءها
عف يف العامل.
مواطنَ َض ٍ
للتم ّول ابتغا َء حامية أكرث الناس ِ
مثال ذلكّ :أن املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني زادت من نداءها للحصول عىل املال ،من 255
مليون دوال ٍر أمري ّ
مليون دوال ٍر أمري ّ
َ
يك .ويف
يك إىل 745
ّ
الوقت الذي تواجه فيه الحكومات يف كل العامل من
حتاج إىل رعاية
الح ْية والشبهة ما مل يسبق لهام مثيلُ ،ي ُ
َ
خصص و ُتو ّزع .ولذا ،كان
إضاف ّية بحيث ُتدَا ُر املوارد و ُت َّ
وجود املعطيات ا ُملحدَّ ثة أمراً حاس ً
ام يف تزويد قرارات
إدارة املوارد هذه باملعلومات ،إضاف ًة إىل قرارات املتعلقة
ٌ
حكومات محل ّية ووطن ّية.
بالسياسات التي تتّخذها

’of Covid-19
(اقتصاديّات جائح ٍة من الجوائح :حالة (ف-كورونا))١٩-
bit.ly/Surico-Galeotti-COVID-19
International Rescue Committee (2020) COVID-19 in humanitarian .2
crises: a double emergency,
((ف-كورونا )١٩-يف األزمات اإلنسان ّية :طوارئ مزدوجة)
bit.ly/IRC-COVID-19-Humanitarian-Crisis
 .3ي ّ
ُنظ ُم مركز املعطيات املشرتكة اليومَ ،من بني أعاملٍ أخرى ،مؤمتره السنويّ الثاين يف
الهجرة القرسية .وهاهنا الدعوى إىل املشاركة باألوراق العلم ّية:
bit.ly/JDC-2nd-conference.
Zwitter A and Gstrein O J (2020) ‘Big data, privacy and COVID-19 .4
– learning from humanitarian expertise in data protection’, Journal of
)International Humanitarian Action 5(4
(املعطيات الكثرية الها ّمة ،والخصوص ّية و(ف-كورونا :)١٩-التع ُّلم من خربة العاملني يف
ميدان العمل اإلنساينّ يف حامية املعطيات)
bit.ly/Zwitter-Gstrein-COVID19-Big-Data-2020
www.covid19humanitarian.com .5

طلب متويلك إلنجاز بحثك أو برنامجك
أَ ِق ْم التعاون بينك وبني نرشة الهجرة القرسية لتُع ِّز َز َ

يريد املم ّو َ
لون أن َي َر ْوا كيف ستنرش ما ينتج عن بحثك ويخرج منه ويستفاد ب ِه من دروس ،ف َي ِص َل إىل أوسع نطاقٍ من الق ّراء ميكن الوصول
إليه ،ومنهم صانعو السياسات؟ ويريدون أيضاً أد ّل ًة عىل ما للبحث من َو ْقع .وهاهنا ُت ِعين ََك نرشة الهجرة القرسية.
طلبات َ ْتويلٍ ناجح ٍة (منها مبالغ كثرية ومنها مبالغ قليلة) إلعداد الربامج والبحوث ،فاستفاد
ُأد ِر َجت نرشة الهجرة القرسية عدداً من امل ّرات يف
ِ
ا ُملد ِر ُج وا ُمل ْد َرج بذلك خرياً.
ُوس َع ِن َ
َحصل من
ش ما ُيت َّ
لع ّلك ُتد ِر ُج عدداً من نرشة الهجرة القرسية أو موضوعاً ُمص ّغراً من النرشة يف مقرتحك (ويف ميزان َّيتك) ،فت ِّ
طاق َن ْ ِ
مبعلومات مخصص ٍة له ،وبأد ّل ٍة عىل َو ْقعه وانتشاره ووصول ِه إىل حيث يحسن له أن يصل.
مرشوعك وتزي َد َو ْق َعه .إذ ميكننا أن نز ِّو َد مرشوعك
ٍ
فإن َ
شئت مناقش َة الخيارات ،فا ّتصل بأرسة التحرير من طريق .fmr@qeh.ox.ac.uk

املجلس االستشاري الدويل لنرشة الهجرة القرسية

يشارك أعضاء املجلس االستشاري الدويل يف نرشة الهجرة القرسية بصفتهم الشخصية وال ميثلون بالرضورة املؤسسات واملنظامت التي ينتمون إليها.
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