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كلمة أرسة التحرير
الح َمة التاجية (كوڤيد  )19ما
الحس َبان أن ننرش عدداً آخر من نرشة الهجرة القرسية و ُق ُيود داء ُ
ما كان يف ِ
ُ
رح َب مبح ِّررتنا املشاركة الجديدة ألِيس فيليب من دون أن نلقاها بأنفسنا! إال َّأن من
ن
أن
وال
مرضوبة،
تزال
ِّ
ِّ
ْ
س ْرنا بإصدار أحدث عد ٍد مبحاوره الثالثة.
فضل ُمعا َون ِة مؤلفينا ومانحينا لنا أن ُ ِ
أ َّما املحور ال َّرئيس ف َدعْم الصحَّ ة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية ،والظاهر أ َّنه جا َء مليقات الحاجة إلي ِه
الح َمة التاجية (كوڤيد
الصحة العقل َّية تفاق ًام ُم ِغ ّ ًم ب ِف ْعل داء ُ
الجائحة ،إذ تتفاقم آثار التَّهجري يف َّ
يف أثناء هذه َّ
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية
سب فيها أَهم ّي ُة َدعْم َّ
 .)19ويدور حول هذا املحور  13مقالةُ ،ت َ ُ
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية
وما يالزم هذا امليدان من ُمتحدِّيات ،و ُتنا َق ُش مبادرات َدعْم َّ
َاص َتقوي ُة التعاون وااللتزام و َفت ُْح ُط ُرق للتفكري جديدة.
وتطبيق هذه املبادرات يف سياقات مختلفة ،و ُتن َ ُ
َّثم تك َّل َم املؤلِّفون َ
حول محور املعطيات والتَّهجري يف آخر ما ُت ُو ِّص َل إليه من وجوه املنارصة َلج ْمع املعطيات
واستعاملها ،ويف ا ُملتحدِّيات التي تعرتض ذلك ،ويف ُط ُرق جديدة للمقاربة ،ومنها ما يُتصدَّى به لل ُق ُيود
الجائحة.
املرضوبة بسبب َّ
معلوم ،وكان
وملَّا كان من املهاجرين الذين ميوتون أو يختفون وهم يف رحالت محفوفة باألخطار عددٌ غري
ٍ
َيك ُرث ْأن ُت َ
سهم يف مأزقٍ ال َي ِب ُني لها مدخله وال مخرجه ،أدرجنا يف هذا العدد محور املهاجرين
دخ ُل ُأ َ ُ
ِّ
َحسني َج ْمع املعطيات والتشارك فيها ،و َتع ُّرف هُ ُو َّية الجثامني،
املفقودين وفيه َي ْس ُرب املؤلفون ما بودر إليه لت ِ
وإِعا َنة ُ
األ َس ا ُمله َملة.
وج ْمس إيت ُِنل و َمتَّى ِج ْب ِني وراشيل هَ ْيس ِتي و ُمو ِرس
يطيب لنا أن َن ْش ُك َر ألَ ْستا أَ ْي َجا وجوليا بالك و َك ْيت ِديردَن ِ
تاباسو– عىل معونتهم يف هذا العدد ،و َن ُ
شك ُر ِّ
دعم باملالِ هذا
ِه ِ
لكل َمن َ
رسن وماريان ُل ْكري ودومينيكو ُّ
العد َد خصوصاً ونرش َة الهجرة القرسية عموماً .ونورد أسام َء ُمم ِّولينا يف الصفحة التالية.
ومج َّلتُنا هذه ورفي ُقها موجز أرسة التحرير حارضان بإصدا ٍر شاب ّ
مطبوع هنا
يك وإصدا ٍر
ٍ
أسف َّأن َن ْق َص
 .www.fmreview.org/ar/issue66وهام بثالث لغات :اإلنجليزية والعربية واإلسبانية .ومن ٍ
التمويل حال دون أن ننرش هذا العدد باللغة الفرنسية.
وس ُبل ِح ْفظها من نظاف ٍة وما ٍء عذب
ا ُملق ِبل :سنقدِّم بني يدي العدد ا ُملق ِبل موضوعاً عريضاً يف َّ
الصحة العا َّمة ُ
أقص يف الدول غري املو ِّقعة ونظام الالجئني الدويل .فإن شئت التفصيل فانظر
صحي ،وموضوعاً َ َ
َْ
وص ٍف ّ
.www.fmreview.org/ar/forthcoming
عىل َ
والب َكة
الخ ْ ِي َ َ
ماريون كولدري وألِيس فيليب
ُمح ِّر َرتا نرشة الهجرة القرسية
األمامي:
صورة الغالف
ّ
ٌ
ْ
روز ساكوما وهي آخذة ِب َي ِد امرأ ٍة أخرى من أعضاء جمع َّية مكانة النِّساء ( )Women Standingيف ِبغوا بجمهورية
إفريقيا الوسطى .هر َبت مع بناتها وأحفادها يو َم ابتدأت اله ََجامت عىل منطقتها ،قالتُ « :ر ِض ْح ُت ُ(أ ِص ُ
بت بصدمة
ؤوس ُت َ
أيت ال َقتْل والرصاص والسواطريَ ،
نفسانية) إذ َر ُ
قطع والناس ُتشنَق .وقد ُق ِت َل زوجي ونحن نهرب.
وش ِهد ُْت ال ُّر َ
مئ بعضنا بعضا»ً.
ولوال جمع َّية مكانة النِّساء ملا بقيت ح َّية .فحني نلتقي ُن َط ِ ُ
سبرو ُنو
مفوض َّية الالجئني/أدرِي َي ْي ُ ْ
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صحة عقل َّية
صحة بال َّ
َت ْقديم :ال َّ
ِس ْگ ِرد َكاْگ

رئيس يف ُح ْسن حالنا ،أفـراداً وجامعات،
ف َدعْم
َّ
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية أم ٌر ٌ
وال س َّيام اليوم.

الصحـة العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية
يرش نفسـه أن يعالـج حاجـات َّ
صحـة بلا َّ
«ال َّ
صحـة عقل َّيـة» .قالهـا مؤ ِّكـداً أنطونيـو ُغ ِت ِ
ِّ
املترضريـن بالطـوارئ.
األمين العـام يف األمـم املتحـدة يف أيار/مايـو  ،2020وهـي رسـالة االجتامع َّيـة عنـد
يسيرة ولكـن قو ّيـة 1.وقـد حـ َّذ َرُ ،منـذراً إنـذاراً جـاء يف وقته ،من
ٌ
حاجة ال تنفصل َّ
العاملـي املفاجـئ يف االنتشـار ِّ
َّأن االرتفـاع
مم تقدَّم:
والش َّـدة ملشـكالت وفيام ييل
ّ
الح َمـة التاجية (كوڤيـد  )19أم ٌر غري
الصحـة العقليـة بسـبب داء ُ
الصحـة العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية
لحة إىل ا ِّتخاذ إجـراءات وإىل
دمـاج َدعْـم َّ
مسـتبع ٍد البتَّـة ،وأن باألمـر حاجـ ًة ُم َّ
إىل تعزيـز إِ ِ
ُ
االجتامع َّيـة يف ِّ
كل اسـتجابة لألزمـات مـن أ ّولهـا،
ـوغ
ل
ب
على
جائحـة
جلبتـه
متويـل للتصـدِّي لل َو ْقـع ا ُملد ِّمـر الـذي
ُ
ِ
الصحـة العقل َّيـة.
خدمـات َّ
وإىل إدمـاج املهـارات األساسـية ل َدعْـم الحـال النفسـان َّية
االجتامع َّيـة يف تدريـب ِّ
كل عامـل يف ميـدان املعونـة اإلنسـانية،
وقـد أشـار اسـتطالع أجرتـه منظمـة الصحـة العامليـة 2يف ترشيـن
بح ْسـن الحـال النفسـان َّية االجتامع َّيـة عنـد
الح َمـة التاجيـة (كوڤيـد
وإىل االهتمام ُ
األول/أكتوبـر مـن سـنة  2020إىل َّأن داء ُ
 )19قـد عَر َق َ
العاملين يف ميـدان املعونـة اإلنسـانية وأ َوائِـلِ املسـتجيبني
الصحـة العقل َّيـة يف  %93مـن
ـل بعـض خدمـات َّ
البلـدان يف جميـع العـامل َ
الصحـة العقل َّيـة ال ِّ
واملتط ِّو عين.
ينفـك
وط ُ
لـب َدعْـم َّ
الصحـة العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية االجتامع َّية أم ٌر
يزيـد .ف َدعْـم َّ
رئيـس يف ُح ْسـن حالنـا ،أفـراداً وجامعـات ،وال سـ َّيام اليـوم .حتَّى هـذه مبـادئ لهـا منزلـة عاليـة يف جـدول األعمال عنـد الفرقـة
ٌ
الصحـة العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية
الصحـة العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية االجتامع َّيـة تـزداد املرجع ّيـة لشـؤون َدعْـم
َّ
َّإن َدعْـم َّ
ً
أهم َّيتـه عنـد أكثر النـاس اسـتضعافاً العائشينَ
أصلا يف هامـش االجتامع َّيـة التابعـة للجنـة الدامئـة املشتركة بين الهيئـات 5،وهي
ِّ
هاجريـن ْ َقسراً أو أيضـاً مبـادئ ُب ِّينَـت يف قـرار كانـون األول/ديسـمرب  20196الصادر
املجتمـع،
املترضريـن بالنِّـزاع أو بالكـوارث ،ا ُمل ِ
كثير منهـم َ
قبـل الجائحة عـن لحركـة الدوليـة للصليب األحمـر والهالل األحمـر ،الذي يدعو
فقـد
وقـد
ينتقلـون.
الـون
ز
ي
مـا
الذيـن
ٌ
الصحـة العقل َّيـة والحال النفسـان َّية االجتامع َّية يف
َّاءهـم
ز
وأع
ـة
ي
املحل
ومجتمعاتهـم
منازلهـم
وسـ ُبل معاشـهم .إىل إدمـاج َدعْـم َّ
ُ
َّ
فوقعـت الجائحـة وزادت شـ َّد َة ضائقتهـم وأحـوال معيشـتهم ِّ
كل جوانـب اسـتجابتها للطـوارئ.
املتقلقلـة.
خطـوات ُمهمـ ًة قـ ِد ا ُّت ِخـ َذت ،فبسـبب ال َّتزَا ُيـد يف سـوء
ومـع َّأن
ٍ
ٌ
ماسـة إىل زيـادة اسـتثامراتنا
الصحـة العقل َّيـة ،صـار ِبنَـا
الصحـة العقل َّيـة
و َتن ُ ُ
َّ
ْصر هولنـدا بشـ َّد ٍة اإلقـرار بأهميـة َدعْـم َّ
حاجـة َّ
ِّ
السـيايس ويف
َّهـج
ن
وال
السياسـية
الجهـود
يف
وكذلـك
التمويـل،
يف
مـن
باألزمـات
ريـن
املترض
عنـد
ـة
ي
االجتامع
ة
ي
النفسـان
والحـال
ّ
َّ
َّ
َ
تحقيـق طريقـ ٍة تنميـة املـوارد البرشيـة .ويف كانـون األول/ديسـمرب  ،2020عُ ِقـ َد
ضمان
نـاس ومجتمعـات محل َّيـة ،و َتلتـز ُم
ٍ
ِ
الصحـة العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية اجتماع رفيـع 7يف أسـبوع املعونـة اإلنسـانية ،أصـدر فيـه كثير
للمقاربـة شـامل ٍة يف َدعْـم َّ
كل وسـائل املعونـة اإلنسـان َّية ،ويف ِّ
االجتامع َّيـة يف ِّ
كل برامـج َمنْع مـن الهيئـات اإلنسـانية التابعـة لألمم املتحـدة دعو ًة مشتركة إىل
النِّـزاع وبنـاء السلام أيضـاً 3.وإ ّنـا ومـا ميا ِث ُلنـا يف ال ِف ْكر مـن بلدان العمـل ،وح َّثـت األطـراف على الوفـاء مبـا التزمتـه َق ْب ً
لا يف إيصـال
الصحـة العقل َّيـة والحال النفسـان َّية االجتامع َّية
وهيئـات نتقـ َّد ُم .ففي السـنني القليلـة املاضيةُ ،صن َِّف أخيراً َدعْم الخدمـات يف َدعْـم َّ
الصحـة العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية االجتامع َّيـة يف أولو َّيـة جدول بين القطاعـات حتَّـى ُت َ
قضى حاجـات املترض ِّريـن بالطـوارئ 8.ويف
َّ
اتفاقيـات مهمـة كانـون الثاين/ينايـر  ،2021اعتمـد املجلـس التنفيـذي ملنظمـة
األعمال الـدويل .نعـمُ ،ت ُو ِّص َـل سـنة  2019إىل
ٍ
للصحـة العقل َّية يف
الصحـة العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية االجتامع َّيـة الصحـة العاملية قراراً يف االسـتعداد واالسـتجابة َّ
يف إدخـالِ َدعْـم َّ
يف ِّ
الصحـة العامل َّية
كل اسـتجاب ٍة إنسـانية ،مـع مؤمتـر انتبـه إىل العقـل اآلن الطـوارئ الصح َّيـة العا َّمـة 9.ويدعـو القرار جمعية َّ
الصحـة العقل َّيـة،
( )Mind the Mind Now Conferenceوإعلان مؤمتـر يف  2021إىل اعتماد خطـة العمـل ا ُملح َّدثـة يف َّ
تحالـف مـن  28بلـداً وَّ 10
ٌ
أمستردام 4إذ أخـذ
منظمات على ويدعـو الـدول األعضـاء إىل تخصيـص التمويـل الـكايف ،ويدعـو
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َّ
الصحـة العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية االجتامع َّيـة ُي ِعينُ على ِح ْفـظ سلامة
الصحـة العامل َّيـة إىل تقويـة قدرتهـا يف ميـدان َّ
منظمـة َّ
العقل َّيـة.
عُ ُقولنـا ومجتمعاتنـا جميعـاً.

الصحـة العقل َّيـة ليسـت رضبـ ًا من اإلتـراف وال فكـر ًة دابر ًة وال ِس ْگ ِرد َكاْگ
َّإن َّ
ِعبئـاً زائـداً .إنهـا أدا ٌة ف َّعالـة إذ ُت ِعين األفـراد واألرس واملجتمعـات وزيرة التجارة الخارجية والتعاون اإلمنا ّيئ يف مملكة هولندا
على إطلاق ق ّوتهم الكامنة على إنعاش صمودهـم وزوايا نظرهم MHPSS@minbuza.nl
أو على ِح ْفظهـا أو على استرجاعها ،و ُت ِعينهـم على إعـادة بنـاء
bit.ly/Guterres-mental-health-covid-video .1
الت ُ
َّامسـك االجتامعي ،واسـتئناف األخذ يف ُس ُـبل معاشـهم ،وتعزيز WHO (2020) The impact of COVID-19 on mental, neurological and .2
َ
ا ُملصالَحـةَّ .
إطلاق العنـان لِ َما يكمـن فيهـم مـن قـ ّوة ب َدعْـم substance use services: results of a rapid assessment
فـإن
الصحـة العقليـة والحال النفسـانية االجتامعيـة رضور ٌة يف تخفيف ( َو ْقعُ داء الحُ َمة التاجية (كوڤيد  )19يف الخدمات العقل َّية والعصب َّية وتعاطي املوادّ :نتائج
َّ
َّ
َّ
َّ
من تقدير رسيع)
إمنـا
وهـذا
والجوائـح.
َّهجير
ت
وال
الطبيعيـة
والكـوارث
اع
ز
ِّـ
ن
ال
آثـار
www.who.int/publications/i/item/978924012455
ِفع ُلـ ُه ممكـنٌ بشرط أن نعمـل مبُشـارك ٍة قو ّيـة مـع ا ُمل ِّ
ترضريـنSee ‘Enhanced Integration of MHPSS & Peacebuilding’, October 2020 .3 ،
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية وبناء السالم)
واملنظمات الشـعبية ،وجامعـات املجتمـع املدين ،واالسـتفادة مام (تعزيز التكامل يف َدعْم َّ
َّ
bit.ly/MHPSS-peacebuilding-video-Oct2020
عليها.
والبنـاء
واألدوات،
والخبرة
التجربـة
مـن
م
اليـو
يدينـا
بين
َ
الصح ِة العقل َّية والحالِ النفسان َّية االجتامع َّية يف األزمات – انعقد
 .4املؤمتر الدو ّيل يف َدع ُْم َّ
وافـر استحسـانٍ هـذا العـدد مـن نشرة الهجـرة
وإِّين ألست ِ
َحس ُـن َ
الصحـة العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية
القرسيـة إ ِذ اخت َّ
ُـص ب َدعْـم َّ
السياسـات
االجتامع َّيـة ،وجـاء مناسـباً للمزاولين وراسـمي ِّ
ـم الع َّبـار ُة إىل جملـ ٍة مـن املعـارف
بالسـواء .وهـو ِن ْع َ
والباحثين َّ
وإن أدعـو َّ
والخبرة ُمكتَنـ َز ٍة يلزم نرشهـاِّ .
كل الحكومات والفاعلني
إىل أن يتعاونـوا على العمـل ،وأن يلتزمـوا التزامـاً قو ّيـاً مبعالجـة
هجريـن يف جميـع ال َعالَـم ،وأن
الصحـة العقل َّيـة عنـد ا ُمل َّ
حاجـات َّ
يسـتفيدوا حـقّ االسـتفادة َّ
الصحـة العقل َّيـة والحـال
مما يف َدعْـم َّ
الصحـة
ْـم َّ
النفسـان َّية االجتامع َّيـة مـن َّقـوة كامنـة .ذلـك َّأن َدع َ

يف أمسرتدام ،يف  8-7ترشين األول/أكتوبر .2019
;bit.ly/Netherlands-MHPSSconference-Oct2019
إعالن أمسرتدام
bit.ly/Amsterdam-Declaration-Oct2019
bit.ly/IASC-MHPSS .5
bit.ly/RCRC-MHPSS-Resolution-Dec2020 .6
 .7انظرbit.ly/high-level-MHPSS-crises-Dec2020-video :
bit.ly/IASC-MHPSS-CallForAction-Dec2020 .8
WHO (2021) Promoting mental health preparedness and response for .9
public health emergencies:
للصحة العقل َّية يف الطوارئ الصح َّية العا َّمة)
(تعزيز االستعداد واالستجابة َّ
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB148/B148(3)-en.pdf

الصح ِة العقل َّية والحالِ النفسان َّية االجتامع َّية
تو ُّتر ُمبتدَع عند َع َم ِل إطا ٍر ل َد ْعم َّ
أ َل ْستا أَ ْي َجا

نشأ يف العقود األخرية ٌ
الصحة العقل َّية والحال
حقل من حقول املامرسة وتط َّور ،يُع َرف اليو َم ب َدع ِْم
َّ
ِّيات َت ُ
ات و ُمتحد ٌ
النفسان َّية االجتامع َّية ،وال تز ُال يف تط ُّوره ُم َو ِّتر ٌ
صوغ أسئل ًة عن التَّنفيذ واألولو َّية وال َو ْقع.

اجتامعي» يف سياق الهجرة
أول َمن استعمل مصطلح «نفسا ّين
ّ
ُ
(ه ْرتا ك َر ْوس =  )Hertha Krausيف
القرسية –فيام
وجدت– ِ
خاص صدر سنة  1939من حول َّيات املجمع األمرييك للعلوم
عد ٍد ّ
السياسية واالجتامعية 1.فهناك تناولت ِه ْرتا يف بحثها َمجالِ َب
ال َك ْرب إىل ا ُمل َعاد توطينهم يف «بلد غربة» ،وذكرت ما هم عليه من
ممن
حالٍ نفسانية واجتامعية ،فجا َو َزت بذلك غ َريها من املؤلفني َّ
نظروا يف الكوارب القانونية والسياسية واالقتصادية.

إال أن استعامل املصطلح ما شاعَ يف هذا الحقل حتى كانت
تسعين َّيات القرن العرشين .وكان صدر لرببرا هَ ا ِرل ُبنْد يف سنة

ٌ
جليل ،وهو كتاب (فرض املعونة) ،كتبت
أثر أد ٌّيب
ٌ 1986
فيه فص ًال يف « َف ْرطِ ال َع ْز ِو إىل العوامل االجتامعية يف مفهوم
َ
ميدان املعونة اإلنسانية عىل إهامله
اإلنسان» ،عابت فيه
التَّأثريات النفسانية يف التهجري .وملا كانت سنة  1993طلبت
نشئ نقداً عىل مسألة صحة الالجئني العقلية ،ل ُي َ
نش
إ ّيل أن ُأ ِ
يف تقرير (الصحة العقلية العاملية) الذي يصدر عن جامعة
هَ ْر َفرد 2.غري أنه مل يرد فيه من مفهوم الحال النفسانية
االجتامعية إال إشارة عجىل ،وهي يف األكرث للتلميح إىل السياق
الصحة العقلية
االجتامعي والثقايف األوســع الذي يصوغ
َّ
لالجئني.
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كاف ملعالجة وجوه االنقسام التي
كان التلميح الرقيق غري ٍ
نشأت وتط َّورت يف هذا امليدان الحديث العهد يف وقت الحق
من ذلك العقد .وجلبت اإلبادة الجامعية يف رواندا  ،وال س َّيام
الحروب التي أعقبت تفكك يوغوسالفيا السابقة ،الجانب اإلنساين
من ال ِّنزاع والتهجري إىل اإلدراك العا ّم واستجابة املعونة اإلنسانية.
الصحة العقل َّية أيضاً يف السكان
ومع ذلك ،أدّت معالجة مسائل َّ
املع َّرضني لالضطهاد العرقي السيايس إىل ظهور وجوه تو ّتر شديد
بني االستجابات النفسية املعيارية وطرق املقاربة املجتمعية
األوسع 3.وكان ِد ِرك َس ِمر ِفلد و َبات َب َرا ِكن ناقدين شديدَين بخاصة
لفرض إطارات املرض الغربية عىل ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان
والقمع .وكانت جمع ّية الصليب األحمر األمريكية عقدت يف أواخر
التسعين َّيات اجتامعاً للنظر يف وسائل االستجابة املناسبة فكشف
عن وجود فصائل متخالفة ذات مواقف مذهب ّية (أيديولوجية)
ومنهجية شديدة .و َذ َك َر عددٌ من الجامعات التي حرضت «انتفا َء
توافق اآلراء يف األهداف واإلسرتاتيجيات ومبالغ األثر».

إقامة اإلجامع

ونتيجة ملا تقدَّم ذكره ،جمعت كارولني ما ِكن ُْسن يف سنة 2000
عدداً من املنظامت غري الحكومية الدولية الرائدة ،تعمل يف هذا
املؤسسات التي كان لها مشاركة
امليدان مع جامعات أكادميية من َّ
يف طرق املقاربة الناشئة ،فأ َّلفت بعد جمعها فرقة العمل النفسا ّين
االجتامعي إلنشاء إطار مشرتك َي ُأط ُر امليدان 4.واقرتحت الفرقة َّأن
ّ
ُّ
اهتامم يف رأس
االجتامعي ينبغي أن ُيح َّد َد من
التدخل النفسا ّين
ّ
ٍ
الصحة العقل َّية
املال البرشي (وال س َّيام فيام له تع ُّلق بتأثري اعتالل َّ
يف ُح ْسن حال الفرد) ،ويف البيئة االجتامعية (أي العالقات والنسيج
االجتامعي األوسع الذي ّ
عطلته الهجرة القرسية) ،ويف الثقافة
والقيم (وال س َّيام اضمحالل الحقوق واملعايري الثقافية) .وأيضاً
فقد أ َّكدت أهمية التفاعل بني هذه امليادين الثالثة .وأ ّما ا ُملتحدِّي
األسايس ا ُملتم ِّثل بتخطيط ُّ
التدخل املناسب فنشأ عن املفاوضة يف
ّ
تقديم الدعم يف هذه امليادين للمجتمع املح ّ
ِّ
املترضر بطريقة
يل
تبي مشارك ًة حقيقي ًة ،ال بفرض االستعامر الجديد .ويف العروض
ِّ
التقدميية للفاعلني املحل ِّيني يف البلد ،مل تزل املسألة املذكورة آنفاً
أكرث املسائل اهتامماً بها.
وبعقب ذلكُ ،د ِع َي عضوان من فرقة العمل هذه ،هام مارك
ڤان ُأ ِمــ ِرن و َم ْيك ِو ِس ْلز ،إىل املشاركة يف رئاسة عمل اللجنة
الدامئة املشرتكة بني الهيئات إلنشاء ما أصبح ُيع َرف بعدُ باملبادئ
التوجيهية للجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات يف ُّ
الصحة
التدخل يف َّ
العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية يف الطوارئ .فقادت هذه
املبادرة عم ًال َر َكز ه ّمه يف التنفيذ العم ّ
يل ال النظريّ  ،ويف املشاورة
املحلية والوطنية الواسعة ،حتَّى ُتعالَج املخاوف من ال َف ْرض الذي
كان لل َع ْقد السابق ِس َمة .ونجحت املبادئ التوجيهية ،التي ُن َ
رشت
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أدمج في ِه وجهات نظر بين ّي ًة
سنة  ،20075يف إنشاء إطار عملٍ
َ
شتَّى وأمكن أن يبلغه مختلف الفاعلني ،محل ِّيني ودول ِّيني ،من
سبيلٍ واضحة رصيحة .وبذلك ،استوعبت وجوه التو ُّتر الرئيسة يف
امليدان التي ح َّلت عُ َرى التامسك والتعاون منذ اب ُت ِدئ العمل بها.

ٌ
بني األدلة
ميدان ناضج َم ّ

وقد استندت املبادئ التوجيهية يف أكرثها إىل النَّاشئ من ُسنَن
العمل الفضىل ،مع اإلقرار بأن قاعدة األدلة التي تدعمها كانت
وصحيح أن الصياغة الالحقة للمبادئ
ضعيفة بالقياس إىل غريها.
ٌ
التوجيهية ا ُملك ِّملة التي صيغت لحاالت مع َّينة ،مثل ِّ
تفش إيبوال،
كانت مهم ًة ،ولكن كان أهم تطور يف السنني الالحقات َج ْم َع
قاعد ٍة لألدلة أقوى من التي قبلها .واشتمل ذلك عىل إعداد جدول
أعامل بحثية رئيسة ،وقام بذلك ِوتْس ُت ْول و ُز َمالؤه 6فحدَّدوا عدداً
من األسئلة ذات األ َّول َّية ولها بأساليب ُّ
التدخل صلة ،وكانت تلك
األساليب ُط ُرق مقاربة أرس ّية ومدرس ّيةُ ،
وط ُرق تقدير ،ومشريات
رهقات
لل َّرصد والتَّقويم .ومن األسئلة أيضاً ما له تع ُّلق بتحديد ا ُمل ِ
واملشكالت وعوامل الحامية من زاوية نظر ا ُمل ِّ
ترضرين ،ووجوه
ُّ
ُّ
التدخل للحاجات املتص َّورة
التدخل االجتامعي الثقايف ،كعالجة
ً
ُ
يس هذا اإلجامعَ أن جدول
ت
التي
الفرقة
الحظت
وقد
.
ا
محل ّي
ِّ
األعامل أب َر َز «توليد املعرفة العملية التي ميكن أن ُتح َّو َل إىل فوائد
ملموسة فورية يف إعداد الربامج يف األحوال املقتضية للمعونة
اإلنسانية ،بدالً من معالجة املناقشات الرئيسة التي غلبت عىل
الدراسات األكادميية السابقة» .ولقد يكون ذلك صحيحاً ،ولكن
ُتظ ِهر هاتان املجموعتان من األسئلة البحثية بعض ال َو ْقع بالتو ُّتر
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية
األســايس داخل إطار َدعْــم
َّ
االجتامع َّية :فاملجموعة األوىل تؤكد تحدي َد الربنامج الف ّعالة
والقابل للتعميم يف ُّ
التدخل واملقاييس واملشريات ،وأما املجموعة
األخرى فتؤ ّكد الحاج َة إىل اعتبار األمور بسياقها.
ومع استمرار َدعْم الدراسات البحثية يف امليدان بربامج مثل
برنامج َّ
الصحة يف األزمات
منظمة إلِ ْرهَ ا ( )Elrhaا ُمل َس َّمى ببحث َّ
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية
اإلنسانية ( ،7)R2HCتح َّول َدعْم َّ
االجتامع َّية من كونه أحد أفقر ميادين املعونة اإلنسانية املدعومة
باألد َّلة إىل كونه أحد أحسن امليادين .و ُر ِك َز أَك ُرث العمل يف توثيق
تأثري املقاربة وطرقها يف ُّ
التدخل التي يأخذ بها اليو َم واسعاً ،مثل
األنشطة ا ُمل َّ
نظمة داخل األمكنة الصالحة لألطفال ،أو التي يحتمل
للتوسع ،مثل برنامج املعالجة املطورة للمشكالت
قابلة
أن تكون
ُّ
( .)Program Management Plusوقد أسهم هذا العمل كثرياً
يف الهدف املتمثل بتحديد طرق املقاربة الربنامج ّية املؤ ّثرة،
ولكنه يشري أيضاً ،يف كثري من األحيان ،إىل أهمية الهدف املتمثل
ُّ
التدخل هذه إىل
باستيعاب تن ُّوع السياقات التي تحتاج ُو ُجو ُه
التك ُّيف بحسبها .وهكذا نضج امليدان وبلغ إىل ح ٍّد ينصب فيه
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الص ْقل والتعزيز يف وجوه ُّ
التدخل التي أثبتت جدواها،
الرتكيز عىل َّ
أو عىل إيجاد ُط ُرف أكرث فاعل َّية أو كفاءة لتحقيق ُّ
التدخل.

وجوه التو ُّتر اإلبداعية

فإذا كان امليدان ،من أيام االضطراب يف تسعينيات القرن العرشين،
ثم نضج يف
قد نشأ يف العقد األول من القرن الحادي والعرشينَّ ،
العقد الثاين من القرن الحادي والعرشين ،فام املأمول له يف العقد
ا ُملق ِبل؟ من جهة البحوث ،هناك عمل جديد جا ٍر لوضع جدول
َّ
واملنظامت الحكومية
أعامل ،بدعم من عدد من الهيئات املانحة
الصحة العقل َّية والحال
الدولية،وهو ما ِّ
يبي املنزلة التي نالها َدعْم َّ
النفسان َّية االجتامع َّية يف إسرتاتيجية املعونة اإلنسانية .وهذا العمل
إجامع يشارك فيه مختلف أصحاب املصلحة الوطن ِّيني
هو بناء
ٍ
والدول ِّيني ،ولن ُتع َرف نتيجته حتَّى سنة  .2021عىل َّأن هناك ما ال
يقل عن ثالث مسائل غري مستبع ٍد أن تنشأ عن هذا العمل ،ويظهر
بالسواء يف العقد ا ُملق ِبل.
أنها ستستمر يف إرشاك املزاولني والباحثني َّ
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وض َع َدعْم الس َّكان الذين يعانون من ضائقة ،بد ًال من إظهار
َم ِ
فوائد طويلة األمد ،قد يكون ُمفيداً إذ يكون ّ
خطاً قاعد ّياً للتو ُّقع يف
امليدان .وهذا ال يعني أنه ال ميكن ضامن تحقيق الفوائد الطويلة
ُّ
التدخل يف األحوال
األمد ،ولكن قد يكون من الالئق أن ُيح َّك َم
النفسان َّية االجتامع َّية كام ُتح َّكم أ ّوالً مسائل الغذاء واملأوى
ُّ
الصحة؛ أي بنا ًء عىل تخفيف املعاناة
ومعظم وجوه
التدخل يف َّ
ِّ
املترضرين يف أثناء الطوارئ ،ال عىل
والخطر املحتمل عند الس َّكان
املسارات الطويلة األمد لألمن الغذايئ أو االستقرار أو ُح ْسن الحال
البدن ّية.
ُّ
التدخل ا ُملر َّكز أم إسرتاتيجية املشاركة؟ أخرياً ،أتوقع استمرار
ُّ
التدخل ا ُملر َّكزة يف َدعْم
املناقشات حول األولوية النسبية لربامج
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية –مثل معالجة
َّ
الضائقة العقل َّية َّ
العنْف الجنسا ّين -وحول
الشديدة وعواقب ُ
إسرتاتيجيات مشاركة املجتمع املح ّ
يل ذات الرتكيز األوسع التي
ُتعزِّز الفاعل َّية واملِلك َّية وبناء السالم .عىل أ َّنا ميكن أن نتو َّقع ُن ُشو َء
ُأ ُطر َ
أوضح ونظريات تغيري َ
أبي تربط هذه الرضوب املختلفة من
ُ
العمل بعضها ببعض .وقد أ ِق َّر با ِّتساع التأثريات يف ُح ْسن الحال
التي ُب ِّينَت يف ُط ُرق املقاربة املجتمعية أ ّول ما استعملت ِه ْرتا
املصطلح لوصف القوى التي َت ُ
صوغ َتج ِرب َة إعادة توطني
ك َر ْوس
َ
ُّ
التدخل ا ُملر َّكز
الالجئني وأك َرث الدراسات السابقة ُم ّذاك؛ فقيمة
وجه نحو معالجة الضائقة النفسان َّية واالنفعال َّية ُيؤ ِّيدُ ها اليو َم
وا ُمل َّ
كم من الدراسات السابقة وا ِفر.
ٌّ

القياس واألمانة والتك ُّيف بالس ِّياق :سيظل ا ُملتحدِّي املتمثل با ِّتزان
ُّ
التدخل الف ّعال والقابل للتعميم مع الحاجة إىل التك ُّيف
تطوير
الثقايف والحساسية لجداول أعامل الفاعلني املحل ِّيني– سم ًة رئيسة،
رأس السامت الرئيسة ،للعمل يف بعض مستقبل
هذا إن مل يكن َ
همة ها ّمةُ ،ت ِّبي ا ُملتحدِّي ا ُملتك ِّر َر تحدِّيه ل َدعْم
الزمان .هذه ُم َّ
َ
بالج ْمع
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية،
املتمثل َّ
َّ
توسع
ة
مهم
وهي
واملشاركة،
السياق
وفهم
التقني
التعميم
بني
َّ
ِّ
التدخل لوصول نسب ٍة أكثري كثرياً من املجتمعات ا ُمل ِّ
نطاق ُّ
ترضرة،
ُّ
للتدخالت ا ُملث َبت أ َل ْستا أَ ْي َجا aager@qmu.ac.uk @AlastairAger
مع الحفاظ عىل األمانة يف ا ُملك ِّونات النشطة
الصحة والتنمية العامل َّي ْي ،يف جامعة امللكة مارغريت،
نجوعها .ومع ذلك ،هناك بعض األمثلة الحديثة الواعدة ج ّداً عىل معهد ّ
بالسياقُ ،ي َ
مهمة ينبغي القيام بها وكلية َم َ
للصحة العامة ،يف جامعة كو ُلمبيا
يلمن َّ
نظ ُر إليها عىل أنها َّ
التك ُّيف ِّ
خطو ًة خطوة ،وليست طموحاً ُمبه ً
.
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(تعزيز حُ ْسن حال ّ
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والصح ُة العقل َّية :تجارب اختباريَّة وعشوائ َّية مع شواهدها يف
والضائق ُة
َّ
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الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية:
دخول الفاعلني الحامئ ّيني يف َد ْعم َّ
الحاجة إىل تعاون تشرتك فيه عدّة قطاعات

سارة هَ ِر ُسن و ِو ْل َيم شاميل وفهمي حنّا و َنن ِْس ُپ ُل ْوتان ُت ْل ِي وبيرت ُڤ ْن ِت ُفو ِغل

ِّ
املترضرين بالطوارئ اإلنسانية عىل ترقية ما هم فيه من حال الصحة العقل َّية والحال
تقتيض إعانة
ً
ً
ّ
النفسان َّية االجتامع َّية عمال وتنسيقا بني عد ٍة من القطاعات يدخالن تحت استجاب ٍة حامئي ٍة شاملة.

َ
ذاق كثري من الناس العائشني يف املناطق املترضرة بالعنف والنزاع
الصحة
صحتهم العقلية ،ويصيب اضطراب
سو َء َو ْقع ذلك يف َّ
ّ
كل خمسة أشخاص ،وهذا أكرث كثرياً ّ
العقلية شخصاً من ِّ
مم يصيب
َمن مل َّ
ِّ
املترضرون إىل دعم
يترضر بالنزاع من السكان 1.وقد يحتاج
حالهم النفسانية االجتامعية دع ًام ُمك ّثفاً أو إىل خدمات رسيرية يف
الصحة العقلية والنفسانية .لكن َ
قبل ّ
كل يشء ،يحتاج املترضرون
شباك اجتامعية داعمة وإىل قضاء حاجاتهم األساسية وإىل
إىل
ٍ
تأمينهم بحيث ُتح َف ُظ لهم كرامتهم وفاعل َّيتهم وحقوقهم.

يف العقد املايضُ ،أ ِق َّر يف االستجابة اإلنسانية برضور َّية دعم الصحة
العقلية وحسن الحال النفسانية االجتامعية للمترض ِّرين بالنزاعات
والكوارث وطوارئ الصحية العا ّمة 2.وكانت املبادئ التوجيه َّية التي
بدأتها اللجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات لسنة  2007يف شأن
دعم الصحة العقلية والحال النفسانية االجتامعية يف الطوارئ قد
دعم الصحة العقلية والحال النفسانية االجتامعية ميداناً
عدَّت َ
بين ّياً
َ
تعاون
مقاربته
تستدعي
فروع إنسانية شتّى 3.ويف سنة ،2019
ٍ
أعادت القيادة العاملية لالستجابة اإلنسانية (أي رؤوس اللجنة
الصحة
الدامئة املشرتكة بني الهيئات) تأكي َد قرار «أن ُيعا َم َل َدعْم َّ
العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية معامل َة املسألة الشاملة التي
لها شأن يف قطاعات شتَّى :الصحة والحامية والتغذية والتعليم
4
والتنسيق يف املخ ّيامت وتدبريها ،وذلك يف ِّ
كل الطوارئ».

وحاجات تتداخل تعريفاتها بني قطاعات شتَّى.
مشكالت
عدّة من
ٍ
ٍ
ومنذ سنة  ،2007أنشئت ُ
وط ِّورت أدوات تقنية قوية لوجوه ُّ
تدخلٍ
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية ،وذلك
مع َّينة يف َدعْم َّ
يف ميادين منها الصحة والتغذية والتعليم والعنف الجنسا ّين
وحامية الطفل .عىل ّأن االستجابة اإلنسانية ك ّلها تحتاج إىل اعتامد
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية.
املقاربة بطريقة َدعْم َّ
وهذا يعني أن ُتج َعل املعونة اإلنسانية بحيث تدعم ُح ْسنَ حال
الصحة العقلية والحال النفسانية االجتامعية عند املعني بهم ولو
هم ُّ
التدخل مركوزاً يف القطاعات .وبالجملة يجب أن يكون
كان ّ
َتعزي ُز ُح ْس ِن الحال النفسانية وحاميتها (أي حسن الصحة العقلية)
إِ ُ
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية
يصال خدمات َدعْم َّ
راسخاً يف القطاعات عام ًال فيها.

األهداف واملوارد والبنية

الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية
تتطلب معالجة َدعْم َّ
موضعاً محدّداً واضحاً للموضوع داخل بنيات تنسيق العمل
اإلنساين .وقد اتفق رؤساء اللجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات
يف اجتامعهم الذي عقد سنة  2019عىل «إبان ِة مشريات َدعْم
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية يف وثائق التخطيط
َّ
ذات الصلة بها ،وإنشا ِء بنود مخصصة للميزانية ،إضاف ًة إىل
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية
إنشاء مد َّو ٍ
نات ُمح َّد َد ٍة ل َدعْم َّ
االجتامع َّية ُت َ
دخ ُل يف أنظمة التتبع املا ّيل ،وذلك لدعم تأليف وعمل
ومتيل الربامج اإلنسانية إىل الرتكيز عىل قطاع ُم َّ
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية،
عي يف حني أن األفراد فرق عملٍ يف َدعْم َّ
واألرس واملجتمعات املحلية يف أحوال الطوارئ يكرث أن تعرتضهم عىل صعيد الدولة ،يف ّ
كل سياقات الهجرة وسياقات الالجئني وقد
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السياقات اإلنسانية ،فتكون تلك الفرق ِف َرقاً يشمل عملها ع ّد ًة والفاعل َّية ومشاركة ا ُمل ِّ
ترضرين) بدالً من طلب َو ْض ِع «برامج
ّ 6
من القطاعات» .وأعادت وهيئات األمم املتحدة أخرياً تأكيد هذه نفسان َّية اجتامع ّية» مستقلة.
5
القرارات يف دعو ٍة إىل العمل مشرتك ٍة بني الهيئات.
هذا ،ويوجد اليو َم  50فرق َة عملٍ متعدِّدة القطاعات تعمل يف َدعْم
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية ،تنشط يف أحوال
َّ
َ
َ
مسائل
تناقش فيه
نتديات ميكن أن
العمل اإلنساين ،وتتنزّل مزل َة ُم
ٍ
الربامج اله ُ
الصحة العقل َّية
َيئات املشاركة يف وضع الربامج ل َدعْم َّ
والحال النفسان َّية االجتامع َّية .فهذه منتديات تقنية تعمل بني
ال ِف َرق والقطاعات –ومع جهات التنسيق يف هذه امليادين بحسب
يحل ّ
مقتىض الحال– ولكنَّ شأ َنها ال ّ
محل شأنِ ال ِف َرق والقطاعات،
التي تحتفظ باملحاسبة عىل األعامل وإعداد التقارير .وينبغي أن
وحد البنية والقيادة املشرتكة عىل صعيد الدولة من ِق َبل الفاعلني
ُت َّ
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية ،ولكن يف
يف َدعْم َّ
الصحة العقل َّية
أحسن األحوال تشرتك يف رئاسة ِف َرق العمل يف َدعْم َّ
ٌ
والحال النفسان َّية االجتامع َّية ٌ
وهيئة حامئية ،لتحقيق
هيئة صح َّية
التوازن بني طرائق املقاربة املتنوعة واملت ِّممة.
الصحة العقل َّية
إدماج الطرائق املجتمع َّية ملقاربة َدعْم
ثم َّإن
َ
َّ
َّ
والحال النفسان َّية االجتامع َّية يف القطاعات األخرى كثرياً ما يكون
فيه عمل مختلف بدالً من األخذ يف مهامت جديدة؛ أي إيصال
الهم فيها يف الكرامة
الخدمات الراهنة بطريقة ف ّعالة ( ُير َك ُز ّ

محيط حام ّيئ

بني يدي دليل إسفري أربعة مبادئ حامئية ،أحدها هو «إعانة
الناس عىل التعايف بإزالة اآلثار الجسامنية والنفسانية التي يخ ّلفها
العنف ا ُمله َّدد به والواقع ،أو اإلكراه ،أو الحرمان ال َع ْمد» 7.فمن
الرضورة أن ينتبه جميع الفاعلني اإلنسانيني إىل العواقب النفسانية
التي تجلبها وجوه انتهاك حقوق اإلنسان وإىل ّأن التَّهجري ُيخ ِّلف
يف الناس آثاراً تختلف باختالف السنّ والجنس والتن ُّوع .فبال محيطٍ
وقا ّيئ يستحيل قضاء حاجات األفراد واألرس واملجتمعات ا ُمل ِّ
ترضرة
صحتهم العقل َّية وحالهم النفسان َّية االجتامع َّية .وقدرة
يف َدعْم َّ
األفراد واألرس عىل ا ِّتخاذ إجراءات املطالبة بحقوقهم يؤ ّثر فيها أثر
سو ٍء ا ِإل ُ
السائد ،ومشاعر االكتئاب والقلق ،وذكريات أحداث
حباط َّ
املايض من عُ ن ٍْف وفقدان ،واملخاوف من أحوالِ الحياة ر ِاهنُها
و ُمستق َبلها.
الصحة
وكام َّأن مخاوف الحامية ميكن أن تكون سبباً يف اضطراب َّ
الصحة
العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية أو تفاقمهَ ،دعْم
َّ
العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية ميكن أن يكون سبباً يف
مخاوف الحامية أو تفاقمها .ويف الطوارئ ،كثرياً ما ُتنته َُك حقوق
الناس الذين يعانون أحوال اضطراب يف الصحة العقلية شديد ٍة،

مفوض َّية الالجئني/وِل س َون ُْسن

قرب َم َل َ
كال من والية أعايل النيل ،وهم يديرون عم ًال مرسح ّياً يتناول مسألة االنتحار ومسألة اليأس.
نازحون داخل ُّيون من جنوب السودان ،يف موضع حامية املدن ِّيني َ

9

10
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حتّى ّإن ذلك االنتهاك أوسع انتشاراً ّمم هو عليه يف األحوال االس ِت َثم ُر يف اإلمناء واالس ِت َج ُ
ابات املحل َّية

املستقرة .وتتأثر قدرة األفراد واألرس عىل اتخاذ إجراءات للمطالبة
بحقوقهم بأثر سو ٍء مبا يجلبه ال ِّنزاع والعنف والكوارث من عواقب
الصحة العقلية والحال النفسانية االجتامعية .وإن عُ ولِ َجت هذه
العواقب أسهم ذلك يف إنشاء الحامية بتقوية فاعل َّية الناس بحيث
يعالجون مسائلهم الحامئية معالج ًة ف َّعالة.
وال ب َّد من أن يعي الفاعلون يف ميدان الحامية تأث َري خصائص
ا ُمل ِّ
خاصاً باملسائل
ترضرين املتداخلة ،ومن أن يولوا اهتامماً ّ
الشاملة وباستمرار الرعاية طوال العمر .وميكن أن ُيق ُّووا َدعْم
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية يف عملهم من طريق:
َّ
ُّ
الصحة العقل َّية والحال
التدخل يف َدعْم
تحسني وجوه
َّ
النفسان َّية االجتامع َّية حتّى يصل إىل ّ
ِّ
املترضرة.
كل الفئات
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية يف
وإدخال َدعْم َّ
ِّ
كل برامج الحامية عىل اختالفها.
الصحة العقل َّية والحال
وإنشاء آل ّيات إحالة مع الفاعلني َدعْم َّ
النفسان َّية االجتامع َّية يف القطاعات األخرى.
الصحة العقل َّية والحال
ص ِة إنشاء ِف َرق عمل يف َدعْم
و ُن ْ َ
َّ
النفسان َّية االجتامع َّية تعمل بني القطاعات.
ِّ
الصحة
والحث عىل استعامل املشريات إىل مخرجات َدعْم
َّ
8
العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية يف برامج الحامية.
ّ
والحض عىل توسيع نطاق مجاالت املسؤولية
واستنجاح العمل
ً
َ
(داخل مجموعة العاملية للحامية) التي أدمجت منهج ّيا َدعْم
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية يف برامجها ،وال
َّ
س َّيام يف حامية الطفل ،والعنف الجنسا ّين ،واألعامل املتعلقة
باأللغام.

الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية
واستنجاح إدراج َدعْم
َّ
االجتامع َّية يف إدارة حاالت الحامية لألفراد واألرس املع َّرضني
للخطر ،ومثال ذلك أن ُيد َّرب تدريب مديرو الحاالت عىل
األسايس من املهارات النفسانية االجتامعية.
ّ
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية بنداً
وج ُ
َ
عل َدعْم َّ
قامئاً يف جدول األعامل الذي يبحث يف اجتامعات فرقة الحامية
واجتامعات التنسيق بني القطاعات.
الصحة العقل َّية والحال
ص ِة الفكرة القائلة بأن َدع َْم
و ُن ْ َ
َّ
النفسان َّية االجتامع َّية مسألة شاملة يف االستجابة اإلنسانية ويف
دورة عمل الربامج اإلنسانية ،مثل خطط االستجابة للشؤون
اإلنسانية وشؤون الالجئني ،والعروض املوجزة يف الحاجات
اإلنسانية.

الصحة العقل َّية والحال
ال يقترص االستثامر يف خدمات َدعْم
َّ
النفسان َّية االجتامع َّية عىل اإلسهام يف تقليل معاناة الناس يف
األحوال التي يحتاجون فيها إىل املعونة اإلنسانية (وهو وحده
سبب يكفي لألخذ يف هذا االستثامر) ولكنّه أيضاً ُيعزِّز ويعني عىل
التامسك االجتامعي والسالم وإعادة بناء املجتمعات عىل أم ٍد
بعيد 9.وهذا إمنا يقتيض ،منذ تبتدئ الطوارئ ،رؤية بعيدة األمد
تعني عىل ال ُبنَى املستدامة .ويبغي للفاعلني يف ميدان الحامية
ألصحاب املصلحة أن يح ّثوا عىل إدخال الفاعلني اإلمنائ ِّيني يف
االستجابة ،وذلك ليتحقق التكامل بني العمل اإلنساين واإلمنايئ.
هذا يعني يف الغالب املنارصة مع وزارات املالية أو وزارات
التخطيط لتخصيص ميزانية بعيدة األمد لدعم مخرجات حسن
صحة الناس العائشني يف أرايض بالدها وحالهم النفسانية
َّ
واالجتامعية .و ُت ِع ُ
الصحة العقلية
ني معالجة عواقب التَّهجري يف َّ
الصحة
عىل وجدان حلول دامئة ،و َيزيدُ إدراج اعتبارات َدعْم
َّ
العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية يف أعامل الحلول الدامئة
ف ّعاليتها يف مساندة ا ُمل ِّ
ترضرين واملجتمعات ا ُملضي َفة والسلطات
ُّ
الحكومية عىل تدبري عواقب التَّهجري والكوارث والتغلب عليها.

وكثرياً ما يكون شأن املنظامت غري الحكومية املحلية يف التَّنسيق
هامش ّياً .وتشرتك املنظامت غري الحكومية املحلية يف رئاسة عدد
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية
قليلٍ من فرق العمل يف َدعْم َّ
االجتامع َّية .ومل يحدث هذا ،فيام نعلم ،إال يف بنغال ِدش (مبنظمة
َبـــ َراك= )BRACواليونان (مبنظمة بــابــل= )Babelونيبال
(مبنظمة ِتي ِب ْي ُؤوه نيبال= )TPO Nepalوأوغندا (مبنظمة
ِتي ِب ْي ُؤوه أوغندا) .ومع ذلك ،هناك وزارات حكومية تنفيذية لها
ٌ
شأن قياديّ مشرتك تدعم إدراج ا ُمل ِّ
ترضرين يف إيصال الخدمات
ّ
رشقي نيجرييا
يل
وشام
ولبنان
ومرص
أفغانستان
يف
الوطنية
ّ
والنيجر وتركيا وأوكرانيا واليمن (عدن).
مثال ذلكّ :أن يف أفغانستان يشرتك يف رئاسة فرقة العمل عىل
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية ُم ِدي ُر شؤون
َدعْم َّ
الصحة العقل َّية وإساءة استعامل املوا ّد يف وزارة الصحة العامة،
موظفي َّ
بدوام كامل من َّ
ومعه ُم َّ
منظمة غري
وظ ٌف وطني يعمل
ٍ
حكومية اسمها َّ
الجوع .و ُتس ِهم برامج
منظمة العمل ملكافحة ُّ
وأعامل الهيئات التي تتبع فرقة العمل يف إنجاز اسرتاتيجية
وطنية يف أفغانستان للصحة العقلية متتدُّ خمس سنني ،و ُتس ِهم
أيضاً يف بناء أنظم ٍة للصحة العقلية ،مثل إدخال الصحة العقلية
يف الحزمة األساسية للخدمات الصحية ويف الحزمة الجوهرية
لخدمات املستشفيات .وقد ُألِّفت هاتني الحزمتني وزارة الصحة
ودعم ذلك اتحادٌ من املانحني .وأيضاً ترتبط فرقة العمل
العامة
َ
بالربنامج الوطني ملساعدة ضحايا اإلجراءات املتعلقة باأللغام
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وترتبط عىل نطاق أوسع بالفاعلني يف ميدان الحامية ،وذلك
الصحة العقل َّية والحال
مشريات مخصوصة ب َدعْم
مع إدخال
ٍ
َّ
النفسان َّية االجتامع َّية يف أَ
قسام الحامية يف خطة االستجابة
ِ
اإلنسانية األفغانية لسنة  ،2021وإدخالها العرض املوجز يف
الحاجات اإلنسانية.
وبعد ،فيجب أن يشارك الفاعلون املحل ُّيون مثل أهل املجتمع
املح ّ
يل واملتطوعني والقادة الدين ِّيني وقادة الشباب والعاملني
صحة أهل األحياء ورعايتهم االجتامعية واملع ِّلمني
عىل ّ
واملستفيدين من الخدماتّ ،
كل هؤالء يجب أن يشاركوا يف
ِّ
الصحة العقل َّية والحال
وغ وتنفي ٍذ لالستجابات يف َدعْم
َّ
كل َص ٍ
النفسان َّية االجتامع َّية .وليس من إسرتاتيجية غري هذه لتحقيق
التَّحول الثقايف واالستدامة واالستعداد واستمرار املعالجة
صع ُب إِ ُ
يصال املعونة اإلنسانية واإلمدادية ُّ
والدَّ عم ح َ
ويقل
ني َي ُ
التمويل.
سارة هَ ِر ُسن sahar@rodekors.dk @IFRC_PS_Centre

من مركز مراجع دعم الحال النفسان َّية االجتامع َّية التابع لالتحاد
الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ،ورئيسة
مشاركة سابقاً لفرقة املراجع التابعة للجنة الدامئة املشرتكة بني
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية
الهيئات ،واملعنية بشؤون َدعْم َّ
االجتامع َّية يف الطوارئ

ِو ْل َيم شاميل chemaly@unhcr.org @WilliamChemaly

منسقٌ يف املجموعة العاملية للحامية
ِّ
فهمي حنّا hannaf@who.int

َّ
قني ،يف قسم الصحة العقلية وإساءة استعامل املوادّ،
موظ ٌف ِت ٌّ
من َّ
الصحة العاملية ،ورئيس مشارك يف فرقة املراجع
منظمة َّ
التابعة للجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات ،واملعنية بشؤون َدعْم
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية يف الطوارئ
َّ
َنن ِْس ُپ ُل ْوتان ُت ْل ِي polutan@unhcr.org

ُّ
ٌ
رئيسة ،يف املجموعة العاملية للحامية
موظف ُة حامي ٍة
وغ ventevog@unhcr.org @VentevogelPeter
بيرت ُڤ ْن ِت ُف ِ

َّ
الصحة العقلية ،يف قسم الصحة العامة،
رئيس يف شؤون َّ
موظف ٌ
الصمود والحلول ،يف مفوض َّية الالجئني
من شعبة ُّ

ُّ
كل ما ورد من آرا ٍء يف هذه املقالة هي آراء كاتبيها وقد ال
تستوي هذه اآلراء وآراء َّ
املنظامت التي يتبعونها وال قراراتها وال
10
سياساتها.

11
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ض مرص
َد ْع ُم َّ
الصح ِة العقل َّية والحالِ النفسان َّية االجتامع َّية يف َح َ ِ
َنن ِْس بارون

وضع النَّام ِذج املعمول ب َه ْد ِيها يف ُّ
تدخل َدعْم
الح َض املعقدَّة أن ُت ِعي َد َ
يجب عىل املنظامت يف سياقات َ
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية ،وال َقصدُ أن ُتج َعل الخدمات ألضعف فئات الناس سهل َة
َّ
َ
ُ
السياق .فال ميكن أن يُج َتزَأ بنقل ُّ
الح َض.
سياق َ
التدخل امل َع ِّد للمخيامت إىل ِ
املتناول ُمحدَّ د َة ِّ
أكرث الجنسيات وجوداً يف مرص :إريرتيا وإثيوبيا والصومال وجنوب
السودان والسودان والعراق وسورية واليمن .فهؤالء العامل
يعيشون يف مجتمعاتهم املحل ّية ولهم َس ْبق إدراك قضاياها ،وميكن
أن يأخذوا يف ُّ
الت عملي ٍة عىل حسب الثقافة والسياق وال ُّلغات
تدخ ٍ
التي يتكلم بها الناس يف مجتمعاتهم املحل ّية.

جاهدُ الالجئون يف مرص ،كحالِ الالجئني يف جميع العامل ،يف سبيل
ُي ِ
العيشة الكرمية .فيقدم طالبو ال ُّلجوء إىل مرص آملني أن تكون
ثم ُت ِعيدُ
إقامتهم فيها ُم َو ّقتة ،فتعتني بشأنهم مفوض َّية الالجئنيَّ ،
قص برسعة؛
توطينهم يف دولة من الغرب .عىل َّأن حبل هذا األمل َي ُ
إذ ّإن موارد مفوض َّية الالجئني ورشكائها قليلة وال تستطيع أن تعني
يف املال إال نسبة قليلة من املستضعفني .هذا ونسبة من املعاد
توطينهم يف السنة أقل من .%5
عىل ّأن معهد الخدمات النفسان َّية االجتامع َّية والتَّدريب عليها يف
محل قادة املجتمع املح ّ
القاهرة ال يحل ّ
يل وإمنا عمله يضاف إىل
ويركز معهد الخدمات النفسان َّية االجتامع َّية والتَّدريب عليها عملهم .فاملعهد يحرتم سلطة القادة املنتخبني وتأثريهم املألوف
يف القاهرة هَ َّم ُه يف إعانة الناس عىل أن يبلغوا اعتامدهم عىل يف ّ
حل املشكالت .ومع ذلك ،فإن العاملني يف املعهد ُمد َّر َ
بون عىل
َ
خارج خربة قادة املجتمع
يغتموا بق ّلة موارد النظام .ويقصد معهد الخدمات إدارة طائف ٍة من
مسائل تقع يف الغالب َ
أنفسهم ال أن ُّ
النفسان َّية االجتامع َّية والتَّدريب عليها يف القاهرة إىل أضعف فئات املح ّ
يل .وملّا م ّر زمنٌ عىل عمل العاملني يف املعهد وقادة املجتمع
رشدون والجياع واملرىض املح ّ
املتسجلني يف مفوض َّية الالجئني ،ومنهم ا ُمل َّ
توسع َف ْه ُم قادة املجتمع وصار لهم مهارات جديدة،
ِّ
يل معاًَّ ،
ستطيعون بغريهم ،وا ُملعا ُنون العنف الجنساين أو املجتمعي أو يف إدارة األمراض العقلية ومخاطر االنتحار وتعاطي املخدرات
وا ُمل ِ
األرسي ،واملغلوبون يف أمرهم َّ
بالضيق والقنوط والتجارب ال َّراضحة ،وما يحتاج إلي ِه يف حامية الطفل وحامية املرأة .فالقادة يع ِّينون
وامله َّمشون واملنبوذون ،والذين فيهم ٌ
مرض مزمن ،واملع َّوقون ،املحتاجني وميكنهم إعانتهم إعان ًة يُعتدُّ بها ،أو يحيلونهم الحاالت
الصحة العقلية الضعيفة.1
إىل معهد الخدمات النفسان َّية االجتامع َّية والتَّدريب عليها يف
وذوو َّ
وص ِل الخدمات اآلخرين.
القاهرة وإىل ُم ِ
ويعني العاملون يف معهد الخدمات النفسان َّية االجتامع َّية والتَّدريب
الناس عىل ّ
الح َضية.
حل مشكالتهم ،وهم مع ذلك يعينونهم هذا و ُين َت َقى العاملون يف املعهد مبعاونة مجتمعاتهم َ
عليها يف القاهرة َ
عىل االهتداء يف ما يشعرون به من االستحقاق واالعتامد وخيبة وكان كثري منهم قاد ًة يف مجتمعاتهم املحل ّية قبل انضاممهم إىل
يهتم ببناء قدرة ُ
األ َس عىل اعتامدها معهد الخدمات النفسان َّية االجتامع َّية والتَّدريب عليها يف القاهرة.
األمل والغضب .وأيضاً فاملعهد ّ
الصحة العقل َّية
عىل نفسها ،مثال ذلك ّأن األنشطة غري ُمع َّد ٍة لألطفال فقط ،بل هم فرقة من الالجئني تعمل بأج ٍرُ ،د ِّربوا عىل َدعْم َّ
هي إىل ذلك مع َّد ٌة لتعزيز قدرة األرس عىل معونة أطفالها .فإن والحال النفسان َّية االجتامع َّية ،ليس لهم مكاتب ،ويعينون بزيارة
مل يكن مع األطفال ُأ َس أو مل تستطع األرس إعانتهم ،يه ِّيئ املعهد املنازل واملجتمعات املحل ّية ،فيقاربون املسألة بطريقة «مكتبك
املجتمعات املحل ّية لتصري مسؤول ًة عن معونة مستضعفيها.
حقيبة عىل ظهرك».

«من املجتمع املح ّ
يل»

مجتمعات
كثرياً ما تؤلِّف جامعات املهاجرين يف سياقات الحرض
ٍ
محل ّية وطنية وقبلية ودينية ،لها مراكز وأعامل منتظمة وأعضاء
ُمع َّينون يف مناصبهم وقيادة ُمنت ََخ َبة .و ِف َــرق معهد الخدمات
النفسان َّية االجتامع َّية والتَّدريب عليها يف القاهرة هي «من
املجتمع املح ّ
يل»؛ لذلك تستطيع بلوغها .فأكرث من  160عام ًال من
 180عام ًال يف املعهد هم الجئون أو طالبو لجوء أو مهاجرون من

ولهؤالء العاملني يش ٌء قليل من التدريب والخربة يف ميدان َدعْم
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية قبل دخوله .فمنهم
َّ
قبل تعيينهم مع ِّلمون وعاملون يف ميدان تقانة املعلومات
ومحامون ومتخصصون بال ِّزراعة وأمهات مد ّبرات منازلهنّ َّ
وعمل
نظافة .وهم ُيختَا ُرون بشخصياتهم ودوافعهم و ِر ْف ِقهم وخربتهم يف
أساس
إعانة مجتمعاتهم املحل ّية ،ال بدرجاتهم العلميةّ .
ثم ُيع َّلمون َ
االجتامعي ومهاراته العملية ،ويعانون عىل
معارف الدعم النفسا ّين
ّ
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توسيع مداركهم لتمكينهم من إعانة ّ
كل شخص محتاج بال متييز.
يتع َّلمون األخالقيات املهنية وتطبيق حقوق اإلنسان األساسية حتى
َ
واألطفال واملع َّوقني من ذوي
بإنصاف النسا َء
يستطيعوا أن يعينوا
ٍ
االحتياج ،ومنهم ذوو االختالف يف الجنسان ّية أو الهوية الجنسية.

َنن ِْس بارون

ثم َّإن العاملني يف معهد الخدمات النفسان َّية االجتامع َّية والتَّدريب
َّ
عليها يف القاهرة ،من حيث هم الجئون ،مل يكن لهم من الفرص
يف مرص إال القليل ،لذلك َي ُ
شك ُر أكرثهم عم َل ُه الذي ال يأيت لهم
كس ُبهم احرتا َم أهل
ب َدخْ لٍ فحسب ،بل يعني إىل ذلك املحتاجني و ُي ِ
مجتمعاتهم املحل ّية لهم .ومع ذلك ،ميكن أن يجيء العمل يف
أمنوذج َك ْونِ العاملني
املعهد صعباً و ُمستن ِزفاً للعاطفة .وصحيح ّأن
َ
«من املجتمع املح ّ
يل» مفيدٌ ولكنّه ينشئ املتحدِّيات .فيجب عىل
العاملني يف معهد الخدمات النفسان َّية االجتامع َّية والتَّدريب عليها
يف القاهرة أن يختاروا أحياناً بني وجوه الوالء املجتمعية التنافس ّية
واألخالقيات املهنية .وللعاملني إرشاف إفراديّ  ،واجتامعات للفرقة
كل أسبوع ،وجلسات جامعية داعمة تعقد ّ
ُتع َقد ّ
يخبون
كل شهرّ ،
متام
ولضامن
واملهنية.
الشخصية
ِّات
د
املتح
من
يعرتضهم
فيها مبا
ِ
الرصاحة والوضوحُ ،ف ِت َح سبيل للمجتمعات املحل ّية أيضاً أن يشكوا
واجتامعات
العاملني والخدمات ،وذلك بخطوطٍ هاتفية للمعونة
ٍ
مجتمعية.

هؤالء عاملون جدد يف معهد الخدمات النفسان َّية االجتامع َّية والتَّدريب عليها يف القاهرة ،وهم يُدرَّبون يف
أثناء جائحة الحُ َمة التاجية (كوڤيد  )19يف القاهرة.

ّ
املكتظة باألرس
ومشكالت الناس ال تقف خارج ساعات العمل املألوفة ،فيجب الكاممة يف أثناء الجلسات املنزلية .وأما املنازل
إيصال الخدمات متى ما احتيج إليها وأينام احتيج إليها .وهذا املعيشية ،فإلعانتها ُيقدّم العاملون اليو َم بعض الدعم يف مراكز
يقتيض تعاون العاملني وقبولهم أن االستجابة يف ِّ
كل ساعة من الالجئني املجتمعية.
ساعات األسبوع رضورة .فاالهتامم الشديد برعاية َّ
املوظفني يف
هذا األمنوذج أم ٌر بالغ يف األهمية .وأهم من ذلك أنهم يجب مقاربة «املركز الجامع لكل الخدمات»
يشعروا باألمان إذا اضطروا إىل االستجابة لي ًال .ففي معهد الخدمات ولقضاء حاجات أكرث الفئات ضعفاً ،تع ّل َم معهد الخدمات
النفسان َّية االجتامع َّية والتَّدريب عليها يف القاهرة ،ال يستجيب النفسان َّية االجتامع َّية والتَّدريب عليها يف القاهرة أنه يجب أن
تدخل يف جميع الطبقات األربع لهرم ُّ
العامل لحالة طارئة عىل حدته ،و ُيدع َُم العاملون عاطف ّياً يف أثناء يكون له ُّ
التدخالت يف َدعْم
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية عند اللجنة الدامئة
استجابتهم وبعد انقضائها ،مع الثناء عىل ما يحسنون فيه من
َّ
2
املشرتكة بني الهيئات ،وذلك يف حاالت الطوارئ( .انظر تحت).
العمل.
طبقات من ُّ
التدخل إىل خطط
لذلك يجمع املعهد بعناية بني إيصال
ٍ
الح َمة التاجية (كوڤيد  )19ق ّي َد العمل امليداين ُمو ّقتاً عمل إفرادية وإىل الخدمات ا ُملت ِّممة التي توصلها الحكومة وكيانات
عىل ّأن داء ُ
ص ُط ُرقِ اإلعانة عىل الهاتف ،وعىل أخرى.
لعاميل املعهد ،وأرغمهم عىل َق ِْ
أن ال يستجيبوا إال للطوارئ التي تهدِّد حياة الشخص بالزوال.
ويف ذروة الجائحة ،كثرياً ما اتصل العاملون يف املعهد بالناس ّ
االجتامعي مبعونة األرسة أو األصدقاء أو املجتمع
َّعم
د
ال
ويعد
كل
ّ
يوم ،مدركني َق ْد َر إجهادهم بسبب فقدان السيطرة يف قدرتهم املحيل رضور ًة ،فهو ٌركــن ِّ
لكل خطة عمل إفــراديــة .ويساعد
ٍ
والح ْية مام يحدث ،والحجر يف املنزل ،العاملون يف معهد الخدمات النفسان َّية االجتامع َّية والتَّدريب عليها
عىل االعتامد عىل النفسَ ،
دعم آمن وعىل تعزيز القدرة
وفقدان العمل وال َّدخْ ل .ومتكن م ّذاك العاملون يف معهد الخدمات يف القاهرة َ
الناس عىل إيجاد ِ
نظام ٍ
النفسان َّية االجتامع َّية والتَّدريب عليها يف القاهرة من العودة إىل واملسؤولية عن نظام الدعم هذا الذي يجدونه .ويف املعهد ال ُير ّد
امليدان ،متّخذين االحتياطات لجعل العدوى ّ
أقل ما تكون .فيضع طلب ُملست ِعني .فالعاملون يف معهد الخدمات النفسان َّية االجتامع َّية
العاملون كاممات ،ويعلون عىل أن يكون من يزورونه واضعاً والتَّدريب عليها يف القاهرة ،يعينون ويحيلون ،وإذا امتنعت
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الخدمة ،فهم يستمعون وير ِفقون .وملّا كان العاملون يدركون َّأن اجتامع َّية مؤ َّلفة من الجئني مد َّربني ،يقدِّرون الحاجات ويُعدُّ ون
ويتوسطون يف النزاع ،ويعينون
من أكرث املستضعفني َمن ال يعرف كيف يطلب املعونة ،قبضوا عىل الخطط للحاالت اإلفرادية ،و ُيش ُريون
َّ
زمام املبادرة فا ّتصلوا باملحتاج أو طرقوا بابه إلعانته ،وذلك حني عىل اإلدماج املجتمعي ،و ُينارصون ويرافقون ويحيلون .وتقدِّم
متوسطني يف
خبون باملشكلة.
ُي َّ
الفرقة إدار ًة مكثفة لحامية الطفل واألرسة ،وترسل ِّ
حاالت عنف العصابات ،وتقيم ورشات يف املدارس للصبيان لتنرش
ً
مختصة باألطفال
مثال ذلك :أن امرأة حاولت االنتحار .فهتفت ُمسا ِكنتها إىل الجئ ٍة األعامل ال عنف فيها ،وتؤ ّلف مجموعات ل َّلعب
ّ
يف
عليها
َّدريب
ت
وال
ة
ي
االجتامع
ة
ي
النفسان
الخدمات
عامل ٍة يف معهد
َّ
َّ
الحال من فورها .فبكت املرأة املع َّوقني من ذوي االحتياج وأرسهم .وتعمل هذه الفرقة أيضاً عىل
َ
َّرت
د
وق
منزلها
إىل
فذهبت
القاهرة،
التخفيف من ال َو ْصم يف املجتمع املح ّ
يل ،وعىل تسهيل االندماج
وقالت إنها ال تريد املوت ولكنها تشعر بال َو ْح َشة والخوف ،إذ فقدت
الصحة
وأن ليس يف وسعها املجتمعي ،وتستنجح –بالزيارة املنزلية– التزا َم عالج
َّ
الح َمة التاجية (كوڤيد ْ )19
وظيفتها بسبب داء ُ
ثم هناك فرقة استشار ّية من مستشارين الجئني متعدِّدي
دفع مثن إيجارها .فجلس إليها العاملة املعهد مع ُمسا ِك َن ِتها ووضعت العقل َّيةَّ .
موجه ًة نحو الغرض ،لألفراد
وطبيب نفسا ٌين يشاور العاملة يف املعهد اللغات ،تسدي مشور ًة قصرية األمد َّ
خط ًة ل َدعْمها وحاميتها .هذا
ٌ
بالهاتف ويقدّر حال املرأة .فا ّتفقا جميعاً عىل أنها ٌ
الصحة العقل َّية املؤ ّلفة من أطباء
آمنة يف املنزل مع واألزواج واألرس ،وهناك أيضاً فرقة َّ
حامية ُمسا ِك َن ِتها لها ،ورضبا لها موعداً لزيارة عيادة الطب
النفيس يف نفسان ِّيني مرصيني ،تعمل مع الالجئني العاملني يف الشؤون النفسان َّية
ّ
والطب النفسا ّين لألشخاص
اليوم الثاين .وأعان معهد الخدمات النفسان َّية االجتامع َّية والتَّدريب االجتامع َّية عىل املعالجة النفسان ّية
ّ
عيادات ملعهد الخدمات
اب نفسا ٍّين شديد ،وذلك يف
ٍ
عليها يف القاهرة عىل تخفيف ضائقتها املستدعية االستجابة الفورية ،املصابني باضطر ٍ
قسائم
بأن أوصل إليها
َ
ٍ
طعام مؤقتة ،و َد َف َع مثن إيجارها حتى تجد النفسان َّية االجتامع َّية والتَّدريب عليها يف القاهرة.
ً
لها وظيفة جديدة.

فأ ّما ُّ
التدخالت يف الطبقة األوىل من الهرم فهي اإلعانة عىل تخفيف
الضائقة .ولذلك ُيع َلن واسعاً عن خطوط هاتفية للمعونة عند
معهد الخدمات النفسان َّية االجتامع َّية والتَّدريب عليها يف القاهرة،
وهذه الخطوط مفتوحة يف ّ
كل ساعات األسبوع.
ويقدِّم موظفو ِّ
خط الهاتف اإلعا ّين املعلومات واإلحالة ،ويعدُّ ون
العاملني ليذهبوا من فورهم إىل منزل املحتاج.

َ
الصح ِة
الح َض كثرياً من املصاعب تعرتض
َّإن يف َ
إيصال خدمات َدعْم َّ
املهجرين .فيجب
العقل َّية والحالِ النفسان َّية االجتامع َّية إىل الس َّكان َّ
يف مثل هذه السياقات أن تكون ُّ
الصح ِة العقل َّية
تدخالت َدعْم َّ
والحالِ النفسان َّية االجتامع َّية مفتوح َة السبيل ألضعف الفئات ،مع َّد ًة
لرتاعي َّ
كل سياقٍ عىل حدته .وقد كسب أمنوذج معهد الخدمات
النفسان َّية االجتامع َّية والتَّدريب عليها يف القاهرة؛ أي األمنوذج
الح َضي املجتمعي العامل يف ِّ
كل ساعة من ساعات األسبوع ،كسب
َ
اهتامماً دول ّياً وإقراراً ،فاستقبل معهد التدريب الدويل التابع له،
الذي اسمه معهد الحياة الحرض ّية (ُ ،4)Urban Lifeمتد ِّربني من
لسنَن العمل
 15بلداً ،جاؤوا ليأخذوا يف التدريب امليداين .وميكن ُ
التي سنَّها معهد الخدمات النفسان َّية االجتامع َّية والتَّدريب عليها
يف القاهرة للتصدِّي للمتحدِّيات الحرضية يف القاهرة ميكن أن تقدِّم
الح َضية وأمكنة أخرى.
بني يديها دروساً ملن يعمل يف املراكز َ

خب
ويكرث أن تكون املعلومات التي ال ُتد َّقق سبباً للضائقة .لذلك ُت ِّ ُ
فرقة نرش املعلومات مبعلومات ُمد َّققة يف السياقات املجتمعية غري
الرسمية .وإلدارة الضائقة التي وقعت بسبب الجائحة زا َد معهد
الخدمات النفسان َّية االجتامع َّية والتَّدريب عليها يف القاهرة ن َ
رش
الصحة
املعلومات من طريق صفح ٍة يف (فيسبوك)
ّ
مختص ٍة ب َدعْم َّ
العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية ،تنرش املعلومات ِّ
بست لغاتَ 3 .نن ِْس بارون drnancybaron@pstic-egypt.org
مدير ٌة ،يف معهد الخدمات النفسان َّية االجتامع َّية والتَّدريب عليها
برنامج من منظمة أرض النَّاس «Terre des
ثم هناك فرقة مبادرة اإلسكان ،تستجيب للطوارئ لتجد مسكناً يف القاهرة (وهو
َّ
ٌ
آمناً رخيص الكلفة ،وتتوسط يف النزاع بني املؤجر واملستأجر ،وتع ِّلم )»hommes
تدبري املال .ويضاف إىل تلك ،فرقة طبية للمنارصة الصح ّية ،وهذه
كل شه ٍر نحواً
ُ .1ي ِع ُني معهد الخدمات النفسان َّية االجتامع َّية والتَّدريب عليها يف القاهرة َّ
تعني الالجئني عىل بلوغ الرعاية الطبية يف حاالت الطوارئ ،وفيها من ألفي حال ٍة (فيها  8آالف فرد)http://pstic-egypt.org .
أيضاً مم ِّرضني ومم ِّرضات للرعاية الصحية املنزلية ملن ال يستطيع IASC (2007) Mental Health and Psychosocial Support in Emergency .2
Settings: Guideline, pp11–13
أن يربح فراشه.
النفسانية االجتامعية يف أحوال الطوارئ :مبدأ توجيهي)
(دعْم الصحة العقلية
َّ والحالِ
َ ُ
َّ ِ
bit.ly/IASC-MHPSS-guidelines
اقرأه باللغة العربيةbit.ly/IASC-MHPSS-guidelines-ar :
www.facebook.com/RefugeesTogether/ .3
www.urbanlifemhpss.com .4
َّ

ُّ
التدخالت يف الطبقة الثانية والثالثة والرابعة من َدعْم
وأما
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية ،ففيها فرقة نفسان َّية
َّ

َّ
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الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية
التح ُّيز الثقا ّيف و َد ْعم َّ
جُ َوان ميشيل ِف ْر َن ْن ِدز ُأ َك ْمبو ومحمود نور عوده و َم ْيك ِو ِس ْلز

ميكن أن يق ِّلل التحيز الثقايف ف َّعالية الربنامج ويحتمل أن يحصل بسببه رضر جسيم باملجتمعات
املستضعفة أص ًال.

الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية
تعتمد ف َّعالية برامج َدعْم
َّ
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية
االجتامع َّية يف تخفيف أعباء
َّ
االجتامع َّية عىل ع َّدة من العوامل ،منها الصلة االجتامعية الثقافية
بالس َّكان املحل ِّيني 1.والتحيز الثقايف –الذي يعني التَّفسري أو الحكم
أو الترصف بنا ًء عىل املعايري الثقافية للفرد– ميكن أن يكون له أثر
الصلة االجتامعية الثقافية ،وميكن أن يؤثر يف جميع مراحل
سو ٍء يف ِّ
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية،
إعداد الربامج ل َدعْم َّ
ومنها التَّصميم والتنفيذ والتقويم.
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية
وقد كان إيصال خدمات َدعْم َّ
ِّ
للمترضرين بال ِّنزاع السوري محفوفاً با ُملتحدِّيات الثقافية،
ومنها التطبيق املتعدد الثقافات ألدوات َتح ِّري ال َّر ْضح (الصدمة
النفسان َّية) من دون تح ُّقق مح ّ
الصحة
يل 2.إذ رأى ُم ِ
وص ُلو خدمات َّ
العقل َّية يف لبنان ثقافات الالجئني «عقبة» تعرتض َك ْش َف وجوه
الصحة
االضطراب النفسا ِّين الكامنة .وأيضاً فقد َع َّد مزاولو خدمات َّ
العقل َّية أن إسرتاتيجيات الالجئني للتك ُّيف با ُملحيطِ التمييزي ٌ
سلوك
ُم َخا ِدع وفيه لعب باملشاعر ،وقد أ َّثر ذلك يف القدرة عىل بناء الثقة
3
الصحة العقل َّية والالجئني.
بني مزاويل خدمات َّ
الصحة العقل َّية والحال
عىل َّأن التحيز الثقايف يف برامج َدعْم
َّ
النفسان َّية االجتامع َّية ليس بجديد .ففي أثناء الحرب يف أنغوال،
كادت عدّة من املنظامت غري الحكومية الغربية تحرص َر ْك َز ه ّمها يف
ْ
اب ال َك ْر ِب التَّايل لل َّر ْضح .ويف أثناء عمل ميدا ّين ألحد املؤلِّفني
واض ِطر ِ
يف منتصف تسعينيات القرن العرشين ،ذكر الجنود األطفال أن
ا ُملتحدِّيَ ال ِّرئيس الذي يعرتضهم هو التل ُّوث الروحاين بسبب األنفس
التي قتلوها ومل ُين َت َقم لها .ومع َّأن املعالجني التقليديني كان لهم
طقوسهم التطهري َّية لهذه املشكلة ا ُملحدَّدة ،مل يعمل علامء النفس
واملنظامت غري الحكومية معهم ملعالجة هذه الضائقة الروحان َّية،
ومل يضعوا طرق مقاربتهم يف سياق هذا االهتامم املحيل ،ف ُق ِّي َد من
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية.
ثم َن ُ
جاح برامج َدعْم َّ
َّ
دخ َلت هذه الطقوس يف برنامج إعادة اإلدماج،
ويف آخر املطافُ ،أ ِ
فزاد كثرياً َق ُبول املجتمع املح ّ
يل لألطفال الذين كانوا ُجنْداً من ُ
قبل.

الصحة العقل َّية والحال
احتامل خطر ْأن ُتق ِّيد ف َّعالية عمل َدعْم َّ
النفسان َّية االجتامع َّية بإهامل العنارص السياقية األساسية عند
معالجة املشكالت التي هي يف األولوية القصوى عند ا ُمل ِّ
ترضرين.
الصحة العقل َّية والحال
ونتيجة لذلك ،قد تفقد برامج َدعْم
َّ
صحة املجتمعات املحل َّية
مهمة لدعم ّ
النفسان َّية االجتامع َّية فرصاً َّ
وح ْسن حالها .ففي الفل ِّبني ،وهي إحدى أكرث البلدان عُ رض ًة
ُ
للكوارث يف العامل ،كثرياً ما تكون االستجابات اإلنسانية لحاجات
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية مركزة تركيزاً
َدعْم َّ
ض ّيقاً ،مع ق ّلة االهتامم أو انتفائه بالتعابري االصطالح ّية الفلبينية
عن الضائقة أو ّ
ّبع من ُسنَن عمل محل َّية وأصل َّية التي ميكن
عم ُيت ُ
أن تكون ُمت ِّمم ًة للدعم الخارجي.

الصحة
وميكن أن يؤدي التغايض عن الحاجة إىل تأطري َدعْم
َّ
العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية يف السياقات املحلية إىل فهم
الصمود بني األفراد
غري ٍ
الصحة العقل َّية ،ولرضوب ُّ
كاف لحاجات َّ
وأفراد األرسة واملجتمع املح ّ
يل .وأيضاً فقد ُتش ِعر طرق املقاربة
َ
السكان املحليني بالنفور ،وهذا يؤدِّي إىل انخفاض
الخارجية
الصحة العقل َّية والحال
درجات ال َق ُبول واالستيعاب وجوه َدعْم َّ
النفسان َّية االجتامع َّية وخدماته.
وأكرث من ذلك إثار ًة للقلق أن ُّ
التدخل غري املالئم ثقافياً ميكن أن
ّ
يرض بالناس من غري قصد .فالثقافة هي السمة املميزة للهوية
رسينا يف أرض هذا
اإلنسانية التي ُتش ِع ُر باملعنى وهي التي ُت ِ
العامل .وحني يفرض الغرباء التح ُّيز الثقافية ،قد يشعر الناس
يعب عن منطٍ
بفقدان كرامتهم وهويتهم أو تهميشهام ،وهذا إمنا ّ
استعامريٍّ ضا ٍّر يعامل السكان املحليني وثقافاتهم معاملة من هم
أدىن منزلة.

ومن املهم أن ُن ِق َّر َّ
بأن النتائج الس ِّيئة للتحيز الثقايف ليست عن
ع َْم ٍد بالرضورة .فال ب َّد من أن يأيت الفاعلون اإلنسانيون بوجوه
التحيز الثقايف يف املحادثات الفردية التي تدور بينهم وبني أفراد
املجتمع املحيل ،ويف اجتامعاتهم مع املنظامت الشعبية ،ويف
مؤمتراتهم مع َّ
وربا تفاقم هذا األمر بسبب
املنظامت الدوليةّ .
فرص ضائعة وآثار ضا َّرة
القوة النسبية التي يحتفظ بها (و ُيه ِم ُلها) العاملون يف ميدان
ِّ
املترضرين
صحيح أنه قد يكون أكرث مناسب ًة ْأن ُتن َّفذ ُط ُرق مقاربة عاملية املعونة اإلنسانية يف بعض األحيان .وإذ قد كانت عند
ٌ
ٌ
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية ،لكن يف هذا بال ِّنزاع ٌ
وخوف من عج ٍز عن البقاء يف َق ْيد الحياة،
قليل من القوة
ل َدعْم َّ
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غيون معتقداتهم أو يعيدون َص ْوغ هُ و َّيتهم بطرق قد الدوليني والوطنيني ،وكوين عىل دراية بالفروق ووجوه التفاوت
فقد ُي ِّ
تكون ضار ًة ،ال ليش ٍء إال لتليق بالعدسة الثقافية التي تنظر منها يف السلطة املحلية.
منظمة من َّ
املنظامت اإلنسانية.
وأ َّما الربنامج :فم ِّكنْ لعملٍ ُمك َّر ٍر للتك ُّيف الثقايف يف ا ُملستم ِّر من
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية .وادعم
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية ،يحصل برامج َدعْم َّ
ويف َدعْم َّ
َ
ُّ
الصحة العقل َّية والحال
فئات تصنيف ّية عاملية مفرتضة ،املِلكية املحلية لوجوه
ف
ب
األكرث
يف
التحيز الثقايف
رض ٍ
التدخل يف َدعْم َّ
ِ
وبالبحوث ورضوب املعالجة املعيارية (املأخوذة من الغرب) النفسان َّية االجتامع َّية ،وذلك يف جميع مراحل الربنامج ،وادعم
التي تظر مبا يكفي يف الثقافات والسياقات األخرى .وكثرياً ُيج َرى إرشاك املعالجني املحليني واملنظامت الشعبية والعاملني املحليني
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية.
هذا الدعم باسم املامرسة املبن َّية عىل األدلة ،وتفرتض طريقة يف ميدان َدعْم َّ
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية
املقاربة هذه َّأن حاجات َدعْم َّ
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية:
اب ال َك ْر ِب التّايل لل َّر ْضح ،تشرتك وأ َّما العاملون يف َدعْم َّ
االجتامع َّية ،مثل االكتئاب اضطر ِ
يف التفسري واألصول واألعراض والتأثريات يف جميع الثقافات ،وأنه فاطلبوا اكتساب القدرة عىل التأ ُّمل يف املشكالت الناجمة عن
ُّ
بالتدخل نفسه .ويف هذا االفرتاض نظر ،وكذلك يف انتفاء االحرتام الثقايف وعن التَّهميش .وال يغي َّ
نب عنكم كيفية
ميكن عالجها
االفرتاض الذي يوازيه ،الذي يكون ضمن ّياً يف األغلب ،القائل بأن تحسني برامجكم تحسيناً منهج ّياً ،وذلك باالشتامل عىل األبعاد
ما هو ثقا ٌّيف من األمراض ووجوه ال َك ْرب ال يستدعي اهتامماً الثقافية التي ال ّ
والصمود،
ترض والتي قد ُتس ِهم يف ُح ْسن الحال ُّ
ٌ
ٌ
ْ
الصحة العقل َّية
واحدة
«طريقة
كثرياً .وطريقة املقاربة السائدة هذه التي هي
وإن مل تتناسب هي والخطط السائدة يف َدعْم َّ
ام غري مناسب َّ
عممة تعمي ً
للسكان يف والحال النفسان َّية االجتامع َّية .وبالجملة فاعملوا بتواضع ثقا ّيف .وال
َاس ُب
َ
ُتن ِ
الجميع» إمنا هي ُم َّ
يغي َّ
نب عن تفكريكم أن تقدروا حق القدر املعارف واملوارد والفهم
مجال املعونة اإلنسانية.
الخاصة ،والسياق الراهن ،واملشكالت
الذي لدى الناس يف ثقافتهم ّ
معالجة التح ُّيز الثقايف
التي تعرتضهم ،وتأ َّملوا يف حدود معارف الغرباء.
ً
وسنَنُ
الثقافية
ا
ن
ن
وس
مبعتقداتنا
ا
ي
منهج
قد يكون اهتاممنا
َ
ِ
ُ
ُ
ّ
ٌ
اآلخرين وإدراكنا ذلك أمراً ُم ّ ً
أسئلة َح ِرجة
هم يف تفعيل مبدأ االمتناع عن
اإلرضار .و ُي ِعني َو ْض ُع ُّ
الصحة العقل َّية والحال مع التقدير العميق لالختالفات الثقافية ،ينبغي أن ننظر كيف
تدخالت َدعْم
َّ
النفسان َّية االجتامع َّية موضعاً
َ
أشمل عىل إقرار كرامة الناس ُنح ِّقق توازناً أكرث ف َّعالية بني وجهات النظر الثقافية املحلية
املاسة .ومع أ ّنه ال َّ
الصحة العقل َّية
حل وبني طرق املقاربة الخارجية أو العاملية يف َدعْم َّ
وهويتهم ودعمها يف أوقات الحاجة َّ
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية؟ وأيضاً فمن املحتمل أن يعتمد
رسيعاً لتقليل التحيز الثقايف يف برامج َدعْم
َّ
والحال النفسان َّية االجتامع َّية ،هناك بعض اإلسرتاتيجيات املفيدة سعينا إىل إقامة توازن عىل موارد متاحة ،وتفويض من هيئة،
ومناخ سيايس ،وجملة من اعتبارات ُأ َخر .ومع ذلك ،ميكن أن
لذلك.
تكون وجوه التَّعقيد هذه مبنزلة ُم َ
نط َل ٍق مفي ٍد الستمرار التأ ُّمل
أ َّما َّ
املنظمة :فابني أوالً دلي ًال عىل تأثري التحيز الثقايف يف برامج والتع ُّلم والتك ُّيف.
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية .وقدِّري كيف
َدعْم َّ
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية
أ َّثر التحيز الثقايف يف تنفيذ ما انقىض وما هو جا ٍر من برامج وسؤال مهم آخر ملزاويل َدعْم َّ
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية يف َّ
السكان االجتامع َّية :كيف تتجنَّبون التس ُّبب يف رضر غري مقصود؟ من
َدعْم
َّ
املقصودين .واستفيدي من مصادر املعرفة املختلفة ،ومنها املفيد أن نفرتض أن ِّ
الح َسنة
لكل ثقافة مزيج من الجوانب َ
وح ْسنَ حالهم .وس ُي ِعني
صحة النَّاس ُ
استبانات تقدير العاملني يف ميدان الصحة العقل َّية ،و ِف َرق الرتكيز والس ِّيئة ،إذ ُتعزِّز أو ُتق ِّوض َّ
مع املشاركني يف الربنامج ،وال ِف َرق املشورة املجتمعية .وقدِّري هذا الفهم العامل َ
ني يف ميدان املعونة اإلنسانية عىل تجنُّب دعم
التواضع الثقايف واملهارات ذات الصلة ُسنَن العمل ا ُمل َّ
وسنَن ثقافية َح َسنة
مبوارد
يأخذوا
أن
وعىل
ة،
رض
ثانياً وابني باستمرار
َ
ُ
ويَا ِث ُل ذلك أ ّنه ينبغي أن يحذروا من األعامل الثقافية
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية و ُيق ُّووهاُ .
بذلك للعاملني يف ميدان َدعْم َّ
الصورية ،بأن يكونوا عىل سبيل املثال حساسني ملسائل اللغة
االجتامع َّية .وضعي يف األولوية أهمي َة معالجة التحيز الثقايف –يف ُّ
الصحة العقل َّية والرتجمة مع تفضيل طرق املقاربة الغربية ،وأن ُيق ِّللوا التعابري
أثناء التوظيف ويف خالل نرش العاملني يف َدعْم َّ
والحال النفسان َّية االجتامع َّية– ولع ّل ِك تعقدين جلسات ُّ
التفكر االصطالحية الثقافية عن الضائقة ويستعملون ما يف الفئات
يف هذا املوضوع عند تقويم الربامج ،وأرشيك يف ذلك العامل الغربية من غري ُمس ِّوغ كاف.
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ٌ
وسؤال ثالث ينبغي مراعاته :كيف ُتؤ ِّثر بنيات القوة املحلية يف جُ َوان ميشيل ِف ْر َن ْن ِدز ُأ َك ْمبو

املناقشات الدائرة حول معرفة طرق املقاربة املحلية ذات القيمةjoannemichelle.ocampo@columbia.edu ،
ٌ
صحة الس َّكان واألرسة ،بجامعة
وحتَّى املناسبة من حيث الثقافة؟ فقد يؤدي االنخراط عىل
طالبة لدرجة الدكتوراه ،يف قسم َّ
العمياء مع املحاورين الثقافيني بال تقدير لحرك َّيات (دينام َّيات) كو ُلمبيا
والسنَن
القوة املحلية إىل إظهار صورة منحرفة عن ا ُملعتقدَات ُّ
املحلية .وأهم من ذلك أن ُيستب َقى يف الذهن َّأن الفاعلني يف محمود نور عوده
املعونة اإلنسانية الدولية قد يتفاعلون بطريقة ُتؤ ِّثر بنفسها يف nour.audi@columbia.edu @Nour_Audi
صحة الس َّكان واألرسة ،بجامعة
حرك َّيات القوة املحلية والتأثري أو تعكسها أو تصوغها .ثم إ ّنه
ٌ
طالب لدرجة الدكتوراه ،يف قسم َّ
الصحة العقل َّية كو ُلمبيا
من الرضوري للعاملني الخارجيني يف ميدان َدعْم َّ
والحال النفسان َّية االجتامع َّية وهيئاتهم أن يحاولوا َف ْه َم الفروق
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الذين يعيشون يف هامش املجتمع ،والذين يندر أن يكون لهم بروفيسو ٌر ،يف قسم َّ
ئيسة .وميكن أن ُيؤدِّي
صوت أو تأثري يف القرارات أو األعامل ال َّر َ
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زيادة
إىل
للقوة
املحيل
ال ِف ْعل الذي يدعم االستعامل التمييزي
Mental Health and Psychosocial Support Interventions on People Affected by
Humanitarian Emergencies: A systematic review
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية.
الحاجة إىل َدعْم َّ

َّإن معالجة التحيز الثقايف لها آثار قو ّية يف كرامة الناس وهويتهم
الصحة العقل َّية والحال
وح ْسن حالهم ،و ُتؤ ِّثر يف برامج َدعْم
ُ
َّ
النفسان َّية االجتامع َّية ،جود ًة وتنفيذاً ،يف األمكنة التي تقيض
زمن توجد فيه ضغوط إلنهاء االستعامر
املعونة اإلنسان ّية .ويف ٍ
ُ
ؤسسات
مل
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من
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َّ
َت ُّ
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الصحة العقل َّية
ي
أن
إىل
شديدة
حاجة
ُ
حسن إِ ُ
دماج برامج َدعْم َّ
َّ
ضعها يف سياق ُط ُرق املقاربة
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الثقافية املحلية بحيث ُتح ِّقق نتائج أفضل و ُتعزِّز التزامنا الجامعي
بالعمل ُلح ْسن حال اإلنسان واملحاسبة اإلنسانية.
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Gadeberg A K and Norredam M (2016) ‘Urgent need for validated .2
trauma and mental health screening tools for refugee children and youth’,
)European Child and Adolescent Psychiatry 25(8
امللحة إىل أدوات مح َّققة لتح ِّري ال َّرضْ ح
والصحة العقل َّية عند الالجئني من أطفالٍ
َّ
(الحاجة َّ
وشباب)
http://europepmc.org/article/MED/27043846
Kerbage H et al (2020) ‘Mental Health Services for Syrian Refugees in .3
Lebanon: Perceptions and Experiences of Professionals and Refugees’,
)Qualitative Health Research 30(6
املتخصصني والالجئني
الصحة العقل َّية لالجئني السوريِّني يف لبنان :تصورات
ِّ
(خدمات َّ
وتجاربهم)
https://doi.org/10.1177/1049732319895241

الصحة العقلية عند الطالب ويف الن ُُّظم الرتبوية
أهم َّية ُح ْس ِن حالِ املع ِّلمني يف َّ
التك ُّيف َّية
فريسويل وإِ ِم ِل ڤارين
دَا ِن ِيل ُف ْلك وپول ُ

للمع ِّلمني ٌ
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية إىل طالبهم ،ويف حفظ
شأن
ٌ
عظيم يف إيصال َدعْم َّ
ِّ
َ
النظم الرتبوية التك ُّيفية ،فإن أريد أن يؤدِّي املعلمون ذلك كان َدعْمُ ُح ْس ِن حالهم رضورة.
يق ِّدم التعليم بني يديه مهارات يف سياقات الهجرة القرسية
ِّ
مهارات منقذ ٍة للحياة ومفيد ٍة
بالصاع
والسياقات
ٍ
املترضرة ِّ
يف االستدامة .فاملدارس الرسمية وغري الرسمية أمكنة مهمة
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية
إليصال خدمات َدعْم
َّ
املترضرين من األطفال َّ
ِّ
والشباب ،واملعلمون
االجتامع َّية إىل
بؤر ُة هذا العمل .عىل ّأن املع ِّلمني يف حاالت الطوارئ واألزمات

املزمنة وسياقات التعايف املبكر يتلقون َّ
أقل يش ٍء من َدعْم
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية ،هذا إن ُو ِجد،
َّ
وال ُيز َّودون بوسائل تنمية القدرة األولية واملستمرة لتنشئة
طالبهم يف أمان .ولقد يكون السبب يف ذلك َّأن فكرة ُح ْسن
ُّ
التدخل الذي يدعم ُح ْسن
حال ا ُملع ِّلم ما تزال بعيدة ،وأن
حال ا ُملع ِّلم ما زال يف حداثة أمره ،وهذا أسهم يف انتفاء الكفاية
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سامت ا ُملع ِّلمني
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية الدَّ عم اإلفراديّ  :تع ُّرف
يف إيصال َدعْم
ِ
َّ
املتنوع ِة وتقديرها ّ
حق قدرها
إىل املع ِّلمني.
وهنـاك اإلطـار املفاهيمـي ملبادرة أبحـاث املسـاواة يف التَّعليم
ـن حـال ا ُملع ِّلـم يف سـياقات املـوارد القليلـة واألزمـات
ُ
لح ْس ِ
والنزاعـات( 1ونشير إليـه يف هـذه املقالـة باسـم اإلطـار
املفاهيمـي) ،وهـو ٌ
بنيـة لتقدير مـا عند املع ّلمني مـن حاجات
الصحـة العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية االجتامع َّيـة،
إىل َدعْـم
َّ
ولوضع السياسـات العامة والربامـج التي تقيض هذه الحاجات
ولتقويـم فعال ّيـة هـذه السياسـات والربامـج يف تحسين حـالِ
ا ُملع ِّلـم .والتوصيـات التـي املصاحبـة لإلطـار املفاهيمـي هـي
خطـوات قابلـة ألن ين ّفذهـا راسـمو السياسـات واملزاولين يف
تعزيـز ُح ْسـن حـال املع ِّلـم ،ويف ضامن تحقيـق تك ُّيف َّيـة الن ُُّظم
الصحـة العقل َّيـة
الرتبويـة ،بحيـث يفـاد مـن حاجـات َدعْـم
َّ
والحـال النفسـان َّية االجتامع َّيـة ٍّ
لـكل مـن ا ُملع ِّلمين والطلاب.
هذا وحسـن حـال املع ِّلم يختلف باختالف السـياق ،ويشـتمل
على كيفيـة عملهـم ومـا يشـعرون بـه يف وظائفهـم .ولقيـاس
ُ
أربعة مفاهيـم تقوم على النتائج يجب
حسـن حـال املع ِّلمين
مراعاتهـا :النُّجـوع الـذا ّيت (أي اعتقادهم أنهم قـادرون عىل أن
يأتـوا للطالب بالنتائـج املرغوب فيها) ،وضغـط الوظيفة ونفاد
2
الوسـع ،وال ِّرضـا بالوظيفـة ،واألهل َّيـة االجتامعيـة االنفعاليـة.
اجتامعي
ويف إطارنـا املفاهيمـي هـذا ،نقـارب املسـألة مبنهـج
ّ
بيئـي لتحديـد أربعـة مسـتويات مـن دعـم حسـن حـال
ّ
ّ
املحلي ،والصعيد الوطني
ا ُملع ِّلـم :ال َفرد ،واملدرسـة ،واملجتمـع
بخاصـة املع ِّلمني
واإلقليمـي والعاملـي .وهـذه املقاربة تناسـب ّ
الذيـن يعملـون وحولَهـم النـزاع والتَّهجير ،وذلـك ملـا لهم من
وخارجهـا .مثـال ذلـكَّ :أن املعلمين
أدوار مختلفـة يف املدرسـة
َ
يكثر أن يكونـوا أشـباه ّ
عمالٍ اجتامعيين يف شـؤون األطفـال
ّ
املحلي؛ ذلك أ ّنهم
والشـباب ،أو أن يكونـوا قـاد ًة يف مجتمعهم
البيئـي
االجتامعـي
مع ِّلمـون وشـأنهم ُمحترَم .و ُيقـ ِّر اإلطـار
ّ
ّ
الواسـع مبـا يتّصـل بعضـه ببعـض مـن األحيـاز والتفاعلات
والعالقـات التـي ُتسـ ِهم يف حسـن حـال املع ِّلـم ،ويقـدِّم بين
يديـه اإلرشـاد يف عدَّ ٍة مـن مواضع ُّ
التدخل للمزاولني وراسـمي
السياسـات حتّـى يراعـوا الغـرض حين يضعـون وين ّفـذون
الربامـج والسياسـات املسـتدامة واملناسـبة للسـياق يف َدعْـم
الصحـة العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية االجتامع َّيـة ،فيدعمـون
َّ
بذلـك ُح ْسـنَ حـالِ املع ِّلم.

العوامل التي ينبغي مراعاتها يف خصائص املع ِّلمني اإلفرادية
هي الجنسانية ،وحالة التَّهجري ،ودرجة التعليم ،وآليات التصدِّي
لصعوبة املعيشة ،والحالة الوظيفية ،والخربة يف التَّعليم ،والدراية
مبعارف املحتوى ( ،)content knowledgeوالكفاية الثقافية.
لحة لفهم
فيمكن أن ُت ِ
رشد هذه العوامل تقدي َر الحاجات ا ُمل َّ
سامت املع ِّلمني واملجتمعات املحل ّية التي يعملون فيها كذلك،
وينبغي ً
أيضا أن ُتز ِّود الربامج والسياسات باملعلومات يف التنمية
املهنية للمع ِّلم حتّى تراعي ما يكمن يف املع ِّلمني من املهارات
ووجوه القوة .وميكن مبقاربة املسألة مبنهج «البناء عىل األصول»
هذا أن تعني عىل ما ُيع ِّز ُز للمع ِّلمني النُّجوع الــذا ّيت وال ِّرضا
بالوظيفةّ ،
الح ْسن حالَهم .وأيضاً فهذه
مم ُيس ِهم يف أن ُيع َّم ُ
املقاربة ال يستغنى عنها حني ُيد َّرب عىل ُّ
الصحة
تدخل َدعْم
َّ
العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية الذي يوصله املع ِّلمون
وج ْودته يعتمدان َ
ُّ
بعض
إىل الطالب ،فن ُُجوع مثل هذا
التدخل َ
االعتامد يف ّ
األقل عىل حسن حال املع ِّلمني .وميكن أن يكون يف
ٌ
أدوات مخصوصة بالبالغني ،مثل تن ُّبه
التنمية املهنية للمع ِّلم
الفؤاد وتدبري الكرب وإسرتاتيجيات رعاية النفس بالنفس ،يأخذ
فيها املع ِّلمون ليدعموا أنفسهم ،مع تكييف املقاربات ّ
لطلبهم.
َ
سبيل اإلفــادة من كفايتهم
فهذه املقاربة تفتح للمع ِّلمني
َ
وسبيل َن َذ َج ِة وجو ِه
االجتامعية االنفعالية لتخفيف كربهم،
االجتامعي االنفعا ّيل الف ّعالة وإسرتاتيجياتها للطالب.
السلوك
ّ

دعم املدرسة :االستثامر يف عالقات
األقران واألحياز الوا ِق َية

wتؤثر ثقافة املدرسة وأمنها ومواردها يف حسن حال املعلمني
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية
وقدرتهم عىل إيصال َدعْم
َّ
االجتامع َّية إىل الطالب .والعوامل األربعة يف املدرسة التي
ينبغي مراعاتها هي العالقة بني املع ِّلم والطالب ،والعالقات
بني األقران ،وقيادة املدرسة ،واملوارد املدرسية .وميكن أن يضع
راسمو السياسات معايري وطنية للنسب املتساوية بني املع ِّلمني
والطالب ،والتوزيع العادل للصفوف بني املع ِّلمني ،وإعداد مواد
تعليمية وتع ُّلمية مناسبة للمدارس .وميكن أن يضمن راسمو
السياسات واملزاولون الذين يعملون معاً تطبيقَ هذه املعايري،
وال سيام يف سياقات الهجرة القرسية ،فقد يكون فيها تد ُّفقٌ
للطالب مع ق ّلة املع ِّلمني ونقص البنية التحتية واملوارد املدرسية.

ويف العوامل التي عىل مستوى املدرسة أيضا إرشادٌ لسياسات
ٌ
املختصة بقادة
والنتائـج التـي يقـوم عليهـا التنمية املهنية للمع ِّلم وبرامجها ،وال سيام
توصيـات تتوافـق هـي
ودونـك
ُ
ّ
الح َسنة
اإلطـار املفاهيمـي،
واملعايير الدنيـا عند الشـبكة املشتركة بني املــدارس الذين لهم شأن عظيم يف تعزيز الثقافة َ
ُ
3
الهيئـات للتَّعليـم يف الطـوارئ.
والتعاون بني األقران يف املدرسة .وميكن أن ُي ِعدَّ املزاولون التنمية
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آليات ذات صلة
املهنية ملديري املدارس ومفتيش الوزارة واملرشفني بحيث يكون وسعهم ،لذا يجب بذل الجهد لضامن وجود
ٍ
نشئة ،بالسياق ومستجيبة لإلبالغ ّ
فيها إسرتاتيجيات ملموسة األثر يف إنشاء مدارس آمنة و ُم ِّ
عم يهدِّد للمع ِّلمني والطالب بزوال
وفرص إلظهار القيادة الحسنة ودعم قادة املدارس إلنشاء أنظمة حسن حالهم الجسامن ّية واالجتامعية واالنفعالية.
َ
أصوات املع ِّلمني يف ا ِّتخاذ القرارات
إدارة مدرسية تشاركيةُ ،تظ ِهر
يف املدرسة .وأما املديرون ،فيمكن أن تر ّكز التنمية املهنية للمع ِّلم هذا والعالقات بني املع ِّلمني وأهل املجتمع املح ّ
يل ،وبخاصة
عىل إسرتاتيجيات تنمية العالقات بني األقران وجامعات املزاولة الذي يرعون ُط َّال َبهم ،أم ٌر ال يستغنى عنه وينبغي النظر فيه.
ٌ
مهم ٌة ،وهي يف األكرث غري
عالقات ط ّيب ٍة
بني ا ُملع ِّلمني .فتعاون املع ِّلمني ُي ِع ُني عىل تحسني النتائج التي فبناء
ٍ
مقاربة للمسألة ّ
ُتس ِهم يف حسن الحال مع تخفيف الكرب ونفاد الوسع.
مستعملة االستعامل الذي تستحقّ  ،فهي تقيض حاجات املع ِّلمني
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية ،وذلك أنها
يف َدعْم َّ
َعم هذه النتائج ،مع تخفيف الكرب ونفاد الوسع،
تحسن رضاهم بوظائفهم ،وكفايتهم االجتامعية واالنفعالية،
ويُعدُّ د ُ
ّ
أمراً بالغاً يف األهمية ،ذلك عىل الخصوص من كرثة الشؤون وتق ِّلل ضغط العمل عليهم .ولتعزيز هذه العالقات ميكن أن
اإلضافية للمع ِّلمني التي يؤ ّثرون بها يف الطالب يف سياقات يرشع املزاولون يف تدريب رابطات اآلباء واملع ِّلمني ولجان إدارة
مثل كونهم مستشارين وأشباهاً ّ
التَّهجريَ ،
وح ْشد األعضاء
للعمل االجتامعيني .املدارس عىل حول أهم ّية التَّعليم وشأن املع ِّلمنيَ ،
ويجب عىل املزاولني وراسمي السياسات تع ُّرف هذه الشؤون لدعم املهامت غري التعليمية يف املدرسة.
املتعدِّدة واألخذ يف مقاربات متكاملة يف املدارس ُتز ِّود املع ِّلمني
حسن
والعامليَ :تب ِدي ُة
واإلقليمي
الوطني
باملعارف واملهارات ،ليستطيعوا أن يع ِّينوا أمارات الضيق بني الدَّ عم
ِ
ّ
ّ
ّ
وسن َِن العمل
السياسة العامة ُ
الطالب ويستجيبوا لها .وأيضاً فيمكن أن يعمل املزاولون بني حالِ املع ِّلم يف ِّ
تحسن حال املع ِّلمني وزيادة االحتفاظ
إمكان
قطاع الرتبية وقطاع حامية الطفل ،ل ُيق ُّووا آليات اإلحالة ويتابعوا ميكن أن ُيق َّوى
ُّ
الصحة العقل َّية والحال بهم ،وتعزيز التكافؤ بني الجنسني ،وتعزيز اإلدماج بني الفئات
شؤون حامية الطفل و ُمق ِلقات َدعْم
َّ
النفسان َّية االجتامع َّية يف املدرسة واملجتمع املح ّ
يل .ويجب املمثلة متثيال ناقصاً يف املهنة ،وذلك بالتدخالت يف خمسة عوامل
موجهة نحو السياسة :تدبري املع ِّلم ،والحق يف العمل ،والتعويض،
عىل راسمي السياسات واملزاولني أن يضمنوا أن قادة املدارس
َّ
ومكاتب التعليم يف املنطقة ،مز َّودون بأدوات التنمية املهنية ،والتنمية املهنية للمع ِّلم ،واإلشهاد.
وذلك إلنشاء ُس ُبل اإلحالة واستعاملها للمع ِّلمني وغريهم من
دخ َل راسمو السياسات
موظفي سلك التعليم ،ولألطفال الذين يقتيض أمرهم
ٍ
خدمات وعىل املستوى الوطني ،ميكن أن ُي ِ
ّ
سياسات تدبري املع ِّلمني يف خطط قطاع التعليم ويجعلونها
مخصوص ًة بهم.
ِ
إجراءات استعدا ٍد لالستجابة لألزمات والتَّهجري ،مثال ذلكَ :ن ْش
دعم املجتمع املح ّ
يل :تقوية إقامة املشاركات
بالع ُقود يف املناطق التي تشتدُّ
املع ِّلمني رسيعاً أو تعيني معلمني ُ
الس ُ
ياق
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية فيها الحاجة .وينبغي أن تع ِّز َز هذه السياسات املساواة بني
حاسم يف فهم ما ل َدعْم َّ
ٌ
ِّ
ِّ
املجتمع
مستوى
وعىل
لها.
االستجابة
ويف
حاجات
من
ة
ي
االجتامع
ممن يف املجتمعات
وغريهم
رين
املهج
مني
ل
املع
وإدماج
الجنسني
ٍ
َّ
ّ
َّ
املح ّ
يل ثالثة عوامل – هي الوصول إىل الحاجات األساسية ،املحل ّية ا ُملم َّثلة متثي ًال ناقصاً.
رشد املزاولني
واالحــرام والتقدير ،واملسؤولية والواجب– ُت ِ
وراسمي السياسات حتّى يفهموا سياق املجتمع املح ّ
الح َمة التاجية (كوڤيد  )19إىل توسيع
يل وما وقد أدَّت جائحة داء ُ
بني املع ِّلمني وأهل املجتمع املح ّ
ادت األخطا َر املحتملة التي
يل من عالقات .وميكن أن ُي ِعني شأن املع ِّلمني الذي ال غنى عنه ،وز ِ
رسم خريطة املخاطر واملوارد يف املجتمع املح ّ
َ
وأدخل كث ٌري من الحكومات الوطنية،
يل املجتمعية عىل تعرتض قيا َمهم بعملهم.
تحديد البنى الرسمية وغري الرسمية ،واملوارد ،واألفراد الذين وال سيام التي ُتض ِّي ُف أعــداداً كثرياً من الالجئني أو النازحني
الصحة العقل َّية والحال
الصحة الداخل ِّيني أو ك ّلهم معاً ،أدخل َدعْم
قد يكونون يف منزلة األصول أو العقبات يف طريق َدعْم َّ
َّ
الح َمة
العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية .ومن األهمية مبكان أن النفسان َّية االجتامع َّية يف خططه الوطن ّية لالستجابة لداء ُ
ُتد َر َك قدر ُة املع ِّلمني عىل قضاء حاجاتهم األساسية من غذا ٍء التاجية (كوڤيد ( )19ومن هذه الحكومات أوغندا وكو ُلمبيا
ِّ
وأمن .ويف السياقات
املترضرة بالنزاع ،يُعدُّ ونيجرييا) .ومن أجل تفعيل هذه الخطط ،ميكن أن يستعمل
وما ٍء ومأوىً ونقلٍ
ٍ
تقدي ُر مخاطر األمن الجسام ّين أمراً بالغاً يف األهمية؛ فاملع ِّلمون راسمو السياسات واملزاولون اإلطا َر املفاهيمي إلرشا ِد املناقشات
واملدارس يكرث أن يجعلوا أهدافاً يف الهجامت .وميكن أن تزيد يف السياسات العا ّمة ،وتحدي ِد مواضع ُّ
التدخل لتعزيز حسن حال
َ
عوامل تقوم عىل األد َّلة لقياس تأثري ُّ
كرب املع ِّلمني ونفاد املع ِّلم ،وانتقا ِء
التدخل.
تهديدات العنف الواقعية واملتصورة من ِ
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مفوض َّية الالجئني/إِلِ َز ِبث ماري ْإس ِتوَرت

مع ِّل ٌم يف مدرس ٍة ابتدائية وهو يف حصّ ة يلقي درساً ،يف مخ َّيم َم ْك َبنْدُ و لالجئني ،بوالية غر ّيب اإلقليم االستوايئ ،يف جنوب السودان ،وهناك أعان أهل َّ
الطلب عىل بناء صفوف جديدة حتى يخ ّففوا االزدحا َم يف املدرسة.

الح َمة التاجية (كوڤيد ،)19
املهجرين واملجتمعات ا ُملض ِّيفة هو إعالن جيبويت ،الذي اعتمدته
وإضاف ًة إىل خطط االستجابة لداء ُ
َّ
يجب عىل راسمي السياسات أن يجعلوا ما يف السياسات الرتبوية الهيئة الدولية املشرتكة بني الحكومات املعنية بالتنمية يف القرن
4
الصحة العقل َّية األفريقي.
َعم حسن حال املع ِّلمني و َدعْــم
َّ
الدامئة من د َ
مؤس
قالب
يف
ة
ي
االجتامع
ة
والحال النفسان َّي
يس ،وذلك بالتَّعاونِ
ٍ ّ ّ
َّ
الصحة وأما عىل املستوى العاملي ،فيجب عىل املزاولني وراسمي السياسات
يف امليزانيات والتمويل بني وزارة الرتبية والتعليم ووزارة َّ
ووزارة املال َّية .مثال ذلك :أن تتعاون هذه الوزارات التنفيذية عىل واملانحني والباحثني أن يقدّموا مزيداً من األد َّلة يف ُح ْسن املع ِّلم ،يف
ِّ
املترضرة بالنزاع والهجرة القرسية ،وأن يشحذوا مزيداً من
الصون الشخصية وإجراءات الحامية األمكنة
امليزانية والتمويل ُملعدَّات َّ
الصحة العقل َّية االهتامم والدَّعم للمع ِّلمني يف هذه السياقات .وينبغي أن يتعاون
يف املدارس ،مع نفقات التدريب عىل تقويم َدعْم َّ
أصحاب املصلحة يف ميدان الرتبية التَّعليم يف العامل واملع ِّل ُمون
والحال النفسان َّية االجتامع َّية ،أو برمجة دعم الحال النفسان َّية
ُ
االجتامع َّية يف املدارس .وأيضاً فينبغي يف سياقات الهجرة القرسية العاملون يف هذه البيئات عىل صوغ أد ّل ٍة عىل سنن العمل الحسنة
الصحة
إرشاك وزارة الداخلية لضامن حصول املع ِّلمني من الالجئني يف َدع ِْم ُح ْسن حال املع ِّلم وقضا ِء حاجات املع ِّلمني يف َدعْم َّ
والنازحني الداخل ِّيني عىل الخدمات نفسها التي يحصل عليها العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية .وأخرياً ،يجب عىل أصحاب
غري النازحني من أقرانهم .وأما عىل املستوى اإلقليمي ،وال سيام املصلحة يف ميدان الرتبية والتعليم َر ْف ُع أصوات املع ِّلمني بإرشاكهم
ِّ
املترضرة بالهجرة القرسية ،فيمكن أن ُيق ِّويَ راسمو يف املنتديات املحل َّية واإلقليم َّية والدول َّية حيث ُيتنا َق ُش يف ُح ْسن
يف املناطق
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية
السياسات أو ينشئوا األطر اإلقليمية لتعزيز إدماج املع ِّلمني حال املع ِّلم ويف سياسة َدعْم َّ
املهجرين والعائدين يف ُن ُظم الرتبية الوطنية؛ فذلك يعني عىل أن االجتامع َّية وبرمجتها.
َّ
َي ِص َل إىل املع ِّلم َ
املهجرين التعويضات واملزايا والحقوق األساسية
ني َّ
َّ
املوظفني ،فك ّلها تسهم يف ُح ْس ِن الحال .وأحد الخامتة
ووجوه حامية
ِّ
للمترضرين
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية
الصحة العقل َّية َّإن َدعْم َّ
األمثلة عىل السياسة اإلقليمية التي ُتبدِّي َدع َْم َّ
ٌ
مسؤولية
والحال النفسان َّية االجتامع َّية وتبدِّي حاجات ُح ْسن الحال املع ِّلمني بالنزاع والهجرة القرسية من مع ِّلمني وأطفال وشباب هي
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جامعية يدخل فيها ُ
أهل ميدان الرتبية والتعليم يف العامل ك ّله.
َّ
رئيس بالربنامج ،يف مؤسسة ليغو
ص
متخص
ة
الصح
ْم
ع
د
يف
هم
ب
طل
حاجات
د
تحدي
فاملع ِّلمون هم املتو ُّلون
َ
َ
ٌ
ِّ
َّ
ٌ
ِ
العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية واالستجابة لتلك الحاجات(The LEGO Foundation) ،
وال نتص َّو ُر ْأن يفعل املع ِّلمون ذلك وحدَهم .فتبدي ُة ُح ْسن حال
إِ ِم ِل ڤارين evarni@savechildren.org
وبحوث
املع ِّلم يف الرتبية والتعليم من
سياسات وسنن عملٍ
ٍ
متخص ٌ
صة بالرتبية والتعليم يف الطوارئ ،يف منظمة إنقاذ الطفل
ِّ
َّ
ِّ
ُ
ُ
ب
والطل
مني
ل
للمع
ز
ز
ع
ت
تربوية
رضور ٌة ،هذا إن أردنا بنا َء ُن ُظم
ِّ
بالواليات املتحدة
صحتهم االجتامع َّية االنفعال َّية ،و َت ُ
حفظ املع ِّلمني يف املهنة ،ومت ِّكنهم
َّ
الصحة Education Equity Research Initiative (2019) Landscape Review: Teacher .1
أن ُيع ِّلموا َّ
كل األطفال والشباب يف أمانٍ وإنصاف ،مع َدعْم
َّ
Well-being in Low Resource, Crisis, and Conflict-Affected Contexts
العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية.
(the visual representation of the Teacher Well-being Conceptual
فريسويل paul.frisoli@lego.com
پول ُ

دَا ِن ِيل ُف ْلك dlf2136@tc.columbia.edu

طالبة لدرجة الدكتوراه ،يف كل َّية املع ِّلمني
)(Teachers College

)Framework is on p10
(مراجعة املشهد :حسن حال املع ِّلم يف سياقات املوارد القليلة واألزمات والنزاعات)
bit.ly/EERI-landscape-review-2019
 .2من شاء مزيد معلومات يف هذا وجدَه يف القسم الرابع (ص  )11/من (مراجعة
املشهد) :انظره يف الهامش الذي فوق.
www.ineesite.org/en/minimum-standards/translations .3
bit.ly/Djibouti-declaration-2017 .4

الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية ا ُملرا ِعي لإلميان عند مزاويل
َد ْعم َّ
املعونة اإلنسان َّية
ون هَ ْرش و ُكو ِري ڤان ِدر ِڤن وأو ِلي ِڤ َيا ِو ْل ِكن ُْسن
ِل ُي ِ

اإلميان والروحانية جزء من هوية كثري من الناس وعيشهم كل يوم ،ومراعاة اإلميان جزء ال ينفصل
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية إيصا ًال شام ًال يركز عىل الناس يف األحوال
من إيصال َدعْم َّ
املقتضية للمعونة اإلنسانية.
الصحـة العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية االجتامع َّيـة
يرتبـط َدعْـم َّ
الف َّعـال يف االسـتجابة للطـوارئ اإلنسـانية بـآراء العـامل
ووجـوه مزاولـة االستشـفاء ولغـة النـاس الذيـن يقصـد ال َّدعْـم
إىل إعانتهـم .واإلميـان عامـل يف قـدرة كثير مـن األفـراد
واملجتمعـات على التصـ ِّدي لصعوبـة ا ُملتح ِّديـات النفسـا َّين
االجتامع َّيـة ،مثـال ذلـك َّأن عنـد كثير مـن النـاس َّأن َد ْفـن
األعـزاء وفقـ ًا لطقـوس إميانهـم أمـ ٌر مهـم حتـى يدخلـوا يف
َّ
الحـ َداد .وهـذا هـو السـبب يف أن املبـادئ التوجيهيـة للجنـة
ِ
الصحـ ِة العقل َّيـة
الدامئـة املشتركة بين الهيئـات يف شـأن َدع ُ
ْـم َّ
والحـالِ النفسـان َّية االجتامع َّيـة يف الطـوارئ َتدعُ ـو الفاعلين
دينـي وروحـا ٌّين
يف املعونـة اإلنسـان َّية إىل الدخـول يف مـا هـو ٌّ
ٌّ
محلي مـن مـوارد وجامعـات وزعماء يف برامجهـم املنتظمة1.
إدمـاج الزعماء الدين ِّيين
وهـذا هـو السـبب أيضـاً يف أن
َ
املوحـدة يف
والسـنن الدين َّيـة املتَّبعـة يف إجـراءات التشـغيل َّ
ُّ
أثنـاء االسـتجابة إليبـوال بين سـنة  2014وسـنة  2015يف غـر ّيب
ً2
إفريقيـا ً
مثلا كان ف َّعـاالً جـ ّدا.

و ُيبتَـد َُأ يف إنشـاء اسـتجابة إنسـانية تراعـي اإلميـان باإلقـرار َّ
بـأن
السـنن والشـعائر الدينيـة ،كإقامـة الصالة ،ميكن أن تكـون عنرصاً
ُّ
مـن عنـارص دعـم الحـال النفسـان َّية االجتامع َّيـة الـذي ينبغـي
الصحـة العقل َّيـة والحـال
تكملتـه بضروب أخـرى مـن َدعْـم
َّ
النفسـان َّية االجتامع َّيـة ،ال أن ُيسـتبدَل بـه غريه .وميكـن أن يعتم َد
مزاولـو املعونـة اإلنسـان َّية طريقـة مقاربـ ٍة تراعي اإلميـان من غري
نظـ ٍر إىل مـا بينهـم أو بين َّ
منظمتهم وبني ذلـك اإلميان من عطف
أو انتفـاء العطـف .فمراعـاة اإلميـان هـي مراعـاة النـاس الذيـن
3
ُت ِعينهُم.

وعلى الرغـم مـن وجـوه االلتـزام السـيايس الرئيسـة 4تتردَّد كثري
مـن َّ
املنظمات اإلنسـانية والتنمويـة يف تنـاول الجوانـب املتعلقة
باإلميـان تنـاوالً تحصـل معـه كفايـة عنـد وضـع برامجهـا أو يف
أن تـرى الفاعلين املحل ِّيين الدين ِّيين رشكا َء محتملين لتتعـاون
الصحـة العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية
هـي وهـم يف ميـدان َدعْـم َّ
االجتامع َّيـة .ومييـل املزاولـون إىل تجنُّـب التعامـل مـع األسـئلة
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املتعلقـة بالديـن خيفـ َة أن يتعـارض ذلـك واملبـادئ اإلنسـانية يف
الح َيـاد وعـدم التح ُّيـز .والحـقّ َّأن مراعاة اإلميان يف الواقع ليسـت
ِ
الجمـع
دائـم ال ُي ْسر َتطبي ُقـه .فكيـف إذاً ينبغـي أن ُن َقـا ِرب
َ
أمـراً َ
الصحـة العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية االجتامع َّية
بين اإلميـان َدعْم َّ
عنـد تخطيـط وتنفيـذ اسـتجابات نفسـان َّية اجتامع َّيـة تراعـي
اإلميـان وال تعـارض املبـادئ اإلنسـانية؟
امـج بإميـان النـاس وشـعائرهم حين ُت ِعـدُّ برامـج َدعْـم
ِصـلِ الرب َ
الصحـة العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية االجتامع َّيـة اب ِنهـا على
َّ
مراعاة اإلميان يف الواقع
معتقـدات النـاس وشـعائرهم والطقـوس واألنشـطة املحل َّية التي
وإلعانـة مـزاويل َدعْـم
الصحـة العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية تكـون جـزءاً مـن استراتيجيات ف ّعالة للتصـدِّي لصعوبة املعيشـة
َّ
ّ
االجتامع َّيـة على التغ ُّلـب على بعـض العوائـق ووجـوه التردُّد ،املوجـودة ً
املحلي الـذي ُتعنَـى بـه .وميكـن أن
أصلا يف املجتمـع
نشـئت أَدا ُة تدريب َّ
بالشـاب َكة (اإلنرتنت) يف االسـتجابة اإلنسانية يشـمل ذلـك الصلاة وقـراءة الكتـب القدسـية وشـعائر الحـداد،
ُأ ِ
الصحـة العقل َّيـة والحـال ومـن ذلـك أيضـاً األنشـطة الجامع َّيـة .ففـي غـزة ،يسـتعمل
املراعيـة لإلميـان مـع تركيـز على َدعْـم َّ
النفسـان َّية االجتامع َّيـة ،لبيـان ال ُف َـرص وا ُملتحدِّيـات والخطـوات مستشـارو َّ
منظمـة اإلغاثـة اإلسلامية يف فلسـطني إشـارات إىل
ثـم َّإن التدريـب –الـذي ُأط ِلـق عقيـدة األشـخاص املشـاركني يف جلسـات املجموعـة النفسـان َّية
العمليـة التـي يلـزم ا ِّتخاذهـاَّ 5.
َ
مداخل إىل املوضوع الذي يراد مناقشـته،
يف حزيران/يونيـو سـنة  –2020هـو نتـاج تعـاون بين ِح ْلـف االجتامع َّيـة فيجعلونهـا
أ ْكـت ( ،)ACT Allianceو ُم َّ
نظمـة اإلغاثـة اإلسلامية عبر العامل ،هـذا إذا كان ذلـك مناسـباً على حسـب عالقة املشـاركني باإلميان.
ومبـادرة التع ُّلـم املشتركة يف اإلميـان واملجتمعـات املحليـة ،مثـال ذلـك :أنهـم أشـاروا إىل التأثيرات املامثلـة للتأ ُّمـل وإقامـة
واالتحـاد ال ُّلو َثـري العاملي ومخترب التع ُّلم التابـع مبنظمة دانترشك الصلاة عنـد تقديـم مسـألة التأ ُّمل أسـلوباً لتدبير ال َكـ ْرب .فربط
أَ ْيـد .ويسـتغرق إمتـام التدريـب ك ِّلـه نحـو سـاعتني فقـط.
موضـوع مـن املواضيـع بأفـكار مألوفـة يجعلـه أكثر قربـاً مـن
الفهم.
الصحـة العقل َّية
فاألخـذ بطريقـ ٍة تراعـي اإلميـان يف مقاربـة َدعْـم َّ
والحـال النفسـان َّية االجتامع َّيـة يعنـي تع ُّلـم ُسـ ُبل َف ْهـم الحاجات َتعـا َو ْن أنـت والفاعلين الدين ِّيين املحل ِّيين :حين َتد ُْخ ُـل يف العمل
دخ ْل قاد ًة من النسـاء والشـباب
واملـوارد الروحانيـة والدينيـة للنـاس ،و َف ْهـم شـأن املجتمعـات مـع الفاعلين الدين ِّيين املحل ِّيني ،أَ ِ
الدينيـة ،وذلـك اسـتجاب ًة للطـوارئ اإلنسـان َّيةُ .
ويدخ ُـل يف ذلـك (الذين يكرث أن يكون لهم أدوار غري رسـم َّية) ،وأَ ِّسْـس املشـاركات
أيضـاً التأ ُّمـل فيما عنـدَك وعنـد َّ
منظمتـك مـن مواقـف ووجـوه على اإلسـهام املفيـد والتشـارك يف ا ِّتخـاذ القـرارات والتع ُّلـم
خمـس
ودونـك
فهـم وتح ُّيـز مـن اإلميـان.
املتخصصون ب َدعْم
توصيـات رئيسـ ًة املتبـادل ومشـاركة القـدرات .وميكن أن يقـدِّم
ٍ
ِّ
َ
للمزاولين (وبخاصـة َمـن يعمل يف َّ
املنظامت الدوليـة) الراغبني يف
تدريـب القـادة
الصحـة العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية االجتامع َّيـة َ
َّ
الصحـة العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية االجتامع َّيـة أك َرث الدين ِّيين املحل ِّيين على املبـادئ النفسـان َّية االجتامع َّيـة ال َّرئيسـة،
َج ْعـل َدعْـم َّ
مراعـا ًة لإلميـان:
أو أن يناقشـوا الحـاالت التـي قـد تكـون فيهـا االستشـارة مفيـد ًة
ً
معلومـات
للمحالِين
ِّمـوا
د
يق
أن
أو
الروحـاين،
الدعـم
إىل
ة
إضافـ
ٍ
ُ
دخـل معلومـات َّ
أدخ ْ
الصحـة العقل َّية والحـال النفسـان َّية االجتامع َّية .وميكن
ـل اإلميـان يف التَّقديـر :ف ِّكـر أن ُت ِ
ِ
عما هو يف عـن َدعْـم َّ
الديـن مـن معتقـدات وشـعائر وعـن أعمال الجامعـات الدينيـة أن يـؤدِّي إنشـاء آليـات إحالـة ذات ا ِّتجاهين إىل تيسير الوصـول
ودور العبـادةّ ،
مما لـه صلـة
وح ْسـن الحـال إىل الرعايـة الروحان َّيـة والدينيـة ،مبعونـة األ َّمئـة والقساوسـة
بالصحـة العقل َّيـة ُ
َّ
النفسـان َّية واالجتامع َّيـة يف املجتمـع املح ّ
يل ا ُمل ِّ
تضرر .فكيف ي َر ْو َن واملعالجين الدين ِّيين أو التقليد ِّيين ،هـذا مع الوصـول إىل الرعاية
فسون الضائقة ،وبـأيِّ مصطلحات يتحدثون عن النفسـان َّية واالجتامع َّيـة .مثـال ذلـك َّأن جمع َّيـة الصليـب األحمر
األزمـة ،وكيـف ُي ِّ
التصـدِّي لصعوبـة املعيشـة؟ ومـا التأثيرات الروحان َّيـة يف ُح ْسـن األمريكيـة ُت ِديـر برنامـج رعايـة روحان َّيـة يف الكـوارث ،وتتعـاون
أحوالهـم؟ ومـا املفاهيـم الدينيـة التـي تفيدهـم يف االسـتجابة يف ذلـك على وقـادة دين ُّيـون مح ُّليـون ُمد َّربـون على اإلسـعاف
ّ7
للمتحدِّيـات التـي تعرتضهـم؟ و ُت ِّ ُ
بي املوارد التي أنشـأتها مفوض َّية النفسـا ّين األويل.
ُ
وسـنَ ن العمل
واملفاهيم
والثقايف
الالجئين يف السـياق االجتامعـي
ُ
ـج مـا يحتمـل رضره من ُسـنَنَ العمـل املرتبطـة باإلميان :ميكن
العالج ّيـة املتعلقـة
بالصحـة العقل َّيـة ُ
َّ
وح ْسـن الحـال النفسـان َّية عَالِ ْ
االجتامع َّيـة لجامعـات ُمع َّينـة مـن الالجئين– كيـف ميكـن توثيق أن تكـون بعـض املفاهيـم الالهوتيـة أساسـاً لتعامـل غير ف َّعـال
مثـل هـذه املعلومـات 6.فأَجـ ِر التقديـ َر بطرق تشـاركية تشـتمل وغير مناسـب أو أن ُتسـتع َمل لجعـل ُسـنَن عمـلٍ ضـار ٍة رشع َّيـ ًة.
أيضـاً على وجهـات نظـر املجتمعـات الدين َّيـة املحل َّيـة .وناقـش
الصحـة العقل َّيـة
ممثلي مختلـف العـادات الدينيـة يف مسـائل َّ
للمتحدِّيات
لفهـم كيفيـة تأثري املفاهيـم الالهوتية يف َف ْهم األفـراد ُ
والتصـدي لها.
املتَّصلـة باألمـر
ِّ
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الح ْبس عالجـاً ملرض عق ّ
يل سـاع َة ُي َرى
ومـن أمثلـة على ذلـك َ
مـن هـذا املـرض أنـه مشـكلة روحان َّيـة ال مشـكل ًة صح َّيـة،
أو حينَ ُي َسـا ُء الربـط بين الكـوارث َّ
والذ ْنـب أو الكارمـا.
واالسـتجابة لآلليـات السـيئة يف التصـ ِّدي لصعوبـة املعيشـة
ال تعنـي َف ْص َ
الصحـة العقل َّيـة أو محاولة إقناع
ـل اإلميـان مـن َّ
النـاس َ
بتر ِْك إميانهـم .إمنـا ينبغـي للفاعلين إرشاك القـادة
واألشـخاص املسـتضعفني مـن مختلـف األجنـاس واألعمار
الصحـة العقل َّيـة،
يف تقديـر أثـر املعتقـدات الدينيـة يف
َّ
وإرشاكهـم أيضـاً يف تح ِّديـد األعمال التـي ُيح َت َمـل رضرهـا.
ثـم ينبغـي للفاعلين أن ُيعـزِّزوا الحـوار بين القـادة الدينيين
َّ
واملفكريـن الدينيين املحليين املطلعين واملجتمـع املحلي يف
األعـراف والتفسيرات االجتامعيـة التـي تسـتند إليهـا ،وأن
يتيحـوا التدريـب واملـوارد املناسـبة لدعـم إجـراء ال ِف ْكـر
والتغيير.
َتنـا َول اإلميـان بحيـث تحترم املبـادئ اإلنسـان َّية :قـد ُتـ َرى
الح َيـاد
مراعـاة اإلميـان أ َّنهـا ُتعـا ِرض املبـادئ اإلنسـانية يف ِ
ُّ
يحـث عىل عـدم االنتماء إىل عقيد ٍة
فالح َيـاد
وعـدم التح ُّيـزِ ،
مـا ألن هـذا االنتماء مرتبـط بسياسـات النِّـزاع ،ويف مبـدأ
عـدم التح ُّيـز ُتؤ َّكـد الحاجـة إىل تجنُّـب التح ُّيـز والتمييـز
والتبشير على أسـاس االنتماء الدينـي .ولكـن ال يعنـي هـذا
َ
الجهـل باإلميـان وتجنّبـه .فمـع تأكيـد الحاجـة
يف الحالَين
الح َيـاد وعـدم التح ُّيـز ،ميكـن َدعْـم معتقـدات وشـعائر
إىل ِ
ً
َـم األعمال الدينيـة إذا
ع
فاد
مراعـاة.
فيـه
ْما
ع
د
مـا
شـخص
َ
ْ
ٍ
طلـب ذلـك أحـد األشـخاص الذيـن ُت ِعينهـم ،مثـل االنضمام
جبر
إليهـم يف الصلاة (إذا كان ذلـك مناسـباً لـك) ،ولكـن ال ُت ِ
فافسـح السـبيل ملثـل هـذه
على عمـلٍ دينـي إذا مل ُيط َلـبَ .
الطلبـات بلا إجبـا ٍر عليهـا.

نحو اسـتجابة َمحل َّية

َّ
النـاس واملجتمعات
إن طريقـة املقاربـة املراعية لإلميان َت َض ُع
َ
ِّ
املترضريـن بالنِّزاعـات والكـوارث –مـع حقوقهـم وحاجاتهـم
الصحـة العقل َّيـة والحال
وكرامتهـم– يف قلـب اسـتجابة َدعْـم َّ
النفسـان َّية االجتامع َّيـة ،إذ هـي ُت ِعين على تكييـف إعانتهـم
بحسـب سـياقهم االجتامعـي والثقـايف ،واإلميـان جـزء منـه.
ويضـاف إىل ذلـك ،أنـه ميكن أن ُيسـ ِهم التعاون مـع الفاعلني
الدينيـة واملجتمعـات يف تقويـة شـؤون الفاعلين املحل ِّيين
يف نظـام املعونـة اإلنسـان َّية ،وتيسير الدعـم الـذي يقـوده
ّ
املحلي ،وإدخـال املعونـة يف البنيـات القامئـة .لذلك
املجتمـع
كانـت الربامـج واملشـاركات املراعيـة لإلميـان مـن الجوانـب
واسـع مـن َّثـم للنظام
املهمـة يف توطين املعونـة ،ويف
إصلاح ٍ
َّ
ٍ
اإلنسـاين أيضاً.
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ون هَ ْرش leonie.harsch@mercator-fellows.org
ِل ُي ِ
@LeonieHarsch

ٌ
زميلة زائر ٌة سابقاً ،يف مبادرة التع ُّلم املشرتكة يف اإلميان
واملجتمعات املحل َّية

ُكو ِري ڤان ِدر ِڤن c.vanderven@protestantsekerk.nl

موظفة برامج ،يف َّ
َّ
منظمة ِك ْرك إِ َن ْكتي ،ومديرة برنامج يف اإلميان
والتنمية سابقاً ،من ِح ْلف أَ ْكت

أو ِلي ِڤ َيا ِو ْل ِكن ُْسن olivia@jliflc.com @OliviaWilk

ُم ِدير ُة بحوث ،يف مبادرة التع ُّلم املشرتكة يف اإلميان واملجتمعات
املحل َّية
IASC (2007) IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial .1
Support in Emergency Settings
الصح ِة العقل َّية
(املبادئ التوجيهية يف اللجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات يف شأن َدع ُْم َّ
والحالِ النفسان َّية االجتامع َّية يف الطوارئ)
bit.ly/IASC-MHPSS-guidelines
اقرأه باللغة العربيةbit.ly/IASC-MHPSS-guidelines-ar :
Winiger F (2020) ‘“More than an intensive care phenomenon”: .2
Religious communities and the WHO Guidelines for Ebola and
)Covid-19’, Spiritual Care 9(3
(أكرث من مج َّرد ظاهرة رعاية مر َّكزة)
https://doi.org/10.1515/spircare-2020-0066
 .3انظر أيضاً العدد  48من نرشة الهجرة القرسية يف العقيدة واالستجابات للتَّهجري www.
fmreview.org/faith
اقرأه باللغة العربيةwww.fmreview.org/ar/faith :
 .4انظر:
Such as UNHCR’s 2014 Partnership Note on Faith-based Organizations,
Local Faith Communities and Faith Leaders
(مذ ّكرة مشاركة يف املنظامت ا ُمل َقامة عىل اإلميان واملجتمعات املحل َّية اإلميانية والزعامء
اإلميان ُّيون)
bit.ly/UNHCR-faith-partnership-note-2014
وانظر االتِّفاق العاملي سنة  2018يف شأن الالجئني
www.unhcr.org/gcr/GCR_English.pdf
ُني
 .5التدريب مفتوح السبيل إليه َّ
باملجان من هنا  .www.fabo.org/act/fshrوب َ
التدريب عىل:
)Lutheran World Federation and Islamic Relief Worldwide (2018
A faith-sensitive approach in humanitarian response: Guidance on mental
health and psychosocial programming
الصح ِة
(طريقة مقارب ٍة تراعي اإلميان يف االستجابة اإلنسانية :اإلرشاد يف برامج َدع ُْم َّ
العقل َّية والحالِ النفسان َّية االجتامع َّية)
bit.ly/IRW-LWF-faith-sensitive-MHPSS-2018
UNHCR (2018) Culture, Context and Mental Health of Rohingya .6
Refugees: A review for staff in mental health and psychosocial support
programmes for Rohingya refugees
والصحة العقل َّية لالجئني الروهينغ ِّيني :مراجعة للعاملني يف برامج َدعْم
(الثقافة والسياق
َّ
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية عند الالجئني الروهينغ ِّيني)
َّ
bit.ly/UNHCR-culture-MHPSS-Rohingya-2018
American Red Cross (2018) Disaster Spiritual Care .7
(الرعاية الروحان َّية يف الكوارث)
bit.ly/ARC-disaster-spiritual-care-2018
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الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية عند النساء ا ُمل َ
ا ِإل ُ
سلمت
ميان و َد ْعم َّ
هجرات
ا ُمل َّ
وسنْدرا إميان ِپ ْر ِتك ومحمد أبوهالل وعطا الله ِفتْس ِغي ُبون
كاثلني ُرت ِلج َ

الصحة العقلية ،كانت مراعاة اإلميان يف املعونة
وسن ٍَن
ومعتقدات تأث ٌري عميق يف َّ
ٍ
ملَّا كان للدِّين من هُ ُو َّي ٍة ُ
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية رضورة.
و َدعْم َّ
متسكنَ يف أثناء تن ُّقلهنَّ بالدين واإلميــان والروحان َّية املنتقلة
َّ
الصمود اإلمياين واملعاناة الروحية –اللذان يكرث أن
معهنَّ  .وقد أ َّثر ُّ
يصعب فهمها عىل الغرباء– يف ُح ْس ِن حال النساء بطرق متنوعة.
والسنَن الدينية واملعتقدات
فطوال تجاربهم كان للهوية الدينية ُّ
صحتهنَّ العقلية ،سواء يف تخفيف الضائقة
الدينية تأثري عميقٌ يف َّ
النفسانية أو يف املساهمة فيها.

رأس حاجايت» ،و«يا
«الصالة سبب النجاة» ،و«الحاجات الدينية ُ
ليتني ُس ِئلت» .هذه عبار ٌ
هجرات يف العراق
ات قالتها النساء ا ُمل َّ
وسورية وتونس وتركيا يف ثالث دراسات مستقل ٍة ومن َُّس ٍق فيها سن َة
 ،2019أجرتها جامعة ِب ْر ِم ِنغهَام وجامعة امللكة مارغريت َّ
ومنظمة
مستقبل سورية الزاهر ،مبعاونة َّ
منظمة اإلغاثة اإلسالمية عرب العامل
واألكادميية اإلنسانية للتنمية .وبحثت الدراسات َ
شأن اإلميان يف
تصدِّي النساء لصعوبة معيشتهنَّ ويف معافاتهنَّ يف سياق الهجرة
1
ينتقلنَ وينتقل إميانهنَّ معهنَّ
القرسية وسياق ال ِّنزاع.
تشري نتائج الدراسة إىل أن النساء اعتمدن عىل طائفة واسعة
عانت النساء الداخالت يف هذه الدراسة ،مثل كثريات غريهنَّ من من الروايات الدينية إليجاد
معنى ملعاناتهن وتوجيه ا ِّتخاذهنَّ
ً
أقارب وأمالكاً ،و ِع ْشن القرارات الحاسمة ،ومنها قرارات الطالق واالنتحار .فاستعملنَ
هجرات ،مصاعب يصعب وصفها ،ففقدن َ
ا ُمل َّ
ً
ً
ّ
السنَن الدينية
من
ة
متنوع
ة
جمل
)،
ين
الجنسا
والعنف
الجنيس
العنف
(ومنه
والعنف
الحرب
يف
آليات أول ّية للتك ُّيف ،ورأَينَ
ٍ
ُّ
ُ
وخ ْضنَ يف رحالت ُتهدِّد حياتهنَّ  ،وانفصلنَ من ُأ َسهنَّ  ،و ُذ ْقنَ قيم ًة للتوجيه الصادر من القادة الدينيني ولبلوغ املواضع واملوارد
العجز .وإذ قد ُكنَّ يوماً منتميات إىل مجتمع مح ّ
ديني ،فقد الدينية .ووصفت النساء ما يتّبعن من ُسنَن دينية أنها ُتريحهنَّ ،
يل ّ
َسنْدرا ِپ ْرتِك

الجئة سوريَّة وهي ت ُ
امرأ ٌة ٌ
َقرأ ال ُق َ
رآن يف بيتها برتكيا.
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وأنها وسيلة للحامية من الخطر ،ووسيلة لتقليل القلق ،ووسيلة
للهَدْ ِي يف ا ِّتخاذ القرار .قالت جنان ،وهي امرأة تبلغ من عمرها
 51سنة تعيش يف مخيم للنازحني الداخل ِّيني يف العراق« :إمنا
كصب املاء عىل النَّار» ،مشري ًة إىل صالتها وقرا َءتها القرآن.
األَم ُر
ِّ
َّ
فتهُ
فس
أسايس
ر
إطا
من
الدينية
املعتقدات
ل
أ
ما
ذلك
ويشابه
ٍ
ٍّ َّ
من خالله أَك ُرث النساء يف الدراسات الثالث الحيا َة وسعيهنَّ إىل
َ
وأعان شعورهنَّ باملودَّة الروحية املستم َّرة لل ِه
إدراك تجاربهن.
عىل املثابرة يف مكابدتهنَّ املستمرة.
ومع ذلك ،عانت النساء يف املخيامت واملالجئ من ا ُملع ِّوقات
اإلمدادية (اللوجستية) يف أدائهنَّ الشعائ َر الدينية ،ومن ذلك
انتفاء الخصوص َّية ،وانتفاء أماكن الصالة يف مواضع إقامتهم
املزدحمة .ففي بلدان العبور وال ُّلجوء ،شعر بعضهنَّ بالتَّعب
الشديد أو االنشغال با ُملج ِهدَات اليومية ُ
فش ِغ ْلنَ عن أداء
َ
وافتقرن إىل فرص أداء الشعائر الجامع ّية .وقد
العبادة إفراد ّياً،
َ
اضطررن إىل تركها ،مثل النصوص
ُكنَّ ف َقدْ َن اللوازم الدينية أو
وس َّجادة الصالة .وفقد بعضهنَّ هواتف
وس َ
بحة الدُّ عاء ُ
ال ُقدس َّية ُ
محمولة َخز ََّن فيها تطبيقات دينية ،أو مل يستطعنَ َش ْحنَ
هواتفهم ّحتى يصلنَ إىل التطبيقات الدينية.
وأملح بعضهنَّ إىل أن أدائهنَّ سننهنَّ الدينية قد َّ
قل ُملكابدتهنَّ
يف التوفيق بني تجاربهنّ وإميانهنَّ بالله .فعن َد بعضهنَّ كان
انخفاض إميانهنَّ مؤقت ًة فقط ،ولكن عند اللوايت مل يتمكنَّ من
حل الخالف بني تجاربهم وإميانهم ،أو من استعادة استقرار
الديني السابق ،كان انخفاض إميانهنَّ مرتبطاً بأعراض
أدائهنَّ
ّ
القلق واالكتئاب .فكان بهنَّ حاجة إىل َّ
الطأمنة من املعارف
ٌ
َ
بعيدة عن متناولهنَّ – لتعينهم
شعرن أ َّنها
ا ُملقدَّ سة –التي
عىل معالجة املعتقدات الداخلية املرتبطة مبا ذقنَه من إساءة،
واملرتبطة ب َل ْو ِم ال َّن ْفس أيضاً.

َدعمٌ ُم َعر َقل

عبت بعض النساء يف الدراسة عن رغبتهنَّ يف التحدُّ ث عن
َّ
َ
شعرن أنهن
س
و
يف
الروحية
املكابدة
رسمي ،لكنهنَّ
طٍ
إرشاديٍّ
َ
َ
ٍّ
ال ينبغي لهنَّ الحديث عن املسائل اإلميان ّية .إذ قالت إحدى
ا ُملست َْط َلعات يف العراق« :هذا ِّبيٌ ،ألنهم حني يحدِّثوننا ال
يذكرون عن الدين شيئاً» .و ِم ُ
ثل ذلك ْأن قالت إحدى املشاركات
ٌ
ٌ
وأمثلة
«أقوال
تحب لو استعملت
يف الدراسة من سورية إ َّنها ُّ
دينية  ...يف العالج ،ألن شخص َّيتي متيل إىل اإلميان والدين».
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التنظيمية صاغت ما تعدُّ ه النساء حا ًال آمناً لإلفصاح .مثال
ذلك ،أ َّنه كثرياً ما كان ُيبنَى إدراك املالمح الدينية للمهاجرات
َ
ضمن
الاليت
يعربن الحدود يف تونس عىل مظهرهنَّ  ،ومل يتم ُت َّ
ُمراعا ُة الحاجات الدينية يف إجراءات التح ِّري عند االستقبال،
وال يف الفحوص الطب َّية ،وال يف أعامل َدعْم الحال النفسان َّية
االجتامع َّية .ومعظم النساء يف البلدان األربعة َذ َك َ
رن رغبتهنَّ
يف نوع أوسع من املشاركة اإلعان َّية التي تركز عىل زيادة أو
خارجي متعلق باإلميان الذي تع َّرض
استعادة الوصول إىل َدع ٍْم
ٍّ
الضطراب الشديد .ورغبت كثريات يف الوصول إىل أمكن ٍة ميكنهنَّ
التجمع مع نساء أخريات للصالة كام ُكنَّ يفعلنَ من قبل.
فيها
ُّ
وأما حالة النساء العابرات ،فكانت أمكنة الصالة فهيا أو القادة
الدينيني غري معلومة أو بعيدة ،وألنهم غري قادرات عىل بلوغ
أمكنة القادة الروح ِّينيَّ ،
ابات
ظل كثري منهنَّ يعانني اضطر ٍ
انفعالية مل ُت ّ
حل.
ومل يأخذ الدعم الذي كان متاحاً للنساء من املعونة ومقدمي
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية مل
خدمات َدعْم
َّ
يأخذ إىل حد بعيد يف الحسبان تأث َري اإلميان يف الضائقة النفسانية
وال أهمي َة تسهيل الوصول إىل املوارد الدينية للتك ُّيف ،وبدالً
من ذلك ُظنَّ َّأن القادة الدين ِّيني املحل ِّيني سيحتملون مسؤولية
مثل هذه الحاجات .وكان االستدالل عىل ذلك مرتبطاً يف كث ٍري
الح َياد وعدم التح ُّيز .لكن يف كث ٍري من
من األحيان مبخاوف ِ
الح ْجز واملخيامت
هذه السياقات –مثل مدن العبور ومراكز َ
ومواضع إعادة التوطني– كان وصول النساء إىل هؤالء األشخاص
أو املوارد ٌ
قليل ،أو أنهنّ ُأغ ِف ْلنَ أو استبعدن من الدَّ عم بسبب
جنسهنَّ  .ثم إن الذين لهم تفويض إنسا ّين والذين كان ميكن
يتوسطوا يف تحقيق تكافؤ الوصول مل يسألوا النساء يف
أن ّ
الدراسة عن حاجاتهنَّ الدينية وتجنَّبوا مناقشة شؤون اإلميان
يف التقديرات ُ
وخ َطط االستجابة .فكان من ذلك أنِ افتقر كث ٌري
عم
إىل
الدراسة
هذه
من النساء يف
الدَّ
الخارجي إلسرتاتيج َّيتهنَّ
ّ
يف التصدِّي لصعوبة معيشتهنَّ .

الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية
َدعْم َّ
املراعي لإلميان مع النِّساء ا ُمل ْس ِلامت

َ
هجرات ميكن أن ُي ِ َّ
ض،
صحيح ّأن
للم َّ
ٌ
تهميش املخاوف الدينية ُ
صحيح أيضاً َّأن املبالغة يف إبراز أهمية اإلميان عند فئة
ولكن
ٌ
من ّ
السكان أو يف إنشاء الفروض حول الحاجات الدينية عىل
أساس دين األغلبية– ميكن أن ُت ِض .وينبغي أن تكون املعونة
مستجيبة ملَنْ ير َغب وال يرغب يف الدخول بوج ٍه من الوجوه
الصحة
هذا ،ومييل مقدِّمو الخدمات الدوليون واملح ِّليون إىل تجنب يف اإلميان .وهكذا تبدأ مراعاة اإلميان يف املعونة و َدعْم َّ
هجرات :ما
الدخول يف شؤون الدين ،ومل يدخلوا فيها إال حني طلبت النساء العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية بسؤال ا ُمل َّ
ذلك رصاح ًة .ومع ذلك ،فإن مواقف املوظفني والسياسات أسباب مشكالتهنَّ يف رأيهنَّ  ،وما حلولها؟ وهل ُي ِرد َْن أن يكون
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والسنن الروحية ٌ
شأن ،إن
لِ ُّلغة الدينية والفاعلني الدينيني ُّ
ُو ِجدَت ،يف ِّ
حل مشكالتهنَّ ؟
الصحة العقل َّية والحال
عىل َّأن ُأ ُس َس مراعاة اإلميان يف َدعْم
َّ
ٌ
راسخة يف املبادئ والتوجيهات املنصوص
النفسان َّية االجتامع َّية
عليها يف املبادئ التوجيهية للجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات
الصح ِة العقل َّية والحالِ النفسان َّية االجتامع َّية يف
يف شأن َدع ُْم
َّ
الطوارئ 2.ففيها إرشادٌ إىل إرشاك الداعمني الدين ِّيني وإجراء
التقديرات التي تأخذ يف االعتبار القضايا والفاعلني الدين ِّيني،
و ُت ِرب ُز أهمي َة البناء عىل املوارد والقدرات املتاحة ،وعىل اإلسهام،
نشئ مزيد
ثم ُأ ِ
وعىل أنظمة الدَّ عم املتكاملة وحقوق اإلنسانَّ .
الصحة
اإلرشادات العملية سن َة  2018يف مراعاة اإلميان يف َدعْم َّ
العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية 3.وبعد أن استفدنا يف
هذه الدراسة من هذه اإلرشادات واملعطيات ،نقدِّم بني يديها
عدداً من التوصيات مبعاملة النساء ا ُمل ْس ِلامت خصيىص.

وينبغي مراعاة شأنِ التجارب السيئة املتعلقة بالهُو َّية الدينية
وبخاصة عند ا ُملع َّر َضات
عند تقدير ما للضائقة من أسباب أصل ّية،
َّ
لفظائع الحرب واالضطهاد الديني ،والتمييز الديني وال ِع ْرقي.
فتوسيع َف ْه ِم الوظائف اإليجاب َّية والسلب َّية للمعتقدات املحل َّية
يف ال َّذنب والعقاب اإللهي ،وتأثريها يف درجات ال َك ْرب وآليات
ني ا ُملرا ِع َ
التصدِّي لصعوبة املعيشة ،ميكن أن ُي ِع َ
ني عىل إعداد
استجابات ف ّعالة يف الرعاية.
ٍ
وميكن أن تكون ِف َرق َدعْم الحال النفسان َّية االجتامع َّية بني النظراء
التي ُت ِعدُّ ها النساء وتقودها ُمع ِّززاً قو ّياً ُلح ْسن الحال ،وال س َّيام إن
ُأد ِم َجت يف املشاريع التعليمية واملولِّدة لل َّدخْ ل .وأيضاً فقد تشتمل
هذه املبادرات عىل أعامل التصدِّي الديني لصعوبة املعيشة ،مثل
َدعْم األقران إلعادة أدا ِء الشعائر وإعادة إنشاء أمكن ٍة للمناقشة يف
شؤون اإلميان ومخاوف أخرى.
كاثلني ُرت ِلج KRutledge@qmu.ac.uk

وباحثة ٌ
ٌ
نائلة درجة
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية مديرة شؤون االستجابة للمعونة اإلنسانية،
ينبغي للفاعلني يف َدعْم
َّ
يتحملوا مسؤولية الدكتوراه ،يف جامعة امللكة مارغريت
أن
األخرى
املعونة
االجتامع َّية ويف ميادين
ّ
التقدير والتيسري وال َّرصد يف مساواة الوصول إىل املوارد
ب مع َسنْدرا إميان ِپ ْر ِتك S.M.Pertek@pgr.bham.ac.uk
واملواضع الدينية للنِّساء والرجال ،وأن يعملوا من ُق ْر ٍ
وباحثة ٌ
ٌ
نائلة درجة الدكتوراه ،يف
الزعامء الدينيني الرسم ِّيني وغري الرسم ِّيني ،وأن ُي ِق ُّروا بأن مستشار ٌة يف شؤون الجنسان َّية،
الوصول إىل املوارد الدينية يقوم عىل أساس الجنس .ومن جامعة ِب ْر ِم ِنغهَام
السياق
املهم تحديد الزعيامت الدين ّيات غري الرسم ّيات يف ِّ
يلجأن إليهنَّ النساء ُ
املَح ِّ
َ
األخ َر َيات يطل َ
عم محمد أبوهالل Mahilal3@gmail.com
يل الاليت
نب الدَّ َ
ومؤس ُس َّ
ُ
ّ
منظمة مستقبل سورية الزاهر
،
ين
نفسا
طبيب
والتنفيذ
َّصميم
ت
ال
يف
النساء
هؤالء
اك
رش
إ
و
والعاطفي.
الروحي
سوريّ
ٌ
ِّ
ِ
لربامج َدعْم الحال النفسان َّية االجتامع َّية ،ومنها التدريب عىل
عطا الله ِفتْس ِغي ُبون
اإلسعاف األو ّيل النفسا ّين.
Atallah.Fitzgibbon@irworldwide.org

نصيح يف إقامة املشاركات للشؤون اإلميان ّية ،يف ُم َّ
ص ُة ُم َّ
نظمة اإلغاثة
الصحة العقل َّية والحال
وظفي َدعْم
هذا ،وينبغي َت ْب ِ َ
َّ
ٌ
النفسان َّية االجتامع َّية بوجود ومالءمة التعاليم الدينية الرئيسة اإلسالمية عرب العامل
واألمثال املحل َّية التي يستعملها للتك ُّلف األفراد واملجتمعات
 .1اشتملت عىل  246امرأ ًة ،أكرثهنَّ مسلامت ( ،)96%والبقية َمسيح َّيات ،تقع ِسنُّهنَّ بني
املحلية .و ُي َ
ضاف إىل ذلك ،أنه ميكن أن يكون التَّعريف باألنبياء  18سنة و 64سنة .واشتملت الدراسة أيضاً عىل  22مقابل ًة ُقو ِب َل فيها مزاولون يف ميدان
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية.
والنساء الاليت ُيح َت َذى عىل مثالهنَّ يف الروايات الدينية مصدرا ً املعونة اإلنسانية و َدعْم َّ
للسلوان ،فهُم أيضاً عانوا التَّهجري واالضطهاد والفقدان .فلقد IASC (2007) IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial .2
ُّ َ
Support in Emergency Settings
َّ
الصح ِة العقل َّية
يؤدِّي توسيع مدارك املوظفني مبا تقدَّ م ذكره من أساليب (املبادئ التوجيهية يف اللجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات يف شأن َدع ُْم َّ
والحالِ النفسان َّية االجتامع َّية يف الطوارئ)
التص ِّدي لصعوبة املعيشة إىل تعزيز فاعل ّية الربامج.
الصحة العقلية أن ُي َ
نظر إىل ما ُيستع َمل
وينبغي يف أدوات
َّ
يف الضائقة من تعابري اصطالح َّية محل َّية ،يكرث أن َت ُب َّث اللغة
الصحة العقل َّية؛
الدينية يف أوصاف ما َيع ِرض يف وجوه اضطراب َّ
مثال ذلك َّأن َ
أهل العراق يقولون «الروح (تعبانة)» ويقصدون
بها االكتئاب.

bit.ly/IASC-MHPSS-guidelines
اقرأه باللغة العربيةbit.ly/IASC-MHPSS-guidelines-ar :
)Islamic Relief Worldwide and Lutheran World Federation (2018 .3
A faith-sensitive approach in humanitarian response: Guidance on mental
health and psychosocial programming.
الصح ِة
(طريقة مقارب ٍة تراعي اإلميان يف االستجابة اإلنسانية :اإلرشاد يف برامج َدع ُْم َّ
العقل َّية والحالِ النفسان َّية االجتامع َّية)
bit.ly/IRW-LWF-faith-sensitive-MHPSS-2018
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َش ُأن ال ُو َسطا ِء الثقاف ِّيني ووجوه مسؤول َّيتهم

إميييل ِفنَب ِلس وكا ِث ِرين َو ْيتهَوس و َك ْ ِتينا س ِبه ُْسو و ِل ْليان ِب ْت ِزي وأحمد الروسان وإستيفانو ِد َكارلو

ال َو َ
ساطة الثقاف َّية أمر عظيم َّ
الشأن يف تحسني الوصول إىل خدمات الصحة العقل َّية و َر ْفع جودتها.

َش ُأن الوسطاء الثقاف ِّيني عظيم

أطباء بال حدود/سارة كريتا

يتزايــد اإلقــرار بالحاجــة إىل الوســاطة الثقافيــة –وهــي َط ُ
للمهجريــن التــي تقتــي قضاءهــا فــوراً ،وال
ريقــة تقديــر حاجــات
َّ
مقاربــ ٍة تتجــاوز االقتصــار عــى خدمــات الرتجمــة– لقضــاء ســ َّيام فيــا يتعلــق بالضائقــة النفســان َّية.
هاجريــن َ
وطالِبــي ال ُّلجــوء والالجئــن 1.ويعمــل
حاجــات ا ُمل ِ
الوســطاء الثقافيــون مــع طائفــة عريضــة مــن َّ
املنظــات ،و ُي ِعــن بعــض الوســطاء الثقافيني األطبــاء أو العاملــن يف ميدان
ومنهــا املنظــات غــر الحكوميــة واملستشــفيات واملراكــز الصحــة العقليــة يف أثنــاء االستشــارة الفرديــة ،أو العمــل مــع
هجريــن يف الخدمــات الطبيــة النَّاجــن مــن التعذيــب والنســاء الــايت ا ُّت ِجــ َر بهــن .ويعمــل
الصحيــة والرشطــة ،ف ُي ِعينُــون ا ُمل َّ
هيئــات قانونيــة وأمنيــة ،ويقدمــون املعلومــات
وشــبه الطبيــة ،ويف تعزيــز الصحــة ،ويف الخدمــات النفســان َّية آخــرون مــع
ٍ
واملشــورة القانونيــة.
والرتجمــة يف أثنــاء جلســات االســتامع القانونيــة .فيرتجمــون
الــكالم واملفاهيــم بــن العمــاء ومقدمــي الخدمــات ،فهــذا
َــم ال َع ُ
ميــل وأن يقــد َر عــى الوصــول إىل الرعايــة
وقــد أجــرت منظمــة أطبــاء بــا حــدود ،التــي مــا تــزال يح ِّقــق أن ُيفه َ
هاجريــن يف جميــع إيطاليــا والدعــم الــذي يحتــاج إليــه.
ُت ِ
وصــل ُو ُجوهــاً مــن الدعــم ُ
للم ِ
منــذ ســنة  ،1999دراســ ًة لفهــم شــأن ال َوســاطة الثقاف َّيــة يف
الصحــة العقل َّيــة ولفهــم ا ُملتحدِّيــات ع ٌ
َمل صعب يثري االنفعاالت
بيســر إيصــال خدمــات َّ
ثــم َّ
إن العمــل صعــب عــى الوســطاء أنفســهم .فكثــراً مــا
وصــي خدمــات ال َوســاطة الثقافيــة ،ولتع ُّلــم
التــي تَعــرَ ُِض ُم ِ
َّ
ّ
وعــا يأتــون مــن جامعــات الالجئــن وقــد مــ ّر كثــر منهــم برحــات
املزيــد عــن خــرات مــن الوســطاء الثقاف ِّيــن أنفســهم
فصلــ ًة وتجــارب هجــرة مامثلــة ملــا مــ ّر بــه الذيــن يحاولــون َد ْع َمهــم
يحتاجــون إليــه يف الدَّ عــمُ 2.فأجــ ِريَ  25مقابلــ ًة ُم َّ
ُم ْمعنــاً فيهــا مــع وســطاء ثقافيــن وموظفــي َّ
منظمــة أطبــاء
َّ
واملنظــات
املؤسســات
بــا حــدود وا ُمل ِّ
خبيــن ال َّرئيســن مــن َّ
األكادمييــة الذيــن كانــوا خــراء يف اســتعامل الوســاطة الثقافيــة
3
هجريــن.
مــع ا ُمل َّ
التواصــل والرتجمــة مــن املهــات ال َّرئيســة يف عمــل ِّ
كل
ٌ
ٌ
وإعانــة عــى بنــاء ال ِّثقــة.
نافــع
وســيط ثقــايف ،ويف هــذا
تبــادل ٌ
َّواص ُ
ــل الثــا ّيث الــذي يحصــل بــن الوســطاء الثقاف ِّيــن
فالت ُ
وعمالئهــم وأعضــاء الفرقــة اآلخريــن (مثــل علــاء النفــس)
ٌ
عالقــة ثالثيــة عظيمــة األهم َّيــة ُت ِعــن املســتفيدين عــى
الوصــول إىل الخدمــات األساســية واإلفــادة منهــا .و ُت ِعــن هــذه
العالقــة عــى بنــاء الثقــة بــن الوســيط الثقــايف والعميــل،
ثــم التواصــل بــن العميــل و ُمقــدِّم الخدمــة.
ُحســن مــن َّ
فت ِّ
وكثــراً مــا يكــون الوســطاء الثقافيــون حلقــة الوصــل األوىل
بــن النــاس يتواصلــون مــع خدمــات الصحــة العقل َّيــة.
وكثــراً مــا يكــون الوســطاء قادريــن عــى تيســر َف ْهــم أكــر
وســ ْبقاً للحاجــات وعــى َمنْــع حصــول األخطــاء أو
مالءمــة َ
عــى تجنُّــب فــوات الفــرص للوصــول يف الوقــت املناســب
إىل الرعايــة والخدمــات .وكان هــذا االتصــال األ َّويل مفيــداً يف
وسيط ثقا ٌّيف من َّ
ٌ
منظمة أطباء بال حدود وهو يعمل مع ا ُملهجَّ رين يف إيطاليا.
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َ
يكــر أن
راضحــ ًة (صادمــة) ،فيصعــب عليهــم مــن َّأن أحــ َد القيــود عــى ذلــك َّأن العمــل بــدوام كامــل ليــس
تكــون ِ
وموضوعــي
مناســب
د
ــ
ع
ب
تعيــن
ثــم
ومهنــي بينهــم وبــن حــارضاً دومــاً للوســطاء الثقافيــن ،وهــذا إمنــا يــؤدي إىل شــعور
ُ
ٍ
َّ
ْ
ّ
ٍّ
ٍ
كل مــات ســبق ذكــره .وإذ قــد كانــوا مــ ُّروا بلجــوء صعــب يف كثرييــن منهــم بانتفــاء االســتقرار لحالهــم الوظيفــي أيضــاً.
إيطاليــا بأنفســهم ،فقــد جــاز أال يكونــوا متث ّبتــن مــن أنــه هل
ينبغــي لــه إخبــار عمالئهــم بهــذه التجــارب ،وإن كان كذلــك ثــم َّ
الصحــة
إن الوصــول يف الوقــت املناســب إىل خدمــات َّ
أســايس يف إيصــال
فكيــف؟ ف ُيتَّهمــون أحيانــاً بالتح ُّيــز أو ُيط َلــب إليهــم الكــذب العقل َّيــة لالجئــن وطالبــي اللجــوء ُمكــ ِّو ٌن
ّ
أو إخفــاء املعلومــات ،فيوضعــون يف موضــع صعــب جــدّ اً .الخدمــات الطب َّيــة األساســ َّية يف إيطاليــا ،كــا هــي الحــال
ٌ
يف ِّ
رضورة يف تحقيــق
كل مــكان آخــر .والوســطاء الثقافيــون
هــذا مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى قــال أحــد العاملــن يف ذلــك ولكــنَّ الضغــوط عليهــم وعــى شــأنهم ذاك كثــرة.
منظمــة أطبــاء بــا حــدود َّ
إن َكــ ْو َن بعــض الوســطاء الثقافيــن ومــن ا ُمل ِعينــات أيضــاً زيــادة الرتكيــز عــى التدريــب وتنميــة
وثــم أصبحــوا يف وضــع ُمســت ِقر املهــارات للوســطاء الثقاف ِّيــن وا ُمل َّ
وظفــن الذيــن يعملــون
ســافروا بالطريقــة نفســها َّ
«أمــر ذو رســالة َح َســنة للنــاس  ...فوجــود الوســيط هنــاك ،معهــم ،فمــن شــأن ذلــك أن ُيح ِّقــق وضوحــاً أحســن لشــؤون
َ
احتــال زيــادة ال ُّرضــوح
وج ْودتهــا ،و ُيق ِّلــل
ولــو مل يتحــدَّ ث يف بعــض األحيــان ،كان بالحــقّ ذا قيمــ ٍة زائــدة إيصــال الخدمــة َ
يف هــذه الحالــة ،إذ يق ِّلــل التو ُّتــر والخــوف.»...
النفســان َّية.
ٌ
وســيط ثقــايف أو إميييل ِفنَب ِلس emiliecvenables@gmail.com
هــذا ،وال يرغــب العمــاء دومــاً يف أن ُي ِعينهــم
أن يتواصلــوا معــه مــن ُقــ ْرب ،وال يرغبــون دومــاً يف التحــدث من وحدة لوكسمبورغ للبحوث العملية ،يف َّ
منظمة أطباء بال
بلغتهــم األ ّم يف أثنــاء الجلســات النفســان َّية أو الرسير َّيــة .وقــال حدود بلوكسمبورغ ،وقسم العلوم االجتامع َّية والسلوك َّية ،يف كلية
الصحة العامة ،بجامعة َك ْيب َت ْون
يف ذلــك أحــد الخــراء يف الوســاطة الثقافيــة ُمب ِّينــاً« :إ َّنهــا
َّ
لغــة َّ
جلديهــم» .و ُي ِّ
فضــل بعضهــم التعبــر عــن أنفســهم
باللغــة الفرنســية أو اإلنجليزيــة بــا وســيط ثقــايف ُي ِع ُ
ــن كا ِث ِرين َو ْيتهَوس kitwhitehouse@gmail.com
منظمــة أطبــاء بــا من وحدة لوكسمبورغ للبحوث العملية ،يف َّ
وصحيــح َّأن عنــ َد عُ مــا ِء َّ
منظمة أطباء بال
عــى الرتجمــة.
ٌ
حــدود أص ً
ــا الحــقُّ يف رفــض دعــم الوســيط الثقــايف يف أثنــاء حدود بلوكسمبورغ
جلســاتهم ،ولكــن هنــاك حاجــة إىل َمزيــ ِد عمــلٍ إلعالمهــم
ْسو caspissu@gmail.com
(وطأمنتهــم مــن َث َّــم) قواعــ َد الســلوك والرس َّيــة ،ذلــك ُي ِعينُهــم َك ْ ِتينا س ِبه ُ
ــن رغبتهــم يف أن ُي ِعينهــم وســيط ثقــا ّيف من بعثة إيطاليا ،التابعة َّ
عــى تقريــر أم ِرهــم ب َ
ملنظمة أطباء بال حدود
وأن يرفضــوا ذلــك.
ِل ْليان ِب ْت ِزي lilian.pizzi@gmail.com

نينــة للعمــاء ،من بعثة إيطاليا ،التابعة َّ
وصحيــح َّأن يف ُأل َفــة تجــارب الوســطاء ُط َم ٌ
ملنظمة أطباء بال حدود
ٌ
ولكــن التجربــة املشــركة بــن الوســطاء الثقافيــن والذيــن
يعينونهــم تجعــل عملهــم صعبــاً مــن حيــث االنفعــاالت ،أحمد الروسان ahmad.alrousan@rome.msf.org
احتــال مخاطــر ال ُّرضــوح (الصدمــات) غــر املبــارشة من بعثة إيطاليا ،التابعة َّ
َ
ملنظمة أطباء بال حدود
وتجعــل
قريــب التح ُّقــق جــداً .وقــد
ونفــاد الوســع غــر املبــارشة
َ
أخ ُ
َي ُ
ــذ الوســطاء الثقافيــون بإســراتيجيات شــخصية للتصــدِّي إستيفانو ِد َكارلو ste.dicarlo@gmail.com
دعــم الحــال النفســانية ا ُملد َمــج جيــداً من بعثة إيطاليا ،التابعة َّ
ملنظمة أطباء بال حدود
للصعوبــة ،ولكــن
َ
وا ِإلرش َ
اف رضوريــان لحاميــة الوســطاء الثقافيــن حاميــة
 .1نستعمل مصطلح «ال َو َس َ
اطة الثقافية» ومصطلح «الوسطاء الثقاف ِّيني» ونقصد بهام ما
ُ
ً
تتعلــق
ا
جــد
ــة
اس
حس
لقضايــا
ضــن
ر
ع
مل
ا
ام
ي
ســ
وال
كاملــة،
ُ
َّ َ
ب َّينته املبادئ التوجيهية يف َّ
َّ
َّ
منظمة أطباء بال حدود ح َ
ني أج ِريت الدراسة .فبعد الدراسة
صار ي َُشار يف الوصف الوظيفي ا ُملحدَّث إىل ال َو َساطة بني ال َّثقا َفات.
بالصحــة العقل َّيــة أو العنــف أو التعذيــب.
َّ
ويلــزم عقــد اجتامعــات منتظمــة بــن الوســطاء الثقافيــن
واملختصــن بالعــاج
ونظرائهــم –مثــل علــاء النفــس
ِّ
الطبيعــي أو األطبــاء– َ
قبــل ُم َفاع َلــة العمــاء وبعدَهــا .عــى

 .2يطيب لفرقة البحث أن تُع ِرب عن تقديرها وُجُ و َه اإلسهام الق ّيم للمشاركني يف الدراسة،
وتقديرها َدع َْم َّ
منظمة أطباء بال حدود يف إيطاليا .ونشكر بخاص ٍة لف َرن ِْش ْس َكا زوكارو
وأدولني ِد ْغ َرت َي ْيه دع َمهام وإسها َمهام يف هذه الدراسة البحثية.
 .3انظر ال َع ْرض هنا .https://f1000research.com/slides/5-1331
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والصحة العقل َّية عند الالجئات ونساء املجتمعات ا ُمل ِضيفة
العنْف عىل املرأة
ُ
َّ

وأنجال بوراسا
ألينا ُبتْس ور ِاسيل َب َردَا ِ

هجرات لخطر العنف
تتفاقم وجوه الخلل يف القوة واملساواة بني الجنسني فتُع ِّرض النساء والفتيات ا ُمل َّ
عليهنَّ بسبب وجوه الضعف املتعلقة بالحالة القانون َّية واألمن االقتصادي والوصول إىل الخدمات وأحوال
الس ُبل التي تقضها بها حاجات ِّ
كل
املعيشة .ومن املهم َفهْم عوامل الخطر والحامية وتحديدها لتحسني ُّ
من الالجئني واملجتمعات ا ُمل ِضيفة.

أجرت ّ
منظمة أبعاد ،وهي منظمة لبنانية تعمل عىل جميع
جوانب الوقاية من العنف الجنسا ّين عىل املرأة واالستجابة
له ،1ومعها معهد املرأة العاملي ومقره الواليات املتحدة ،2أجريا
استطالعاً لالجئات السوريات والنساء اللبنانيات والفلسطينيات
الصحة
ل َف ْهم تجاربهنَّ يف العنف الجنسا ّين عىل املرأة ويف َدعْم َّ
العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية .وقد ُأج ِري االستطالع
يف أيار/مايو سنة  2019مبعاونة أكادمي َّيات ومقدِّمات خدمات
الصحة
لبنان ِّيات يف ميدان العنف الجنساين عىل املرأة و َدعْم
َّ
مبعطيات
ثم استُك ِم َل
ٍ
العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّيةَّ .
نوعية ُج ِم َعت يف مناقشات دارت بني ِف َرق الرتكيز وقادة املجتمع
املح ّ
يل ومزاولني يف ميدان العنف الجنسا ّين عىل املرأة و َدعْم
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية وأفراد املجتمع وذكرت ّ
كل من النساء اللبنانيات والسوريات طبيعة التَّع ِزيز
َّ
املح ّ
لح ْسن الحال املرء ِّ
الصحة البدنية والصحة العقل َّية ،وكيف ميكن أن
يل ،وذلك لفهم تصوراتهم ُ
ولكل ُمع ِّوق املتبادل بني َّ
ِّ
نسقة يف هذين القطاعني 3.متنعهنَّ اإلصابة بأمراض مزمنة أو علل جسدية من االعتناء
وكل العوامل يف تدعم الخدمات ا ُمل َّ
الصحة العقل َّية يف هيئة
بأنفسهنَّ  ،وكيف ميكن أيضاً أن تظهر آثار َّ
ومن بني  969امرأة قد ُقو ِب َلت ،ذكر  %90منهنَّ أنهن يعانني أعراض جسدية.
من مشكالت خطرية بسبب واحد أو أكرث من وجوه ضعفهنَّ
يف محيطهنَّ  :انعدام األمن الغذايئ ( ،)%71والصحة البدنية وجوه استجابة النِّساء
( ،)%62واالنفصال من األرسة ( ،)%56والسالمة واألمن حيث كان عدد النساء السوريات الاليت التمسنَ خدمات االستجابة
َي ِع ْشنَ ( .)%50وحدَّ دت املشاركات يف مناقشات ِفر َقة الرتكيز ِق َّل َة للعنف ،وبخاصة خدمات دعم الحال النفسان َّية االجتامع َّية أو
الصحة العقل َّيةَ ،
الوصول إىل املوارد املالية وقلن إ َّنه السبب ال َّرئيس يف وجوه
أكث من عدد النساء اللبنانيات اللوايت التمسنَ
َّ
الضعف هذه بني املجتمعات ا ُمل ِضيفة ومجتمعات الالجئني ذلك ،عىل َّأن عدد النساء اللبنانيات الاليت التمسنَ مزي َد التعليم
األسايس
شائع بني هذه الفئة من والتدريب املهني أكرث من النساء السوريات .وكان العائق
بالسواء .والعنف الجنسا ّين عىل املرأة ٌ
ّ
َّ
السكان .فقد أشار أكرث من ُ�ث ُل ِث النساء إىل أ َّنهن تزوجن قبل أن الذي اعرتض البحث عن الخدمات هو َّأن النساء إمنا مل يكن يعرفن
يبلغ السنة  18من عمرهنَّ  ،وأكرث من ثالثة أرباع النساء الاليت أن الخدمات حارضة ،ييل ذلك اعتقادهنَّ بأ َّنهن ال يحتجن إىل
لهن رشيك أو سبق أن كان لهنّ رشيك ُق ْلنَ إ َّنهن تع َّرضن لعنف خدمات ملعالجة العنف .و ِم ْثل ذلك َّأن العامل األسايس الداعم
وجهة بوضوح إىل الناس
ثم إن لطلب اإلعانة هو أن تكون الخدمات ُم َّ
العشري ،ونصفهنَّ تع َّرضن لذلك يف خالل السنة املاضيةَّ .
مثانية نساء من ِّ
كل ع َ َ
َشة نساء عانني عُ ن َْف العشري انطبقت من مشاربهم وحاالتهم ،وال س َّيام للنَّساء السوريات .وهذا متَّصل
حاالتهن عىل معايري الضائقة الشديدة 4.وأيضاً فالسيطرة بكيفية اإلعالن عن الخدمات ،ومكان وجودها (مثال ذلك أن
ٌ
القرسية
عامل َخ ِطر ُم ِهم للضائقة النفسان َّية .وكان الزواج تكون حارض ًة يف مراكز املدن أو بالقرب من املستوطنات التي
القرسي أو زواج األطفال أحد أكرب عوامل الضائقة النفسان َّية مع يعيش فيها الالجئون) ،وكيفية هيكلتها (مثال ذلك أن ُتقدَّم يف
ضغط هائل عىل الفتيات العرائس ،فكان لذلك أثر يف عالقتهن مراكز قامئة برأسها أو َ
داخل مراكز «جامعة ِّ
لكل الخدمات» تديرها
بالزوج وبأطفالهن يف املستقبل.
وصيل الخدمة اآلخرين).
الحكومة مع عد ٍد من ُم ِ
هذا ،وعدد النساء السوريات اللوايت انطبقت حاالتهنَّ عىل معايري
الضائقة النفسان َّية الشديدة أكرث عدد النساء اللبنانيات يف ذلك.
وقد ُف ِّس هذا االختالف يف ِف َرق الرتكيز فقيل إ َّنه ناجم عن الضغط
والح ْية يف الحارض واملستقبل،
أو القلق جلبه ُمج ِهدٌ ما ّيل وأرسيَ ،
واالنفصال من األرسة ،وال َو ْصم املرتبط بصفة الالجئ .وارتبط
وجود مشكل ٍة خطرية يف ُبع ٍد واحد فقط من وجوه االستضعاف يف
البيئة املحيطة مبعدّل أعىل بكثري من الضائقة النفسان ّية الشديدة
بالقياس إىل الاليت ليس فيهنَّ مشكالت خطرية .وكان عدد وجوه
الضعف التي تسبب مشكالت خطرية مرتبطاً ارتباطاً قو ّياً بزيادة
معدالت الضائقة النفسان َّية الشديدة.
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وقد بحثت معظم النساء عن املؤاساة يف دينهن ليتصدَّ ْين
للعنف .فكانت الصالة اآلل َّي َة املشرتكة الوحيدة للتصدِّي
لصعوبة املعيشة بني املشاركات يف االستطالع و ِف َرق الرتكيز.
ووصفت إحدى النساء تجربتها يف األخذ بالوجوه الروحانية
للتصدِّي لصعوبة التجارب اليومية ،قالت« :أصعد إىل حافة
أقعدُ وأرشب كوب شاي من
الــوادي وأخاطب الله تعاىلُ .
ِّ
وأدخن سيجارة ،وأرصخ ما وسعني ُّالــراخ ،ثم
األعشاب،
أعود».
وقد َ
ذكرن َّأن آل َّيات التص ِّدي لصعوبة املعيشة كانت مفيد ًة يف
العثور عىل عمل ،وإرشاك قادة املجتمع املسؤولني عن األمن
يف مستوطنات من خيام غري الرسمية ،واستعامل ُمخ ِّففات
نحو من ثالثة أرباعهنَّ أنهنَّ طلنب
اآلالم أو أدوية أخرى .وقال ٌ
َ
ووجدن دعم الحال االنفعال َّية من
املشورة يف ما ينبغي ِف ْع ُله
املق َّربني منهنَّ مفيداً .وقد وصفنَ البكاء أو َت ْرك الحبل للمشاعر
بأ ّنهام «ال طائل دونهام» ذلك َّأن «ال َك َم َد باقٍ يف النفس».
موظفي َّ
وتشري األدلة املَرو َّية من َّ
منظمة أبعاد إىل أن وجوه
الضعف قد زادت زياد ًة ب ّينة بني جميع سكان لبنان منذ
أن َج ِم َعت املعطيات يف أيار/مايو  ،2019إذ فقد كثري منهم
دخلهم ،وأبلغت النساء عن ارتفاع معدالت العنف الجنسا ّين
عىل املرأة والضائقة النفسان َّية .وقد تفاقمت هذه الحال منذ
االنفجار الذي وقع يف بريوت يف  4آب/أغسطس  2020ومنذ
َّ
فسعَ االنهيار
تفشت جائحة داء ُ
الح َمة التاجية (كوڤيد ُ َ ،)19
االقتصادي يف لبنان ،وعزل الناجيات من العنف الجنسا ّين عىل
ِّ
املترضرات وأنظمة
املرأة مع مرتكبيه ،وإنشاء حواجز ماد ّية بني
دعمهنَّ  .ويضاف إىل ذلك ،أنه عُ ِّلقت كثري من الخدمات أو
ُك ِّيفت يف أثناء الجائحة ،فضاقت ُس ُبل الناجيات.
عىل أنه خرج عن ِف َرق املناقشات املر ّكزة أن عُ ِل َمت معاين
الصحة
كلامت مثل الضغط والغضبُ ،
فع ِر َف أنها مرتبطة بسوء َّ
العقل َّية .وقد ال يشري هذان املصطلحان يف اللغة اإلنجليزية إىل
الصحة العقل َّية ،ولكن يف هذا السياق متيل النساء إىل
نزاع
َّ
التهوين من أعراضهنَّ بسبب ال َو ْصم والضغط االجتامعي عىل
أن « ُتق ِّوين َ
جأشهنَّ » أو أن «تستجمعنَ عَزمهنَّ » أو كام يقال
لهنَّ بالعام َّية (شدِّي حالك).

التَّوصيات
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كلفة النَّقل) .وينبغي تأمني وسائل النَّقل ورعاية األطفال ما
أمكن .وميكن أن ُتزا َد مسارات اإلحالة بني مقدِّمات الخدمات
الصحة العقل َّية والحال
يف العنف الجنسا ّين عىل املرأة و َدعْم
َّ
النفسان َّية االجتامع َّية ،وذلك بضامن تحقيق خدمات مناسبة
للسن .فكثرياً ما كانت الخدمات مثل دعم الحال النفسان َّية
ِّ
السن ،ولكنها مل
االجتامع َّية متاحة للبالغني الشباب ومتوسطي ِّ
السن.
تكن متاحة دوماً لألطفال واملراهقني وكبار ِّ
أشــارت املشاركات يف فرقة الرتكيز إىل ال َو ْصم الهائل
وقد
ِ
الصحة العقل َّية ،ونقص مقدِّمات
املتعلقة بال ِتامس خدمات
َّ
الخدمة املؤهَّ الت ،وانتفاء األمكنة اآلمنة التي تحفظ فيها
الرس َّية يف املخيامت ،وقلنَ إن كل ذلك عوائق أمام الرعاية.
ات ُط ُر ُق املقاربة ا ُملبت َدعَة ،مثل
ويجوز أن تعالج هذه ا ُملقل َق ِ
استعامل خدمات الهاتف املحمول ذات الح ّيز املادي اآلمن
والحافظ للرس َّية لتقديم الخدمة.
وهناك حاجة إىل جلسات توسيع املدارك ملعالجة مسألة إلقاء
اللوم عىل الناجيات (أي إلقاء اللوم عىل الناجيات من العنف
الجنسا ّين عىل املرأة يف تجربتهن ا ُمل َّرة ،وهو ما له سوء أثر يف
صحتهن العقل َّية ويؤدي أيضاً إىل استمرار ال َو ْصم) وال يقترص
َّ
قصدها عىل أفراد املجتمع املح ّ
يل ولكن تشمل أيضاً مقدِّمات
الخدمات أنفسهم .وينبغي للفاعلني يف ميدان العنف الجنسا ّين
عىل املرأة االستمرار يف عقد جلسات توسيع املدارك عىل صعيد
املجتمع املح ّ
يل يف الجنسان َّية والعنف الجنسا ّين عىل املرأة،
إضاف ًة إىل اإلقرار بالضائقة النفسان َّية واالستجابة لها ،وتقديم
الصمود لصعوبة املعيشة واألحوال .وينبغي
آليات داعمة يف ُّ
ُ
َّدريبات ال ِوقاي َة من االستغالل واالنتهاك الجنس َّي ْي
أن تشمل الت
واالستجابة لهام ،وال س َّيام يف األزمة االقتصادية الراهنة .وينبغي
للفاعلني يف ميدان العنف الجنسا ّين عىل املرأة أن يستم ُّروا
السوء الجسامن َّية
يف عقد جلسات توسيع املــدارك يف آثار ُّ
والنفسان َّية واالجتامع َّية التي يخ ِّلفها الزواج القرسيّ والزواج
املبكر .وينبغي أن تتوىل الحمالت املجتمعية إزال َة ال َو ْصم من
الصحة العقل َّية باستعامل مصطلحات
املحادثات الدائرة حول َّ
محل َّية متَّصلة باألمر .ذلك َّأن املصطلحات املتداولة ل َو ْصف
الصحة) بني هؤالء َّ
السكان منحرفة
الصحة العقل َّية (أو اعتالل َّ
َّ
عن املصطلحات السائدة (مثل االكتئاب) .وقد ه َّون كثري من
الصحة العقل َّية
املشاركات يف ِف َرق الرتكيز من تجاربهنَّ يف
َّ
َ
ألطف أو ُمكنَّيات (مثل ضغط
باستعاملهنَّ مصطلحات
العامي) لوصف أعراض أكرث ِحدَّ ة ،كالقلق َّ
الشديد.
باملعنى
ّ

ينبغي أن تسعى مقدِّمات الخدمات إىل تقديم خدمات شاملة،
منخفضة الكلفة أو بال تكلفة ،يف العنف الجنسا ّين عىل املرأة
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية ،مع دعم وميكن إذا ُض ِمنَت إتاحة الخدمات للجميع بوضوح أن
ويف َدعْم َّ
اإلحاالت ،يف أمكنة آمنة ،مو َّزع ًة بحسب مقتىض الحال (لتقليل ُت ِعني عىل معالجة املع ِّوقات التي تحول دون وصول أفراد
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املجتمع ا ُمل ِضيف والالجئات والعامالت يف املنازل املهاجرات
إىل الخدمات ،فكثري منهنَّ سيكون لهنَّ معرفة قليلة بهذه عاملَ ُة بحوث ،يف معهد املرأة العاملي
َّ
الخدمات أو اعتقاد َّ
السكان َّية غري مقصودة
بــأن فئتهنَّ
اسيل َب َردَا rbarada@gm.slc.edu
ر
بالخدمات.
ِ
مستشار ٌة يف الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنس َّي ْي والعنف
مهمة العرتاض تأثري وجوه الضعف الجنسا ّين عىل املرأة ،يف َّ
ٌ
منظمة أبعاد مبنطقة الرشق األوسط
وأعامل التمكني االقتصادي
يف البيئة املحيطة .وينبغي أن ُتق ِّلل مثل هذه الربامج ما وشام ّيل إفريقيا
أمكن التقليل من خطر العنف الجنسا ّين عىل املرأة الناتج عن
أنجال بوراسا
ة
نشئه َدخْ ل املرأة يف الشؤون الجنسان ّي
ا ُملتحدِّي الذي قد ُي ِ
ِ
السائدة ،وذلك بإجراء تقدير شامل للجنسان َّية وللعنف abourassa@gwu.edu @ABourassaMPH
ٌ
ٌ
مشاركة ،يف معهد املرأة العاملي
باحثة
عالم إعداد الربنامج ورصدها وتقوميها،
الجنسا ّين عىل املرأة ِإل ِ
تقني من الفاعلني يف ميدان العنف الجنسا ّ
عىل
ين
مع توجي ٍه ّ
 .1انظر أيضاً .www.fmreview.org/detention/anani
املرأة.
 .2معهد بحوث مق ّره جامعة جُ ْرج واشنطن
ألينا ُبتْس apotts@gwu.edu @alina_potts

وأخــراً ،من املهم اإلقــرار َّ
بأن عند الالجئات وجوه ضعف
ُمحدَّ دة ،وقد َي ُكنَّ أكرث ارتياحاً لطلب الدعم من مقدِّمات
الخدمات الاليت يأتني من املرشب نفسه الذي أتني منه ما
إن إرشاك األعضاء السوريات من َّ
ثم َّ
املنظامت
است ُِط َ
يع ذلكَّ .
اإلنسانية يف توسيع املدارك أو الخدمات األخرى ،أو العمل
مع مق ِّدمات الخدمات السوريات غري الرسميات أو قائدات
املجتمع املح ّ
يل ،لبناء الثقة مع أفراد مجتمع الالجئني ،ميكن أن
ُي ِعني عىل معالجة هذه املسألة.

https://globalwomensinstitute.gwu.edu/
 .3سيصدر ّ
عم قريب مؤ َّلف بالنتائج ك ِّلها راجعه األقران.
 .4استُع ِم َلت أَدا ُة تقدي ٍر من ِمقياس ِك ْس َلر للضائقة النفسان َّية ( )K6+لقياس الضائقة
النفسان َّية.
انظر:
Segal S P, Khoury V C, Salah R and Ghannam J (2018) ‘Contributors
to Screening Positive for Mental Illness in Lebanon’s Shatila Palestinian
)Refugee Camp’. The Journal of Nervous and Mental Disease 206(1
(املساهمون يف تح ِّري اإلصابة باملرض العق ّ
يل يف مخ َّيم شاتي ًال لالجئني الفلسطين ِّيني يف
لبنان) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28976407

الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية ُب ُطرق مجتمع َّية
مقاربة َد ْعم َّ
يس َيان ومارين راغونو وهَ ْيدَا ِريدَه وغو ِل َيا ِلمو س ِكي ِنينَا
رس ِ
ِد ِم ْ ُتو ِن ِ

ال تسمح قيود التشغيل يف السياقات اإلنسانية دوماً بتخصيص الوقت واملوارد الكافية لألعامل التشاركية
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية.
التي ال غنى عنها يف إنشاء ُط ُرق مقاربة مجتمعية ل َدعْم َّ
رهقات املرتبطة به مصاد َر استقرار الناس
ُيق ِّوض التَّهجري وا ُمل ِ
مثل الهوية الفردية والجامعية ،والشعور باملكان واالنتامء،
الصحة
والحالة القانونية واالجتامعية .وميكن أن ُي ْر ِج َع َدعْم
َّ
العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية استعادة اإلحساس بال َع ْيش
الطبيعي ،وأن َ
يأل َم الجروح الجامعية ،وأن يدعم الهوية الفردية
والجامعية.
بنيات يف عالقات
ولكنّ االستجابات اإلنسانية تقوم عموماً عىل
ٍ
اضيع َّية أكرث من تقدير
قوة ال مساواة فيها .و ُتقدَّ ر الخربة املَ َو ِ
املعارف املحلية ويف بعض األحيان ُتف َرض .ويكرث أن ال يشرتك
الذين هم األكرث تأ ُّثراً بالربامج يف إعدادها وتنفيذها وتقوميها،
وتكون املنظامت مسؤولة أما َم الجهات املانحة ال حرصاً أما َم

ِّ
املترضرة باألزمة التي توصل إليها الخدمة.
املجتمعات املحل َّية
الصحة العقل َّية ،للثقافات وأنظمة املعتقدات
ويف ميدان
َّ
وحرك َّيات (دينام َّيات) القوة تأث ٌري شديدٌ يف تصور األمراض،
ومنها األعراض ،ويف َص ْوغ االستجابات ،ومنها العالجات ووجوه
ُّ
التدخل يف الحال النفسان َّية .لذلك هناك خطر متأصل يف برامج
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية يف األحوال
َدعْم
َّ
ات
املقتضية للمعونة اإلنسانية ،ويتمثل هذا الخطر بتكرار َح َرك َّي ٍ
َّ
حمل ٍة للمشكالت لوجوه ُّ
الصحة العقل َّية
التدخل اإلنساين ورعاية َّ
بالسواء من خالل أ) الرتكيز عىل وجوه ضعف املهاجرين قرساً،
َّ
وإهامل صمودهم وفاعل َّيتهم ،ب) و َف ْهم االستجابة ّ
للشدائد
الطب الحيوي ،و ُي َ
خاطر بذلك ِب َع ِّد املشاركني
بطريقة مقارب ٍة يف ّ
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية
يف برنامج َدعْم
َّ
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ني للمشاركة املجتمعية ،وينبغي أن يكون َّ
املوظفون
مرىض نفسان ِّيني ،ج) َّ
ثم إنشاء أنظمة االعتامد عىل املعونة درجات متك ٍ
واضحني يف شأن قيودهم.
التي ُت ِديم حرك َّيات القوة التي ال مساواة فيها.

وإحدى طرق التغ ُّلب عىل هذه املخاطر أ َّنه بدالً من دعم طريقة مقاربة مجتمع َّية يف
ِّ
السودان
املترضرة باألزمة يف بناء استجاباتها
املجتمعات
الخاصة بنغالديش وجنوب ُّ
ّ

للشدائد ،ينبغي أن ُتستع َمل طريقة مقاربة مجتمعية؛ أي
طريقة مقاربة تقوم عىل فهم أن املجتمعات ميكن أن تكون
سائقات إىل رعاية نفسها وتغيري نفسها ،وينبغي أن تشارك
ٍ
الصحة
مشارك ًة مفيد ًة يف جميع مراحل االستجابة ل َدعْم
َّ
العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية.

الصحة العقل َّية
هذا ،وتتم ِّيز طرق املقاربة املجتمعية ل َدعْم
َّ
والحال النفسان َّية االجتامع َّية بأ َّنها:
تعي أهمية االستجابة الجامعية للشدائد وللتَّامسك
االجتامعي يف تقرير ُح ْسن حال الفرد واملجتمع،
التخصصات املراعية
و ُتف ِّعل أنظمة الدعم املتعددة
ُّ
للسياق ،ا ُملعتمدَة عىل وجوه القوة القامئة للمجتمعات
املحلية املترضرة ،بدالً من االقتصار عىل إيصال الخدمات
يف االستجابة لل َع ْجز الناجم عن الطوارئ،
وتدعم العمل التشار َّ
يك للمجتمعات املحل َّية يف جميع
مراحل املشاريع،
وتقصد إىل استعادة أو تعزيز البنيات الجامع َّية والن ُُّظم
1
ٌ
وح ْسن الحال.
الجامعية التي هي
رضورة للحياة اليومية ُ
وقد حدَّ دت املنظمة الدولية للهجرة سبع درجات مختلفة
من مشاركة املجتمع املح ّ
الصحة العقل َّية
يل يف برامج َدعْم
َّ
والحال النفسان َّية االجتامع َّية 2.أ َّما الدرجات الثالث ُ
األ َول،
فحني ال يكون للمجتمعات املحل َّية قوة يف ا ِّتخاذ القرار ،إ ّما
أن ُتشا َر َك املجتمعات املحل َّية يف املعلومات وإما أن ُتج َمع
َص عىل مشاورتها .وأما الدرجات التاليتان
منها وإما ُيقت َ َ
فأوالهام حني ُتشا ِرك املجتمعات املحل َّية يف تخطيط األعامل
ولكن تظل قوتها قليلة (وهــذه ُتع َرف باسم املشاركة
املجتمعية «الوظيفية») وثانيتهام حني تشارك املجتمعات
املحل ّية مشاركة تا ّمة يف أعامل ُصنْع القرار (وهي املشاركة
«التفاعلية») .وتتم َّيز الدرجتان الباقيتان ِمبلك َّية املجتمع
املح ّ
يل ،إذ تتحكم املجتمعات امللح َّية يف صنع القرار وتعمل
الهيئات عمل ا ُمل َي ِّسات ،وتتميزان أيضاً بالتَّمكني ،إذ تكون
املجتمعات املحل َّية قادرة عىل االستجابة لحاجاتها الحال َّية
الصحة العقل َّية
بدعم خارجي قليل .عىل َّأن برامج َدعْم
َّ
ٍ
والحال النفسان َّية االجتامع َّية ينبغي أن تقصد دوماً إىل

و ُت ِّ ُ
بي برامج املنظمة الدولية للهجرة يف بنغالديش وجنوب
السودان رضورة التقدير التَّشار ِّ
يك ا ُملست ِمر وأهم َّي َة العمل مع
املجتمع املدين وأصحاب املصلحة الحكوميني يف قطاع َدعْم
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية ،وذلك ألجل
َّ
بناء القدرة عىل إيصال الخدمات ومتكني تبادل املعارف التي
ستستم ُّر بع َد ِّ
تدخلٍ من وجوه ُّ
كل وج ِه ُّ
الصحة
التدخل يف َدعْم َّ
العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية.
نحو من  720ألفاً عىل التقريب
ففي بنغالديش ،حيث هُ ِّج َر ٌ
الصحة العقل َّية والحال
من الروهينغيا ،تعمل ِفــ َرق َدعْــم
َّ
النفسان َّية االجتامع َّية من املنظمة الدولية للهجرة مع ُمتط ِّوعني
مجتمع ِّيني من الروهينغيا واملجتمعات ا ُمل ِضي َفة ،فيعملون مع
املعالجني التقليديني والزعامء الدينيني ومع غريهم .وإذ قد كانت
إسرتاتيجيات التصدِّي لصعوبة املعيشة التي حدَّ دتها املجتمعات
والسنن
املحل ّية َّ
تضمنت االعتامد عىل الدعم األرسي واالجتامعي ُّ
الدينية املتَّبعة ،فقد ركزت ال ِف َرق عىل تسهيل األعامل الجامعية
التي ا ُملنص َّبة عىل ِح ْفظ الرتاث الثقايف والشعائر واالحتفاالت.
وتضمنت هذه األعامل إِنشا َء مطابخ جامعية ،وتيسري الحوار
َّ
األرسي ،وعقد مراسم ِّ
الشفاء ،وإنشاء مركز اسمه مركز الذاكرة
الثقافية .فكان يف املطابخ والحوار األرسي أحيا ٌز آمنة ملناقشة
لحة ،ويضاف إىل ذلكَّ ،أن التجمع غري الرسمي يف عملٍ
املسائل ا ُمل َّ
تقليدي عزَّز الشعور باالنتامء للجامعة .وقد اشتملت احتفاالت
الشفاء عىل ُمك ِّون قوي بني األجيال وسمحت ألفراد املجتمع
بالتفاعل مع رواياتهم التاريخية وهويتهم الثقافية واملجتمعية،
وكذلك بزيادة فرص التواصل االجتامعي .وأتاح مركز الذاكرة
والح َرف التقليدية وإنتاجها و َع ْرضها
الثقافية بجمعه الفنون ِ
منص ًة تشاركية ألفراد مجتمع الروهينغيا تحفظ لهم الشعور
بالهوية والرتاث الثقايف ،وكذلك تضمن استمرار ذلك يف أجيال
الشباب.
وثبت أن الحفاظ عىل الهوية الجامعية والرتاث الثقايف ُمك ِّونات
وح ْسن الحال النفسان َّية
الصحة العقل َّية ُ
ال غنى عنها يف استعادة َّ
االجتامع َّية والحفاظ عليهام عند األفراد وعند مجتمع الروهينغيا
األوسع.
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية
وكثرياً ما تؤكد برامج َدعْم
َّ
االجتامع َّية أم َر االستدامة بتعزيز أنظمة الخدمات الصح َّية
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واالجتامع َّية .ففي جنوب السودان ،حيث يحتاج سبعة ماليني مع الفاعلني الوطن ِّيني فيسرتُّون يف تقديم الخدمات مبج ّرد خروج
ونصف مليون من الناس ( )7.5إىل معونة إنسانية ،منهم مليون الرشكاء يف املعونة اإلنسان َّية.
وثالثة أعشار املليون ( )1.3من مجموع مليون وستّة أعشار
الصحة العقل َّية والحال
املليون ( )1.6من النازحني الداخل ِّيني يف البلد ،وال ميكن الوصول فطريقة املقاربة املجتمع َّية ل َدعْم
َّ
َّ
ٌ
رضورة يف دعم ُص ُمود األفراد واملجتمعات
الصحة العقل َّية النفسان َّية االجتامع َّية
السكان يف خدمات
فئات عريض ٍة من
إىل
ٍ
َّ
ٌ
الصحة
همه يف وفاعل َّيتهم يف سياقات التَّهجري،
للهجرة
الدولية
املنظمة
برنامج
يركز
لذلك
القامئة.
ورضورة يف إتاحة َدعْم َّ
ّ
تعزيز البيات األرسية واملجتمعية والدعم ،مبشاركة مقدِّمي العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية للناس من مشارب مختلفة
ٌ
رضورة يف
ثم هي
الخدمات الصح َّية واالجتامع َّية العاملني اليوم .هذا ومع تقديم ليأيت الدَّ عْم ُخ ُلق ّياً ومالمئاً للثقافة ومستداماًَّ ،
هجرة يف أمكنة تشبه معالجة ُح ْسن الحال النفسان َّية االجتامع َّية عند الفرد واملجتمع
باشة للمجتمعات ا ُمل َّ
الربنامج خدمات ُم ِ
َ
وسع نطاق وجوه ُّ
داخل البنيات االجتامعية والسياسية واالقتصادية األوسع التي
تدخله يف سنة  2017لتشمل بناء
املخيامتَّ ،
وصحيح أن سياقات الطوارئ وبنيات
هجرين.
القدرات ألصحاب املصلحة الحكوم ِّيني ،ولتخدم املجتمعات تؤثر يف َع ْي ِش ا ُمل َّ
ٌ
ا ُمل ِضيفة .وبتعاونٍ قا َم بني الربنامج ووزارة الشؤون الجنسانية املعونة اإلنسان َّية عموماً يكرث أن ال ُّ
تحث عىل مقاربة َدعْم
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية ُ
بط ُرق مجتمع َّية،
والطفل والرعاية االجتامعية ،يشتمل الربنامج اليو َم عىل 35
َّ
املجتمعي ُّ
يظل ممكناً ِفع ُله إذا دخل الفاعلون
عم
ختصاً اجتامعياً من وزارة الدولة يف واو يف غر ّيب بحر الغزال،
الدَّ
ولكنَّ
ُم ّ
َ
َّ
ام لعمل َّ
فكان عملهم مت ِّم ً
موظفي املنظمة الدولية للهجرة يف يف العمل مع املجتمعات املحل َّية وضمنوا أن يتحقق يف إعداد
عب عن حاجات املجتمعات املحل َّية نفسها ومواردها.
َدعْم َّ
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية .وقد أسهم الربامج ما ُي ِّ
هذا يف االحرتاف والخربة العملية لهذه ال ِفر َقة ،بالتدريب يف
أثناء العمل الذي يجمع بني العمل االجتامعي ومهارات َدعْم غو ِل َيا ِلمو س ِكي ِنينَا contactpss@iom.int @metonimia
للصحة العقل َّية واالستجابة النفسان َّية
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية مثل معالجة
رئيس ،يف القسم العاملي َّ
َّ
ٌ
الحاالت الفردية ،واإلسعاف النفسا ّين األو ّيل ،واملشورة األساس َّية ،االجتامع َّية والتواصل بني الثقافات
واإلحالة.
مارين راغونو contactpss@iom.int

للصحة العقل َّية واالستجابة النفسان َّية
ويركز
ُّ
همهم عىل بناء االعتامد عىل مستشار ٌة ،يف القسم العاملي َّ
املختصون االجتامع ُّيون َّ
الذات وال َفاعل َّية عند أفراد املجتمع املح ّ
يل .فباستمرار حضورهم االجتامع َّية والتواصل بني الثقافات
ومشاركتهم اكتسبوا ثق َة قادة املجتمع املح ّ
يل وأفراده ،ففسح
ُ
ْ
يس َيان dnersisian@iom.int
رس
ن
و
ت
م
د
وتعاطي
املبكر
ذلك ملناقشة املواضيع املهمة ،مثل الحمل
ِ
ِ ِ ِ ِ
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية،
املخدرات والعنف بني الشباب ،ولإلحالة إىل الخدمات املناسبة مدير برنامج َدعْم َّ
يف بنغالديش
عند الرضورة.
َّ
الصحة هَ ْيدَا ِريدَه hrieder@iom.int
وموظفو َدعْــم
املختصون االجتامع ُّيون
ويتشارك
ُّ
َّ
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية،
العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية يف العمل عىل تيسري مديرة برنامج َدعْم َّ
جلسات الحوار بني األجيال يف املجتمعات ا ُمل ِضيفة ومناطق يف جنوب السودان
العودة ،فيعملون إما مبارش ًة وإما مبعاونة َّ
املنظامت الوطنية
خصص من َّ
خصص َّ
املنظمة الدول َّية لل ِهج َرة
للشباب من األمكنة مثلام ُي َّ
غري الحكومية .و ُي َّ
من
ن
الس
كبار
يلقاه
ما
مثل
مظاملهم،
عن
السن للتعبري
ِّ
لكبار ِّ
IASC Community-Based Approaches to MHPSS Programmes: .1
الشباب
يلقاه
وما
األرسة،
نظام
داخل
والتواصل
االحرتام
عدم
A Guidance Note
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية :مذ ّكرة
من اإلهامل .وهذا العمل إمنا يقتيض ليك ينجح وقتاً و ُيك ِّرر (طرق املقاربة املجتمعية ل َدعْم َّ
إن العمل مع إرشادية)
َّ
ثم َّ
املوظفون زيارة األرس واملجتمعات نفسهاَّ .
bit.ly/IASC-MHPSS-community-based
َّ
الصحية
الرعاية
في
موظ
من
وغريهم
ني
ي
االجتامع
ني
املختص
ِّ
ِّ
IOM (2019) Manual on Community-Based MHPSS in Emergencies and .2
والخدمات االجتامعية يضع األساس للمشاركة املجتمعية التي Displacement
املجتمعي يف الطوارئ والتَّهجري)
الصحة العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية
الصحة العقلية والحال (دليل َدعْم َّ
ِّ
يسوقها التَّمكني يف إعداد الربامج ل َدعْم َّ
َّ
www.iom.int/mhpsed
ثم و ُتت َبادل املعارف
النفسان َّية االجتامع َّية ،فتُن َق ُل املوارد من َّ
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الن ُ
الصح ِة العقل َّية والحالِ النفسان َّية االجتامع َّية
َّشاط ال َب َد ُّين و َد ْع ُم َّ

ُهس َيا و َد ْي ِڤي ڤان َكمب ُفرت
يسن وصابرينا إرم ِ
سيمون رو ِز ْن َب ْوم وأ َل ْستا أَ ْي َجا و ِل ْسيل سنايدر وأج َو ْنغ وا ِريَا وهُ ْويل كو ِل ِ

الصحة
النَّشاط البد ّين (ومنه الرياضة) إسرتاتيجية مبن َّية عىل األد َّلة ولكنها غري ُم َق ِّر بها يف حامية َدعْم َّ
هجرين.
العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية وتعزيزها بني ا ُمل َّ
يتزايــد يف العــامل رسيعــاً اإلقــرار بالعالقــة بــن الصحــة البدنيــة
وح ْســن الحــال النفســان َّية االجتامع َّيــة .وإذ
والصحــة العقليــة ُ
قــد كانــت الصحــة العقليــة ،مثــل الصحــة البدنيــة متامــاً،
مســأل ًة شــاملة كان لعــد ٍد كثــر مــن القطاعــات والهيئــات
والجهــات الفاعلــة لهــا ٌ
شــأن يف تحقيــق النتائــج املثــى يف هــذا
هجريــن .وتتزايــد يف البيئــات ذات املــوارد العاليــة
للم َّ
امليــدان ُ
متخصصــن بالنَّشــاط
واملنخفضــة وجــوه إدمــاج مزاولــن
ِّ
تدريــب عــى الصحــة العقليــة يف ِفــ َرق ُمتعــدِّدة
البــدين مــع
ٍ
التخصصــات ُتعــزِّز ُح ْســن حــال الصحــة العقليــة والحــال
ُّ
النفســان َّية االجتامع َّيــة .ويجــب النظــر يف فــرص مامثلــة
هجريــن مــن أجــل تعظيــم األثــر املحتمــل للنشــاط البــدين
للم َّ
ُ
الصحــة العقل َّيــة والحــال
مــن حيــث هــو إســراتيج َّية ل َدعْــم َّ
النفســان َّية االجتامع َّيــة.

وكثــراً مــا ُي َ
نظــر إىل النشــاط البــدين 1عــى أنــه ركــنٌ يف
الوقايــة مــن األمــراض غــر الســارية وعالجهــا ،ومــع ذلــك
َّ
هجــرون
فأكــر
الســكان اســتضعافاً يف جميــع العــامل ،ومنهــم ا ُمل َّ
والنِّســاء واملع َّوقــن مــن ذوي االحتيــاج ،كثــراً مــا يكونــون
أبعــد مــا يكــون مــن الوصــول إىل النشــاط البــدين يف الربامــج أو
إىل البنيــة التحتيــة أو الفــرص .عــى َّأن هنــاك قيمــة واضحــة
يف َج ْعــل ُّ
تدخــل النشــاط البــدين ُمك ِّونــاً دَيدَن ّيــاً مــن مك ِّونــات
الصحــة العقل َّيــة
رعايــة الصحــة العقل َّيــة –مثــل إيصــال َدعْــم َّ
هجريــن.
والحــال النفســان َّية االجتامع َّيــة– عنــد ا ُمل َّ
هــذا ،والنَّشــاط البــدين إســراتيجية ُمج َّربــة للوقايــة مــن
وجــوه االضطــراب العق ّ
ــي وعالجهــا ،ولتعزيــز ُح ْســن الحــال
بالجامعــة .وهــذا
والتَّواصــل االجتامعــي ،ولتعزيــز الشــعور َّ
يشــمل تخفيــف عــبء االضطــراب العق ّ
ــي بتخفيــف أعــراض
االك ِتئــاب وال َق َلــق وال ُف َصــام ْ
اب ال َكــ ْر ِب التَّــايل لل َّر ْضــح
واض ِطــر ِ
ووجــوه اضطــراب يف اســتعامل املــوادّ 2.وتشــر األد ّلــة إىل أنــه
يف فوائــد الصحــة العقل َّيــة نــوع النشــاط البــدين أو ِشــدَّ ته ّ
أقــل
أهميــ ًة مــن جملــة الوقــت الــذي ُي َ
قــى فيــه .ومــن العوامــل
ال َّرئيســة أيضــاً وضــع التمتُّــع يف األولويــة ،وتعزيــز الكفــاءة
الذاتيــة (إميــان الفــرد بقدرتــه عــى تحقيــق أهــداف أدا ٍء
مع ّينــة) ،والتفضيــل الشــخيص ،وهــذه ُم ِشــرات إىل مشــاركة
طويلــة األمــد يف النشــاط البــدين.

َّ
ٌ
الصحــة
وللمنظمــة الدول َّيــة للهجــرة
هــذا،
دليــل يف َدعْــم َّ
املجتمعــي يف الطــوارئ
ــة
ي
االجتامع
ة
ي
النفســان
والحــال
ــة
العقل َّي
َّ
َّ
ِّ
يحتــوي عــى فصــلٍ مخصــوص بال ِّرياضــة وال َّلعــب 3.و ُي َقــ ُّر فيــه
أن النشــاط البــدين والرياضــة ميكــن أن ُيعــ َّدا جــزءاً مــن دعــم
املجتمــع واألرسة (وهــا الطبقــة الثانيــة مــن الهــرم الــذي ذكرتــه
الصحــة العقل َّيــة
اللجنــة الدامئــة املشــركة بــن الهيئــات يف َدعْــم َّ
والحــال النفســان َّية االجتامع َّيــة) ،ومــن الدَّعــم املر َّكــز غــر
تخصــص (وهــو يف الطبقــة الثالثــة) ،ومــن الرعايــة املتخصصــة
ا ُمل ّ
الصحــة العقل َّيــة والحــال النفســان َّية االجتامع َّيــة أيضــاً
ب َدعْــم َّ
(وهــي يف الطبقــة الرابعــة مــن هــرم اللجنــة الدامئــة املشــركة
بــن الهيئــات) 4.وميكــن أن تكــون ألعــاب املهاجريــن وأنشــطتهم
البدنيــة جــزءاً مه ً
ــا مــن ماضيهــم وأن ُتســ ِهم يف ِح ْفــظ الثقافــة
واال ّتصــال برسد ّيــات ا ُملســتق َبل يف األمل ِّ
والشــفاء .وأيضــاً ميكــن
مهــم يف اندمــاج
أن يكــون للرياضــة والنشــاط البــدين شــأن
ّ
هجريــن يف املجتمعــات.
ا ُمل َّ
هــذا وإضافــ ًة إىل تخفيــف أعــراض وجــوه االضطــراب العق ّ
ــي،
ُتظ ِهــر أد ّلــة ناشــئة أن النَّشــاط البــدين يقــي مــن النوائــب
الصحــة العقل َّيــة .وأمــا األطفــال ا ُملع َّرضــون
املســتقبلية مــن ســوء َّ
ألحــداث ضائــرة بالطفولــة ،فتعــد مشــاركتهم يف الرياضــة
ٍ
الجامعيــة واقيــ ًة لهــم مــن وجــوه االضطــراب العق ّ
ــي يف
املســتقبل .ومياثــل ذلــك َّأن املشــاركة يف الرياضــة ُم َقــ ٌّر بأنهــا
الع ُمــد الســتّة لتنشــئة طفوليــة َح َســنة:
بالغــة يف األهميــة يف ُ
الكفــاءة والثقــة بالنفــس والشــخصية والصــات ،والرحمــة
والتع ُّلــم .ويضــاف إىل ذلــك اإلســهام يف التنميــة االجتامعيــة
واالنفعاليــة لألطفــال يف جميــع األعــار فيــا لــه تع ُّلــق بحــل
النِّــزاع ومبــادئ اإلنصــاف وتنميــة َم َلكــة املبــادرة والقيــادة
والتواصــل غــر العنيــف.

الصحة العقل َّية والحال
النشاط البدين و َدعْم َّ
النفسان َّية االجتامع َّية وسياقات املعونة اإلنسانية

الروهنغيــا يف بنغالديــشَ :و َجــ َد تقديــر رسيــع ُأجــ ِري يف ُك ْكــس
بــازار ســنة َّ 2019أن الجئــي الروهنغيــا حــ َّددوا النشــاط البــدين
بأنــه إســراتيجية نفســان َّية اجتامع َّيــة أعانتهــم عــى تخفيــف
«التوتــر» ،وهــو تعبــر محــي عــن الضائقــة 5.وكان نقــص
املــوارد (ومنهــا األمكنــة وا ُملعــدِّات) أكــر عائــق أمــام ا ُملشــار َكة
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عــى الرغــم مــن الدعــم القــوي للنشــاط البــدين مــن
قــادة املجتمــع املح ّ
ــي .وأيضــاً فقــد كان الوصــول ُمق َّيــداً
لجامعــات محــدّ دة ،ومنهــا املع َّوقــن مــن ذوي االحتيــاج
وكبــار الســن النســاء (وذكــرت النســاء بســبب املخــاوف
األمنيــة واملواقــف الثقافيــة) .ويقــدِّ م تقريــر التقديــر
الصحــة العقل َّيــة والحــال
توصيــات ملوصــي خدمــات َدعْــم
َّ
النفســان َّية االجتامع َّيــة ،ومنهــا إبــراز األلعــاب واألنشــطة
الصحــة
الالئقــة بالثقافــة ،وضــان تدريــب موظفــي َدعْــم
َّ
العقل َّيــة والحــال النفســان َّية االجتامع َّيــة عــى فوائــد
النشــاط البــدين وعــى إدراكهــم إياهــا ،واســتعامل األمكنــة
الصالحــة للنســاء واألطفــال ُتقــدّ م فيهــا برامــج نشــاط بــدين
6
خصصــة لها َتــن الفئتــن.
ُم َّ

كالميب أَ ْيد:
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الالجئــن .و ُتل ِقــي النتائــج األوليــة لتقويــم برنامــج كالميــب
أَ ْيــد الضــو َء عــى إســهامه يف تعزيــز عالقــات أحســنَ بــن
الالجئــن واملجتمعــات ا ُمل ِضيفــة ،إذ يتحــدَّ ى وجــوه التح ُّيــز
الجنســا ّ
ين ويزيــد الكفــاءة الذاتيــة.

العالج بالركمجة:

تســتعمل الركمجــة (أي ركــوب املــوج) للفئــات الســكانية
الصحــة والتَّمكــن واإلرشــاد
املســتضعفة يف العــامل لتعزيــز
َّ
واإلدمــاج املجتمعــي وإقامــة املشــاركة .فمــع مبــادئ
برامــج العــاج بالركمجــة والتع ُّلــم منهــا وإنشــاء املنظمــة
أســاس لوضــع برامــج
الدوليــة للعــاج بالركمجــة 7نشــأ
ٌ
الصحــة العقل َّيــة،
النشــاط البــدين التــي لهــا أهــداف يف
َّ
وأســاس لقويــم هــذه الربامــج وتوســيع نطاقهــا.

ٌ
أرسنَل لكرة القدم ومنظمة إنقاذ الطفل:
()ClimbAid
منظمــة غــر ربحيــة للرياضــة ألجــل نادي ِ

تدخ ً
الصخــور ُّ
ــا يف
التنميــة ،تســتعمل محــاكا َة تســ ُّلق ُّ
الصحــة العقل َّيــة والحــال النفســان َّية االجتامع َّيــة.
حــال
َّ
يســمى «الصخــرة
مــا
عــى
لبنــان
يف
برنامجهــم
ويشــتمل
َّ
املتدحرجــة» ،وهــو هــي جــدار تســ ُّلق ُمتحــ ِّرك يتيــح
الصحــة العقل َّيــة والحــال
التســ ُّلق ا ُمل ِعــن عــى َدعْــم
َّ
النفســان َّية االجتامع َّيــة وغــره مــن األنشــطة البدنيــة
َّ
املحليــن ومجتمــع
الســكان
لألطفــال والشــباب مــن
ِّ
َّ
منظمة كالميب أَيْد/جَ ْيم ُِسن ُش ْلتز

تس ُّلقٌ بقصد َدعْم الحال النفسان َّية االجتامع َّية تجريه َّ
منظمة كالميب أَيْد يف سعدنايل بوادي البقاع يف لبنان.

35

نشــئ برنامــج كوتشــنغ فــور لَ ْيــف (Coaching for
ُأ ِ
 ،)Lifeوهــو نتائــج مشــاركة بــن فريــق كــرة قــدم محــرف
َّ
لبحــث أجرتــه منظمــة
ومنظمــة غــر حكوميــة ،اســتجاب ًة
ٍ
الصحــة
إنقــاذ الطفــل ،فــكان الربنامــج إســراتيجية يف َدعْــم َّ
العقل َّيــة والحــال النفســان َّية االجتامع َّيــة ملعالجــة العواقــب
الســ َّيئة بعــد تعــ ُّرض األطفــال للتو ُّتــر تع ُّرضــاً ُمتَامديــاً.
وقــد ُجــ ِّرب املــروع أ ّول مــرة يف األردن وإندونيســيا،

35

36
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مفوض َّية الالجئني/حسني بيضون

«ح َني أركب املَوْجَ ينرصف ذهني عن ِّ
كل يش ٍء آخر» .قالها عيل ،وهو الجئ سوريّ ابن  16سنة يركب املَ ْوج يف جية بجنو ّيب بريوت.

وهــو يســتعمل كــرة القــدم إلعانــة األطفــال عــى تنميــة
مهاراتهــم يف إدارة االنفعــاالت والتواصــل وا ِّتخــاذ القــرار
وتقديــر الــذات حــق قدرهــا وتدبــر الحــال يف النِّــزاع.

املنافسة يف مقابلة ا ُملشار َكة يف أوغندا:

ليــس ّ
ــر
كل برامــج الرياضــة التــي غرضهــا التنميــة تأث ٌ
الصحــة العقل َّيــة واملخرجــات النفســان َّية
َح َســن عــى
َّ
تبــن َّ
أن دوري كــرة القــدم التنافــي
االجتامع َّيــة .إذ َّ
الصحــة العقل َّيــة
يف شــايل أوغنــدا كان لــه أَثــ ُر ســو ٍء يف
َّ
لــأوالد املشــاركني .وتلقــي التوصيــات الناتجــة عــن ذلــك
الضــو َء عــى الحاجــة إىل تحســن القــدرات املحليــة وتوفــر
املــوارد للنشــاط البــدين الرتفيهــي غــر التنافــي ،وعــى
الرياضــن
دريــب ا ُملد ِّربــن
ــج يف الربنامــج َت
ِّ
ُ
أهميــة أن ُيد َم َ
الصحــة العقل َّيــة والحــال
واملحرتفــن الرياض ِّيــن عــى َدعْــم
َّ
8
النفســان َّية االجتامع َّيــة.

ؤسسة األوملب َّية لالجئني:
ا ُمل َّ

أس َســتها ســنة
)َّ (The Olympic Refuge Foundation
تدعــم بالرياضــة
 2017اللجنــة األوملبيــة الدوليــة حتّــى
َ
الحاميــة والتنميــة والتمكــن عنــد األطفــال والشــباب

املســتضعفني .فــكان مــن ذلــك أن نشــأت (عُ ــدَّ ة الرياضــة
ألجــل الحاميــة :إعــداد الربامــج مــع الشــباب يف مواضــع
التَّهجــر )9وكانــت نتــاج تعــاونٍ متعــدِّ د الهيئــات بــن
مفوض َّيــة الالجئــن واللجنــة األوملبيــة الدوليــة ومنظمة أرض
يــم لتطويــر مــور ٍد عم ّ
ــي
النَّــاس (ُ )Terre des Hommesأ ِق َ
تتحســن ا ُملخ َرجــات
للمزاولــن العاملــن يف الرياضــة حتَّــى
َّ
العــدَّ ة
َّهجــر.
للشــباب الذيــن يعيشــون حــال الت
وتتضمــن ُ
ّ
ًّ
ك ًال إرشــاداً نظريــاً وإرشــاداً
عمــا خطــوة خطــوة .وبعــد
العــدَّ ةُ ،أط ِلــقَ بيــت األفــكار ()Think Tank
نجــاح تطويــر ُ
ؤسســة األوملب َّيــة لالجئــن يف متوز/يوليــو .2020
التابــع ا ُمل َّ
و ُق ِصــد بــه إىل توضيــح شــأن الرياضــة مــن حيــث هــي
الصحــة العقل َّيــة
إســراتيجية قامئــة عــى األدلــة ل َدعْــم
َّ
والحــال النفســان َّية االجتامع َّيــة للصحــة ،مــع دعمهــا توليــد
ؤسســة
األدلــة واملــوارد .ويشــتمل بيــت األفــكار التابــع ا ُمل َّ
األوملب َّيــة لالجئــن مم ِّثلــن عــن مياديــن متن ّوعــة ،ومنهــا
والتخصصــات
التنميــة الدوليــة وســياقات الطــوارئ،
ُّ
الرسيريــة (مثــل الطــب النفــي ،وعلــم النفــس ،والعــاج
الطبيعــي ،ووظائــف التمريــن يف األعضــاء) ،وحاميــة
الطفــل ،والتعليــم ،وبرامــج مــا بعــد النّــزاع .ويف هــذا التنوع
ٌ
فرصــة إلســقاط كثــر مــن ا ُملن َعــزَالت القطاعيــة املعروفــة
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يف الســياقات اإلنســانية ،وســ ُي ِعني عــى تحقيــق نتائــج
ملموســة ذات قــ ّوة كامنــة شــديدة التَّأثــر.

أج َو ْنغ وا ِريَا ajwang.warria@wits.ac.za

ٌ
رئيسة ،يف جامعة ِو ْت َوا ِتررساند
محارض ٌة

الصحة
إدماج النشاط البدين يف قلب دَعْ م
َّ

يسن H.Collison@lboro.ac.uk
هُ ْويل كو ِل ِ

ٌ
رئيسة ،يف معهد األعامل الرياضية ،بجامعة لوبورو يف
محارض ٌة
العقل َّية والحال النفسان َّية االجتامع َّية
للمزاولــن يف ميــدان دعْــم الصحــة العقليــة لندن
ممكــنٌ
َ
َّ
َّ
ــن
ي
الرياض
واملزاولــن
ــة
ي
االجتامع
ة
ي
النفســان
والحــال
َّ
َّ
ِّ
ُهس َيا
صابرينا إرم ِ
الذيــن يعملــون يف ا ُملجتمعــات املحل َّيــة ا ُمل َّ
هجــرة أن shermosi@umich.edu @HermosillaSabri
يجعلــوا القــ ّوة الكامنــة للنشــاط البــدين عــى حاميــة ُمح ِّقق ُة بحوث ،يف جامعة ِم ِش َغن
وح ْســن الحــال النفســان َّية
وتعزيــز
الصحــة العقل َّيــة ُ
َّ
أعظــم مــا تكــون بعــدَّ ة مــن ُّ
الطــ ُرق .أولهــاَ ،د ْي ِڤي ڤان َكمب ُفرت davy.vancampfort@kuleuven.be
االجتامعيــة–
َ
الصحــة العقليــة @DavyVancampfort
أنــه كــا ينبغــي تدريــب مــزاويل َدعْــم
َّ
َّ
والحــال النفســان َّية االجتامع َّيــة عــى املبــادئ األساســية بروفيسو ٌر مساعد ،يف قسم التَّأهيل والعلوم بجامعة لوڤان ،ويف
للطب النفيس التابع لجامعة لوڤان
لتعزيــز النَّشــاط البــدين ،ينبغــي تدريــب املهنيــن الذيــن املركز الجامعي ّ
يوصلــون النَّشــاط البــدين والربامــج الرياضيــة عــى  .1يُقصَ د بالنَّشاط البد ّين َّ
كل حركة جسامن َّية ومنها الرياضة والتمرين.
األقــل لدعــم الحــال Ashdown-Franks G et al (2020) ‘Exercise as Medicine for Mental .2
ّ
املبــادئ واملهــارات األساســية يف
and Substance Use Disorders: A Meta-review of the Benefits for
اإلســعاف
ذلــك
ومــن
األساســية،
النفســان َّية االجتامع َّيــة
)Neuropsychiatric and Cognitive Outcomes’, Sports Medicine 50(1
األويل النفســا ّ
ين .وثانيهــا ،أنــه ُيحتَــاج إىل قــد ٍر أســايس (التَّمرين من حيث هو دواء لوجوه االضطراب العق ّ
يل واضطراب استعامل املوادّ :مراجعة
العصبي النفسان َّية وال ِعرفان َّية)
مــن البنيــة التحتيــة لتقديــم إليصــال األنشــطة البدنيــة ُمرت ِّفعة لفوائد ا ُملخ َرجات
ّ
https://link.springer.com/journal/40279/volumes-and-issues/50-1
والربامــج الرياضيــة وضــان أن ال ُيه َمــل أكــر النــاس www.iom.int/mhpsed .3
أن مــن الــرورة أن ُي َّ
اســتضعافاً .وثالثهــاّ ،
فكــر فيــا IASC (2007) Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in .4
وســع خدمــات النشــاط Emergency Settings pp11–13
ُ
ت
وأن
األصحــاء
بعــ َد الشــ َّبان
َّ
الصح ِة العقل َّية
(املبادئ التوجيهية يف اللجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات يف شأن َدع ُْم َّ
َ
االحتيــاج،
ذوي
مــن
قــن
و
واملع
النســاء
لتشــمل
البــدين
َّ
والحالِ النفسان َّية االجتامع َّية يف الطوارئ)
وذلــك بأمــان وبوجــه مناســب .وآخرهــا ،أنــه ميكــن أن bit.ly/IASC-MHPSS-guidelines
خصيــى– اقرأه باللغة العربية:
يتيــح النشــاط البــدين –والرياضــات الجامعيــة ِّ
bit.ly/IASC-MHPSS-guidelines-ar
ينبغــي
لســ ُبل املعــاش التــي
فرصــ ًة لإلرشــاد
ٍ
ومســارات ُ
Wells R et al (2019) ‘Physical activity as a psychosocial intervention .5
النظــر فيهــا عنــد َو ْ
ضــع برامــج النشــاط البــدين بغيــ َة among Rohingya refugees in Bangladesh: a rapid ecological community
الصحــة العقل َّيــة والحــال النفســان َّية االجتامع َّيــةassessment’, Intervention 17(2) .
َدعْــم
َّ
(النشاط البدين من حيث هو تدخُّ ل يف الحال النفسانية االجتامعية عند الالجئني
َّ

سيمون رو ِز ْن َب ْوم

s.rosenbaum@unsw.edu.au @simon_rosenbaum

ٌ
مشارك ،يف كلية طلب النَّفس ،بجامعة إنيو ساوث
بروفيسو ٌر
بسدْين
ويلز ِ
أ َل ْستا أَ ْي َجا aager@qmu.ac.uk @AlastairAger

الصحة والتنمية العامل َّي ْي ،يف جامعة امللكة
بروفيسو ٌر ،يف معهد ّ
مارغريت

ِل ْسيل سنايدر les@redbarnet.dk @LeslieMSnider

الصحة العقل َّية والحال
مدير ٌة ،يف الجمعية التعاونية ل َدعْم َّ
النفسان َّية االجتامع َّية ،التي ُت ِضي ُفها َّ
منظمة إنقاذ الطفل يف
الدامنارك

َّ
بيئي)
الروهنغ ِّيني يف بنغالديش :تقدير
مجتمعي رسيع ّ
ّ
bit.ly/Intervention-Wells-et-al-2019
Ahmed M S et al (2019) ‘Sports and physical activity in psychosocial .6
interventions with adolescent groups of the Rohingya community
in Bangladesh: potential, limitations and critical factors for success’,
)Intervention 17(2
(الرياضة والنشاط البدين يف التدخالت يف الحال النفسان َّية االجتامع َّية لفئات املراهقني من
مجتمع الروهنغيا يف بنغالديش :اإلمكان وال ُق ُيود والعوامل الحاسمة للنَّجاح)
bit.ly/Intervention-Ahmed-et-al-2019
https://intlsurftherapy.org .7
Richards J et al (2014) ‘Physical fitness and mental health impact of a .8
sport-for-development intervention in a post-conflict setting: randomised
controlled trial nested within an observational study of adolescents in
)Gulu, Uganda’, BMC Public Health 14(1
(تأثري اللياقة البدنية والصحة العقلية لتدخُّ ل الرياضة بغي َة التنمية يف أحوال ما بعد
ُداخل دراسة قامئة عىل املالحظة للمراهقني يف جولو
ال ّنزاع :تج ِربة عشوائية ُمرا َقبة ت ِ
بأوغندا) bit.ly/BMCPublicHealth-Richards-et-al-2014
bit.ly/Sport-for-protection-toolkit-2018 .9
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من موضع إىل مكان :نظرات ميدان ّية يف تك ُّيف األمكنة الصالحة لألطفال يف زمن
الح َمة التاجية (كوڤيد )19
داء ُ

َجهْنا ِم ِت ْز ِلر وإمييلني غابريل وفريدا ميويبي و ِك ِڤن َسا ِڤج

باشة،
صحيح أن دا َء ُ
ٌ
الح َمة التاجية (كوڤيد  )19ال ُي َرى منه اليو َم خطر عىل األطفال ،ولكنّ آثا َره غري ا ُمل ِ
وح ْسن أحوالهم النفسان َّية االجتامع َّية قد تكون عميقة .ولذلك ميكن أن
من حيث جائح ِته ،يف َع ْيشهم ُ
ً
تكون األمكنة الصالحة لألطفال أعظم شأنا ،وال س ّيام يف سياقات التَّهجري املهلهلة.

ُّ
األمكنـة الصالحـة لألطفـال هـي إحـدى أكثر وجـوه
التدخـل النفسـانية االجتامعيـة عنـد األطفـال ،مـع تخفيـف األخطار يف
اإلنسـا ّين ا ِّتخـاذاً يف َدع ِْـم األطفـال الالجئين
الح َمـة التاجية؟
واملهجريـن انتقـال عـدوى داء ُ
َّ
َـح أحيـا ٌز ماد ّيـة آمنـة
والعنايـة بهـم وحاميتهـم ،ففيهـا ُتفت ُ
ومسـتقرة لألطفـال يكونـون فيهـا يف حـال حسـنة ويبلغـون َ َ
فشعنـا يف َ ْسبر إمـكان وكيف ّيـة تحقيـق ذلـك يف األمكنـة
ً
مـن التنميـة مبلغـاً
عظيما .وتتمثـل األهـداف األساسـية مـن الصالحـة لألطفال (يف برنامج االسـتجابة لالجئين يف غرب النيل
األمكنـة الصالحـة لألطفـال يف تعزيـز حسـن الحـال النفسـانية بأوغنـدا) ضمـن تجربـة عشـوائية مراقبـة ابتدأت سـنة .2018
االجتامع ّيـة عنـد األطفـال ،لتكـون مبنزلـة آليـ ٍة تقـي من سـوء ومـع إعلان الجائحـة يف شـهر آذار/مـارس سـنة  ،2020أمـرت
املعاملـة واالسـتغالل والعنـف ،ولتحشـد الجامعـات يف دعـم الحكومـة األوغنديـة بإغالق ّ
كل املؤسسـات التعليميـة مبا فيها
األطفـال ورعايتهـم وحاميتهـم 1.ولألمكنـة الصالحـة لألطفـال مـن أمكنـة صالحة لألطفال .ومل يسـمح إال باسـتمرار الخدمات
ٌ
تتغير؛ التـي ُتعـدُّ يف الضرورات و ُمنق َذات الحياة .وإ ّنـا اآلن معتمدون
إصـدارات محمولـة ،إال أنهـا كثيراً مـا تكـون ثابتـة ال ّ
ٌ
جملـة مـن األنشـطة املنظمـة واللعـب الحـر ّ
ففيهـا
مما على عملنـا الراهن يف تقريـر أفضل السـبل إىل تكييف األمكنة
ّ
يحـث األطفـال على إنشـاء روابـط قو ّيـة بأقرانهـم وبالبالغني ،الصالحـة لألطفـال حتّـى تعالـج الحاجـات الحال ّيـة يف الصحـة
الوظيفية،
والكتابـة
اءة
ر
القـ
مهـارات
ّز
ز
ويعـ
ويحسـن أحوالهم العقليـة والحـال النفسـانية االجتامعيـة عنـد األطفـال وأرسهم
ّ
النفسـانية االجتامعيـة.
الح َمـة التاجيـة (كوڤيد  )19ويف سـياقه .ومن هذه
بسـبب داء ُ
التجربـة أخرجنـا أربـع جمـلٍ مـن التوصيـات يف تكييـف وضع
الصحة الربامـج لألمكنـة الصالحـة لألطفـال ،ويف تحديـد ُطـ ُرق التع ُّلـم
على ّأن مـا ُد ِر َج بـه مـن منـاذج إعـداد الربامج يف َدعْـم َّ
َ
داخـل
عـد لسـياقات املختلفـة ا ُملسـتع َملة أو التـي ميكـن أن يبلغهـا األطفـال
العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية االجتامع َّيـة مل ُي َّ
الح َمـة التاجيـة (كوڤيـد املجتمعـات املحلية.
األوبئـة ،مثـل إيبـوال أو جائحـة داء ُ
 ،)19إذ ُي َ
ؤخ ُـذ يف هـذه السـياقات بتدبري الصحـة العامة ا ُملن ِقذ
ٌ
للحيـاة بغيـ َة تقليـل انتقال عدوى الـدا ِء فت َ
شـديدة حُ ْسن حال ا ُملرا ِعني
ُرض ُب قيودٌ
قـات جديـدة
على الحركـة والتفاعـل االجتامعـي وإيصـال الخدمـات.
ُره ٍ
أخبر أكثر مـن ُ�ث ُلـث األطفـال وا ُملرا ِعين مب ِ
َ
الح َمـة التاجية
ترهـق املراعين أو ّمتـس الرعايـة يف جائحـة داء ُ
الح َمة التاج َّية (فيروس كورونا) ،حيث يضط ُّر (كوڤيـد  .)19ومـن ذلـك إغلاق الكنائـس وإغلاق الحـدود
ويف ُل ّجـة جائحـة ُ
يف ُّ
التدخـل مبثـل األمكنـة الصالحـة لألطفـال إىل َو ْق ِـف العمـل (ف ُق ِّيـدت حركـة العائديـن إىل جنـوب السـودان) ،وانتفـاء
بسـبب خطـر انتقـال العـدوىَ ،ي ُ
عترض املزاولينَ ُمتحد ٌ
ِّيـات مل األمـن االقتصـادي ،وق ّلـة السـلع املاد ّيـة لدعم قضـاء الحاجات
أشـد منها ّ
الح َمـة
تعرتضهم ّ
قط ،يف أخذ أحسـن السـبل إىل َدعْم ُح ْسن األساسـية ،وانتفـاء الدعـم مـن األقـارب ،والخـوف مـن ُ
قـات جديـد ًة
ره ٍ
األحـوال النفسـانية االجتامعية عنـد األطفـال ،وأ ّول ا ُملتحدِّيات التاجيـة نفسـها .وأيضـاً فقـد ذكـر ا ُملراعُ ـون ُم ِ
الح َمـة التاجيـة عليهـم إذ َّ
قـل لقـاء األطفـال
وسـائل الدَّ عـم مـن ُب ْعـد .ومـا زلنـا نسـأل أنفسـنا كيـف ننقل جلبهـا داء ُ
رهقات اثنتـان :ق ّلـة الغذاء
ا ُملقدَّ َمـة األصليـة لنماذج إيصـال الخدمـات هـذه املبن َّيـة عىل أصدقا َءهـم .وأكثر مـا ُذ ِكـ َر مـن ا ُمل ِ
الح َمـة التاجيـة (كوڤيـد )19؟ وكيـف وق ّلـة التعليـم.
املوضـع إىل سـياق داء ُ
مفاهيمي من شـأنه
مـكان
إىل
املادي
ميكـن ّأن ُنحـ ِّول املوضـع
ّ
ـم املوظفون املحليون أنشـطة متنقلة
أن يفـي باألهـداف األصليـة والنتائـج ا ُملثبتَة 2لألمكنـة الصالحة ففـي غـرب النيل ،قد َن َظ َ
لألطفـال؟ هـل ميكـن أن ُيعـزَّز حسـن الصحـة العقليـة والحال تعينهـم على مـن بلـوغ ا ُملرا ِعين وأطفالهـم يف املخيمات ،مع
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الالجئني/إس ِت رُث إِ ْم َب َبازي
مفوض َّية
ْ

ُأغ ِل َقت املدارس يف أوغندا بسبب الجائحة ،فأقا َم املع ِّلمون الصفوف يف البيوت حتَّى ال يرشد األطفال عن طريق التع ُّلم.

للمراع َ
ني
التـزام إجراءات السلامة والتباعد الجسـدي .ويقـدّ م ُ
َ
دليـل
جلسـات يف الطـرق الحسـنة لرتبيـة األطفـال ،متّبعين
تربيـة األطفـال الصـادر عـن الـوزارة األوغنديـة لشـؤون
الجنسـانية والعمـل واإلمنـاء االجتامعـي ،ووحـد َة تربيـة
األطفـال يف َّ
منظمـة الرؤيـة العامليـة .وحين ُسـ ِئ َل ا ُملراعُ ـون
يفضلـون أن ُ
واألطفـال عـن طريقـة التع ُّلـم التـي ِّ
يأخـ َذ فيهـا
الح َمـة التاجيـة ،وأكثر ما ذكـروا اإلذاعة،
التعليـم يف زمـن داء ُ
على ّأن الكتـب واملـواد املطبوعـة غلـب ذكرهـا أيضـاً .لذلـك
ُّ
اإلذاعـي وسـيلة ُم ِعينـ ًة َي ُ
بلـغ أثرهـا
البـث
ميكـن أن يكـون
ّ
مبلغـاً عريضـاً يف إمضـا ِء مـا هـو حسـنٌ مـن رسـائل إىل اآلباء
واألمهـات يف تربيـة أطفالهـم ،ويف إزالـة ّ
ـم أو أخبـا ٍر
كل َو ْص ٍ
الح َمـة التاجية .وميكـن أن يحويَ ُّ
البث
مغلـوطٍ فيهـا عن داء ُ
الح َمـة التاجية ،والوقايـة من العنف،
اإلذاعـي أخبـاراً عن داء ُ
ورعايـة املـرء نفسـه وتن ّبـه الفـؤاد ملـا يحيـط بـه ،والرياضـة
يوجـه فيهـا فاعلهـا نفسـه بنفسـه ،والتامريـن البدنيـة،
التـي ّ
وأنشـطة وظيف ّيـة يف القـراءة والكتابـة والحسـاب .وإذ قـد
كان ربـع ا ُملسـتط َلعني فقـط عندهـم مذيـاع يف منازلهـم ،كان
مـن الضرورة أن ُتـو َّزع املذاييـع وتوضـع برنامـج صيانـة لهـا.
وميكـن أن ُي َو َّس َـع مـا يجـري اليـو َم مـن حملات تزويـد األرس
َ
ْـم بلـوغ أهـداف
التـي َي ُعولهـا أطفـال مبذاييـع،
لتشـمل َدع َ
األمكنـة الصالحـة لألطفـال إلفـادة ّ
كل األطفـال يف مخيـم

ٌ
دخ َ
االسـتيطان .وأيضـاً ميكـن أن ُي َ
إيصال
ـل يف هـذه الحملات
ٌِ
مبـاش للمـوا ّد إىل األرس ،مثـل املعلومـات واملـواد التعليميـة
ُ
حسـن للحـال النفسـانية
مل
ا
اللعـب
َد
د
ـ
أو
والتواصليـة
عُ
ّ
االجتامعيـة ،وذلـك لتكـون مصاحبـ ًة لألنشـطة التـي يقودهـا
يسر يف أثنـاء ّ
البـث.
ُم ِّ ٌ

الدعم املجتمعي ُ
لأل َس

ّ
املحلي اليـو َم بسـبب
مـع صعوبـة الوصـول إىل املجتمـع
الح َمـة التاجيـة (كوڤيـد
ض َبـت مـن أجـل داء ُ
القيـود التـي ُ ِ
 ،)19مـا تـزال عـدّ ة مـن الجامعـات املجتمعيـة تبـذل الجهـد
لتقليـل انتقـال عـدوى الـداء ولتعيين األرس التـي تحتـاج إىل
ً
صحتها
دعـم حالهـا النفسـانية االجتامعيـة
دعما عا ّماً وحـال ّ
ً
مختصاً .ومل يـزل العاملون الصحيـون املدربون
دعما
العقليـة
ّ
َ
يعملـون معـاً فينشرون رسـائل
واملتطوعـون املجتمعيـون
الح َمـة التاجيـة .وميكن توسـيع هـذه املبادرة
فيهـا أخبـار داء ُ
الصحة
لتطويـر ونشر رسـائل فيما يصلـح لألطفـال من َدعْـم َّ
العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية االجتامع َّيـة ،وبـذل الجهـد يف
تعزيـز قـدرات الجامعـات يف املجتمعـات املحل ّيـة وقـدرات
لجـان حاميـة الطفـل ،والقـادة الدينيين الذين يعملـون أص ًال
الح َمـة و ُمعالج ِة ال َو ْصم
نع انتشـار ُ
يف نشر املعلومـات بغي َة َم ِ
واملفاهيـم املغلـوط فيهـا.
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هـذا ويعمـل العاملـون يف اإلرشـاد االجتامعـي وأعضـاء لجنـة
حاميـة الطفـل معـاً
لتعيين وإحالـ ِة حـاالت الصحـة العقليـة
ِ
ْ
ْـم زائـ ٍد لألطفـال املع َّوقين مـن
ع
د
د
ـ
ش
وح
العاليـة الخطـورة
َ
ِ
َ
ٍ
ذوي االحتيـاج .وقـد ُك ِّي َفـت األسـاليب التقليديـة يف إدارة
َـم مـن ُبعـ ٍد بالهواتـف املحمولـة فرتصـد
الحـاالت حتّـى َتدْ ع َ
الحـاالت وتسـتعلم بانتظـام ا ُملرا ِعين ،وال سـ ّيام الذيـن عُ ِّينَـت
عندهـم حـاالت عاليـة الخطـورة .على ّأن عـد َد األرس التـي
عندهـا هواتـف محمولـة قليـل جـدّ اً .فـكان ألعضـاء لجنـة
حاميـة الطفـل يف هـذه الفجـوة ٌ
مهـم إذ كانـوا وسـطاء
شـأن ٌّ
االجتامعـي وا ُملرا ِعين .فـإذا عُ ِّـززت قـدرة أعضـاء
املختـص
بين ّ
ّ
لجنـة حاميـة الطفـل يف ميـدان اإلسـعاف األويل النفسـا ّين ،من
حيـث هـي مكـ ّون رئيـس مـن مك ّونـات أدوات أكبر ،أمكن أن
َ
السـ ُبل يف االسـتجابة ملـن هـم يف
حسـن ذلـك فه َمهـم
أفضـل ُّ
ُي ِّ
ضائقـة ،فيقـود ذلـك إىل التح ّري املناسـب واإلحالة املناسـبة يف
حـاالت الصحـة العقليـة العاليـة الخطورة .وقد أشـارت دراسـة
حديثـة بعقـب ِّ
الصحـة العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية االجتامع َّيـة
تفشي إيبوال يف سيراليون إىل أنـه حتى تدريب ُن َ
صر ُة َدعْـم َّ
للمد َّربين أن يتلقـوا وحاميـة الطفـل خدمتـان أساسـ ّيتان
يـوم واحـد كان ف ّعـاالً ،ولكـن ينبغـي ُ
ٍ
تدريبـاً ّ
منشـطاً مسـتمراً عىل يـد ُمد ِّربني َم َه َرة ،لضمان تطبيق
ً3
َعنَـى إِ ُ
املهـارات تطبيقـاً صحيحـا.
غلاق الحكومـة األمكنـ َة الصالحة لألطفـال وعدّ ها إياها
ً
ّ
متـس الحاجـة إليـه مـن حاميـة
مـا
أن
أساسـية
غير
ة
خدمـ
ّ
أندية األطفال والشباب
الصحـة العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية االجتامع َّية
الطفـل و َدعْـم َّ
ٌّ
ذكـر السـواد األعظـم مـن األطفـال عجزهـم عـن العـودة إىل
متعـذر الوصـول إليـه .ومبنـارصة برنامـج األمكنـة الصالحـة
أس ُمق ِلقاتهـم .وقبل لألطفـال ،ومبعاونـة فرقـة العمـل املحل ّيـة املعن ّيـة بحاميـة
املدرسـة –ولقـاء أصدقائهـم– ،وأن ذلـك َر ُ
َ
إغلاق األمكنـة الصالحـة لألطفـال
الصحـة العقل َّيـة
داخـل املسـتوطنة ،كانـت الطفـلُ ،أ ِعيـدَت بالتدريـج خدمـات َدعْـم
َّ
م
ج
على
أنديـة الطفـال والشـباب قـادرة
ـع الطفـال معـاً ،والحـال النفسـان َّية االجتامع َّيـة وحاميـة األطفال ،وذلـك بأيدي
َ
ْ ِ
وتعزيـز التامسـك االجتامعـي ،وبنـاء السلام ،وحاميـة الطفـل ،املرشـدين االجتامع ّيين والعاملين الصح ِّيني ا ُملد َّربين واملعلمني
ّ
املحلي .وقـد ُك ِّيفـت طرائـق تقديـم الخدمـة
وكانـت أيضـاً مفيـدة يف املنـارصة التـي يقودهـا األطفـال .وقـادة املجتمـع
وعنـد إغلاق األمكنـة الصالحـة لألطفـال ،ازدهـرت أنديـة رسيعـ ًا كما ذكرنـا آنفـاً مبشـاورة املجتمعـات املحليـة ،ومنهـا
خارج األطفـال .وعُ ّينـت حـاالت الصحـة العقليـة وحاميـة الطفـل
الطفـال والشـباب ،التـي هـي أصغـر مـن تلـك األمكنـةَ ،
ُ
القادة
يسها
ـرب مـع جامعـات وقطاعـات
ق
مـن
بالعمـل
الخطـورة
العاليـة
مق ّراتهـا التـي حدَّ تْها سـابقاً .ويف أنشـطتها التـي ُي ِّ
ٍ
فـرص تكـون لهـم عـاد ًة يف شـتَّى يف املخيمات .وشـاركت مجموعـات تنسـيق حاميـة
الدين ّيـون والجامعـات املجتمعيـة ٌ
األمكنـة الصالحـة لألطفـال .وتتبـع الجامعـات جملـ ًة مـن الطفـل مـراراً السـلطات املحليـة يف نشر معلومـات التقديـر
ّ
والحـث على تحسين
الجلسـات مأخـوذة مـن منهـج لبنـاء السلام بقيـادة األطفـال .الجديـدة والناشـئة لدعـم املنـارصة
الصحة
ويسـاعد أَعضـا ُء نـادي األطفـالِ املد َّربـون يف ميـدان ِّ
الصحافـة االسـتجابة للثغـرات يف خدمـات حاميـة الطفـل و َدعْـم َّ
الح َمـة التاجيـة على إمضـا ِء العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية االجتامع َّيـة.
أيضـاً يف أنشـطة االسـتجابة لـداء ُ
املعلومـات الصالحـة لألطفـال عـن النظافة الشـخصية والوقاية
الح َمـة التاجيـة ،سـواء كان ذلـك وجهاً لوجـه أو بالهواتف الخامتة
مـن ُ
املحمولـة ،وعلى َن ِْ
شر املعلومـات عن حاميـة الطفـل باملذياع ُتظ ِهـر األدلـة مـن األوبئـة السـابقةّ ،أن األطفـال يف هـذه
ويف أثنـاء االجتامعـات املجتمعيـة ،وعىل تعزيز سلامة األطفال السـياقات قـد يواجهـون مخاطـر متزايـدة ،مـن العنـف
مـن العنـف .وأيضـاً يتواصـل أعضـاء األنديـة مـع ُ
األ َس التـي واإلهمال وسـوء املعاملـة واالسـتغالل واعتراض الخدمـات
ٌ
األسـايس من رسـائل حامية الطفل أو انقطاعهـا ،ومنهـا أنظمـة الحاميـةّ ،
كل ذلـك يجعـل إعـداد
أطفـال ،ليوصلـوا إىل
يعولهـا
ّ
الصحـة العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية
ودعـم الحـال النفسـانية االجتامعيـة.
الربامـج مثـل برامـج َدعْـم َّ
وعلى الرغـم مـن هـذه األنديـة مل يـوىص بعقدهـا يف أثنـاء
اندفـاع اسـتجاب ٍة صحيـة ِّ
لتفشي دا ٍء حين يقـع ،ميكـن أن
ِ
تثبـت هـذه األنديـة أنهـا وسـيلة رافـدة لجهـود االسـتجابة
التـي يقودهـا األطفـال ،ومـن ذلـك إنشـاء ونشر معلومـات
الصحـة العقل َّيـة والحـال النفسـان َّية االجتامع َّيـة وحاميـة
َدعْـم َّ
َـم هـذه املجموعـات الصغيرة
الطفـل .وأيضـاً ميكـن أن يدع َ
أَفـرا ُد املجتمـع املح ّ
يل ومتط ّوعـون لتكييف املناهج النفسـانية
االجتامعيـة القامئـة (مثـل فهـرس أنشـطة األمكنـة الصالحـة
لألطفـال) بحيـث يصلـح مـن ُب ْعـ ٍد عقـد مجموعات صغيرة أو
متاريـن بين األقـران 4.وأخيراً ،أنشـأت َّ
منظمـة الرؤيـة العامليـة
وحـد ًة دراسـي ًة جديـد ًة يف األمـراض العدوائيـةُ ،ت ُ
عين أنديـة
األطفـال والشـباب على تكييـف الرسـائل واملـواد يف الصحـة
العقليـة والحـال النفسـانية االجتامعية ُ
بطـ ُرق صالحة لألطفال
واملراهقين.
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َدعْمُ
َّ
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االجتامع َّيـة أكثر أهم ّيـة 5.وإذ قـد كانـت األعمال اإلنسـانية
يف جميـع العـامل َّ
الح َمـة التاجيـة (كوڤيـد
تضررت كثيراً ِبـدا ِء ُ
 ،)19فقـد أصبـح تكييف إعـداد الربامج محوراً رئيسـاً للهيئات:
فكيـف ميكـن تكييـف األدوات ووجـوه املقاربـة حتّـى ُتح َفـظ
بالسـواء؟ 6املأمـول أن
الخدمـات األساسـية والدَّ عـم اإلنسـاين َّ
تكـون َن َظ َرا ُتنـا مفيـد ًة لآلخريـن وهـم يحاولـون اإلجابـ َة عـن
هـذا السـؤال ،وإجـرا َء التكييـف يف السـنني املقبلـة ،إذ نسـتم ّر
التصـدي لهـذه الجائحة ولغريها يف مسـتقبل الزمـان .و ُت َبدِّي
يف
ّ
َّ
منظمـة الرؤيـة العامليـة اليـو َم التع ُّلـم والتك ُّيـف يف أدواتهـا
الح َمـة التاجية (كوڤيد
ووجوه مقاربتها األساسـية بحسـب داء ُ
 ،)19وتسـعى إىل التعـاون وإقامـة املشـاركات لفعـل ذلـك ،وال
الصحة العقل َّيـة والحال
سـ َّيام يف ميـدان حاميـة الطفـل و َدعْـم َّ
النفسـان َّية االجتامع َّيـة.
َجهْنا ِم ِت ْز ِلر jlm2200@cumc.columbia.edu

بروفيسور ٌة مساعد ٌة ،يف كلية َم َ
للصحة العامة ،بجامعة
يلمن َّ
كو ُلمبيا

إمييلني غابريل aimyleen.gabriel@worldvision.org.uk

رئيسة يف برامج حامية الطفلَّ ،
ٌ
مبنظمة الرؤية العاملية
مستشار ٌة
يف اململكة املتَّحدة
فريدا ميويبي frieda_mwebe@wvi.org

مختص ٌة بحامية الطفل يف الطوارئَّ ،
مبنظمة ال ُّرؤية العاملية
َّ
الدولية

ِك ِڤن َسا ِڤج kevin_savage@wvi.org

مدير البحوث اإلنسانية ،يف َّ
منظمة ال ُّرؤية العاملية الدولية

يشكر املؤلِّفون ّ
ملنظمة الرؤية العاملية يف أوغندا ول ِف َرق مركز
َ
الطفل اإلفريقي ( )Africhildدع َمها دراسة األمكنة الصالحة

41

www.fmreview.org/ar/issue66

لألطفال التي أفادت منها هذه املقالة ،وم َّول هذه الدراسة
َّ
الصحة يف
منظمة إلِ ْرهَ ا ( )Elrhaوبرنامجها ا ُمل َس َّمى ببحث َّ
األزمات اإلنسانية ( ،)R2HCوزارة التنمية الدولية (،)DFID
ومؤسسة ِو ْلكم ت َر ْست ( ،)Wellcome Trustواملعهد الوطني
َّ
للبحوث الصح ّية (.)NIHR
Global Education Cluster, Global Protection Cluster, INEE and UASC .1
(2011) Guidelines for child friendly spaces in emergencies
(مبادئ توجيهية لألمكنة الصالحة لألطفال يف الطوارئ)
https://inee.org/resources/guidelines-child-friendly-spaces-emergencies
Hermosilla S, Metzler J, Savage K, Musa M and Ager A (2019) ‘Child .2
friendly spaces impact across five humanitarian settings: a meta-analysis’,
BMC Public Health 19(1): 576
( َو ْقعُ األمكنة الصالحة لألطفال يف خمسة أحوال إنسانية :تحليل مرت ِّفع)
;https://doi.org/10.1186/s12889-019-6939-2
Metzler J, Savage K, Yamano M and Ager A (2015) Evaluation of
Child Friendly Spaces: An inter-agency series of impact evaluations in
humanitarian emergencies
(تقويم األمكنة الصالحة لألطفال :سلسلة مشرتكة بني الهيئات من تقويم ال َو ْقع يف
الطوارئ اإلنسانية)
https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2745.4807
Sijbrandij M et al (2020) ‘The Effect of Psychological First Aid Training .3
on Knowledge and Understanding about Psychosocial Support Principles:
A Cluster-Randomized Controlled Trial’, International Journal of
)Environmental Research and Public Health 17(2
(تأثري التدريب عىل اإلسعاف األو ّيل النفسا ّين يف املعارف والفهم بشأن مبادئ دعم الحال
النفسانية االجتامعية :تجربة عنقودية عشوائية ُمرا َقبة)
www.mdpi.com/1660-4601/17/2/484
https://app.mhpss.net/?get=49/cfs-activity-catalogue.pdf .4
World Vision International (2020) COVID-19 Aftershocks: Secondary .5
impacts threaten more children’s lives than disease itself
(الهزَّات الالحقات لداء الحُ َمة التاجية (كوڤيد  :)19التأثريات الثانوية تهدّد حيا َة األطفال
أكرث ّ
مم يهددها الداء نفسه)
bit.ly/WVI-C19Aftershocks-2020
ACAPS (2020) COVID-19 Impact on humanitarian operations: .6
Quick survey
( َو ْقعُ داء الحُ َمة التاجية (كوڤيد  )19يف العمل ّيات اإلنسانية :استطالع رسيع)
bit.ly/ACAPS-covid-impact-survey-April2020

طلب متويلك
أَ ِق ْم التعاون بينك وبني نرشة الهجرة القرسية لتُع ِّز َز َ

رس َل إىل مجلس
ُأد ِر َجت نرشة الهجرة القرسية عدداً من امل ّرات يف
ِ
طلبات َ ْتويلٍ ناجح ٍة إلعداد الربامج والبحوث (ومن هذه الطلبات ما ُأ ِ
ومؤسسة ِول َكم ترست الخري ّية) ،فاستفاد ا ُملد ِر ُج وا ُمل ْد َرج بذلك خرياً.
البحوث األورويبّ ،واالتحاد األورويبّ ،ومجلس البحوث
الرنويجيّ ،
ّ
يرغب املم ّو َ
لون يف أن يروا كيف ستنرش نتائج بحثك وما فيه من دروس لتصل إىل أوسع نطاقٍ من الق ّراء ميكن الوصول
ً
َ
ً
ّ
ُ
إليه ،ومنهم صانعو السياسات؟ ويريدون أيضا أدلة عىل تأثري البحث .وهاهنا ت ِعينَك نرشة الهجرة القرسية.
ُوس َع ِن ُ
طاق
لع ّلك ُتد ِر ٌج عدداً من نرشة الهجرة القرسية أو موضوعاً ُمص ّغراً من النرشة يف مقرتحك (ويف ميزان َّيتك) ،وذلك ليك ي َّ
مبعلومات مخصص ٍة له ،وبأد ّل ٍة عىل أثره وانتشاره ووصول ِه
َحصل من مرشوعك وتأث ُريهُ  .إذ ميكننا أن نز ِّو َد مرشوعك
ٍ
ش ما ُيت َّ
َن ْ ِ
إىل حيث يحسن له أن يصل .فإن َ
شئت مناقش َة الخيارات ،فا ّتصل بأرسة التحرير من طريق .fmr@qeh.ox.ac.uk
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معطيات وأدلة يف الهجرة القرسية :نظرات يف التقدُّ م وا ُملتحدِّيات
إ ْي ِون َم ْك ِل ُيود

تقدَّمت يف العقود األخرية جامعات العاملني يف ميدان املعونة اإلنسانية واإلمنائية تقدُّ ماً عظي ًام يف َج ْمع
املعطيات واستعاملها يف دعم إعداد الربامج .ومع ذلك ،ما تزال هناك متحدِّيات وثغرات كبرية تستدعي
ُط ُرق مقاربة جديدة وإقامة مشاركات جديدة.

عندما اع ُت ِمدَت أهداف التنمية املستدامة وجدول أعامل  2030فمن بني  1.5مليار شخص من أك ِرث الناس عرض ًة لخطر اإلقصاء من
هجر ونازح داخ ّ
بي الطموح يف ْ
يف نيويورك شه َر أيلول/سبتمرب َ َّ ،2015
يل عىل
«أن ال ُيرتَك َو ْع ِد جدول أعامل  ،2030هناك  79مليون ُم َّ
3
و«أن ُيب َل َغ إىل أبعد ا ُملتخ ِّلفني التقدير َ
شخص متخ ِّلفاً عن ال َّركب» ْ
داخل بالدهم أو خارجها.
أيّ
ٍ
عن ال َّركب أوالً» َّ َ
بي متاسكاً عامل ّياً ُمج َّدداً يف مزيد عملٍ لتقليل
الفقر .ويف حني أن أهداف التنمية املستدامة نفسها ال تحتوي عىل هذا ،ومن َط ْب ِع التَّهجري والتن ُّقل أن ينتج عنهام قضايا اقتصادية
بوضوح أن إدراجهم فيها عملية وسياسية ميكن أن متنع إدماج الالجئني واملهاجرين وعدميي
واملهمشني ،بدا
هجرين
للم َّ
أحكام ُمحدَّدة ُ
َّ
ٍ
سيكون من األولو ّية إن كان هذا الهدف ممكن التَّحقيق .وكان الجنسية والنازحني الداخل ِّيني يف اإلحصاء الوطني للس َّكان وأعامل
األمر ّ
األقل وضوحاً كيف َّية إنجاز توليد املعطيات واألد َّلة إلثبات التسجيل الرضورية .ففي حالة الالجئني واملهاجرين ،ال ترغب
تقدُّ م التنمية عند هؤالء الس َّكان .وعىل وجه الخصوص ،كيف عدّة من الحكومات ا ُمل ِضيفة يف تخصيص املوارد لجمع معطيات
مفصلة عن مواطني بل ٍد آخر .وكثرياً ما ُيع ِّوق األمن والوصول
ميكن تسخري التقدُّ م يف املعطيات والتِّقانة ال َّرقمية للوصول إىل
َّ
حصو ُرون يف د َّوامة طويلة والتن ُّقل واإلرادة السياسية َ
جعل َج ْمع املعطيات عن النازحني
البلدان واألشخاص الذين يظهر أنهم َم ُ
الداخل ِّيني يف األولوية .وبقطع النظر عن مكاسب الكفاءة املرتبطة
من ال ِّنزاع واإلقصاء والفقر؟
والسية َت ُ
جعل
بالحامية
تتعلق
قضايا
هناك
التقني،
باالستحداث
َّ
ٌ
همشني أكرث
وكان يف األحكام التفصيلية ألهداف التنمية املستدامة
جملة َج ْمع املعلومات من ِق َبل الدول عن املستضعفني وا ُمل َّ
مفيد ٌة ،وإن كانت بعيد َة َّ
وح َساسي ًة.
الش ْأ ِو ،من األهداف واملشريات يقاس بها تعقيداً َ
التقدُّ م يف جدول أعامل  1،2030وقد ُأ ِخ َذت فكرة جز ٍء من هذه
السيع يف التِّقانة والقدرات الرقمية التي وقد جرت العادة يف الطوارئ َّ
بأن أكرث من َيج َمع املعطيات عن
األهداف من التط ُّور َّ
أوسع وأكرث نجوعاً يف خالل العقدَين
املهجرين الهيئات اإلنسانية والنظراء الحكوميون .وقد ركزت هذه
أتاحت أخ َذ املعطيات أخذاً َ
َّ
املاضيني .وأيضاً ُأب ِر َزت الحاجة إىل معطيات وأدلة أكرث تدقيقاً يف الجهات ه ّمها أوالً يف جمع املعلومات الكم َّية وتقدير الحاجات
األساسية التي ال ب ّد من أن ُت َ
االتفا َقني العامل َّيني :اتفاق الالجئني واتفاق الهجرة.
تحسن املبلغ
قض .ومع مرور الزمن َّ
تحسناً عظي ًام.
وإيصالها
دتها
و
وج
ات
ر
التقدي
هذه
بلغته
الذي
َ
ْ
ُّ
ونظراً إىل جهود فرقة الخرباء املعن َّية بإحصاءات الالجئني والنازحني وأصبحت املعطيات ا ُملصنَّفة يف وجوه َّ
الضعف ِس َمة قياسية يف
أنشئت بعناية لجنة اإلحصاء يف األمم املتحدة سنة االستطالع اإلنساين.
الداخل ِّيني التي ِ
 ،2016أخذ َي ُ
هجرين 2.وهو
نشأ م ّذاك مش ٌري إىل إدراج السكان ا ُمل َّ
أمر يبرش بخري يف إدراج هذه الفئات إدراجاً أكرث انتظاماً يف ضمن وأيضاً ،فقد كان لتطبيق التِّقانة ال َّرقمية تأث ٌري مهم يف البنية
ما يبذل من جهد َج ْمع املعطيات واإلحصاءات الوطنية .وهو أيضاً التحتية للهيئة ويف َّ
الج ْمع املعطيات
موظفيها وكفاءتها .إذ َّإن َّ
أم ٌر ينشئ اندفاعاً للتَّفكري الذي تشتد الحاجة إليه يف عدّة من رسيعاً وإدماجها األكرث انتظاماً يف إعداد الربامج وامليزانيات أفا َد
املسائل التعريفية املتعلقة بالتَّهجري التي ما تزال تقتيض ّ ً
حل.
التَّنفيذ واستعامل املوارد .ومن األمثلة الب ّينة عىل ذلك استعامل
ِتقانة الهاتف املحمول يف التَّسليم الف َّعال للحواالت املالية .فهذه
الح َسنة إمنا مت ّثل تقدُّ ماً عظي ًام يف ُسنَن العمل املتّبعة يف
وعىل الرغم من التقدُّ م املنجز يف املعايريَ ،ع َر َض برسع ٍة عددٌ من التطورات َ
والع ُ
نفّ ،
كل ذلك ع َّوق ميدان املعونة اإلنسانية.
ا ُملتحدِّيات املألوفة .فان ِتفا ُء األمن وال ِّنزاعُ ُ
َج ْمع املعطيات جمعاً مد ّققاً وآمناً يف كث ٍري من أفقر بلدان العامل.
إذ يرتكز الفقر تر ّكزاً متزايداً يف هذه الدول نفسها ،حيث كانت املخاطر وا ُملتحدِّيات واملخاوف
ُ
السبب يف
وبعض
كبرية،
ات
ر
القدرات الحكومية عىل توليد اإلحصاءات الوطنية ضعيفة .وكانت عىل أ ّنه ما تزال هناك مسائل وثغ
َّ
معطيات تكفي للتَّحليل املحتاج إليه .ذلك انتشار ُن ُظم املعطيات والتطبيقات نفسهاُ ،
ٌ
عاقبة ذلك ْأن مل يكن هناك
وبعضه أيضاً ارتفاع
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مفوض َّية الالجئني/سِ غْفريد مُودُوال

الجئ من جنوب السودان وهو يتسجَّ ل يف مركز العبور بآرو يف مقاطعة إيتوري ،من جمهورية الكونغو الدميقراطية .

عدد األزمات املتامدية .وقد ُبولِ َغ أحياناً يف األقوال املتعلقة بإمكان وإعداد التقارير .و ُي َضاف إىل ذلك ،أنه يف انتفا ِء االتفاق عىل
التَّحويل ،يف حني ُت ُغ ِ َ
وج ْمعها
وض عن املخاطر املتعلقة َ
بج ْمع املعطيات مبادئ وإجراءات تشغيل معيارية إلخراج املعطيات َ
َ
وخزْنها و َن ْقلها ،وذلك لالستعجال يف َض ِّم القدرات ال َّرقمية.
ونقلها ،تزايدت املخاوف من جودة املعطيات وأمنها.
هذا وأدَّت جهوز َّية ِتقانة املعلومات َّية الجديدة إىل ظهور ُمتحدِّيات
جديدة ومختلفة اعرتضت ّ ً
كل من ا ُمل ِعي ِنني وا ُمل َعا ِنني .فقد يكون
ب ِّيناً ملواطني بل ٍد من البلدان املزايا ا ُملحت َملة يف معطيات القياس
يني مث ًال .لكنَّ مثل هذه
َ
الح َيوي (البيومرتيّ ) القابلة للتشغيل ال َب ِّ
َ
مخاوف قانونية وأمنية لالجئني وأن
األنظمة ميكن أن تجلب
نشئت مبوازا ِة النامذج
متثل عقبات عملية يف طريق اإلدماج إذا ُأ ِ
الوطنية.
وقد تزامنت مكاسب الكفاءة املحتملة من استعامل التقانة
الرقمية مع زيادة تركيز الدول املانحة عىل القيمة بالقياس إىل
املال واملحاسبة .ويف الوقت نفسه ،يستدعي االستعامل األكرث
انتشاراً لتقانة املعطيات مزي َد استثامر يف رأس املال وا ُملعدِّات
َّ
الكم الكثري من
واملوظفني والتدريب
ّ
االختصايص .وأيضاً يشري ّ
املعطيات املوجودة إىل درج ٍة أعىل من الجهد املبذول يف املعالجة

ومع زيادة عدد االستطالعات والتقديرات ،زادت الحاجة إىل مزي ٍد
والسأَم
من التنسيق يف املحتوى والتَّسليم لتجنُّب التكرار بال فائدة َّ
كم املعطيات
يف املقابالت .فحدثت وجو ٌه من االختالل كبري ٌة بني ِّ
التي ُولِّدت حديثاً والقدرة عىل تحليلها بعمق أو تحويلها إىل مادة
يف السياسة العا ّمة أو الربامج .وأدَّت زيادة امللكية وإمكان وصول
اب
َّ
املهجرين أنفسهم إىل املعطيات واملعلومات إىل ِ
بعض اضطر ٍ
يف العالقة با ُمل ِعين َ
ني ودفع إىل تفكري جديد يف شؤون عدم املساواة
واملحاسبة.
غي وجوه عدم املساواة
ومع ذلك ،ال يلزم من التقانة نفسها أن ُت ِّ
أو أن تق ِّلل وجوه الضعف من تلقاء نفسها .وبالعكس ميكن
أن تعزِّز التقانة وتق ِّوي عالقات القوة غري املتكافئة يف املستوى
َّ
املنظمي واملحيل واألرسي والفردي .وأيضاً فلل َف ْجوة ال َّرقمية
ّ
وعرقي وسال ّيل .وتستدعي معالجة وجوه االختالل
ين
جنسا
بُعدٌ
ّ
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وبسياسات متكين َّية،
هذه التزا َماً سياس ّياً مبزي ٍد من اإلدماج،
ٍ
وبرتتيبات تنفي ٍذ دَا ِعمة.

نرشة الهجرة القرسية 66
آذار/مارس 2021

َوهن البن َّية التحتية ،وضعف التَّوصيل َّية ،وتقييد الوصول،
واألحوال األمنية التي يعتاص تو ُّقعها .وآخر يش ٍء ،يف الرتتيب
َ
ال يف األهم ّيةّ ،
غي يف السياسة
أن
تحويل املعطيات إىل أد ّلة ُت ِّ ُ
املؤسسية والتنفيذ َّية ال ُيح َّق ُق باالقتصار
القدرات
العا ّمة ويف
َّ
عىل األعامل التقن ّية املحضة .فال بدَّ من أن يصاحب ذلك
ِدب ُل َمس َّي ٌة َح َس ُ
ومهارة سياسية ُّ
ٌ
تحث عىل التغيري
نة الحيلة
4
و َتح ِفزُهُ .

ثم ّ
إن أخذ املعطيات األكرث فاعلية وكثافة يزيد املخاطر
َ
ّ
الترسب املحتمل ،ال َع َر ِ ّ
األ
ض
ل
ث
مي
إذ
ية.
والرس
ــن
م
يف ْ
ّ
ِّ
والخاصة مخاط َر مع ّينة
أو غريه ،للمعلومات الشخص َّية
َّ
تحيط باملستضعفني وا ُمل ِع ِنني اإلنسان ِّيني َح ُ
يث ال أمان يف
التشغيل .وأيضاً فتقارب املصالح بني رشكات املعطيات
يف القطاع الخاص وبني الدول يف ميدان َج ْمع املعلومات وحني ُأط ِل َقت أهداف التنمية املستدامة كانت إحصاءات
األمنية واالستخبار ّية ُي ِثري عدداً من الن ُُّذر َّ
ملنظامت املعونة التَّهجري يف العامل تستند يف كث ٍري من األحيان إىل إجراءات
التسجيل االبتدا ّ
يئ يف الطوارئ ،أو كانت ُت َ
اإلنسانية.
ؤخ ُذ من مصادر
ثانوية 5.ومل يكد يكون هناك ُج َم ُل معطيات أو أدوات فردية
ومع ذلك ،فقد ألقى العدد املتزايد من البلدان العالقة يف أخذت ما يخ ِّلفه التَّهجري من آثار اجتامعية اقتصادية طويلة
َّ
املترضرينّ .
ِّ
ومذاك مل يزل
للسكان
لحة إىل تقليل وجوه األمد يف اآلمال اإلمنائ ّية
ٍ
أزمات ُمتام ِدية الضو َء عىل الحاجة ا ُمل َّ
لحظ االزدياد يف عدد الدراسات واالستطالعات والتقديرات
الضعف وإىل االعتامد عىل برامج الطوارئ قصرية األجل ُي َ
وعىل التمويل .وكام هو ُم َق ٌّر ب ِه واسعاً فهذه األمور غري التي أجريت يف طائفة واسعة من البلدان ،وكثري منها ُأج ِري
مستدامة وميكن أن تثبط من َّو القدرات الوطنية .وأيضاً فقد من طريق الن ُُّظم الوطنية 6.إال أنها ما تزال متواضعة يف
أدَّى ارتفاع الكلفة إىل َع ْق ِد وجو ٍه من االلتزام جديد ٍة لدعم االستيعاب ،لذلك ما تزال الحاجة إىل توسيع نطاقها ُت ِل ُّح.
بالفرص
شج ٌع ،إذ ُي ِق ُّر عددٌ أكرث من البلدان
َ
مزي ٍد من التعاون والتكامل بني الفاعلني يف ميدان املعونة ولكن التقدُّ م ُم ِّ
اإلنسانية وميدان اإلمناء وبناء السالم ِّ
وحل النزاعات ،ومن املتاحة من طريق الحصول عىل معطيات ُمد َّققة قابلة
امم ا ُملشرتَك وااللتزام بتولِيد للمقابلة.
أهم املك ِّونات يف ذلك االه ِت ُ
ّ
معطيات وأد َّل ًة موثوقاً بها.
ٍ
عىل َّ
وج ْمع املعطيات يف
أن القدرات الوطنية عىل اإلحصاء َ
ِّ
ماسة إىل تنمية
حاجة
بها
العنيف
اع
ز
ن
بال
رة
املترض
البلدان
حتاج إىل معطيات أك َرث تفصي ًال يف استهالك األرس
ِّ
هذا و ُي ُ
ّ
وسيع القدرات الرقمية و َت ُ
ثبيت
املعيشية وأصولها ومصادر دخلها ل َر ْسم السياسات وإعداد املؤسسات وتقويتها .ويُعدُّ َت ُ
الربامج املناسبة ملكافحة الفقر وتعزيز التنمية االجتامعية البنية التحتية والتوصيل َّية املالمئتَني أموراً ال غنى عنها يف
االقتصادية .وينبغي يف مواضع التَّهجري أن يشتمل االستطالع َد ْعم أهداف التنمية الوطنية والبرشية التي هي أوسع.
َّ
ِّ
َّامسك و ُيل ِقي اتفاق الالجئني العاملي الضو َء خصوصاً عىل الحاجة
السكان
عىل َج ِميع
املترضرين حتَّى ُيعزَّز الت ُ
حقيق التَّكافؤ .ويقتيض األمر َ
االجتامعي و ُيض َمنَ َت ُ
بذل إىل َح ْشد موارد أكرب لدعم مثل هذه املطالب يف مواضع
ّ
َقدْ ٍر من الجهد والوقت واملوارد أك َرث كثرياً يف تصميم هذه التَّهجري.
اإلجــراءات وتنفيذها .ومع ذلك ،فبدون هذا االستثامر
َ
همة
م
سياسية
عقبات
هناك
ال
ز
ت
ما
أنه
ذلك،
إىل
اف
ض
ي
و
اس الدعم األكرث إنصافاً واألطول أمداً َمفقوداً.
ُ
ُ
أس ُ
َّ
سيكون َ
هجرين .فمع املسائل العملية يف الوصول
تحول دون إدماج ا ُمل َّ
ّ
السكانية ال ِعرقية أو
وقد ألقى حجم األزمة السورية الضو َء عىل الحاجة إىل واملوارد هناك مخاوف حول الرتكيبة
تقدير اآلثــار االجتامعية واالقتصادية ،ال التي أ ّثــرت يف الدينية ،وحول احتامل أن ُتستع َم َل املعطيات واألدلة يف
اض سياسية وأمنية .ويف مثل هذه السياقات ،يجب يف
َّ
املهجرين فحسب ،ولكن معها التي أ ّثرت يف اقتصادات أغر ٍ
َّ
وسكانها .وكشفت هذه األزمــة عن الفوائد اإلمنائية التي ال َّ
شك فيها الناتجة عن االستثامر يف
البلدان ا ُمل ِضيفة
ثغرات مهمة يف نظام َج ْمع املعطيات العاملية وتعريفاتها التِّقانة الرقمية الجديدة ْ
أن ال ُيه َم َل البتَّة احتامل إساءة
ومنهجياتها ا ُملستعم َلة أص ًال يف األهداف اإلنسانية .وسدُّ استعامل املعطيات ،وال س َّيام املعلومات الشخصية .ويجب
التقني يف توليد أن يأخذ هذا الشاغل يف االعتبار أخذاً أعمق يف السياق
هذه الثغرات ال يقترص عىل زيادة االستثامر
ّ
ِّ
املترضرة باألزمات ،يدخل السيايس واألمنيوإطار الحوكمة واملنهجيات والربوتوكوالت
املعطيات .ففي الكثري من البلدان
املهجرون فيمكن أن
يف سدّ الثغرات التغ ُّلب عىل كثري من العقبات العملية ،مثل التي يعمل بها ُمقدِّ موا املعطيات .وأ ّما َّ
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تكون خدمات املراسلة مصدر متكني للمعلومات ،وميكن أن جملة من املعايري الدنيا التي ينبغي ِّ
لكل أصحاب املصلحة
َ
تكون الهواتف املحمولة
فعال ًة يف الحواالت التزامها.
عوامل متكني ّ
َ
تكون وسائل مفيد ًة يف الحصول عىل املعلومات
املالية ،وأن
عن أحوال صالح املعيشة لتعلم بها هيئات املعونة حني مقاربة مشرتكة لتقوية القدرة
يكون الوصول ُمق َّيداً .وأ ّما الحكومات التي تسعى إىل كان من االستجابة لالهتامم املتزايد باألدلة االجتامعية
ُّ
التحكم بالتن ُّقل أو تثبيطه ،فيمكنها أيضاً الكشف عن االقتصادية وبتعزيز نظام املعطيات العاملي يف التَّهجري
املتامدي– ْ
أن وافق البنك الدويل ومفوض َّية الالجئني عىل
معطيات مهمة يف الحركات واملواقع واملقاصد.
نشئا يف كو ِبنهَا ِغن مركز
توحيد جهدهام ومواردهام ل ُي ِ
ويف أسوأ املشاهد حاالًُ ،يع ِّز ُز اس ِت ُ
عامل ُّالــدولِ التِّقان َة املعطيات املشرتك بني البنك الدويل ومفوض َّية الالجئني يف
وج ْمع املعلومات شؤون الهجرة القرسية .وكان الرتكيز بخاص ٍة عىل دعم ُط ُرق
الرقمية ا ُملتقدِّ مة القدرات عىل املراقبة َ
االستخبار َّيةّ ،
مم ميكن تشغيله العتقال الجامعات واألفراد املقاربة اإلنسانية واإلمنائية التكميلية لتوليد املعطيات
وح ْجزهم وإبعادهم .فسلطة الحكومات عىل االجتهاد يف األولية واستعاملها من ِق َبل طائفة واسعة من أصحاب
َ
ِّ
املترضرة بال ِّنزاع والعنف.
استعامل املعلومات تستدعي االنتباه إىل رشوط مشاركة املصلحة املشاركني يف البلدان
املعطيات وأحكامها من ِق َبل الرشكاء يف التنمية وشؤون
فحدِّ دت أربعة أهداف رئيسة يف مركز املعطيات املشرتك)1 :
املعونة اإلنسانية.
ُ
ُّ
الحث عىل َج ْم ٍع أك َرث منهجي ًة يف َج ْمع املعطيات االجتامعية
هجرينَ )2 ،ج ْعل معطيات الهجرة
مهمة يف َج ْمع و َت َبادلِ املعلومات االقتصادية عن ا ُمل َّ
َّ
ثم هناك مسائل أخالقية َّ
الشخصية املستخرجة من فئات املستضعفني ،وال س َّيام القرسية مصدراً مفتوحاً مع إخفاء الهوية وا ِّتخاذ إجراءات
الالجئني واملهاجرين (الذين قد ال يكونون محم ِّيني مبوجب وقائ ّية تفي بالرشوط القانونية يف حامية املعطيات )3 ،دعم
القوانني الوطنية يف حامية املعطيات وأمنها) .وتبتدئ هذه االستحداث لتحسني َج ْمع املعطيات )4 ،تقوية االستدامة يف
لج ْمع املعطيات.
املسائل من َق ُبول األفراد الذين ان ُت ُقوا َج ْم َع هذه املعطيات األنظمة العاملية َ
الرسمي بحامية املعطيات َ
وخ ْز ِنها
وثم االلتزام
واستعاملهاَّ ،
ّ
َ
ُ
ِّ
ّ
برنامج العمل يف مركز املعطيات
من
األوىل
ة
املرحل
أن
عىل
فات
ر
ع
مل
ا
كل
يف
املنهجي
الهوية
إخفاء
ثم
ونقلها بأمان،
َّ
ِّ
ّ
ِ
املشرتك الذي مدّ ته أربع سنني تتزامن اليو َم هي وجائحة
الشخصية التي ميكن أن تع ِّرض سالمة األفراد للخطر.
الح َمة التاجية (فريوس كورونا) .وليس غريباً َّ
أن هذا
داء ُ
وقد أدّى يف العقد املايض انتشار التقانة الرقمية وتطورها ق َّيد الجهود املبذولة لدعم جمع املعطيات يف امليدان
كل من التطبيقات بالتفاعل وجهاً لوجه –وهو هدف أسايس– ولكنَّه أعان أيضاً
رسيعاً إىل نشوء مستحدثات كثرية يف ِّ
ُ
ُ
همشني يف
مل
وا
رين
هج
مل
ا
إلدراج
العظيمة
األهمية
تعزيز
عىل
املعطيات
ع
م
ج
يف
وا ُملعدِّ ات .عىل أ ّنه أدَّى أيضاً إىل التَّجزُّؤ
َ
َّ
َّ
ْ
واستعاملها يف األحوال التي تقتيض املعونة اإلنسانية ،ويعزى برامج الصحة العا ّمة والحامية االجتامعية .وقدَّ مت دراسة
َب ُ
عض السبب يف ذلك إىل زيادة عدد ا ُملشا ِركني .واستجاب ًة حديثة دعمها مركز املعطيات املشرتك بني يديها بعض
هجرين.
لذلك َك ُ َث كرث ًة ب ّينة إِنشا ُء بروتوكوالت حامية املعطيات األفكار العميقة يف تأثري داء ُ
الح َمة التاجية يف ا ُمل َّ
واتفاقيات التشارك فيها والتوجيهات األخالقية والتقنية وورد فيها أيضاً مثال أ َّويل يف َّ
الجمع بني َج ْمع املعطيات
أن َّ
َج ْمعاً مستحدثاً والتصميم املضبوط للع ِّينة والتحليل ا ُملد َّقق
قصدُ بها إىل تنظيم امليدان.
الشاملة التي ُي َ
ميكن أن يأيت برؤى قابلة للتَّنفيذ حتَّى يف أماكن التشغيل
َ َ 7
ّ
الح َسنة مع التي فيها ضر.
كل ذلك ُي ِّثل جمل ًة عريض ًة من ُسنَن العمل َ
حقيقي لتوسيع املبدأ اإلنساين األسايس« :االمتناع
إمكانٍ
ّ
عن اإلرضار» حتّى ُ
بي هذا ،ويطمح مركز املعطيات املشرتك بعمله ومشاركاته
يدخ َل الفضا َء ال َّرقمي .وهذا إمنا ُي ِّ
من نفس ِه إدراكــاً أوسع ب َ
املتوسطة األمد
ني املزاولني بالحاجة إىل تهدئة إىل َج ْعل األحوال االجتامعية االقتصادية
ّ
هجرين أك َرث وضوحاً وسهول ًة للوصول
الحامسة يف تقانة املعطيات مع َقدْ ٍر أك َرب من التع ُّقل يف والطويلة األمد عند ا ُمل َّ
تطبيقها واستعاملها ُ
هتمني
قي .ولكن رمبا كان ا ُملحتاج إلي ِه ،إليها ،وإىل تقوية القدرات عند أصحاب املصلحة ا ُمل ِّ
الخ ُل ّ
بالنظر إىل َّ
الح َر ّ
يك (الدينامييك) للقطاع ،إِ ُ
دخال بعض لتمكني التقدُّ م يف تحسني النتائج لهم .و ُتقدِّ م املقاالت
الط ْبع َ
الخاص من نرشة الهجرة القرسية
املبادئ األساسية يف مدون ٍة من مد ّونات قواعد السلوك أو يف الواردة يف هذا املوضوع
ّ
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بعض من املسالك واملنهجيات الرئيسة
أفكاراً عميق ًة يف
ٍ
ُّ
ويحث عليها يف
التي سيأخذ فيها مركز املعطيات املشرتك
مستقبل الزمان.
إ ْي ِون َم ْك ِل ُيود ewen.macleod@gmail.com

الصمود والحلول سابقاً يف مفوض َّية الالجئني،
مدير شؤون ُّ
خاص للمف ِّوض السامي
ومستشا ٌر ّ
SDG 17 https://sdgs.un.org/goals/goal17 .1
bit.ly/Eurostat-IRRS .2
World Bank (2017) Forcibly Displaced : Toward a Development Approach .3
Supporting Refugees, the Internally Displaced, and Their Hosts, Chapter 1
هجرون :نحو طريقة إمائ ّية يف املقاربة تدعم الالجئني والنازحني الداخل ِّيني و ُمضي ِفيهم)
(ا ُمل َّ
bit.ly/WB-10986-25016

See Read R, Taithe B and Mac Ginty R (2016) ‘Data hubris? .4
Humanitarian information systems and the mirage of technology’,
)Third World Quarterly 37(8
(العجرفة يف املعطيات؟ ُن ُظ ُم معلومات املعونة اإلنسان َّية ورساب التِّقانة)
https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1136208
bit.ly/TWQ-37-8-Read-et-al
 .5انظر تقرير االتِّجاهات العاملية :التَّهجري يف سنة 2015
bit.ly/UNHCR-Global-Trends-2015
وانظر التقرير السنويّ ملركز رصد النُّزوح الداخيل سنة 2015
www.internal-displacement.org/publications/annual-report-2015
 .6انظر عىل سبيل املثال:
Verme P and Schuettler K, ‘The Impact of Forced Displacement on Host
’Communities: A Review of the Empirical Literature in Economics
( َو ْقعُ التَّهجري عىل املجتمعات ا ُمل ِضيفة :مراجعة الدراسات التجريبية السابقة يف علم
االقتصاد)
bit.ly/JDC-Verme-Schuettler-2019
www.jointdatacenter.org .7

َن ْظ ُم استطالعات املعونة اإلنسانية عىل معايري اإلحصاء العامل َّية
ِفي ِل ْكس شم ِدنگ

إحصاءات مألوف ٍة تستعملها الحكومات ورشكاؤها يف التنمية.
جمة ميكن جنيها من إخراج
ٍ
َفوائدُ َّ
ٌ
غايــة إنســان ّية ُمحــدَّ دة ،والغايــة يف الحالــة التــي نحــن
ــر خيــارات اســتهداف املســاعدة اإلنســانية.
س
بصددهــا،
َ ْ
ويف الســبيل إىل بلــوغ هــذه األهــداف الرشع ّيــة ،يكــر كثــراً
ــل املعايــر اإلحصائيــة الدوليــة وته َم َ
أن ُته َم َ
ــل معهــا ُســنَن
العمــل الفضــى ،أو أن ُت َّطــ َرح ألنهــا غــر قابلــة للتطبيــق أو
ً3
مع َّقــدة جــدّ ا.

الوطنــي يف كينيــا إحصــاءات اليــد
حــن نــر مكتــب اإلحصــاء
ِّ
العاملــة مــن االســتطالع املتكامــل الــذي أَجــرا ُه بني ســنة 2016
و 2016عــى ُ
األ َس املعيشــية ،وجــ َد أن  %72مــن الكين ِّيــن
الذيــن يف ِســنِّ العمــل كانــوا ُم َّ
وظفــن 1.وبلغــت النســبة يف
الوطنــي اســتبع َد
مقاطعــة توركانــا  ،%62إال َّأن هــذا االســتطالع
ّ
مخيــات الالجئــن .وقــد وجــد اســتطالع أجرتــه مفوض َّيــة
الالجئــن وبرنامــج الغــذاء العاملــي ســنة َّ 2016أن  %16فقــط
مــن األرس يف مخيــم كاكومــا لالجئــن –يف مقاطعــة توركانــا– ومــع ذلــك ،فبلــوغ الغــرض اإلنســاين األســايس لالســتطالع
2
ِّ
األقــل يعمــل.
ذكــرت أن فيهــا فــرداً واحــداً يف
مــع َن ْظ ِمــ ِه عــى املعايــر اإلحصائيــة يف آن معــاً يــأيت بفوائــد
عظيمــة .ولكــنَّ الواقــع أ َّنــه يف الوقــت الــذي ُي َقــ ُّر واســعاً
ويصعــب املقابلــة بــن هذيــن اإلحصاءيــن ألســباب عــدّ ة .بأهميــة القيــادة الوطنيــة والتعــاون اإلنســاين التنمــوي يف
ُ
ففــي االســتطالع الوطنــي ُيســأَ ُل عــن ُّ
توظــف الفــرد ،وأمــا معالجــة الهجــرة القرسيــة ،ويف الوقــت الــذي تكــون فيــه
اســتطالع الالجئــن فعــن ُّ
توظــف األرسة .واالســتطالع الوطنــي ،الحــاالت املتامديــة أغلــب حــاالت الهجــرة القرسيــة ،كان ُّ
كل
إذ ُأجــ ِري بدعــم تقنــي مــن البنــك الــدويل ،يتوافــق هــو اســتطالع إنســاين ال «ينطــق لســانه مبــا ينطــق بــه لســان»
والتعاريــف املتعلقــة بإحصــاءات العمــل كــا هــو منصــوص الحكومــة والــركاء يف التنميــة فرصــ ًة ضائعــة.
عليــه مــن ِق َبــل الهيئــات واملعايــر الدوليــة ،وأمــا اســتطالع
الالجئــن فقــد ســأل ســؤال يســراً« :كــم عــدد العاملــن مــن فوائد الن َّْظم
َّ
ــم عمــل االســتطالع اإلنســاين عــى املعايــر اإلحصائيــة
ــب املقابلــة بينهــا.
أفــراد األرسة؟» ،وهــذا ُيص ِّع ُ
إن َن ْظ َ
الدوليــة وســنن العمــل الفضــى سيســمح باســتعامل األفــكار
ويف حــن أن تنفيــذ كال االســتطالعني كان قويــاً مــن الوجهــة العميقــة الناتجــة عــن املعطيــات اســتعامالً أكــر فاعل َّيــة
بــن هــذا املثــال كيــف َّأن االســتطالعات يف حــوار السياســات واملنــارصة ،ألن إحصــاءات االســتطالع
التقن ّيــة عمومــاًُ ،ي ِّ
التــي ُتج ِريهــا َّ
املنظــات اإلنســانية ُت َ
ثــم َّ
إن َج ْمــع
نشــأ يف الغالــب وفيهــا ستســتند إىل مفاهيــم يعرفهــا صانعــو القــرارَّ .

نرشة الهجرة القرسية 66
آذار/مارس 2021

امل ُعطَيات والتَّهجري

47
www.fmreview.org/ar/issue66

املعطيــات بطريقــة منظومــة عــى ُطــ ُرف االســتطالع
هجريــن
الوطنيــة والرســمية يســمح ببعــض املوازنــة بــن ا ُمل َّ
واملجتمعــات ا ُمل ِضيفــة الوطنيــة أو املحليــة ،وإن مل تدخــل
هــذه املجتمعــات رصاحــ ًة يف ع ّينــات االســتطالع .هــذا،
تاحــة
وتطبيــق املعايــر اإلحصائيــة املجربــة واملمتحنــة (وا ُمل َ
ــر) ميكــن أن ُيق ِّلــل كلفــ َة إعــداد االســتطالع وتع ُّقــدَه.
ب ُي ْ
وأخــراً ،ميكــن أن ُيــؤدِّي ا ّتبــاع ُســنَن عمــل القيــاس ا ُمل َقــ ِّر بهــا
دوليــاً إىل زيــادة َج ْ
ــذب املعطيــات للباحثــن فيســتعملونها
ثــم وعائدُ هــا عــى ِّ
كل
اســتعامالً ثانويــاً ،ف ُيعــزَّز تأث ُريهــا مــن َّ
4
َّ
اســتثامر يف جمــع املعطيــات.
إن قــرا َر تحســن َن ْظــم االســتطالع اإلنســاين عــى معايــر
اإلحصــاء الدوليــة ال يــكاد ُيســتغنَى عنــه بغــره ألبتَّــة ،وال
ٌ
راجحــة ُر ْجحانــاً
َ
نعــم ،هنــاك ُمق ِل ٌ
قــات مــن أن
اســتعامل هــذه املعايــر يف ســ َّيام يف األحــوال املتامديــة .ذلــك َّأن عَوا ِئــده
ُ
ً
َّ
ً
ّ
غــر
أو
ا
قــ
ره
م
يكــون
أن
ميكــن
ين
اإلنســا
أعــال االســتطالع
االســتطالع
يف
َت
د
يــ
ز
ــا
ل
فك
منــه.
قــات
ل
ق
مل
ا
عــى
ا
شــديد
ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
عم ٍّ
ــر ،ضاقــت الفجــوة املنهجيــة بــن
ــي بســبب قيــود املــوارد والقــدرات ،والقلــق مــن ذلــك اإلنســاين هــذه املَعاي ُ
مفهــوم ،ولكنــه يف آخــر املطــاف ال يقــوم عــى
أســاس يف االســتطالع اإلنســاين و ُمج ِريــ ِه مــن الحكومــات ومــا يعدلهــا
ٍ
َ
ذلــك َّأن التع ُّلــم مــن أعــال
أكــر الحــاالت ،وبخاصــة يف ســياقات التَّهجــر املتامديــة (عــى يف ميــدان التنميــة .ويــوازي
عكــس الطــوارئ) .وإ قــد كانــت هــذه املعايــر الدوليــة قــد االســتطالع اإلنســاين ســيزيد اإلســها َم يف َتطويــ ِر معايــر
ُأعــدِّت بعنايــ ٍة لتط َّبــقَ يف ســياقات متنوعــة مثــل ســياق االســتطالع نفســها وتحســي ِنها.
ْ
الــرَّ ِوج وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى ،ويف الح ِّيــز االجتامعــي
َ
داخــل هذيــن البلديــن ،فهــي أيضــاً قويــة يف ِفي ِل ْكس شم ِدنگ schmiedf@unhcr.org
االقتصــادي ك ّلــه
ــر دع ً
ٌ
ــا ج ّيــداً َوثائــقُ
رئيس ،يف مركز املعطيات املشرتك بني البنك الدو ّيل
حــاالت التَّهجــر .ويدع ُ
َــم املعاي َ
مفيــدة إحصا ٌّيئ ٌ
تــأيت يف العــادة مــع مــوا ّد إرشــادية تقصــد إىل طائفــة متنوعــة ومفوض َّية الالجئني يف شؤون الهجرة القرسية.
املشــارب مــن مــزاويل املعطيــات .وأخــراً ،ال تــكاد ُتذ َكــر
KNBS (2018) Labour Force Basic Report, 2015/16 Kenya Integrated .1
َ
الكلفــة الحدِّيــة لتوســيع املقابلــة الشــخصية
لتشــمل بضعــة Household Budget Survey
أسايس يف اليد العاملة)
أســئلة يف معظــم الحــاالت ،ولــذا كان تطبيــق تلــك املعايــر يف (تقرير
ّ
bit.ly/KNBS-survey-746
لحــظ.
األكــر ال يزيــد كلفــة االســتطالع بــأي وجــ ٍه ُي َ
UNHCR/WFP/Kimetrica (2016) Refugees Vulnerability Study .2
وقــد تل َّقــى حاكــم مقاطعــة توركانــاُ ،ج ْســ َفات نانــوك،
َ
«اآلن
اإلحصــاءات القابلــة للمقابلــة باالستحســانِ فقــال:
وأوضــح كيــف ستُســتَع َم ُل
صــار لــدى الحكومــة معطيــات!»،
َ
يف إفــادة َر ْســم السياســات الوطنيــة ودون الوطنيــة ،ومنهــا
إدمــاج الالجئــن وطالبــي اللجــوء يف النظــام الرتبــوي الوطنــي.
وأيضــاً فقــد أ َّكــد الحاكــم َّأن اســتطالع كالوب َي ْيــه ســيفيد قــرار
ــع َطــ ْوق اســتطالع األرس
يوس َ
مكتــب اإلحصــاء الوطنــي بــأن ِّ
6
َ
ليشــمل ُمخ َّيــات الالجئــن.
املعيشــية الوطنــي

الح َسنة يف كينيا
ُسنَن العمل َ

أجــرت املفوضيــة مبعاونــة البنــك الــدويل اســتطالعَني ُأرس َّيــن
آخريــن ،واحــد يف مخ َّي َمــي كالوب َي ْيــه وكاكومــا لالجئــن يف
كينيــا ،يف ســنة  2018و 2019عــى الرتتيــب 5.وهــذه املــرة
نشــئت اســتبانة االســتطالع يف أكرثهــا عــى منــوذج االســتطالع
ُأ ِ
منظــوم
الوطنــي املتكامــل لــأرس املعيشــية ،وهــو اســتطالعٌ
ٌ
عــى طائفــة عريضــة مــن معايــر اإلحصــاء .وتســمح نتائــج
بــاشة بــن َّ
ســكان ا ُملخ َّي َمــن
االســتطالعَني بإجــراء موازنــة ُم ِ
علــم اليــو َم أن
صنــا َن ُ
و ُم ِضي ِفيهــم مــن أهــل البلــد .ولذلــك ِ ْ
َّ
الســكان الذيــن
ســاع َة إجــراء االســتطالعَني كان  %37مــن
هــم يف ِســنِّ العمــل يف مخيــم كالوب َي ْيــه يعملــون ،بالقيــاس
إىل  %٪62يف مقاطعــة توركانــا و %72يف كينيــا عمومــاً .وأيضــاً
رصنــا نعلــم أن  %58مــن الالجئــن يف املخيــم يعيشــون تحــت
خــط الفقــر يف البلــد ،بالقيــاس إىل  %72مــن َّ
ِّ
ســكان مقاطعــة
توركانــا و %37يف جميــع كينيــا.

Kakuma, Kenya
(دراسة وجوه ضعف الالجئني يف كاكوما بكينيا)
bit.ly/UNHCR-WB-Kimetrica-Kakuma-2016
 .3مثل التي و ُِض َعت برعاية لجنة اإلحصاء يف األمم املتحدة أو ا ُملح َّددة يف أوراق
املعلومات الوصفية ُمل ِشريات أهداف التنمية املستدامة.
الصغْرية ا ُمل َباحة».
 .4يتزايد اتّجاه الهيئات اإلنسانية نحو املقاربة بطريقة «املعلومات ِّ
الصغرية،
مثال ذلك َّأن مفوض َّية الالجئني أطلقت سنة  2020مكتب ًة لها للمعطيات ِّ
الصغْرية التي تجمعها ملستعميل املعطيات
أحرضت فيها كثرياً من معطيات االستطالع ِّ
الخارجيي بهيئة مجهولة الهوية.
ِّ
https://microdata.unhcr.org
UNHCR/World Bank (2020) Understanding the Socioeconomic .5
Conditions of Refugees in Kalobeyei, Kenya: Results from the 2018 Kalobeyei
Socioeconomic Profiling Survey
( َفهْم األحوال االجتامعية االقتصادية عند الالجئني يف كالوب َي ْيه بكينيا :نتائج من استطالع
السامت االجتامعية االقتصادية يف كالوب َي ْيه)
تحديد ِّ
bit.ly/UNHCR-WB-Kalobeyei-2018
سيصدر تقرير من استطالع كاكوما قريباً يف شهر آذار/مارس .2021
 .6من كلم ٍة له ألقاها يف املنتدى العاملي لالجئني يف  16من كانون األول/ديسمرب .2019
وها هي تسجيلتها الصوتيةbit.ly/GRF-recording :
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إدخال الالجئني والنَّازحني الداخل ِّيني يف ُن ُظم املعطيات الوطنية

َنتا ِل َيا ِك ِر ِن ْس ِك َباْل

ُأ ِّيدَت بأخر ٍة توصيات إحصائية دولية يف شأن الالجئني والنازحني الداخل ِّيني ،وس ُي ِع ُني تأييدها عىل َن ْظ ِم
هذه الفئات املستضعفة يف السياسة العا ّمة الوطنية ويف جداول أعامل التنمية .ومع ذلك ،يُحتاج إىل كث ٍري
من العمل لنقل التوصيات من الح ِّيز النظري يف الورق إىل الح ِّيز العميل يف الواقع.
ملَّا كان شهر آذار/مارس من سنة  ،2020أي َ
قبل أ ّي ٍام من َ ْ
ض ِب
الح َمة التاجية (كوڤيد  ،)19أيدَّت
الح ْجر عىل نيو ُيرك بسبب داء ُ
َ
توصيات
بإجامع أعضائها أ َّو َل
املتحدة
األمم
يف
اإلحصاء
لجنة
ٍ
ِ
دولي ًة يف العامل يف إحصاءات النازحني الداخل ِّيني 1.فأتت هذه
التوصيات بإطا ٍر إلعانة البلدان عىل أن ُتح ِّد َد النازحني الداخل ِّيني
مبا هو أحسن ،وأن َ
متلك زمام إحصائها لهؤالء الس َّكان املستضعفني،
الج ْودة وأك َرث َق ُبوالً
وأن تجيء اإلحصاءات عىل درجة عالية من َ
للموازنة بينها وبني غريها 2.وهذه التوصيات من جه ٍة نتيجة سنني
اجتهدت فيها فرقة الخرباء املعن َّية بإحصاءات الالجئني والنازحني
الداخل ِّيني ()Expert Group on Refugee and IDP Statistics
التي ف َّوض إليها األمر لجنة موظفي األمم املتحدة ،ومن جهة
أخرى هي بنا ٌء عىل نجاح التوصيات الدولية يف إحصاءات الالجئني
لسنة .2018
ثم َّإن السائق إىل تحسني جودة املعطيات وقابليتها للموازنة بينها
وبني غريها والثقة بها يلزم منه أن يكون فيه معالجة لع َّد ٍة من
املتحدِّيات األساسية ،مثل إقرار تعريفات ب ّينة ،ومنهجيات واضحة
رصيحة ،وإرادة سياسية ،وقدرة وطنية .وتصدق هذه الحالة يف
فئات سكانية مثل النازحني الداخل ِّيني الذين يكرث
الخصوص عىل ٍ
حصوا إحصا ًء ال يفي
أن ُيستب َعدوا يف نظم اإلحصاء الوطنية أو أن ُي َ
بالغرض .ومتثل التوصيات التي صدرت عىل مجموعتني إنجازات
مهمة لصانعي السياسات واملزاولني الذين يعالجون التَّهجري ،ومع
َّ
هم التوصيات ُر ِك َز يف جوانب تقنية محضة ،فهي تتضمن ع َّد ًة
أن َّ
من الخطوات إىل األمام مل تسبق إليها من منظور السياسة العا ّمة
واملسائل السياسية.
وتقدُّ م التوصيات الدولية يف إحصاءات الالجئني تعريفات واضحة
وإطاراً إحصائ ّياً تا ّماً لالجئني ومن يجري مجراهم من الفئات
ٌ
مشتمل عىل من يحتاج إىل الحامية الدولية،
الس َّكانية (أي أنه
ومن سبق أن خاض يف اللجوء ،ومن عاد إىل بلده بعد أن كان
ملتمساً للحامية الدولية يف خارج بلده) .فإن أ َّلفت البلدان
وغريها من أصحاب املصلحة بني تعريفاتهم وتعريفات التوصيات
س موازنة املعطيات بني
الدولية يف إحصاءات الالجئني ،زاد ُي ْ ُ
وقل التَّشويش كثرياً بني أنظمة اإلبالغ املختلفة .وأيضاً
البلدانَّ ،

فتنصح التوصيات الدولية يف إحصاءات الالجئني للبلدان كيف
إدماج الالجئني يف املجتمع وإعاد َة إدماجهم وكيف تح ِّلل
تقيس
َ
ذلك ،إذ تتيح إطاراً لهذا الغرض .وإنجا ٌز آخر للتوصيات الدولية
يف إحصاءات الالجئني ،له صلة بالتوصيات املتفق عليها لتنسيق
ٌ
مسألة ُمعقدَّة ُتف ِّوت
اإلحصاءات الرسمية لالجئني ،وهي يف الواقع
كثرياً من فرص إدماج الالجئني مبا هو أحسن.
ُ
ومثل ذلك التوصيات الدولية يف إحصاءات النازحني الداخل ِّيني،
ففيها ق ّوة عىل أن ُتح ِدث تغيرياً عظي ًام .ومع أنها ٌ
قامئة عىل
بني ٍة مامثل ٍة لبنية صاحبتها ،وأنها تعالج موضوعاً ال إطاراً قانونياً
محدداً فيه ،يعرتضها ُمتح ٍّد أصعب ،عىل أنها نجحت يف إقامة إطا ٍر
إحصا ٍّيئ ُو ِّحدَت فيه املصطلحات والتصنيفات ال َّرئيسة .مثال ذلك
َ
األطفال املولودين ألَ َب َو ْين من النازحني الداخل ِّيني
أنها أوضحت أن
بع َد التَّهجري ال ينبغي إدخالهم تحت التعريف ،إمنا يصنّفون يف فئة
سكانية تس ّمى «الذين لهم بالنازحني الداخل ِّيني صلة» ،وأوصت
بتقسيم جملة النازحني الداخل ِّيني إىل ثالث فئات فرعية (النازحني
الداخل ِّيني يف مواضع التَّهجري ويف مواضع العودة ويف مواضع
االستيطان).
وأما املسألة املعقدة املتمثلة يف متى يخرج النازح الداخ ّ
يل من ح ِّد
تعريفه؟ فإن التوصيات الدولية يف إحصاءات النازحني الداخل ِّيني
ٌ
منترش
تحقق تقدماً كبرياً يف ذلك أيضاً .فهي تستند إىل معايري مثانية
َق ُبولها :املعايري املوضحة يف إطار عمل اللجنة الدامئة املشرتكة بني
الهيئات يف الحلول الدامئة للنازحني الداخل ِّيني ،وتستند أيضاً إىل
3
العمل الذي تقوم به ٌ
فرقة أخرى من الخرباء املشرتكني بني الهيئات
للتمييز بني مقياسني :األول التَّحكيم يف التقدم نحو الحلول الدامئة،
والثاين تحديد متى ُت ُغ ِّل َب عىل وجوه الضعف الرئيسة يف التَّهجري؟
املهجرين من إحصاءات السكان الرسمية.
بحيث ميكن استبعاد َّ
وأيضاً ففي التوصيات الدولية يف إحصاءات النازحني الداخل ِّيني
يتم
واضح لهذه اإلجراءات ،ولكن ُي ُ
حتاج إىل مزي ِد َعمَلٍ حتّى َّ
إطا ٌر ٌ
تطوير هذه اإلجراءات ،وهو عمل تأخذ فيه اليو َم فرقة الخرباء
بدعم من مركز
املعن َّية بإحصاءات الالجئني والنازحني الداخل ِّيني،
ٍ
املعطيات املشرتك بني البنك الدويل ومفوض َّية الالجئني يف شؤون
الهجرة القرسية.
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وتقـدّ م التوصيـات الدوليـة يف إحصـاءات النازحين الداخل ِّيين
أيضـاً توصيـات يف كيفيـة تعزيـز الجهـد املبـذول يف التنسـيق
اإلحصـايئ على الصعيـد الوطنـي والصعيـد الـدويل .وهـي
توصيـات لتقويـة الروابـط بن ُُظـم اإلحصـاء
مشـتملة على
ٍ
منصـات للتنسـيق التقنـي ،ولضمان مراقبة
الوطنيـة ،وإلنشـاء
ٍ
الجـودة يف معطيـات النازحين الداخل ِّيني .فهي تراعـي دو َر ِّ
كل
أصحـاب املصلحـة الوطنيين والدوليين يف هـذه األعمال.
فهـذه التوصيـات مجتمعـ ًة تتنـاول املسـائل الحساسـة مـن
الوجهـة السياسـية والصعبـة مـن الوجهـة التشـغيلية ،التـي
كثير من السـياقات املتأ ّثـرة بالتَّهجري ،وهي سـياقات
تتكـرر يف ٍ
ُ
َّعاريف املش َّوشـة للحلـول الدامئة ،والتَّقاري ُر
كثيراً ما تعروها الت
الصاحـة والوضـوح يف
املتنافسـة يف أرقـام التَّهجير ،و َن ْقُـص َّ
أسـاليب تحصيـل املعطيـات.

التقدُّ م يف جميع العامل

منـذ اعتمـدت التوصيـات الدوليـة يف إحصـاءات الالجئين
والتوصيـات الدوليـة يف إحصـاءات النازحين الداخل ِّيين ،تزايـد
الدعـم واإلقـرار عنـد معشر اإلحصائيين وعنـد غريهـم .مثـال
العاملـي بضع فقـرات يف املعطيات
ذلـك َّأن يف اتفـاق الالجئين
ّ
واألد َّلـة التـي تشير رأسـاً إىل التوصيـات الدوليـة يف إحصـاءات
الالجئين 4.وقـد كانت الفرقـة الرفيعة املعنية بالنـزوح الداخيل
ـع املعطيـات وتحليلهـا
أدرجـت رصاحـ ًة يف نطـاق َع َم ِلهـا َج ْم َ
واسـتعاملها ،ومـا يزال يزيـد اهتاممها مبـا أنجزتهُ فرقـة الخرباء
املعن َّيـة بإحصـاءات الالجئين والنازحين الداخل ِّيين 5.وأمـا يف
كثير مـن املنظمات لتعيين ُف َر ٍص
املؤسسـات ،فينشـط ٌ
صعيـد َّ
إلدمـاج ِّ
كل مـن التوصيـات الدوليـة يف إحصـاءات الالجئين
والتوصيـات الدوليـة يف إحصاءات النازحين الداخل ِّيني ،إدماجها
يف أعاملهـا التـي محورهـا املعطيـات ،ويف الجهـد الـذي تبذلـه
لدعـم التنفيـذ على الصعيد ال ُق ْطري .فنحـن يف مركز املعطيات
املشتركةً ،
مثلا ،نعمـل مـع الحكومـات ومكاتـب اإلحصـاء
الوطنيـة إلدمـاج عنـارص مع ّينة مـن التوصيات يف أعمال َج ْمع
املعطيـات ،وجعلنـا ذلـك معيـاراً للتمويـل رصيحـاً.
وتتَّخـذ عـدَّ ة مـن البلـدان أيضـاً خطـوات لتنفيـذ التوصيـات،
ٌ
نظـرة عجلى إىل
على أن الطريـق مـا تـزال طويلـة .ودونـك
بعـض األمثلـة الحديثـة تعين على تحديـد اإلفـادة وإعلام مـا
ُيحتَـاج إليـه مـن مزيـد العمـل والدَّ عم ومـا يحتـاج إىل تبديته
6
عىل غيره.
َّ
السـكان
جمـع املعطيـات :يف كينيـا ،عُ ـدَّ الالجئـون يف إحصـاء
الوطنـي لسـنة  ،2019ويؤلِّـف املكتـب الوطني لإلحصـاء فرق َة

امل ُعطَيات والتَّهجري

49
www.fmreview.org/ar/issue66

تقنـي ُتعنَـى بتعزيـز املامرسـة و َر ْصـد التقـدُّ م ا ُملح َّقـق
عمـلٍ
ٍّ
يف إحصـاءات الالجئين والنازحين الداخل ِّيين يف البلـد .ويف
املغـربُ ،تج َمـع معطيـات الالجئين ومـن يجـري مجراهـم من
ّ
بعـض ّ
عين ،وذلـك ٌ
باسـتطالع ُم َّ
مما أدخلته
السـكانية
الفئـات
ٍ
الحكومـة يف إستراتيجيتها الوطنيـة لشـؤون الهجـرة والتَّهجير،
دخ ُ
َآت األسـئلة
ـل يف االسـتطالعات املحوريـة ُمجتَـز ِ
على أنهـا ُت ِ
مـن التوصيـات الدوليـة يف إحصـاءات الالجئين ،ومـن هـذه
االسـتطالعات اسـتطالع اليـد العاملـة .ويف إثيوبيـا ،تعمل هيئة
اإلحصـاء املركزيـة على تنسـيق وإدمـاج االسـتطالع االجتامعي
االقتصـادي لالجئين يف إثيوبيا يف االسـتطالع الوطني إلحصاءات
ـج
ُح ْسـن حـال األرسة املعيشـية ،وتعمـل أيضـاً على أن ُتد ِم َ
يف ذلـك العنـارص الرئيسـة للتوصيـات الدوليـة يف إحصـاءات
الالجئين .ومثـل هـذا الجهـد ُي ْبـ َذ ُل يف جمهوريـة إفريقيـا
ـل فئـة النازحين الداخل ِّيين يف ّ
دخ ُ
خطـة أَخْ ِذ
الوسـطى ،فهـي ُت ِ
العينـات التـي ستسـتعملها يف االسـتطالع الوطني الـذي تعتزم
إجـراءه يف حـال الفقـر فيهـا ،وهـي تفعل ذلـك مسـتفيد ًة من
عـد ٍد مـن جوانـب التوصيـات الدوليـة يف إحصـاءات النازحين
الداخل ِّيين .ويف أوربـا ،تنـوي جورجيـا أيضاً أن تأخذ يف سلسـل ٍة
مـن األعمال لتنفيـذ التوصيـات ،مـن ذلـك أن ُتقـ ِّد َر مصـادر
املعطيـات اإلداريـة املختلفـة لتُحـ ِّد َد مـا فيهـا مـن قـ ّوة على
إخـراج إحصـاءات النازحين الداخل ِّيين وإيضاح الروابـط بينها.
ثـم إن زيـاد َة فاعليـة التنسـيق بين أصحـاب
َّنسـيقَّ :
الت ِ
املصلحـة الوطنيين والدوليين ُي ِّ
نشـئ) الروابـط بني
وض ُـح (أو ُي ِ
إحصـاءات الهجـرة القرسيـة و ُن ُظـم املعطيـات الوطنيـة .ويف
اصالت باإلستراتيجية الوطنيـة لتطوير
الوقـت نفسـه ُتقـ َّوى ال َو ِ
اإلحصـاءات ُ
وباأل ُطـر القانونيـة الجديـدة .ففـي أكرانيـا ،تعمل
دائـرة اإلحصـاء الحكوميـة مـع أعضـاء فرقـة العمـل التقنيـة
املعنيـة بإحصـاء النازحين الداخل ِّيين ومـع مفوض َّيـة الالجئين
على وضـع ّ
خطـة مشتركة للشروع يف تنفيـذ التوصيـات
الدوليـة يف إحصـاءات النازحين الداخل ِّيين .وسيشـتمل ذلـك
الوطنـي للنازحين الداخل ِّيين ،وإدمـاج
الس ِـجل
على تحسين ِّ
ّ
مصـادر املعطيـات ا ُملت ِّممـة ،والدخـول يف اإلطـار الوطني لرصد
التقـدُّ م نحـو تحقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة يف البلـد.
ٌ
جديـد ُوأ ِّي َـدت يف
قانـون يف اإلحصـاء
ويف الكاميرونُ ،ص ِّـدق
ٌ
سـنة  2020اإلستراتيجية الوطنيـة لتطويـر اإلحصـاءات بين
سـنة  2020و .2025وتقصـد اإلستراتيجية إىل تعزيـز القـدرة
الهـم رصاحـ ًة يف الهجـرة
اإلحصائيـة ،وقـد اشـتملت على َر ْكـ ِز ِّ
القرسيـة يف البلـد ،وكانـت هـذه أ َّول مـرة تشـتمل عليـه .هذا
ِّ
باملترضرين
ويف كو ُلمبيـا ُح ِّس َـن التَّنسـيق بين الوحـدة املعنيـة
لرفـع َجـ ْودة إحصـاءات النازحين
ومكتـب اإلحصـاء الوطنـي
ِ
ً
ُ
حسـن اليـو َم املنهجيـات
ت
فهنـاك
ا
وأيضـ
الداخل ِّيين وفائدتهـا،
َّ
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اإلحصائيـة (باالسـتفادة مـن أعمال فرقـة الخبراء املعن َّيـة
بإحصـاءات الالجئين والنازحين الداخل ِّيين).

ماذا بعدُ ؟

حتاج إىل تحقيقـه كث ٌري كثري
تتزايـد القـوة الدافعـة غري َّأن مـا ُي ُ
دخ َ
إن ُأريـ َد أن ُي َ
ـل الالجئـون والنازحـون الداخل ِّيـون يف ُن ُظـم
املعطيـات الوطنيـة إدخاالً
َ
أفعـل وأكرث انتظامـاً .ودونك وجوه
خبر بهـا أعضـاء فرقـة الخبراء
األولويـة التـي تربزهـا تجـارب َّ
املعن َّيـة بإحصـاءات الالجئين والنازحين الداخل ِّيني:

لكثير مـن الـدول التـي
َتوْسـيعُ املـدارك وا ُملنَـارص ُة ا ُملدبَّـرة:
ٍ
ٌ
قـدرة إحصائية تكفي
ُتض ِّيُـف الالجئين أو النازحين الداخل ِّيني
ٌ
محتاجـة إىل أن
البتـدا ِء تنفيـذ التوصيـات .ومـع ذلـك هـي
شـح َذ عزمهـا لتتقدَّ م ،وذلك بتوسـيع املدارك وبـذل الجهد يف
ُي َ
املنـارصة (ومنـه عَـ ْر ُض أمـارات ال َو ْقـع املبكـرة).
االسـتثامر يف القـدرة اإلحصائيـة الوطنيـة :إذا كانـت القـدرة
اإلحصائيـة ضعيفـة أو مثقلـة باألعباء أو اجتمـع عليها األمران
احتيـج إىل االسـتثامر املسـتدام كإمنـا ِء القـدرة الوطنيـة
معـاً،
َ
على َر ْصـ ِد التقـدُّ م ا ُملح َّقـق نحـو أهـداف التنميـة املسـتدامة
وعلى وإدخـال معطيـات الالجئين (والنازحين الداخل ِّيني عند
اقتضـاء الحـال ذلـك) يف إحصـاءات الهجـرة التـي هـي أوسـع
نطاقاً .
تحسين حـال التمويـل يف معطيـات الهجـرة القرسيـة :مـا
لج ْمـع معطيات الهجـرة القرسية
تـزال أقـرب مـوارد التمويـل َ
مأخـوذ ًة يف األكثر مـن ميزانيـات املعونـة اإلنسـانية التي هي
ُّ
التدخـل
همهـا أوالً يف َصـ ْو ِغ
بطبيعتهـا قصيرة األمـدَ ،تر ُكـ ُز َّ
غير هذا املسـلك ل َدع ِْم ٍّ
كل مـن التنمية
اإلنسـا ّين .ويجـب أن ُي َّ
املسـتدامة للقـدرة ومبـادرات معطيـات التنميـة طويلـة
األمـد ،ومـن ذلـك االسـ ِتطالعُ الوطنـي للأرس املعيشـية ،و ُن ُظ ُم
املعطيـات اإلداريـة ا ُمل َـؤ َّزر ُة.
معطيـات بديلـة:
االشـتامل على مناهـج جديـدة ومصـادر
ٍ
صحيـح أن ّ ً
كل مـن التوصيـات الدوليـة يف إحصـاءات الالجئين
ٌ
والتوصيـات الدوليـة يف إحصاءات النازحني الداخل ِّيني ُمشـتَ ٌ
ملة
على التوصيـة بتح ِّري املناسـب من مناهج ومصـادر معطيات،
ولكنّهـا ّ
أقـل تركيـزاً عىل املناهج الجديـدة أو مصادر املعطيات
البديلـة .ثـم َّ
إن يف التقانـات الرسيعة التقـدُّ م واملناهج البديلة
ـع املعطيـات ُف َرصـاً ينبغـي انتهازهـا .وقـد زا َد إلحـاح
َ
لج ْم ِ
الحاجـة إىل بـذل مثـل هـذا الجهـد بسـبب الجائحـة التـي
ـس ُّ
ـع املعطيـات.
تحـدَّ ت ُأ ُس َ
الطـ ُرق املألوفـة يف َج ْم ِ

السـ ُبلِ تسبره اليـو َم فرقـة الخبراء
على َّأن كثيراً مـن هـذه ُّ
املعن َّيـة بإحصـاءات الالجئين والنازحين الداخل ِّيين ،وسبرها
هـذا ٌ
بعـض مما تقطعـه يف املرحلـة الثالثـة مـن عملهـا ،تقـع
مرجعـي أ َّيدتْهُ
ر
معيا
املرحلـة
ولهـذه
و.2024
2020
بين سـنة
ٌ
ّ
تدعم تنفيذ
لجنـة اإلحصـاء يف األمـم املتحدةُ ،ي ِلـز ُم الفرقـ َة أن
َ
التوصيـات الدوليـة يف إحصـاءات الالجئني والتوصيـات الدولية
مـدة تقـع بين الثلاث
يف إحصـاءات النازحين الداخل ِّيين ،يف ّ
املنصة
نسـقاً 7.فلهـذه ّ
سـنني املقبلـة والخمـس سـنني تنفيـذاً ُم َّ
قـ ّوة هائلـةّ ،
تتـأت مبعونـ ٍة ماليـة من مركـز املعطيات املشترك
بين البنـك الـدويل ومفوض َّيـة الالجئين يف شـؤون الهجـرة
ُّ
ينفـك يزيـد.
واملؤسسـات ال
وباهتمام مـن الـدول
القرسيـة،
َّ
ٍ
ْ
ـع املجتمـع الدويل بني مـا ُيب َذ ُل من جهـد هنا وهناك
فـإن َج َم َ
عظيـم
م
تحقيـق
أمكـن
املشترك،
الهـدف
هـذا
إلصابـة
تقـدُّ
ٍ
ٍ
حسـنة يف
يف بضعـة سـنني .وسـتؤيت اإلحصـاءات الرسـم َّية ا ُمل َّ
عـز ُز جـدول
الالجئين والنازحين الداخل ِّيين ُأ ُك َلهـا برسعـة ،ف ُي َّ
أعمال إدماجهـم .نعـم ،ا ُملتحدِّيـات كثرية ولكنَّ ِلَ َ
بن معارضتها
ُم َعدٌّ .

َنتا ِل َيا ِك ِر ِن ْس ِك َباْل

nbaal@worldbank.org @NataliaBaal

َّ
ٌ
موظ ٌ
رئيسة يف قسم اإلسرتاتيجيات والسياسات العا ّمة ،يف مركز
فة
املعطيات املشرتك بني البنك الدويل ومفوض َّية الالجئني يف شؤون
الهجرة القرسية
bit.ly/Reliefweb-IRIS .1
 .2انظر« :األخذ يف مقاربات تعاون َّية لتحسني معطيات النُّزوح الداخ ّ
يل» ،د ُِڤورا لِ َڤا ُكوڤا
وأ ِد ْريَان كالڤو ڤالدراما وجاك أجاروڤا وا ُثم ودا ِم َيان َج ْس ُلم ،نرشة الهجرة القرسية،
العدد .65
bit.ly/FMR65-Levakova-et-al
 .3انظرhttps://inform-durablesolutions-idp.org :
وانظر أيضاً :التحديات املفهومية والحلول العملية لحاالت النّزوح الداخيلَ ،چالَو َكا بياين
و َنتالِ َيا ِك ِر ِن ْس ِك َباْل ومارتينا كاترينا ،نرشة الهجرة القرسية ،العدد .52
www.fmreview.org/solutions/beyani-baal-caterina
www.unhcr.org/5c658aed4 .4
www.un.org/internal-displacement-panel/content/what-we-do .5
انظر أيضاً العريضة التي دفعتها فرقة الخرباء املعن َّية بإحصاءات الالجئني والنازحني
الداخل ِّيني إىل الفرقة الرفيعة املعن َّية بالنُّزوح الداخ ّ
يل:
bit.ly/EGRIS-submission-HLP-Feb2021
 .6أورد َّ
كل األمثلة مم ِّثلون عن منظامت وطنية يف املؤمتر الذي عقد سنة  2020وجمع
بني الدائرة املشرتكة املعنية بتحديد سامت النازحني الداخل ِّيني وبني فرقة الخرباء املعن َّية
بإحصاءات الالجئني والنازحني الداخل ِّينيُ ،وأدِي َر حول زيادة القدرة عىل اإلحصاء:
www.jips.org/jips-publication/jips-egris-conference-2020-report/
ويُستثنَى من ذلك مثال إثيوبيا ومثال جمهورية إفريقيا الوسطى ،فهام عمالن دعمهام
مركز املعطيات املشرتكةbit.ly/JDC-filling-data-gaps :
املرجعي لفرقة الخرباء املعن َّية بإحصاءات الالجئني والنازحني الداخل ِّيني :املرحلة
 .7املعيار
ّ
الثالثة – تنفيذ التوصيات (http://bit.ly/EGRIS-TOR-2020-24 :)2024–2020
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الح َمة التاجية
االستطالع
َع َواث ُري
الهاتفي املتعدِّد األشواط و ُك ُمو ُنه يف زمن داء ُ
ِّ
ِ
(كوڤيد )19

ِج ْف ِري َتا َنر

ميكن أن يكون االستطالع بالهاتف مفيداً خصوصاً يف أزمن ٍة –مثل زمن الجائحة الراهنة– يصعب فيها
االستطالع وجهاً لوجه ،عىل أ ّنه يجلب ا ُملتحدِّيات.

ِّ
الحــظَّ ،أن مــع البصــرة واال ِّتئــاد يف
الح َمــة التاجيــة (كوڤيــد  )19املعيشــ َة مــن معلومــات .ومــن حســن
شــ َّقت جائحــة داء ُ
هجــرون مــن أكــر الفئــات التخطيــط ُط ُرقــاً للتغ ُّلــب عــى تلــك ا ُملتحدِّيــات.
وســ ُب َل املعــاش يف العــامل ك ِّلــه .وا ُمل َّ
ُ
اســتضعافاً ،ولكــن ليــس مــن املعطيــات املوثــوق بهــا إال يشء
قليــل يفيــد للنظــر يف كيفيــة تطــ ُّور حاجاتهــم يف أثنــاء الجائحــة 1.أخذ الع ِّينة
و ُتق ِّلــل االعتبــارات الصحيــة خيــارات َج ْمــع املعطيــات يف هــذه لــي يصــدق عــى االســتطالع أ ّنــه ســليم مــن الوجهــة اإلحصائ َّيــة،
األيــام الصعبــة ،إذ َو َق َ
ــف جمــع املعطيــات املعتــاد وجهــاً لوجــه ينبغــي أن مي ّثــل مجتمعــاً ُمحــدَّداً ،وأن يؤخــذ قــدر مــن الع ِّينــة
بســبب القلــق مــن عــ َّداد املصابــن والصحــة العامــة ،وبســبب يحصــل بهــا قــوة إحصائيــة الكتشــاف مــا يفيــد مــن وجــوه
والح ْظــر والتَّباعــد .فــكان أحــد األبــدال االســتطالع االختــاف بــن الفئــات أو بــن األوقــات .وإذ قــد كانــت تغطيــة
قيــود الســفر َ
بالهاتــف املحمــول .وقــد ثبــت أن طريقــة املقاربــة هــذه مفيــد ٌة الهاتــف متفاوتــة –بســبب امللكيــة (التــي تتأثــر بالعوامــل
يف َج ْمــع املعطيــات :يف األمكنــة الخطــرة ،واملناطــق القاصيــة ،الســ َّكان ّية واالقتصاديــة) أو تغطيــة َّ
الشــب َكة أو وجــود الكهربــاء،
واملناطــق التــي يكــون فيهــا عــ َّداد اإلصابــات مقلقــاً ،وحيــث وذلــك عــى ســبيل املثــال– فقــد ال تكــون عينــات االســتطالع
الهاتفــي املتعــدِّد األشــواط ممثلــ ًة للفئــة املقصــودة مــن
واملتغــرة مهمــ ًة،
تكــون االســتجابة لحاجــات املعطيــات الجديــدة
ِّ
ّ
حتــاج فيهــا إىل َر ْصــد األحــوال ا ُمل ِّ
ثــم إىل َحــ ْر ِف النتائــج التحليليــة.
ويف الســياقات التــي ُي ُ
تكشــفة .ا ُمل َّ
هجريــن ،فيقــود ذلــك مــن َّ
وأيضــاً فقــد ُو ِجــ َد أنهــا ُتخــ ِر ُج معطيــات عاليــة الجــودة وفعالــة ومثــل ذلــك ،أنــه ميكــن أن يحــدث التح ُّيــز حــن َي ُبعــدُ انتقــاء
2
بالقيــاس إىل كلفتهــا.
بعــض الفئــات أو َيقــ ُر ُب انتقــاء غريهــا َّحتــى ُتســت َْط َلع («عــ ّد
ناقــص» أو «عــ ّد تفاض ّ
ــي») ،أو حــن يرفــض بعــض ا ُملســتط َلعني
الح َمــة التاجيــة (كوڤيــد  ،)19أطلــق املشــاركة («انتفــاء االســتجابة») أو يرفضون االســتمرار يف األشــواط
ويف التصــدِّي لجائحــة داء ُ
لج ْمــع َّ
اللحقــة («تناقــص»).
البنــك الــدويل اســتطالعاً هاتف ّيــاً ف ّعــاالً متعــدِّد األشــواط َ
املعطيــات االجتامعيــة االقتصاديــة يف نحــ ِو  100بلــد 3.وبالتعــاون
مــع البنــك الــدويل ومفوض َّيــة الالجئــن واملكاتــب اإلحصائيــة وتحديــد مصــادر معينــة للتح ُّيــز املحتمــل أمــ ٌر بالــغ يف األهميــة
َــم مركــز املعطيــات املشــرك بــن البنــك الــدويل عنــد التمريــن َج ْمــع املعطيــات لتعظيــم القــدرة عــى :أ) َمنْــع
الوطنيــةَ ،يدع ُ
4
ومفوض َّيــة الالجئــن يف شــؤون الهجــرة القرسيــة
إدمــاج عينــات التح ُّيــز ابتــدا ًء مــن اإلعــداد والتصميــم ،ب) وتصحيــح التح ُّيــز
َ
هجريــن يف َش َ
ني عــى األقــل ّ
مــا هــو جــا ٍر بالتنقيــح وإعــادة الــ َو ْزن والتحليــل ،ج) وتحديــد اتجــاه التح ُّيــز
معــززة مــن ا ُمل َّ
ــوط ِ
االســتطالع
مــن
اؤه
أو ُمعتَــز ٌَم إجــر
ثــم َّإن ِص َّحــ َة
الهاتفــي املتعــدِّد األشــواط يف لتســهيل اســتعامل املعطيــات يف َر ْســم السياســاتَّ .
ّ
الح َمــة التاجيــة (كوڤيــد  )19يف  12بلــداً أو نحــو ذلــك تحديــد وتنفيــذ إطــار أخــذ العينــات القــوي وإســراتيجية أخذهــا
شــأن داء ُ
ِّ
َ
أفضــل
فهــم
مــن
ن
ك
م
ي
ســ
وهــذا
البلــدان.
مــن تلــك
للتغــرات واألوزان التحليليــة –وهــي أدوات أساســية للتغ ُّلــب عــى التح ُّيــز
ُّ
ُ
ٍ
يف
)19
ــد
ي
(كوڤ
ــة
ي
التاج
ــة
م
الح
داء
ــة
ح
جائ
ــا
ه
أحدثت
التــي
صــاح يف العينــة– جــز ٌء ال ينفصــل مــن قيمــة معطيــات االســتطالع .وإذا
ُ
َ
ِ
ِّ
ن
ك
م
ي
وســ
يرجونــه،
ومــا
ضعفهــم
ووجــوه
ريــن
املهج
معيشــة
ــي املتعدِّد األشــواط،
ف
الهات
ــتطالع
س
اال
ــات
ي
معط
يف
ــز
ي
التح
ر
ــتم
س
ا
َّ
ُ
َّ ُّ
ّ
5
صــوغ اســتجابات أحســن.
أيضــاً مــن
الع ُلــ ّو ،وهــذا يعنــي أن
املرجــح أن يكــون التح ُّيــز آخــذاً يف ُ
فمــن َّ
ِ
املعطيــات قــد تشــر إىل َّأن الســكان أفضــل حــاالً ّ
مــا هــم عليــه
ومــع ّأن االســتطالع
الهاتفــي املتعــدِّد األشــواط ميكــن أن ُيولِّــد يف الحقيقــة .وحتَّــى إذا كان األمــر كذلــك ،فمعطيــات االســتطالع
ّ
ــه،
ق
تطبي
يف
ــات
ي
د
تح
م
ــاك
ن
ه
ــة،
ح
الجائ
ــاء
ن
أث
مهمــة يف
الهاتفــي املتعــدِّد األشــواط ال تــزال مفيــد ًة يف َر ْســم السياســات،
ِّ
ُ
معطيــات َّ
ّ
وال ســ َّيام يف ســياق التَّهجــر .وميكــن تصنيــف املتحدِّيــات هــذا إن كانــت النتائــج املالحظــة يف املعطيــات ُم َ
نخفضــة بحيــث
الرئيســة وحــو َه تهديــ ٍد لقــ َّوة الع ِّينــة وقيــوداً عــى مــا ُج ِمــع يشــر انخفاضهــا إىل أن األمــ َر يســتأهل ُّ
التدخــل فيــه.
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وبالجملــةُ ،تســت ُ
َعمل ثــاث ُطــ ُرق لبنــاء إطــار أخــذ العينــات :تصميم األداة والتَّنفيذ
االســتطالع التمثي ّ
ــي ،واســتعامل قامئــة ،واال ِّتصــال العشــوا ّيئ هنـاك عـ ّدة مـن االعتبـارات العمليـة التـي ينبغـي أن ُتعت ََبر يف
باألرقــام 6.وتعتمــد الطريقتــان ُ
وكـم مـا ميكـن جمعـه.
األول َيــان عــى وجــود معلومــات القيـود ا ُملحت َملـة على مـا ميكـن جمعـه ُّ
ــت غــر طويــل قبــل ابتــداء االســتطالع بالهاتــف .ومن
شــاملة يف وق ٍ
حســن حــظ بعــض البلــدان َّأن فيهــا جهــداً وطن ّيــاً يبــذل لجمــع ويجـب أن يكـون االسـتطالع قصيراً لئلا َيسـأَم ا ُملسـتط َلعون،
سـيام إذا عُ ِـز َم على تكـرار التفاعـل ،ذلـك أ ّنهـم إن سـئموا
املعطيــات ،ومنــه جمــع املعطيــات وأرقــام الهواتــف عــن الســكان وال َّ
املهجريــن ،وميكــن أخــذ عينــة متثيليــة منهــا .يف حــاالت أخــرى ،وجـب أن َي ِق َّ
ـل مـا يحتمل مـن عمق جمـع املعطيات وا ّتسـاعها.
َّ
ثـم َّإن األسـئلة املع َّقـدة متيـل إىل تقليـل جـودة املعطيـات ،يف
ميكــن اســتعامل معطيــات التســجيل عنــد مفوض َّيــة الالجئــن ،مــا َّ
خصيصى .وهناك ثالثة خيـارات ُتخ ِّفف هذه
ــج ِّل –وال ســ َّيام أرقــام الهواتــف– صالحــ ًة االسـتطالع
الهاتفـي ِّ
الس ِ
دامــت معطيــات ِّ
ّ
ــر ا ُملس َّــجلني لــن يكونــوا يف ِعــدَاد ا ُملســتط َلعني .القيـود بعـض التَّخفيـف يف ّ
األقـل .فيمكـن أن ُي َّ
عين ُملسـتط َلعني
وحديثــة ،عــى َّأن غ َ
وميكــن عــاد ًة اســتعامل املعلومــات الشــخصية للحصــول عــى ع ِّينــة مختلفين وحـد ٌة مختلفـة مـن األسـئلة عشـوائ ّياً ،وأن ُتسـتع َم َل
رس ُــل إىل فرقــة ال َعــ ِّد إال أرقــام الهواتــف (وذلــك اإلجابـات مـن جمل ٍة مشتركة مـن الوحـدات يف إسـناد املعطيات
متوازنــة ولكــن ال ُي َ
لإلعانــة عــى تخفيــف املخــاوف مــن أمــر حاميــة املعطيــات) .وأمــا للوحـدات املفقـودة عشـوائياً .وميكن بدالً من ذلـك ،يف الوحدات
الطريقــة الثالثــة –وهــي اال ِّتصــال العشــوايئ باألرقــام (باســتعامل التـي ُت ْسـأَ ُل للع ِّينـة ك ّلهـا أن ُتـدَا َر على األشـواط مـن شـوطٍ إىل
أرقــام هواتــف ُتختــا ُر عشــوائياً)– فينــدر أن تكــون ف ّعالــة بالقيــاس شـوطٍ يف االسـتطالع ،كما حـدث يف إثيوبيـا مـن تضمين وحـدة
الهاتفي
الجـ َراد يف الشـوط الثانيـة مـن االسـتطالع
إىل كلفتهــا أو أن ميكــن تنفيذهــا عنــد اســتطالع ا ُمل َّ
هجريــن ،عــى عـن جامعـات َّ
ّ
ُ
حينَ
لحــاالت مع َّينــة.
أ ّنهــا قــد تكــون مناســب ًة
ضمن
ت
املقاربة
هـذه
تعمـل
مـا
وأحسـن
األشـواط.
د
املتعـد
ِّ
ٍ
َّ
نتائـج أكثر حرك ّيـ ًة (مثـل األمـن الغـذايئ والتوظيـف) يف جميـع
ٌ
وهذه الطرق الثالث جميعاً ُم
ستعملة يف أعامل االستطالع التي األشـواط ،و ُتـد َّور املزيـد مـن النتائـج ال َّثابتـة (مثـل الرتكيبـة
يدعمها مركز املعطيات املشرتك .ففي تشادُ ،يستع َم ُل يف إطار السـ َّكانية أو التواريـخ) .وأخيراً ،ميكـن يف بعـض الحـاالت أن
ٌ
جملـة أصغـر مـن األسـئلة مـن وحـد ٍة طويلـة إلسـناد
الع ّينات استطالعٌ مي ّثل البلد ك َّله ،ابتدأ سنة  2018واشتمل عىل ُتسـتع َم َل
الالجئني ،وكانت أ َّول م ّرة ُيشت َمل عىل الالجئني فيها .ويف جيبويت النتيجـة اإلجامليـة (كما هـو الحـال يف فقـر االسـتهالك).
وإثيوبياُ ،تستع َمل معطيات التسجيل التي عند مفوض َّية الالجئني.
ويف اإلك َودور ،ستشا ِرك فرقة االستطالع (كام فعلت من قبل) رشك َة على َّأن بعـض املواضيـع يصعـب الحديـث فيهـا بالهاتـف.
لتعي املناطق الجغرافية ومجموعات أرقام وبالعمـوم فاملواضيـع التـي يصعـب اسـتطالعها وجهـاً لوجـه
االتصاالت املحلية ِّ
الهواتف التي هي أقرب إىل أن تكون للفنزويل ِّيني العائشني يف أحوال يكـون اسـتطالعها بالهاتـف أصعـب ،ومـع ذلـك ،فقـد ُيسـهِّل مـا
تشبه أحوال الالجئني يف البلد.
الهاتفـي مـن انتفـاء صفـة الشـخص َّية على بعـض
يف االسـتطالع
ّ
َ
مناقشـة مواضيـع مع َّينـة (مثـل التـي يدخـل فيهـا
ا ُملسـتط َلعني
االجتامعـي
وإن ُو ِجدَت املعطيات اإلمتام َّية املناسبة ،أمكن استعامل «إعادة ال َو ْصـم
كالصحـة العقليـة واإلسـا َءة األرسيـة و ُكـ ْرهُ
َّ
ّ
ُ
الجنسي).
ـلوك
والس
جانـب
ال َو ْزن» لإلعانة عىل تصحيح معطيات الع ِّينة ل ُيستعا َد ما نقص متثيله األَ ِ
ّ
ُّ
من أجزاء الفئة الس ّكانية الحقيق ّية .هذا العمل ُمع َّقد وصعب،
ّ
ولكن إذا ُط ِّبق تطبيقاً صحيحاً أمكن ُّ
حل مشكالت التناقص وانتفاء
الهاتفي بالقياس إىل
االسـتطالع
ة
ي
ثوق
و
يف
ـة
ل
األد
قاعدة
ال
ز
تـ
ومـا
ُ
َّ
ّ
ً
ً
ً
الفئة
من
ا
نافع
ا
تقريب
العينة
االستجابة والع ِّد الجز ّيئَّ ،حتى تصري
هجريـن حديثـ َة العهـد .لكـن وجدت
لوجـه
ا
وجهـ
االسـتطالع
للم َّ
ُ
عـ ّدة مـن الدراسـات أن ال َ
السكان ّية الحارضة.
فرق بني االسـتطالع بالهاتـف املحمول
واالسـتطالع بالهاتـف الثابـت ،وأن ال َ
فرق بني االسـتطالع بالهاتف
َّإن الوقاي َة من وقوع التح ّيز يف ع ِّين ٍة هو وال َّ
شك أفضل من تصحيحها ،املحمـول واالسـتطالع وجهـ ًا لوجـه 8.ومـن املأمـول أن ُيقـ َد َر
وميكن أن تعني الحوافز عىل ذلك .إذ كان استطالع البنك الدويل يف يف العمـل املخطـط لـه يف األردن املدعـوم مـن مركـز املعطيـات
َ
قسـم
الح َمة التاجية (كوڤيد  )19يف السكان املشترك أن يكـون لـه نظـرات يف هـذه املسـألة،
اإلكوادور الذي تناول تأثري داء ُ
فهنـاك ُت َ
ُ
ً
َ
ا ُملضي ِفني َّ
واسـتطالع بالهاتف.
لوجه
ا
وجهـ
اسـتطالع
بني
عني
ل
سـتط
مل
ا
نـة
ي
ع
الزمن
يستوعب
مبا
الهاتفية
البطاقات
واللجئني َش َحنَ
ِّ
ٍ
ٍ
املَ َّ
قيض يف االستطالع أو مبا يجاوزه .فخارج نطاق الوباء خيار ٌ
ات
لج ْمع
للحوافز أخرى ،مثل التزويد املبارش بالهواتف املحمولة أو باملحطات وعلى الرغـم مـن هـذه ا ُملتحدِّيـات ،فاالسـتطالع بالهاتـف َ
7
الص ْغريـة االجتامعيـة االقتصاديـة أكرث مناسـب ًة عموماً
الصغرية التي تشحن الهواتف َّ
بالشمس.
املعطيـات ِّ
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مـن الخيـارات األخـرى لجمـع املعطيـات مـن ُب ْعـد .وقـد تكـون
ً
قليلا على ُّ
الشـمول
خيـارات الرسـائل النص ّيـة القصيرة أقـد َر
حتـاج يف االسـتبانات عمومـاً إىل أن
واملوافقـة االبتدائيـة ،ولكـن ُي ُ
تقتصر على أقـل مـن خمسـة أسـئلة لتجنُّـب َسـاَم ا ُملسـتط َلعني.
الورقـي مصاعـب إمدادية عظيمـة يف املواضع
َّ
ثـم إن يف االسـتطالع ّ
التـي ال عناويـن بريديـة لهـا وال نظا َم بريـ ٍد عام ًال .وأما االسـتطالع
الشـاب ُّ
َّ
شـدة التح ّيـز يف الع ّينـة عمومـاً ما
يك
(اإلنرتنتـي) ففيـه مـن ّ
ّ
ّ
الهاتفـي؛ ذلـك أنـه يسـتدعي مزيـداً
االسـتطالع
يف
مما
أسـوأ
هـو
ّ
مـن التِّقانـة ،وإنشـا ُء إطا ٍر ألخـذ الع ّينات فيـ ِه قويٍّ و َتطويـ ِره أم ٌر
أصعـب كثيراًُّ .
فت ُض فيها أن َ
وكل هذه الخيارات ُي َ
يكون ا ُملسـتط َلع
يف درجـة عاليـة أو شـبه عاليـة مـن معرفة القـراءة والكتابـة ،وهو
الهاتفـي املتعـدِّد األشـواط.
أمـ ٌر غير ذي بـال يف االسـتطالع
ّ
هنـاك عـدّة من اإلرشـادات العملية إىل تنفيذ االسـتطالع بالهاتف،
العظ َمـى
وهـي إرشـادات تسـتوعب موضوعـات منهـا األهميـة ُ
9
لحاميـة املعطيـات والتعـاون مـع املكتـب اإلحصـايئ الوطنـي.
وصحيـح أن هـذا التعاون قد تبـدو إقامتُه محتاجـ ًة إىل إنفاق َق ْد ٍر
مـن الوقـت كثير يف أثناء أزمة مـن األزمات ،ولكنه مهـم يف اإلعانة
ّ
الج ْمـع
على بنـاء القـدرات،
هجريـن يف َ
والحـث على إدمـاج ا ُمل َّ
الوطنـي املنتظـم للمعطيـات ،وبلـوغ التَّوافـق يف اإلحصـاءات
ّ
التـي ُتو َّلـد لتُسـتع َمل يف إعـداد ّ
انتعـاش واسـتجاب ٍة وطن ّيـة
خطـة
ٍ
هجريـن .نعـم،
لـداء ُ
الح َمـة التاجيـة (كوڤيـد  )19تشـتمل على ا ُمل َّ
ليـس االسـتطالع بالهاتـف يناسـب َّ
كل حالـ ٍة ،ولكنّـه إن ُج ِم َـع إىل
إستراتيجي ٍة سـليم ٍة وأداة سـليم ٍة يف أخـذ الع ِّينات أمكـن أن يخرج
ٌ
ٌ
موثـوق بها.
معطيـات
عنـه
ِج ْف ِري َتا َنر jtanner@worldbank.org

رئيس ،يف مركز املعطيات املشرتك بني البنك الدو ّيل
اقتصاديٌّ ٌ
ومفوض َّية الالجئني يف شؤون الهجرة القرسية.
معطيات ست َ
ُنش للنَّاس
جُ َم ُل
ٍ
س ُتز َُال ُمع ِّرفات الهُو ّية يف ُج َمل املعطيات (والوثائق املصاحبة
املهجرين من
لها) التي يدعمها مركز املعطيات املشرتك عن
َّ
ثم ُت َ
نش جمل املعطيات هذه مع ما يوافها من
نحو  12بلداًَّ ،
معطيات عن الفئات الس َّكانية الوطن ّية (ا ُمل ِضيفة) .وست َ
ُنش
ش و َُص ِلها
للنَّاس يف مكتبة البنك الدويل للمعطيات ِّ
الص ْغرية مع َن ْ ِ
الص ْغرية يف مفوض َّية الالجئني هاهنا
(روابطها) يف مكتبة املعطيات ِّ
.https://microdata.worldbank.org
وست َ
وجز ٌ
ات عن اال ِّتجاهات يف هذه املعطيات ل ُيستفا ُد منها
ُؤخ ُذ ُم َ
يف محاورة ع الحكومات ا ُمل ِضيفة لبيانِ ما يعرتض أولئك ا ُملستض َعفني
ِّيات يف أثناء الجائحة.
من ُمتحد ٍ

امل ُعطَيات والتَّهجري
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World Bank (2020) ‘Highly Vulnerable Yet Largely Invisible: Forcibly .1
’Displaced Populations in the COVID-19 Induced Recession
املهجرون والركود الناجم عن داء الحُ َمة التاجية (كوڤيد
(عالية القيمة لكن ُمه َم ٌل أكرثهاَّ :
bit.ly/JDC-Paper-series-No1 ))19
Dabalen A, Etang A, Hoogeveen J, Mushi E, Schipper Y, .2
von Engelhardt J (2016) Mobile Phone Panel Surveys in Developing
Countries: A Practical Guide for Microdata Collection, World Bank
(لجنة االستطالع بالهاتف املحمول يف البلدان النامية :دليل عميل يف جمع املعطيات
الصغْرية)
ِّ
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24595
 .3انظر لوح َة ال َّر ْصد املتعدِّد األشواط لداء الحُ َمة التاجية (كوڤيد  )19من البنك الدويل
bit.ly/WB-C19-HFdashboard
نشئت سنة 2019
 .4هي مبادرة مشرتكة بني البنك الدويل ومفوض َّية الالجئني ُأ ِ
www.jointdatacenter.org
 .5يف أك ِرث االستطالعات وحدات دراسية يف
موضوع أو أكرث من املواضيع اآلتية :الصحة،
ٍ
السلع والخدمات) ،مخرجات
التعليم ،كسب املال ،األمن الغذايئ ،االستهالك (استعامل ّ
الصحة
سوق العمل (مثل حالة التوظيف والقطاع،
والتغي يف دَخْ ل العمل) ،عادات ّ
ُّ
صحي ،معارف داء
وص ٍف
وس ُبل ِح ْفظها من نظاف ٍة وميا ٍه عذبة َ ْ
ّ
وصحة عا ّمة النّاس ُ
ّ
الحُ َمة التاجية ووجوه السلوك فيه ومن ذلك آليات التعويض ،املعونة واملساندة .وإىل
ذلك أضاف مركز املعطيات املشرتك مراراً وحدة يف تاريخ التَّهجري ،ووحدة ،متى أمكن ،يف
هجرين.
املواقف تجاه ا ُملضي ِفني وا ُمل َّ
Himelein K et al (2020) High Frequency Mobile Phone Surveys of .6
Households to Assess the Impacts of COVID-19:
Guidelines on Sampling Design, World Bank Group
الهاتفي املتعدِّد األشواط ُ
لأل َس املعيشية بغي َة تقدير األرضار التي أحدثها داء
(االستطالع
ّ
الحُ َمة التاجية (كوڤيد  :)19مبادئ توجيهية يف إعداد الع ِّينة)
bit.ly/WorldBank-Himelein-et-al-2020
Etang A and Himelein K (2020) ‘Monitoring the Ebola Crisis Using .7
Mobile Phone Surveys’, Data Collection in Fragile States; Innovations from
Africa and Beyond
(ر َْصد أزمة إيبوال باستعامل االستطالع بالهاتف املحمول)
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-25120-8
 .8انظر الهامش ذا الرقم .2
 .9انظر عىل سبيل املثال:
See for example UN ESCAP (2020) ‘Engaging with development partners
to stand-up COVID-19 rapid assessment surveys: Five tips for National
Statistical Offices’, Stats Brief Issue 25
(الدُّ خول مع الرشكاء اإلمنائ ِّيني عىل ما يجري من استطالع تَقدي ٍر رسيع لداء الحُ َمة التاجية
(كوڤيد  :)19خمس نصائح ملكاتب اإلحصاء الوطن ّية)
;bit.ly/UNESCAP-stats-brief-25
’UNICEF (2020) ‘MICS Plus; A Step-By-Step Guide to Implementation
( ِم ْكس إب َلس :دليل التَّنفيذ خطوة خطوة)
;bit.ly/UNICEF-MICS-guide-2020
’World Food Programme (2017) ‘Conducting Mobile Surveys Responsibly
(إجراء االستطالع بالهاتف املحمول إجرا ًء يستويف املسؤولية)
bit.ly/WFP-mobile-surveys-2017

مراجعة الدراسات السابقة وآخر أخبارها وقاعدة معطياتها يف مركز
املعطيات املشرتك
يُص ِدر مركز املعطيات املشرتك بني البنك الدو ّيل ومفوض َّية الالجئني
يف شؤون الهجرة القرسية َّ
كل شه ٍر آخ َر أخبار مراجعة الدراسات
السابقة .و ُت ُ
تضم مراجعات
معطيات
ضاف هذه إىل قاعدة
ٍ
ُّ
الدراسات السابقة ،وإىل تجميع ٍة َت ْق َب ُل البحث فيها يف  13موضوعاً.
www.jointdatacenter.org/resources
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قياس َو َف َيات املهاجرين وحاالت اختفائهم

أندريا غار ِث ّيا بورخا وجوليا بالك

ٌ
َ
توثيق َو َف َيات املهاجرين واختفائهم ،عىل َّأن ما ميكن فعله لتحسني
كثرية هي ا ُملتحدِّيات التي تع ِّوق
استيعاب هذه املعطيات وإمتامها كث ٌري أيضاً.

َّــاس ال ِهجــر َة إىل بلــدان أخــرى فيغرقــون يف قنــوات
يحــاول الن ُ
الصحــي ،وميوتــون بالــرد يف الغابــات القاصيــة؛
الــرف
مــا ِء َّ
ّ
وميوتــون بالتَّج َفــاف والجــوع بعــد أن يصيــب مركباتهــم خلــل
يف عــرض الصحــراء .ف ُي ِع ُ
ــن توثيــق َو َف َيــات املهاجريــن وحــاالت
ــع هــذه
ثــم إن َج ْم َ
ْــع هَ َمل َّيــة هــذه املــآيسَّ ،
اختفائهــم عــى َمن ِ
املعطيــات وتحليلهــا ونرشهــا مفيــدٌ يف حمــات املنــارصة،
حســن
ف ُيع ِل ُ
ــم سياســات الهجــرة القامئــة عــى األدلــة ،و ُي ِّ
التخطيــط التنفيــذي.

عب
ومــع ذلــك ،جمــع معلومــات الوفيــات يف طريــق الهجــرة َص ٌ
لعــدَّ ة أســباب .إذ يجــر انعــدام الخيــارات اآلمنــة والقانونيــة
الســفر يف ُطــ ُرق هجــر ٍة غــر نظاميــة
يف الهجــرة
َ
النــاس عــى َّ
ليتج َّنبــوا َكشــ َفهُم .ونتيجــة لذلــك ،إمــا أن ال ُيب َّلــغ عــن الوفيــات
وإمــا أن تقــع وال شــهود عليهــا .وفــوق ذلــك ُتص ِّعــب التضاريس
َ
جــدان رفــات النــاس؛ فرفــات عــد ٍد ال يحــى
الخشــنة النائيــة ِو
مــن األشــخاص الذيــن أتــت حتوفهــم يف رحــات الهجــرة غــر
النظاميــة –وبخاصــ ٍة املفقوديــن يف البحــر– ال تســرجع أبــداً.
ثــم يف األمــر مســألتان ُأخ َر َيــان ،عــى ّأن التغلــب عليهــا
َّ
ممكــنٌ  :أوالً صعوبــة االصطــاح عــى تعريــف إجــرا ّيئ الســم
«املهاجــر املفقــود» ،وثانيــاً ِق ّلــة مصــادر املعطيــات التــي يُعتــدُّ
الح َمــة التاجيــة (كوڤيــد
بهــا و ُي َ
وصــل إليهــا .ويف جائحــة داء ُ
 ،)19صــار جمــع املعطيــات يصعــب أكــر فأكــر ،فقــد نشــأت
انخفــاض اإلنبــاء بوفيــات املهاجريــن يف
عقبــات زائــدة مــن
ِ
البلــوغ إىل املهاجريــن لجمــع
عــن
ز
والعجــ
وســائل اإلعــام،
ِ
ِ
الشــهادات ،وإغــاقِ الحــدود الــذي يدفــع املهاجريــن إىل ُطــ ُرق
أكــر خفــا ًء.

هاجر املَف ُقود؟
َم ِن ا ُمل ِ

يف املنظمــة الدوليــة للهجــرة مــروعٌ اســمه مــروع املهاجريــن
باحــة لتت ُّبــع
املفقوديــن ،وهــو مجموعــة معطيــات عامل َّيــة ُم َ
1
وفيــات النــاس يف ُطــ ُرق الهجــرة املختلطــة يف جميــع العــامل.
شعَ فيــه ســن َة  2014مــن الوفيــات
وقــد َس َّ
ــجل املــروع منــذ ُ ِ
َ
تعريــف
وحــاالت االختفــاء يف ُطــ ُرق الهجــرة  2،40505وال
مصطلحــاً عليــ ِه الســم «املهاجــر املفقــود» ،ولكــن يحتــاج وال
ّ
تعريــف إجــرا ّيئ إلنشــاء قاعــدة أدلــة.
شــك إىل
ٍ

ويشير التعريـف الـذي أىت بـه مشروع املهاجريـن املفقوديـن إىل
ِّ
شـخص مـات (أو ُف ِقد ويُظنُّ موته) يف أثنـا ِء الهجرة إىل مقصد
كل
ٍ
دويل ،مهما تكـن حالتـه القانونيـة .وأما مـن مات مـن املهاجرين
أو ُف ِقـ َد يف غير الهجـرة فلا ُيدخ ُلـون يف قاعـدة املعطيـات ،مثـال
ذلـك َمـن يقيـم يف بلـ ٍد أجنبـي .و ُيسـت ْب ِعد مشروع املهاجريـن
املفقوديـن أيضـاً الوفيات التـي تحدث يف مراكز َح ْجـز املهاجرين،
ويف املسـتوطنات مثـل مخيمات الالجئين ،والوفيـات التي تحدث
بعـ َد اإلبعـاد .وقـد ُو ِض َع هـذا التعريف خصيصى لتحديد احتامل
األخطـار التـي ّ
تحـف برحالت الهجـرة غير النظامية.
ومـن أصنـاف املهاجريـن املفقوديـن التـي مـا ورد ذكرهـا يف
التعريـف الـذي وضعـه مشروع املهاجريـن املفقوديـن هـي كرث ٌة
مـن املهاجريـن الذيـن ُي َ
قطـع اال َّتصـال بينهـم وبين أعزَّائهـم.
وقـد يكـون هـؤالء أحيـاء ولكنّهـم حيـث ال وسـيلة لهـم لال ِّتصـال
بأرسهـم ،أو قـد يقصـدون أن ال يتَّصلـوا مخافـ َة اإلبعـاد أو غيره
مـن العواقـب.
تعريـف رضورة البتـداء َج ْمـع املعطيـات يف
صحيـح أن اعتما َد
ٍ
ٌ
أمـ ٍر مـن األمـور ،ولكـن قد ينشـأ مـن أيضـاً سـوء العاقبـة .مثال
ذلـكّ :أن اسـتبعا َد الوفيـات التـي تحـدث يف مـآوي املهاجريـن
الح ْجـز قـ ْد يـؤدِّي إىل تصـ ُّو ِر
أو مخ ّيمات الالجئين أو يف أثنـاء َ
َّأن املهاجريـن يف مثـل هـذه األمكنـة آ َمـنُ مـن الذين مـا يزالون
ينتقلـون .وأيضـاً فقـد ُيض ِّيـق َمـن ال يعلـم منهجيـة مشروع
َ
نطـاق جمـع املعطيـات عـن وفيـات
املهاجريـن املفقوديـن
ّ
ويحـط معيارهـا .فهذا أم ٌر ّ
حمل مشـكالت وال سـ ّيام
املهاجريـن
حين َت ْس ُ
ـتعمل وسـائل اإلعلام األرقـا َم التـي ينرشهـا مشروع
املهاجريـن املفقوديـن وهـي ليـس عندهـا مـن املعلومـات
األساسـية إال الشيء القليـل ،وحين ُتعـ َرض معـدالت الوفيات وال
3
فسر طريقـة حسـابها.
ُت َّ

وقـت وقـوع الوفـاة «يف أثنـاء
ويضـاف إىل ذلـك ،أن تحديـ َد
ِ
الهجـرة» أمـر فيـه مشـكالت ومصاعـب .ويدخـل يف معنـى
فكـرة العبـور يف العمـوم ال َعا ِرض َّيـ ُة (كـون الشيء عارضـاً غير
بـاقٍ ) ،فلا ُّ
تـدل على يش ٍء مـن طـولِ رحلـة الهجـرة أو وجهتهـا
أو ا ِّتصالهـا .ففـي منهجية مشروع املهاجرين املفقوديـن ُي َ
فتَض
ّأن العبـور ُمت ٌ
َّصـل عمومـاً ،ولكـنّ الواقـع َّأن املهاجريـن يكثر أن
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يغيروا وجهتهم لتعـود إليهم ق َّوتهم
يقفـوا رحلتهـم مؤ ّقتـاً أو أن ِّ
ويع ّوضـوا مـا خسروه مـن املـال ،وقـد يـأيت على متـام رحالتهـم
شـهو ٌر أو سـنني .فـإن ُت ُو ِّ َف مهاجـر أو ُف ِق َد يف أثناء لَبثـ ٍة من لبثاته،
فلا َي ُعـدُّ وفا َتـه َم ُ
شروعُ املهاجريـن املفقوديـن .فيكـون من ذلك
كثير مـن الحـوادث مـن قاعـدة املعطيـات ّ
َ
إثبـات
ألن
اسـتبعاد ٍ
وفـاة املهاجـر وهـو يف العبـور غير مسـتطاع.
و ِم ُ
ثـل ذلـكَّ ،أن املهاجريـن كثيراً مـا يقسرون على ال َّلبـث مبـكانٍ
بسـبب سياسـات الحكومـات التـي تق ُّيـد حركتَهـم.
رحالتهـم
يف
ِ
ففـي سـنة  ،2020كانـت مـا ُِ
ض َب مـن قيـو ٍد على التن ُّقـل بغيـ َة
الح َمـة التاجيـة (كوڤيـد ُ )19م ْق ِلقـاً على
أن ُي َ َ
حصر انتشـار داء ُ
آالف مـن املهاجريـن ّ
فتر َِك ٌ
الخصـوصُ ،
اب
متقطعـ ًة بهـم األسـ َب ُ
خطـ َرة ،قـد تَخْ ُلـو مـن املعونـة اإلنسـانية ،مثـل بلـوغ
يف أحـوال ُم ِ
الرعايـة الصح َّيـة.
ُتـ ُو ِّ َف مر ٌ
صحـي يف
اهـق مـن سـاحل العـاج على متن سـفين ِة َح ْجـ ٍر
ّ
إيطاليـا ،بعـد مرور شـه ٍر على إنقاذه مـن البحر املتوسـط .وور َد ّأن
صي صحته إىل حال أسـوأَ
َن ْق َ
ـص الرعايـة الصحيـة عىل منت السـفينة َّ َ
ِّ َ
فتـوف يف آخـر املطـاف .ولو ُجع َلت لـه رعاية صحيـة أفضل من فور
َن ْشـل ِه مـن البحر ألمكـنَ أن ُتن َقـ َذ حياته.
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فأكثر مـا يسـتعمل مشروع املهاجريـن املفقوديـن مـن
املصـادر تقاريـ َر وسـائل اإلعلام .ولكـن يكثر أن تكـون
املعلومات التي تنرشها وسـائل اإلعلام يف وفيات املهاجرين
غير مد ّققـة أو غير تا ّمـة ،أو أن يسـاء تفسيرها و ُي َ
غـال
فيهـا 5.ويضـاف إىل ذلـكّ ،
أن الوفيـات حني تقع منهـا أعداد
كثيرة يف طـرق الهجـرة املعروفـة ،مثل طريق البحـر األبيض
املتوسـط ،هـي أكرث قربـاً إىل أن ُتب ِّل َغها َو ُ
سـائل اإلعالم ،وهذا
قـد يثبـت يف معطيـات مشروع املهاجريـن املفقودين صف َة
االنحيـاز .وهـذه املشـكلة إمنـا تتفاقـم حين يركز جـزء كبري
همـه يف بضـع مسـائل فقط .ففي سـنة
مـن نشرات األنبـاء ّ
 ،2015كان ّ
حـظ أزمـة خليـج البنغـال مـن َن ْشر أنبا ِئهـا يف
وسـائل اإلعلام عريضـاً ،فـزادت معطياتنـا زيـاد ًة عظيمـة.
وو َّثـق مشروع املهاجريـن املفقوديـن مـوت  577مهاجـراً
السـنَ ة .ولكن يف سـنة 2020
مـن الروهنغيـا يف البحر يف تلك َّ
سـجل املشروع مـن وفيـات البحـر  165وفـاة فقـط ،مع أن
املنظمات غير الحكوميـة قـد أعلنـت أن بضعـاً وألفـاً مـن
الروهنغيـا تقطعـت بهـم األسـباب يف البحر شـهوراً ،مشير ًة
بذلـك إىل أن عـدد الوفيـات قـد يكـون أكثري كثيراً من ذلك.

تجمـع وتنشر بعـض املصـادر الرسـمية املعطيـات يف وفيـات
املهاجريـن ،على ّأن مـا يوجـد مـن املعطيـات هـو يف بعـض
جمـع هـذه ال ِق ّلـة مـن
األحيـان غير مد ّقـق أو غير تـا ّم .إذ َي ُ
الطـب
املعطيـات الرسـمية يف العـادة هيئـات الحـدود وفاحصي
ّ
كثير مـن املهاجريـن املفقوديـن يف
الرشعـي .وملعالجـة عـدم عـ ِّد ٍ
املعطيـات الحكوميـة ،يعتمـد مشروع املهاجريـن املفقودين عىل
مصـادر أخـرى ،مثل وسـائل اإلعالم ووسـائل التواصـل االجتامعي،
واملنظمات غير الحكومية ،واملجتمـع املدين ،واملنظمات الدولية،
واملهاجريـن أنفسـهم.

هـذا ويسـتعمل مشروع املهاجرين املفقوديـن أيضاً مصادر
أخـرى للمعلومـات مثـل اسـتطالع املهاجريـن وشـهادات
النَّاجين .على ّ
أن مـا يحـدث أخيراً مـن تشـديد اإلجـراءات
على َّ
املنظمات غير الحكوميـة التـي تقـوم بأعمال البحث
واإلنقـاذ وتدعـم املهاجريـن مبا ينقـذ أرواحهـم –مثل الذين
ينشـطون يف البحـر املتوسـطوالحدود الجنوبيـة يف الواليات
عـرض حيـاة املهاجريـن للخطـر فحسـب،
املتحـدة– ال ُي ِّ
بـل هـو إىل ذلـك يعـ ِّوق قدرتنـا على جمـع األدلـة .وأخيراً،
يسـتعمل مشروع املهاجريـن املفقوديـن معطيـات املوضع
ا ُمل َ
نط َلـق منـه يف البحـر لتعيين الحـوادث املحتملـة التـي
يدخـل فيهـا وفيـات املهاجريـن أو اختفاؤهـم يف مسـالك
البحار.

س
ُي ِعينُ مكتـب مقاطعـة بيما التابع للطبيـب
الرشعـي يف أ ِريزُونا ُأ َ َ
ّ
املهاجريـن املفقوديـن ،إذ يفحـص الجثـث التـي ال يُعـ َرف أصحابهـا
ُعين أ ّيـاً منهـا ميكـن
ويعثر عليهـا يف نطـاق سـلطته القضائيـة ،وي ِّ
أن يطلـق على أصحابهـا أنهـم «عابـروا حـدود ال يحملـون وثائـق
رسـمية» .ومـن املعايير التـي يتّخذهـا املكتـب وجـدان الج ّثـة يف
مسـلك مـن مسـالك الهجـرة املعروفـة ،وتطابـق متـاع الشـخص
واألشـياء التـي يحملهـا املهاجـرون عـاد ًة ،وقـدوم هـذه األشـياء
ُ
فينشـأ عـن هـذا التصنيـف اليسير ِس ٌّ
ـجل ال يقـدّر
مـن املكسـيك.
بثمـن لوفيـات املهاجريـن على طـول حدو ٍد تقـع فيها إحـدى أعىل
معـدالت الوفيـات .ومنذ سـنة  ،2001سـجل املكتب َ
أكثر من 3398
4
وفـا ًة مـن وفيـات املهاجريـن.

يف سـنة  ،2020زاد تد ُّفـق املهاجريـن يف املمـر البحـري من السـاحل
الشمايل الغـريب إلفريقيـا إىل جـزر الكناري اإلسـبانية زيـاد ًة عظيمة
بالقيـاس إىل تد ّفقهـم سـنة  .2019وكانـت معلومـات جنـس
املفقوديـن يف هـذا املمـر وسـنّهم وموضـع موتهـم أو اختفائهـم
املحـدد قليلـة الوجـود .ففي سـنة ِّ ،2020
توف  849شـخصاً يف ّ
األقل
َّ
على هـذا املمـر .ومـا يـزال هنـاك عـدّة حـوادث تحتمـل أن يكـون
ِّ
تـوف فيـه مئـات مـن النـاس سـيتث ّبت منهـا مشروع املهاجريـن
ويسـجلها ،ولكـن َجمـع األدلـة صعـب .وبنا ًء على ذلك،
املفقوديـن
ّ
جمـع معطيـات املنطلقين
ابتـدأ مشروع املهاجريـن املفقوديـن
َ
مـن سـاحل السـنغال؛ فبذلـك ميكـن بعـدُ أن ُت َقا َبل هـي ومعطيات
الواصلين إىل جزائـر الكنـاري ُلحسـ َبان مـا يحتمـل عرقـه مـن السـفن.

مصادر املعطيات
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التوصيات

صحي ٌــح ّأن املتح ِّديــات التــي تعــ ِّوق التوثيــق كثــرة ،ولكــن ميكن
أن ُيف َعــل يشء كثــر لتحســن اســتيعاب معطيــات املهاجريــن
املفقوديــن وإمتامهــا ،كــا تقــرح التوصيــات اآلتيــة.

يجــب أن متثــل املعطيــات التجــارب املعيشــة التــي يخــوض
فيهــا النــاس يف رحــات الهجــرة .يجــب عــى الفاعلــن الذيــن
يعملــون بالتعريفــات اإلجرائيــة ،مثــل تعريفــات مــروع
املهاجريــن املفقوديــن ،أن يصوغــوا إرشــادات يف ُطــ ُرق تك ُّيــف
منهجيتهــم بالحقائــق النَّاشــئة يف رحــات الهجــرة.
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يجــب أن تلتــزم وســائل اإلعــام املبــادئ التوجيهيــة الراهنــة يف
تبليــغ وفيــات املهاجريــن .ميكــن أن تكــون التقاريــر اإلعالميــة
مشــر إىل وفــاة مهاجــ ٍر أو اختفائــه ،فلهــا بذلــك ش ٌ
ــأن عظيــم
أ َّو َل ٍ
يف جمــع املعطيــات .ويجــب الــكالم يف تفاصيــل النــاس الداخلــن
يف مثــل هــذه األحــداث كلــا أمكــن ذلــك ،مــع مراعــاة الواجــب
للمــوىت ومصالــح أرسهــم .وفــوق ذلــك ،ينبغــي أن تذكــر التقاريــر
اإلخباريــة مــا يق ّيــد ّ
ــات تنرشهــا ،وذلــك لتجنــب انتفــاء
كل معطي ٍ
التَّدقيــق أو التفســر املغلــوط فيــه ،وينبغــي أن تســعى إىل
وصــف َمــن مت ّثلــه األعــداد مــن النــاس.

أندريا غار ِث ّيا بورخا

يجــب عــى ِّ
كل الفاعلــن العاملــن يف األمكنــة التــي تقــع
فيهــا وفيــات املهاجريــن واختفاؤهــم ْأن يجمعــوا املعطيــات ُمح ِّللة معطيات
وينرشوهــا .وأيضــاً يجــب عــى الفاعلــن الذيــن يجمعــون
تقاريــ َر املفقوديــن أن يصنّفــوا هــذه املعطيــات بحيــث ميكــن جوليا بالك jblack@iom.int @_Julia_Black
َّ
موظ ٌ
فة يف املرشوع
أن ُت َّ
عــن حــاالت االختفــاء التــي بينهــا وبــن الهجــرة صلــة.
agarciaborja@iom.int @agarciaborja

يجــب أن يتشــارك الفاعلــون يف معطيــات املهاجريــن مرشوع املهاجرين املفقودين من املنظمة الدولية للهجرة
املفقوديــن مــن غــر نظــ ٍر إىل التعريــف .يكــر أن تكــون
https://missingmigrants.iom.int .1
معطيــات املهاجريــن املفقوديــن متف ّرقــة ومجــزّأة ،وهنــاك  .2هذه األرقام تستوعب ما حدث من ذلك يف املدة الواقعة بني  1كانون الثاين/يناير
قيمــة عاليةلجمــع مصــادر املعطيــات املتباينــة معــاً لتُقا َب َ
ــل  2014و 30كانون الثاين/يناير .2021
Dearden K, Sánchez Dionis M, Black J and Laczko .3
و ُتح َّقــق.
’F (2019) ‘Calculating “Death Rates” in the Context of Migration Journeys
يجــب عــى الــدول أن تبتــدئ رسيعـاً جمــعَ معطيــات وفيــات
املهاجريــن داخــل أراضيهــا .ال يبعــد أن يكــون الفاعلــون
الرســم ُّيون يجمعــون معطيــات الوفيــات يف َطــ ْوق واليتهــم
القضائيــة .ويجــب عــى الســلطات املحليــة والوطنيــة واإلقليمية
التــي تجمــع هــذه املعطيــات أن تصنّفهــا بحســب حالــة الهجــرة
وأن وتنرشهــا وفقــاً ملعايــر حاميــة املعطيــات .ويشــمل ذلــك
جمــع املعلومــات –جمعــاً ُمد ّققــاً– مــن املهاجريــن فيــا
شــهدوا مــن وفيــات أصحابهــم أو اختفائهــم.
يجــب أن تتعــاون املنظــات غــر الحكوميــة واملنظــات
غــر الحكوميــة الدوليــة واملجتمــع املــدين عــى حـ ّ
ـل املســائل
وتوليــد األدلــة .مــن الفاعلــن غــر الحكوم ّيــن َمــن يقــود
مبــارشة مــع النــاس وهــم ينتقلــون أعــاالً يبــذل فيهــا الجهــد
لجمــع املعطيــات ،وميكــن أن يتجــيء تلــك األعــال مبعلومــات
َ
احتــال تحقيــق املعطيــات ،وال ســيام يف
جديــدة وأن تزيــد
ســرج ُع فيهــا جثــث املهاجريــن .وينبغــي
األحــوال التــي ال ُت
َ
أيضــاً أن ُي َح َّ
ــث عــى معاونــة أرس املفقوديــن وعــى التعــاون
ٌ
إتيــان مبعلومــات مه ّمــة ومعونــة
فيــا بينهــا ،ففــي مشــاركتها
ــرة فيــا فقــدوا.
لهــا عــى التصــدِّي لصعوبــة َ
الح ْ

(حساب «معدالت الوفيات» يف سياق رحالت الهجرة)
ُ
bit.ly/IOM-GMDAC-Dearden-et-al-2019
 .4خريطة وفيات املهاجرين
bit.ly/35ajDhC
White A and Singleton A ‘Mixed messages: Media coverage of .5
migration and fatalities’, chapter 3 in IOM (2017) Fatal Journeys,
Volume 3, Part 1: Improving Data on Missing Migrants
bit.ly/2Us5nKQ
(رسائل مختلطة :نصيب الهجرة والوفيات من َن ْش أنبائها)

الحامية يف البحر
ــر من مقاالت يف نرشة الهجرة
انظر ما سبق أن ُن ِ
القرسية أ ِديــ َرت حول هذا املوضوع ،وقد ُج ِم َعت
يف قامئ ٍة مواضيع َّية تحت عنوان الحامية يف البحر.
فــإن شئت قراءتها وجدتها متَّصلة َّ
بالشابكة هنا
.www.fmreview.org/thematic-listings
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التصدِّي ُملتحدِّيات التَّشارك يف معطيات الدَّ َنا

سبديل
سارة َكتْسا ِنس وديانا ما ِدن و ُكورت ِني ِس ِگ ْرت وإدوَردو كانا ِلس و َك ْيت َ ْ

مت ِّثل العوائق اإلدارية واألخالقية التي تحول دون التشارك يف معطيات الدَّ نا لتع ُّرف هوية املهاجرين
املعثور عليهم يف طول الحدود بني الواليات املتحدة واملكسيك– مثا ًال عىل الحاجة إىل حلول طويلة األمد
وإىل أعامل مستدامة.

ٌ
ٌ
حاجة إىل التَّنسيق والتَّعاون
ومقيـاس قـوي يف تعـ ُّرف
مـوروث ال يتبـدَّل أبـداً،
ال َّد َنـا ()DNA
ٌ

هويـة اإلنسـان مـن رفاتـه .وقـد تقدَّمـت وجـوه التَّحسين
التقنـي يف اسـتعامله على مـر العقـود ،ولكـنَّ العوائـق األخالقيـة
التعـرف
واإلداريـة والبريوقراطيـة تق ُّيـد اسـتعامله ،وال َّ
سـيام يف ُّ
بين يف الواليـات الحدوديـة مـن الواليـات
العابـر لألوطـان .وهـذا ِّ ٌ
املتحـدة ،حيـث ُتد َفـن الجثامين التـي ال ُيعـ َرف أصحابهـا و ُي َظـنُّ
أنهـا ملهاجريـن مـن غير أَخـ ِذ ع ِّينـات ال َّد َنا منهـا أو ُتترك َ
لتظل بال
اسـم عـ ّد َة سـنني.

منـذ سـنة  ،2008عُ ِ َ
ثر على أكرث مـن  800جثامن ال ُيعـ َرف صاحبه
يف مقاطعـة بروكـس ،على بعد أكثر من  70مي ًال يف شما ّيل الحدود
بين ِت ْك َسـس واملكسـيك 1.ويجري على هذه الوفيات التـي ال ُيع َلم
سـببها تحقيـقٌ يشـتمل يف معظـم األمكنـة على ترشيـح الجثة مع
كسـس مل ُتتَّبـع القوانني
أخـذ عينـات مـن الدنـا ،ولكـن يف جنـو ّيب ِت َ
وسـنَن العمـل يف ذلـك َ
قبـل سـنة  ،2013وهـذا يعني أنـه مل َ
تؤخذ
ُ
لج ْمع
عينـات مـن الدنا قبل هذه السـنة .ولـذا ُتن َب ُش القبـور اليو َم َ
َّ
املتـوف .وقـد
الدنـا واملعطيـات األناسـ َّية األخـرى لتحقيـق هويـة
ُتع ِّر َفـت إىل اآلن  34ج ّثـة مـن  163ج ّثـة مـن جثـث الـذي ُت ُو ُّفـوا
مـن زمـن بعيد ،ومزيـد من القبور سـتُن َبش .وبسـبب النقص الذي
مل يـزل منـذ زمـن بعيد يف تت ُّبـع الحاالت يف املنطقـة ،ال نعرف عد َد
2
القبـور ُ
الغ ْفـل أو غير ا ُملع َّلمـة التي قـد تحوي رفـات املفقودين.
رسـل الجثامين التي ال
وكثيراً مـا يسـتغرق التعـ ُّرف سـنني ،فعاد ًة ُت َ
ُيعـ َرف أصحابهـا إىل سـلطة طبية قانونيـة ل ُتتَعـ َّرف هُ و ّيتها ،وهناك
يف معظـم الحـاالت يجـري عليهـا الترشيـح ،وفيـه أخـذ عينـات
ثـم ُتح َّم ُـل معطيـات الدنـا على نظـام معطيـات الدنـا
مـن الدنـاَّ .
اال ِّتحـاديّ  :النظـام املر َّكـب لفهـرس الدنـا .و ُت َقابـل هـذه املعطيات
ومعطيـات فهـرس املفقوديـن وفهـرس أقـارب املفقوديـن .ويف
املبنـي الدنـا باسـتعامل النظـام املر َّكـب لفهـرس الدنـا
التعـ ُّرف ّ
خب أفـراد األرسة عـن َمفقو ِدهم
نظر ّي ٌـة تقـول إ ّنـه يف ٍ
وقـت ما سـ ُي ِ ُ
ويقدِّمـون عينـات «مرجعيـة أرسيـة» من الدنـا .وحينئـ ٍذ ميكن أن
تتسـ َّلم ّ
كل واليـة قضائيـة يف الواليـات املتحدة بالغاً مبفقـو ٍد وع ّين ًة
تابـع للنظام
دنا
رب
مخت
إىل
نـة
ي
الع
تلـك
ترسـل
ثم
أرسيـة،
مرجع ّيـة
َّ
ّ
ِ
ٍ
املر َّكـب لفهـرس الدنا.

وأمـا ُ
األ َس املهاجـرة فيعرتضهـا عوائـق متعـدِّدة تعـ ِّوق تعـ ُّرف
ـم أ َّول مـا ُص ِّمـم
الهويـة .فالنظـام املر َّكـب لفهـرس الدنـا ُص ِّم َ
ـم لحاميـة
للقضايـا الجنائيـة ال لتعـ ُّرف هو ّيـة املفقوديـنُ .
وص ِّم َ
نشـئ
َجـ ْودة املعطيـات ،وفيـه قيـودٌ عىل الوصـول إىل املعطيات ُت ِ
أعبـاء ثقيلـة يف األعمال الورقيـة عنـد َر ْف ِـع تقارير للجثامين التي
عـرف أصحابهـا وللع ّينـات املرجع ّيـة األرسيـة .ثـم ّإن مختربات
ال ُي َ
الجرميـة ُتبـدِّي النظـر يف الحـاالت الفرديـة التـي قـد تكـون حيـاة
الفـرد أو حريتـه ُمهـ َّددة بالـزوال؛ أي َّأن ُمعالجـ َة الجثامين التـي
ؤخـر .وأيضاً
عـرف أصحابهـا والع ّينـات املرجع ّيـة األرسيـة قـد ُت َّ
ال ُي َ
رقـم تقريـ ِر حال ٍة
تقتضي مختبرات النظـام املر َّكـب لفهـرس الدنـا َ
للمفقـود مـن والية من الواليـات القضائية األمريكيـة ،وهذا قد ال
خـارج الواليـات املتحـدة.
يكـون ممكنـاً إذا ُر ِف َـع التقريـر
َ

وأهـم مـن ذلـك أنـه يف حـاالت املفقوديـن العابـرة لألوطـان ،من
ُّ
ـع
املقتضيـات اال ِّتحاديـة لنظـام املر َّكـب لفهـرس الدنـا أن َي ْج َم َ
العينـات املرجعيـة األرسيـة َّ
موظفـو إنفـاذ القانـون .ولكـن قـد ال
نات
يرغـب أقـارب املفقودين يف إعطاء سـلطات إنفاذ القانـون ع ّي ٍ
مرجع ّيـة أرسيـة ،ورمبا كان السـبب يف ذلك خو َفهـم من أن ُيب َعدُ وا
هـم أو أفـراد أرسهـم .وفوق ذلك ،ميكـن أن يعـ ِّرض اإلدراك العا ّم
هاجـر َ
ـع
للخ َطـر .إذ يكثر أن َي َق َ
بتقريـر املفقـود حيـا َة األرسة وا ُمل ِ
خبرون باملفقود.
االبتـزاز على أفـراد األرسة الذيـن ُي ِّ
هـذا ،وتسـتم ّر عـدّة مـن الجهـود الحكوميـة وغير الحكوميـة يف
تحسين البحـث واالسترجاع ،وتعـ ُّرف الهويـة ،واالتصـال واإلعـادة
إىل الوطـن .مثـال ذلـك :أن بعـض السـلطات القضائيـة ابتـدأت
يف إرسـال الجثامين التـي ال ُيعـ َرف أصحابهـا والع ّينـات املرجع ّيـة
خـاص ال يطلـب َ
أخـذ ع ّينـات مرجع ّيـة
األرسيـة إىل مختبر دنـا
ٍّ
أرسيـة يف حضـور سـلطات إنفـاذ القانـون ،وقـد أسـهم ذلـك يف
الخـاص
كثير مـن األفـراد .وميكـن أن يقبـل املختبر
ّ
تعـ ُّرف هو ّيـة ٍ
أيضـاً الجثامين التـي ال ُيعـ َرف أصحابهـا والع ّينـات املرجع ّيـة
األرسيـة مـن بُلـدانٍ أخـرى .على ّأن َ
أكثر الجثامين التـي ال ُيع َرف
أصحابهـا واردة يف النظـام املر َّكـب لفهـرس الدنـا ،وبعضهـا وارد يف
خاصـة ،وأما الع ّينـات املرجع ّية األرسيـة فأكرثها
قاعـدة معطيـات ّ
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سارة َكتْسانِس

بين الع ّينـات املرجع ّيـة األرسيـة التـي ال وجـود لهـا يف
النظـام املر َّكـب لفهـرس الدنـا وبين الجثامين التـي ال
ُيعـ َرف أصحابهـا يف النظـام املر َّكـب لفهـرس الدنا ،ومن
التحسين أيضـاً َّأن املسـؤولون القنصل ُّيـون صار يسـمح
بج ْمـع الع ّينـات املرجع ّيـة األرسيـة لتُـودَعَ النظام
لهـم َ
3
املر َّكـب لفهـرس الدنـا.
وأمـا َش ُ
ـأن األكادمي ِّيني فسـلوك ُط ُـرق للمقاربـة البحث ّية
غير متح ِّيـزة لفحص فجوات السياسـة ووجهـات النظر
املختلفـة التـي تق ُّيـد التَّقـدُّ م .وقـد وضعـت فرقتنـا
همهـا يف اسـتعامل معطيـات
إستراتيجي َة
ٍ
بحـث تركـز َّ
الدنـا يف التعـ ُّرف ،ويف آذار/مـارس  2020عقدنـا نـدو ًة
ألصحـاب املصلحـة املحرتفين وتناقشـنا يف خيـارات
نسـتجمع ُأ َس املفقوديـن
السياسـة (ويف ن َّيتنـا أيضـاً أن
َ
العابريـن لألوطـان)َّ .
فمكننـا ذلـك مـن رسد ا ُملتحدِّيات
التـي حدَّ دهـا أصحـاب املصلحـة ومـن النظـر يف
األولويـات واملقرتحـات التـي تقدِّمهـا ّ
كل جامعـة مـن
أصحـاب املصلحـة بين يديهـا.

أهداف مختلفة وأولو َّيات مختلفة

َق ُرب مهاج ٍر ُغ ْفل (غري معروف الهويّة) يف ج َّبانة َس ْك ِرد هَ ْرت يف مقاطعة ب ُركس.

خاصـ ًة ال يف النظـام املر َّكـب لفهـرس
ُمـودَعٌ قاعـد َة معطيـات َّ
ٌ
منفصـل بعضهام من
الدنـا .فأنشـأَ ذلـك نظا َمين ملعطيات الدنـا
فرص يف
بعـض ،يعرتيهما النَّقـص يف الحـاالت اإلفراديـة ،ف ُف ِّوتـت ٌ
تعـ ُّرف الهو ّيـات.
ومـع مـرور السـنني ،اجتمعـت جامعـات مختلفـة مـن أصحـاب
املصلحـة للتصـدِّي لهـذه ا ُملتحدِّيـات وغريهـا مـن ُمتحدِّيـات
تعـ ُّرف الدنـا .ويف أصحـاب املصلحـة جميـع طبقـات إنفـاذ
القانـون ،وقضـاة الصلـح ،واملسـؤولون الطب ُّيـون القانون ُّيـون،
والقنصليـات ،واملنظمات الحكوميـة الدوليـة ،واملنظمات
ناسـة الرشع ِّيون،
منـاصو ُأ َس املهاجريـن ،وعلامء األَ َ
اإلنسـانيةُ ،و ِ
والق ِّيمـون على قواعـد املعطيـات ،وخبراء الدنـا ،واملسـؤولون
التحسـن
الحكوم ُّيون ،وخرباء حقوق اإلنسـان .وقد نشـأت بعض
ُّ
باجتماع هـذه الجهـود ،مثـل :تحسين االتصـال بين أصحـاب
املصلحـة ،وإنشـاء قاعـدة معطيات إنسـانية جديدة حتَّـى ُي َقا َب َل

ومـع ُح ْسـن ن ّيـة أصحـاب املصلحـة جميعـاً ،تـؤدِّي
الضغوط السياسـية واالختالفات َّ
الشـديدة يف األولويات
املبن ّية عىل األهداف إىل الخالف وسـوء التواصل بشـأن
يف شـؤون السياسـات .مثـال ذلـكَّ ،أن عنـد وحـدة مـن
ٌ
مصلحـة يف الحفـاظ على
وحـدات العدالـة الجنائيـة
النزاهـة يف قضيـة مفقـود ميكـن أن تكون جرميـة قتل.
ومثـل ذلـكَّ ،أن أَمـنَ الحـدود لـه مصلحـة يف معرفـة
هو ّيـة املهاجريـن واملنتسـبني إليهـم حتَّـى يتح َّقـق العصابـات
واملشـتغلني بالتَّهريـب .و ُيبا ِي ُـن ذلـك َّأن َّ
املنظمات اإلنسـانية
ْصر حـقَّ األرسة يف املعرفـة وإعـادة أعزّائهـا إىل الوطـن مـن
َتن ُ ُ
غير نظـ ٍر إىل دخولهـم يف أعمالٍ غير قانونيـةِّ .
هـدف من
ولكل
ٍ
ٌ
قيمـة جوهريـة ،غير ّأن االختلاف فيهـا يجلـب
هـذه األهـداف
والج َـدل.
الخلاف َّ
وكثير مـن املعلومـات املحيطـة باملفقـود العابـر لألوطـان
هـذاٌ ،
بالـغ يف الحساسـ ّية .و ُتعـدُّ املعطيـات الجغرافيـة التي ُي َ
ٌ
عثر فيها
َ
ً
ـص يف ُط ُرق
ح
ف
و
الناس
من
د
مزيـ
عىل
العثـور
يف
ة
مفيـد
الرفـات
ٍ
ْ ِ
َّ
يسـتغل امله ِّربون أو الخاطفون أسما َء أفراد
التَّهريب .وميكن أن
ُأ َس املفقوديـن أو ميكـن أن ُتسـتع َمل يف التحقيـق يف انتهـاكات
الهجـرة يف الواليـات املتحـدة .وأيضـاً ميكـن اسـتعامل معطيـات
الدنـا مـن املفقوديـن ومـن أفراد أرسهـم يف التحقيـق يف األعامل
اإلجراميـة .وبالنظـر إىل هـذه الحساسـيات ،ترى َّأن انتفـا َء الثقة
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مبنـي على األولويـات
سـيايس
بين جامعـات أصحـاب املصلحـة كثير .ف َفهـم األعمال الجاريـة فنأمـل أن يكـون يف بنـا ِء إطـا ٍر
ّ
ّ
ٌ
ٌ
ومصالـح أصحـاب املصلحـة
إعانـة على اإلتيـان
خطـوة أوىل يف التقـدُّ م ،ويف هـذه والحلـول التـي يقودهـا أصحـاب املصلحـة
املرحلـة مـن بحثنـا ميكن مالحظة بعـض ميادين رئيسـة لتحقيق بحلـول مسـتدامة.
َّحسني.
الت ِ

سارة َكتْسا ِنس

ُعـرف أصحابها:
تحويـل َّ
السديَّـات املحيطـة بالجثامين التي ال ي َ
كثير مـن وجـوه االفتراض تحجـب تصـ ُّور األحـوال ا ُملال ِبسـة بوفيسورة بحث مساعدة ،يف طب األطفال ،بكلية الطب يف
نورثوستْن ،ومستشفى آن ورو ِبرت لوري
للمفقوديـن عنـد الحدود .وأحـد وجوه االفتراض أ َّنهم مهاجرون ِفن ِْبغ ،من جامعة
ِ
كثير منهـم مهاجـرون ولكـن ليـس ك ّلهـم .ووجـه لألطفال يف شيكاغو
جميعـاً .نعـمٌ ،
افتراض آخـر هـو أن املهاجريـن جميعـاً هاجـروا مـن املكسـيك
وبلـدان يف أمريـكا الوسـطى .ولكـن تتزايـد اليـوم أعـداد ديانا ما ِدن dimadden@luriechildrens.org
نس ٌ
قة بحوث السلوك ،يف مستشفى آن ورو ِبرت لوري لألطفال
املهاجـرون الـذي يأتـون مـن جميـع العـامل إىل أمريـكا الجنوبيـة ُم ِّ
ليقصـدوا َّ
الشمال إىل الواليـات املتحـدة .ووجـه افتراض آخـر يف شيكاغو
يقـول إن ا ُملتحدِّيـات التـي تعترض التعـ ُّرف بالدنـا مقتصرة عىل
املهاجريـن املفقوديـن .لكـنَّ الواقـع ّ
أن كثيراً مـن قيود التشـارك ُكورت ِني ِس ِگ ْرت csiegert@txstate.edu
رش ٌ
ٌ
مرضوبـة على جميـع رضوب ُم ّ
حة ل َن ْيلِ درجة الدكتوراه ،بكلية علم اإلنسان ،يف جامعة
يف املعطيـات وقيـود التمويـل
التَّحقيـق املتعلـق باملفقوديـن .وقد عدَّلنا لغتنا بأخر ٍة فاسـتبدلنا ِت ْك َسس
مبصطلـح «املهاجرين املفقودين» مصطلـح «املفقودين العابرين
لألوطـان» لن ِّ َ
ُبين متامـ ًا أن ا ُملتحدِّيـات ليسـت مقصـورة على إدوَردو كانا ِلس
ُبر َز املسـائل ecsouthtexashumanrights@gmail.com
ن
ول
العـامل،
مـن
معينـة
مناطـق
على
املهاجريـن أو
ِ
ؤس ٌس ومدير ،يف مركز َس ْوث ِت ْك َسس لحقوق اإلنسان
م
املتحدة
الواليـات
بين
للحدود
العابـرة
ف
ر
التعـ
بوجـوه
الخاصـة
ّ
ُ
ِّ
ُّ
واملكسـيك.
sara.katsanis@northwestern.edu @GxJustice

سبديل mks@txstate.edu @kate_spradley
َك ْيت َ ْ

تحسين التواصـل :سـوء التفاهـم متخ ِّل ٌـل يف َّ
املنظمات ،وال بروفيسور ٌة ،بكلية علم اإلنسان ،يف جامعة ِت ْك َسس
سـ ِّيام حين يدخـل يف األمـر أصحـاب مصلحة كثيرون .ولـذا كان
والصاحـة رضور ّيـان يف تنفيـذ السياسـات الجاريـةُّ ،
كل ما ورد من آرا ٍء يف هذه املقالة هي آراء مؤلِّفيها وليست آراء
الوضـوح َّ
الجهات التي ينتمون إليها أو يعملون فيها وال آراء املم ِّولني .وقد
وصـ ْوغ سياسـات جديـدة ،والتواصـل بين املنظمات.
َ
العمل ٌ
َ
منحة أرقامها  R01HG009923من املعهد
َدع ََم هذا
َر ْفـعُ الحلـول اإلبداعية :أكثر النتائج الواعدة لبحثنـا هي األفكار الوطني لبحوث املجموع ا ُملو ِّريث البرشي (الجينوم البرشي).
حسـن الحـال الراهنـة .مثال ذلـكَّ ،أن كثيراً من
التـي ميكـن أن ُت ِّ
صحيح أن مقاطعة بروكس ال تقع عىل الحدود ،ولكنّها تتناول كثرياً من وفيات
.1
ٌ
أدوات
السـتعامل
م
العـا
دعمهـم
عـن
وا
عبر
ّ
أصحـاب املصلحـة ّ
املهاجرين بسبب وجود بقعة تفتيش تابعة للجامرك ودوريات الحدود األمريكية.
«الدنـا الرسيـع» يف تحليـل معطيـات الدنـا رسيعـاً يف الجثامين Spradley M K and Gocha TP (2020) ‘Migrant deaths along the .2
التـي ال يعـرف أصحابهـا والعينـات املرجعية األرسيـة .وميكن أن Texas/Mexico border: a collaborative approach to forensic identification
َّ
ِّ
ُ َ
of human remains’, Forensic Science and Humanitarian Action: Interacting
َ
معالجـة
قهـا
و
ط
يف
إذ
خبرة،
ذي
غير
األدوات
هـذه
َيسـتع ِم َل
ْ
with the Dead and the Living
العينـات يف  90دقيقـة ،وهـي ُتح َمـل وحملهـا يسير بالقياس إىل (وفيات املهاجرين عىل طول الحدود بني ِت ْك َسس واملكسيك :طريقة تعاون ّية ُت َقار ُِب تع ُّر َف
الرشعي)
غريهـا .وقـد ا ُّتفـقَ ا ِّتفاقـاً قويـاً على الحاجـة إىل آليـة لتدريـب هويّة الجثامني يف الطب
ّ
ّ
ِ
https://doi.org/10.1002/9781119482062.ch34
الشـهادات،
وإعطائهـم
القانـون
إنفـاذ
يف
العاملين
األفـراد غير
Budowle B, Bus M M, Josserand M A and Peters D L (2020) ‘A .3
standalone humanitarian DNA identification database system to increase
حتَّـى يصبحـوا جامعـي ع ّينـات مرجع ّيـة أرس ّيـة.
وصحيـح ّأن آليـات السياسـة الدقيقـة املحتـاج إليهـا لتحقيـق
ٌ
التَّحسين مـا تـزال غير واضحـة ،ولكـن ُّ
كل صاحـب مصلحـة
إصالح ُسـنَن العمل املتّبعـة اليوم رضورة.
لقينـاه يوافـق على َّأن
َ

identification of human remains of foreign nationals’,
)International Journal of Legal Medicine 134(6
قائم برأسه لتع ُّرف الدنا يف املعونة اإلنسانية بغي َة زيادة تع ُّرف
(نظام قاعدة معطيات ٌ
جثامني املواطنني األجانب)
https://link.springer.com/article/10.1007/s00414-020-02396-9
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واملَرتو ُكون َخ ْلفاً؟

َم ْرتا َسن ِْشز ِديُونيز و َك ْيت ِديردَن

الختفاء الناس وهم يف رحالت الهجرة آثا ٌر عميقة يف أرسهم ومجتمعهم.

س املفقودين يف رحلة الهجرة بني أمرين :إ َّما ال تعلم كيف
ُأ َ ُ
تطلب الدعم الحكومي وإما يعروها ُّ
الشك يف ِف ْعل ذلك ،وتكاد
الدُّ ول ال تعمل شيئاً ملعالجة هذه املشكلة .والظاهر أنه ُّ
يقل
الفهم والتقدير للعقبات التي تعرتض ُ
األ َس يف البحث عن إجابات
يف َم ِصري أعزّائهم املفقودين ،ولتأثري مثل هذه الحال يف ُح ْسن
وس ُبل معاشهم.
أحوالهم ُ

يف شهر كانون األول/ديسمرب من سنة  ،2018أ َّيدت  152دول ًة
االتفاق العاملي للهجرة وق َّررت «إِنقا َذ النفوس َ
َ
وبذل جه ٍد دو ٍّيل
نسق يف شأن املهاجرين املفقودين» ،و«تيس َري اال ِّتصال ُ
باأل َس
ُم َّ
ِّ
املترضرة» و «إنشا َء قنوات تنسيق عابرة لألوطان و َت ْع ِيني مواضع
ا ِّتصال ُلــأ َس التي تبحث عن املهاجرين املفقودين» 1.ومع
ذلكَ ،ت ِجدُ ُ
الخاصة إىل
األ َس قيوداً بنيوية ُمتعدِّدة ،من أحوالها
ّ
والسياسية املناسبة التي ُترا ِعي َح َرك َّيات
سية
املؤس
انتفاء األطر َّ
ِّ
(دينيام َّيات) الوفيات وحاالت االختفاء يف رحالت الهجرة .و َتن ُْج ُم
القيود أيضاً عن التفاعالت ا ُملع َّقدة التي تصوغها طبقة املهاجرين
وحال هجرتهم وجنسهم ،يف حني أن الجهد املبذول لتت ُّبع األقارب
الح َمة التاجية (كوڤيد .)19
قد ازداد تع ُّقداً َب ْذ ُله بجائحة داء ُ
اختفى شقيق ليىل فجأ ًة من حياة أرسته ومجتمعه .انقطع اال ِّتصال
به بني عش َّي ٍة أو ُضحاها« .هَ ت ََف إلينا من الساحل وقال إنه سينام
صل بعد ذلك ّ
هناك ويذهب يف اليوم الثاين» .فام ا َّت َ
قط.

وأيضاً فهناك تصور واضح بأن السلطات تعامل قضايا املهاجرين
املفقودين أ َّول ما تعاملها معامل َة قضية من قضايا مكافحة
التَّهريب واال ِّتجار بالناس أو مراقبة الهجرة .و ُيض َغط عىل ُ
األ َس
يسي التَّهريب الداخلني يف األمر ،وكثرياً ما يقال
لتذكر تفاصيل ُم ِّ
لها إنها ما كان ينبغي لها أ َّو َل يش ٍء أن تدعَ أقربائها يخوضون يف
رحلة الهجرة .ويرى الذين هم أنفسهم من املهاجرين ،وبخاصة
الذين حال هجرتهم غري مستق ّر ،أن الذهاب إىل أيّ سلطة (أو
حتى أي َّ
منظمة يرون أنها قد تشارك السلطات يف املعلومات)
ثم َّإن املنارصين
من شأنه أن ُيع ِّرض إقامتهم يف البلد للخطرَّ .
املجتمعي الذين يتصلون بالسلطات نيابة عن ُ
األ َس ُيسأ ُل َ
ون عن
ِّ
ُ
ُ
هاجرين أو
مل
ا
تهريب
بجامعات
باالرتباط
َّهمون
ت
ي
و
س
باأل
ُ
صلتهم َ
ِ
باملشاركة يف تيسري تهريب املهاجرين.
لذلك تعتمد ُ
األ َس يف األكرث عىل القنوات غري الرسمية ،واالتصال
باألصدقاء وأفراد ُ
األرسة يف مختلف البلدان ،واال ِّتصال بالذين
يسي التَّهريب.
سافروا مع أقاربهم ،مثل املهاجرين اآلخرين و ُم ِّ
يسو التَّهريب –الذين هم أنفسهم
مثال ذلك َّأن يف إثيوبيا كان ُم ِّ
يكرث أن يكونوا أفراداً يف املجتمع املح ّ
يل– راغبني وقادرين يف كثري
من األحيان عىل الوصول إىل جهات االتصال واملعلومات التي ميكن
أن ُتحدِّد أو ُت ِعني عىل تحديد النواحي التي انتهى إليها املفقود.

ويعتمد كثري من ُ
األ َس عىل ِف َرق مجتمعية وجمعيات للمهاجرين
ويف سنة  ،2020أجرت املنظمة الدولية للهجرة بحثاً يف إثيوبيا والالجئني وعىل منارصين لهم ،كثرياً ما يكونون هم أنفسهم
وإسبانيا واململكة املتحدة لتعرف كيف ميكن تحسني َدعْم الذين مهاجرون ،و ُيت ِقنون لغات ُ
فهم عميق للسياقات
األ َس ،وعندهم ٌ
2
املختصة ُ
فقدوا أقاربهم املهاجرين يف بحثهم عنهم وتد ّبرهم آثار الفقدان.
باأل َس يف مجتمعاتها املحل ّية.
ّ
كل ُ
عىل أن الدراسة ال متثل ما لَ ِق َيته ّ
األ َس املهاجرة .ومع ذلك،
ففيها أفكار عميقة يف كيفية تأ ُّثر الناس ب َف ْقد عزيز يف رحالت وتل َّقت ليىل دع ًام يف إسبانيا من شبك ٍة من منارصي املهاجرين،
ِ
ٍ
يعينون ُ
األ َس عىل بحثها .فك َّلمنا أمرية ،وهي ُت ِعني ليىل عىل البحث
الهجرة.
ٌ
َّ

تجارب ُ
األ َس

بني طريقة مقاربة الحكومات ومعارفها وحاجات ُ
األ َس فجوة
تجدُ ُ
بالح ْية فال تعلم
األ َس يف جميع البلدان شعوراً َ
واضحة .إذ ِ
املوضع الذي تبتدئ فيه بحثها حني ُتــد ِرك أن هناك نقصاً يف
الربوتوكوالت أو الكيانات التي ميكن أن تدعم بحثها .وإذا اتصلت
ُ
األ َس بالسلطات ،تقول لها السلطات يف العادة إنها ليس لها سلطة
قضائية عىل مسائل املهاجرين املفقودين ،وتزعم أن االختفاء مل
يحدث عىل أرضها.

عن شقيقها ،فقالت لنا« :إذا اتصلت يب أرسة أو فردٌ من ال ِف َرق،
نبتدئ البحث عن املعلومات مبعونة َشب َكة من املعارف غري رسمية
وغري نظامية  ...نبحث عنهم يف املستشفيات ،ثم يف ا ُمل َ
عتقلت
والس ُجون  ...ثم يف املرشحة أخرياً.»...
ُّ

وتستعمل ُ
األ َس وسائل التواصل االجتامعي يف البحث ،فتنرش وصفاً
وص َوراً ،وتستعني ب ِف َرق التح ِّري ألخذ معلومات عن
قصرياً للمفقود ُ
املهاجرين املفقودين أو املوىت .ولكن يفتقر كثري منها يف منازلها إىل
َّ
الشاب َكة (اإلنرتنت) أو الحواسيب ،وال سبيل لها إىل إجراء البحث
يك إال من عند َّ
الشاب ِّ
َّ
املنظامت املجتمع َّية .ولقد تفاقم أَم ُر ِق ّلة
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َم ْرتا َسنْشِ ز ِديُونيز

هذا أحد املشاركني يف بحثنا وهو ُي ِرينا آخر صورة عنده ألخيه الكبري الذي ُفقِد.

الح َمة التاجية ومن وجوه الضعف أيضاً الحرمان القانوين من الحقوق ،وهو أمر
بلوغ التِّقانة ،وهو أمر ُمش ِك ٌل أص ًال ،يف جائحة داء ُ
(كوڤيد  ،)19إذ ُأغ ِلقَ كث ٌري من مواضع البلوغ إليها ،مثل مقاهي يصوغ قرارات ُ
بحث قبل
األ َس .وكثرياً ما ُيؤدِّي الخوف من ابتدا ِء ٍ
َّ
الشاب َكة أو املراكز املجتمع َّية أو املكتبات.
بلوغ حالة الهجرة املناسبة إىل إرجا ِء البحث ،فإىل ضياع وقت مثني
من َج ْمع املعلومات أو األدلة أو كليهام .وأيضاً فقد تق ِّلل قيود
ضعف وصعوب ٍة
غري وُجو ِه
ٍ
ِسمة الدُّ خول (التأشرية) خيارات البحث.
كثرياً ما يكون الدخول يف البحث ُمكلفاً ،واالفتقار إىل املوارد املالية
نشئ ُمع ِّوقاً زائــداً .وميكن أن يؤدي رفع التقارير ،واالجتامع ذلك ،و ُيقدِّم بحث املنظمة الدولية للهجرة بني يديه دلي ًال ُي ّبي
ُي ِ
ُ
الشخص،
فيها
د
وه
ش
التي
املواضع
آخر
إىل
والسفر
بالسلطات،
رضوب طويلة
واشتداد
تفاقم
إىل
االختفاء
يقود
أن
ميكن
كيف
ِ
ٍ
ومحاولة اقتفاء آثاره ،إىل كلفة ثقيلة ،هذا سوى االحتيال أو االبتزاز األمد من انتفاء املساواة الجنسان َّيةَّ .
فلم كان معظم املهاجرين
يف مقابل أخذ املعلومات .ثم َّإن ُ
لأل َس يف بلدان عبور املهاجرين املفقودين رجاالًَ ،ك ُ َث أن تكون الزوجات واألخوات واألمهات هُ نَّ
ً
ْ
مستقرة
غري
وظائف
املتحدة،
ومقصدهم ،مثل إسبانيا واململكة
موافق ألحوالهنَّ من
غري
ا
ر
قد
البحث،
ق
س
ي
الاليت
ويتحملنَ
نَ
َ
ُ
ٍ
ومنخفضة األجر وأحوال ُسكنَى رديئة ،فيق ِّلل ذلك كثرياً قدرتها املسؤولية االجتامعية واملالية .و ُيتو َّقع من النساء يف الوقت نفسه
عىل ابتداء البحث .ويف األمكنة التي يجيء منها املهاجرون ،االستمرار يف بحثهنَّ عن املفقود مع رعايتهنَّ أطفالهنَّ وأفراد
مثل إثيوبيا ،يكرث أن ُترتَك ُ
األ َس بال دعم اقتصادي كان ُيتو َّقع أن األرسة ا ُملسنِّني.
يدعمهم به أفراد أرسهم املفقودون إن نجحت رحلتهم .وأيضاً
يعرتض كثرياً منهم مسؤولية سداد الديون الكبرية التي تكبدها الخامتة
صحيح أن بعض آثار السياسة العامة لبحوث املنظمة الدولية
أعزّاؤهم ليسدِّدوا نفقات رحلتهم .وهذا إمنا يؤ ِّثر بخاص ٍة يف النساء
ٌ
عب ّ
عم سبق من االستنتاجات
َّدة
د
ح
م
للهجرة
واألقارب الكبار السن الباقني.
ُ
السياق ،ولكنها ُت ِّ ُ
ِّ
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والتوصيات التي أىت بها مرشوع املهاجرين املفقودين َّ
ومنظامت
3
أخرى ،مثل لجنة الصليب األحمر الدولية.
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أن َت َض َع بروتوكو ًال من شأنه أن ُي ِّكن من ا ِّتباع طريقة مقاربة
موحدة لتنفيذ األحكام القانونية الوطنية والدولية القامئة ،التي
َّ
تحمي حقوق ُأ َس املهاجرين املفقودين .وينبغي أن يتضمن هذا
لج ْمع املعطيات وحفظها والتشارك فيها
الربوتوكول تعليامت َ
بف َّعال َّية ،وللتعاون بني القطاعات يف قضايا املفقودين .فيتنزَّل
الربوتوكول منزل َة دليلٍ ُ
َّ
واملنظامت
لأل َس ،وأيضاً لل ِف َرق املجتمعية
والهيئات الحكومية التي تحاول إعانتها ،عىل كيفية بحثها عن
أعزّائها وحصول الدَّعم لها.

وينبغي يف ِّ
كل ما ُيب َذل من جه ٍد إلعانة الفاقدين أفراداً مهاجرين
من ُأ َسهم أن ُي َق َّر بخربة ُ
وح ْسن حالها وأن توضع
األ َس ومعارفها ُ
الهم .وهذا إمنا يعني قضاء حاجاتها ،بدالً من الرتكيز عىل
يف مركز ّ
الجوانب األمنية والجنائية ا ُملال ِبسة الختفاء الشخص .وينبغي أن
يكون تعريف األرسة ل ّيناً يف الحاالت التي يدخل فيها فقد مهاجر،
هذا مع مراعاة التبعية االنفعالية ،وأن ُيوا ِفقَ السياقات الثقافية
ْشز ِديُونيز msanchez@iom.int @msdionis
وغريها.
َم ْرتا َسن ِ
َّ
موظ ٌ
فة يف مرشوع املهاجرين املفقودين من املنظمة الدولية
ثم َّإن ال ِف َرق املجتمعية واملنارصون يف القاعدة الشعبية واملنظامت للهجرة
غري الحكومية ومنظامت املجتمع املدين الرئيسة واملنظامت
األخرى التي تدعم ُأ َس املهاجرين املفقودينّ ،
كل هذه ذات أهمية َك ْيت ِديردَن kdearden@iom.int
َّ
موظ ٌ
فة يف مرشوع املهاجرين املفقودين من املنظمة الدولية
الص ْون املناسبة
حاسمة إذ انتفت القوانني والسياسات وعوامل َّ
التي تعني الناس عىل االقرتاب من السلطات وتل ِّقي الدعم منها .للهجرة
فيمكن أن تؤ َّل َف ِف َرق عمل من هؤالء الفاعلني ُوأ َس املهاجرين
www.iom.int/global-compact-migration .1
ُ
املفقودين يف كل دولة لإلعانة عىل تبادل املعلومات بني األ َس  .2مرشوع املهاجرين املفقودين من املنظمة الدولية للهجرة www.missingmigrants.
والهيئات الحكومية املتّصلة باألمر .ونعم ،هذا التعاون ميكن  iom.intو ِفر َقته البحثية مؤ َّلفة من غا ِبر ِي َّل َسن ِْشز ،من املعهد الدمنَريك للدراسات الدولية،
أن يبتدأ به عىل صعيد ال ُق ْطر ،ولكن ينبغي أن يكون القصد وكار ُلس أ ْرس ،من جامعة قرطبة ،و ِت َك َل ْي أيالو ِمن ِْج ْست ،من جامعة أديس أبابا ،وصموئيل
أوكريي ،من جامعة إب ِرستُل.
هو تأليف شبكات مع الفاعلني اآلخرين عىل الصعيد اإلقليمي  .3مثال ذلك ما ورد يف:
وخارجه ،لتبادل ُسنَن العمل الفضىل ولإلعانة عىل ِّ
حل قضايا )Five Point Action Plan in IOM’s Fatal Journeys Volume 2 (2016
َ
ّ
(خطة العمل ذات الخمس ُن َقط)
املفقودين.
قضايا
من
معينة
https://publications.iom.int/fr/system/files/fataljourneys_vol2.pdf
ياسات العا َّمة أو
الس َ
َّإن مسألة املهاجرين املفقودين ال تعالجها ِّ
القوانني معالج ًة تصلح بهاَّ .
ولعل من املنطلقات عند كل دولة

ويف مس َّودة «مبادئ تفاعل أصحاب املصلحة ُوأ َس املفقودين» التي يُعدِّها اليو َم مرشوع
املفقودين بعناية لجنة للصليب األحمر الدولية.
www.icrc.org/en/draft-principles-stakeholder-interaction-familiesmissing-migrants

البحث عن الحقيقة والعدل وااللتئام النفسا ّين يف زمن الجائحة

دَا َناي أَن ِگ ِل

رس املهاجر َة الفاقد َة وهي يف ُحزْنها عىل موت عزي ٍز لها أو
ادت الجائحة ا ُملتحد ِ
قد ز ِ
ِّيات التي تتحدَّ ى األ َ
اختفائه ،ولكن األمر ال يخلو من ُط ُر ٍق ملساندتها.

من حقِّ األرس الفاقدة أن تبلغ الحقيقة والعدالة وااللتئام
النفسا ّين .وهذه الحقوق هي من األسس التي ق َّر َرها ُ
قانون حقوق
دخ َلت تحت الحق يف الكرامة ،والحق
اإلنسان الدو ُّيل وأوج َبهاُ ،فأ ِ
يف العيش ،والحق يف أن يكون للمرء أرسة ،والحق يف حرمة الحياة
الخاصة 1.فال َّ
أقل من أن تضمن الدول لألرس املهاجرة الفاقدة أن
ُتب َّل َغ مص َري مفقوديها أو أمواتها والنواحي التي انتهوا إليها ،فإن
هي علمت ذلك طالبت بنقل جثامينهم إىل أوطانهم ،حتى ُت َوا َرى
يف َّ َ
الثى (جاء هذا يف إعالن َم ْي َت ِلي ِني سنة .)22018

الح َمـة التاجيـة (كوڤيـد
على ّأن اسـتجابات األوطـان لجائحـة ُ
أرضت بأخـ ِذ ُ
َ
 )19كان لهـا آثـار ّ
الحقوق
األ َس املهاجـرة الفاقـدة
َ
ُ
ُّ
الح َمـة
ن
مل
خـذت
ت
ا
التـي
صر
الح
ائـع
فأكثر ذر
املذكـورة.
ْـع ُ
َ
ْ
ِ
َ
تنتشر مل تـر ِاع حاجـات األرس املهاجـرة
(الفيروس) مـن أن
خاصـ ًة ،وزادت يف املع ِّوقـات القانونيـة والعمليـة .وقـد
الفاقـدة ّ
أخذنـا أمثلـ ًة مـن تجـا ِرب مهاجريـنَ يف مثانيـة بلـدان (هـي
اليونـان وأملانيـا وفرنسـا وإيطاليـا واملكسـيك وجنـوب إفريقيـا
لنبين ّأن مـن
والواليـات املتحـدة وزمبابـوي) يف زمـن الجائحـةِّ ،
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ُّ
الط ُـرقِ ُط ُرقـاً عمليـ ًة وواقعيـ ًة إن سـلكتها الـدول –مـع أدا ِئهـا
واجبا ِتهـا الدوليـة– أمكنهـا مسـاندة األرس املهاجـرة الفاقدة من
3
الصحـة العا ّمـة.
غير
ٍ
إضعـاف السـتجابات ّ

فهم سبب املوت

مـوت عزي ٍز ،سـواء كان مثبتـاً أو مظنونـاً ،تثار
ثـم حين يـرد خ ُرب ِ
ٌ
أسـئلة فيمـ ّر الزمن وال يجـاب عنها ،وتنعقد عليه شـكوك
حولَـه
فلا تقطـع ،ف َيث ُقـل ذلـك على مـن بقـي مـن األرسة .حتـى أقـ َّر
ُ
قانـون حقـوق اإلنسـان الـدو ُّيل َّ
بـأن مـا تصبر عليـه األرس مـن
أمل النفـس ُ
والك ْربـة قـد يبلـغ إىل حـ ِّد املعاملـة ا ُملهينَـة التـي ال
إنسـانية فيهـا .ولـذا وجب على الـدول أن تسـتثبت يف ال َو َف َيات
ا ُمل ِريبـة ،وأن تحاسـب املسـؤولني عنهـا ،وأن ال تقطـع األخبـار يف
ذلك عـن ُ
األ َس.
الح َمـة (الفيروس) الجديـدة
هـذا ،وكان مـن
غمـوض طبيعـة ُ
ِ
الح ْيرة بين جامعـات
وانتشـا ِر َن َظر َّيـات املؤامـرة أنِ اشـتدَّ ت َ
بين
املهاجريـن .وأ َّول األسـباب َّأن املعطيـات الرسـمية التـي ُت ِّ
َ
الح َمـة التاجية (كوڤيد  )19ومعـدل ال َو َف َيات
معـدل انتقـال داء ُ
كثير مـن
ينشر
فلا
توجـد.
تـكاد
ال
املهاجريـن
بين
فيما
بـه
ٌ
الـدول ،ومنهـا معظـم الـدول األوربيـة والواليـات املتحـدة ،مـا
فصلـ ًة
الح َمـة التاجيـة (كوڤيـد ُ )19م َّ
عنـده مـن إحصـاءات داء ُ
بحسـب جنسـية املصابني ،وال يفـرد ألحوال املهاجريـن التقارير.
الح ْيرة ،وليـس سـبب تفاقمهـا واحـداً هـو اختلاف
وتتفاقـم َ
الح َمـة التاجيـة (كوڤيد
الطـرق التـي ُت َح َّقـقُ بهـا الوفيات بـداء ُ
خبها
 ،)19وإمنـا لذلـك ٌ
سـبب آخـر وهو َقـدْ ُر املعلومات التـي ُي َ ُ
أقـرب األقـارب .فسـبب الوفـاة ،يف بعـض البلـدان (مثـل أملانيا)،
رساً مطو ّيـاً يف شـهادة الوفـاة التـي ُتسـ َّلم إىل مكتـب
ُيج َعـل ّ
اإلحصـاء ،ولكنهـا ال ُتج َع ُل سـهلة ا ُملتَنا َول ألقرب األقارب بسـبب
القوانين التـي تحمـي املعطيات الشـخصية .أ َّمـا يف نيو ُيرك ،فقد
سـبب وفاة أصحابها
كان نصيـب شـهادات الوفـاة التي تقول َّإن َ
س ٌ
كثرية بسـوء
هـو داء ُ
الح َمـة التاجيـة (كوڤيـد ْ )19أن َت َل َّقتْها ُأ َ ٌ
الظـنّ  ،وال سـيام إذا كان ا ُمل َّ
تـوف معـا ًىف مـن ُ
قبـل وكان السـبيل
َّ
السـجلت الطبيـة أو إىل مزيـد املعلومـات عـن سـبب الوفاة
إىل
مقطوعـاً .وأمـا ُ
األ َس التـي يف خـارج البلـد الـذي ُتـ ُو ِّ َف فيـه
ا ُملت َّ
َـوف ،فقـد يكون اسـتعالم أحـوال الوفاة عليهـا أصعب؛ وذلك
ني صاحـب الحقِّ يف
تعي
وعلى
ر
السـف
عىل
التـي
القيـود
بسـبب
ِ
ِ
الوصـول إىل مـا لـه صلـة باألمر من األعمال الكتابية مـن تقارير
ومراسالت واسـتئامرات.
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ألسـباب عـدّ ة منذ َّ
تفشـت الجائحـة .فلـم ُيع َلم عدد
الصحيـة
ٍ
الح َمـة التاجية (كوڤيد
مـا مل ُيعالَـج من حـاالت املصابني بـداء ُ
 )19وغريهـا مـن الحـاالت الطبيـة ،ومل ُيع َلـم عـدد َمـن مل
ُي َّ
شـخص مـن الوفيات التـي أدركها املوت خارج املستشـفيات.
ٌ
معطيـات رسـمية واضحـة رصيحـة عـن معـدل
فـإن ُأط ِلقـت
انتقـال الـداء ومعـدل الوفيـات فيام بين املهاجريـن كان ذلك
الشـك والنَّظـر ،و ُم َسـانداً ُ
ِّ
للأ َس التي تطلب
ُم ِعينـاً على قطـع
الحقيقـة والعـدل واملحاسـبة.
وهـذه املكسـيك ً
مثلا تنرش السـلطات فيها َّ
معطيات
يـوم
ٍ
كل ٍ
الح َمـة التاجية (كوڤيـد  )19من مصابني
تا ّمـ ًة مباحـ ًة عـن داء ُ
ومستشـفني ووفيـات .ثم إن املكسـيك ال تقصر معطياتها عىل
والجنـس واملوضـع ووجـوه االعتلال
تت ُّبـع
كالس ِّـن ِّ
ِّ
املتغيرات ِّ
معلومـات
ا ُمل َشترَك ( ،)comorbiditiesوإمنـا تـورد إىل ذلـك
ٍ
عـن الجنسـية وصفـة الهجـرة والبلـد ا ُمل َغـادَر .و ُي َض ُ
ـاف إىل
هـذاّ ،أن املكسـيك أطلقـت تقاريـر يف علم األوبئة َّ
أسـبوع
كل
ٍ
الح َمـة التاجيـة (كوڤيد  )19بين املهاجرين،
أدارتهـا حـول داء ُ
ومـن ذلـك َمجموعُ
حـاالت اإلصابة ا ُملث َبتَـة واملظنونة والبلدانِ
ِ
ستشـفني والوفيـات .وصحيـح َّأن اإلحصـاءات
األصل ّيـة وا ُمل
ِ
ُ
فسر مـا بلـغ إليـ ِه عـدد الوفيـات (واملكسـيك
ت
الرسـمية ال ِّ
إحـدى ِّ
أقـل البلـدان معـدَّ الً يف االختبـار) ،ولكـنّ الحكومـة
ً
ً
ّ
متام إباحة املعطيات الرسـمية
إىل
مهم
ا
مسـلك
خـذت
هنـاك ا َّت
ِ
مفتـوح يحتملهـا ِمـن الشـابكة َمـن
نسـق
يف
وجعلهـا
للنـاس
ٍ
ٍ
شاء.
ُ
وتحصيـل مزيـد
ـب شـهادات الوفـاة
فينبغـي أن َي ْسـه َُل َط َل ُ
املعلومـات عـن أحـوال الوفـاة ،وينبغـي يف ذلـك مراعـاة مـا
تجـده األرس الفاقـدة املقيمـة يف الخـارج مـن صعوبـة زائـدة.
وميكـن ملنظمات املجتمـع املـدين ورابطـات املهاجريـن
وفـرق الدعـم أن تعين ُ
األ َس الفاقـدة على معرفـة سـبيلها يف
اإلجـراءات اإلداريـة؛ فمـن الواجـب أن تظـل هـذه الجهـات
الفاعلـة عاملـ ًة سـهلة املأخـذ يف أثنـاء الجائحـة.

لح ْصر انتشـار
أمـر محتـاج إليـه ،ال َ
هـذا وتوسـيع املـدارك ٌ
مبعلومـات شـامل ٍة
الح َمـة (الفيروس) فحسـب ،بـل ولإلخبـار
ٍ
ُ
سـهلة املتنـاول عـن السـبيل إىل الرعايـة الصحيـةَّ ،
وعما
يحتملـه أمـ ُر َمـن ُأث ِبت ْ
َـت بالتَّشـخيص إصابتُـه ،وعـن األسـباب
باش يف ُ
أثـر ُم ِ ٌ
يتجمع
املوجبـة ألن يكـون لتدبير َ
حيـث َّ
الح ْص ٌ
املهاجـرون .ثـم إن إرشاك الالجئين واملهاجريـن واملنظمات
الشـعبية وغريهـا مـن فـرق الدعـم يف نشر هـذه املعلومـات
ٌ
ٌ
َ
ناجعـة يف التغ ُّلـب على مـا َر َس َ
اعترض املهاجريـنَ –وبخاصـ ٍة الذيـن ال يحملـون وثائـق
وقـد
ـخ يف النفـس من سـوء
طريقـة
رسـمية– مصاعـب مـا َّ
انفكـت تشـتدُّ يف وصولهـم إىل الرعايـة الظـنّ بالسـلطات.
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ا ُمل َوارا ُة يف َّ َ
الثى
فيتيسر ُّ
بـث الجنائـز ب ّثـاً شـابك ّياً
املستشـفى .وأمـا يف زمبابـويَّ ،
بـاشاً ُ
ُي ِقـ ُّر القانـون الـدويل بحـقِّ اإلنسـان يف أن يدفـن َمـن ُي َّ
ّ
املحلي) العاجـزة
للأ َس (وغير األرس مـن أفـراد املجتمـع
تـوف مـن ُم ِ
أقاربـه ويكرمـه .على َّأن ضمان احترام مـا ُي َّ
فضـل يف الجنائـز عـن الحضور بنفسـها.
والشـعائر قـد َص ُع َب يف أثناء الجائحة خاص ًة بعـد أن ُق ِّي َد الحضور
وطن صاح ِبه
الزمني َن ْق ُل
والقيـام بشـأن الجثث .وأيضاً فقـد تفاقم بالجائحة اإللـزا ُم
ِ
الجثامن إىل ِ
ّ
يتـم للأرسة الفاقـدة االلتئـا ُم النفسـا ّين إال بإعادة قريبهـا ا ُمل َّ
توف
رسعَ يف ال ُّ
واملـايل؛ َّفلما كانت املشـارح مـا تزال تضيـق باالكتظـاظُ ،أ ِ
وقـت إىل وطنـه .على َّأن إعـادة رفـات النـاس إىل أوطانهـا مل تـزل مـن
الجنائـز ،ف ُق َّيـ َد خيـار األرس املعـوزة التـي تحتـاج إىل مزيـ ِد ٍ
مواضـع ُأ َخـر .ثـم قبـلِ الجائحـة أمـراً ُمع َّقـداً وغـا َيل ال َّثمـن .وزاد َغ َلا ُء مثـن هـذه
لجمـع املـال ،وحصرت عـن نقـل الجثامين إىل
َ
ُق ِّي َـد السـفر بين البلـدان بشروطٍ فـزادت املع ِّوقات .ويكثر تع ُّقد اإلجـراءات و ُو ُجـو ُه ال ِب ُريقراط َّي ِـة فيهـا منذ حـدوث الجائحة ،إذ زاد
عـرف هو ّيـة الجثمان أو ُّ
كثير مـن الـدول يف ال ُق ُيـود لتجنُّـب ال َعـد َوى .هـذا مـع مـا سـ َّببه
صحتهـا.
تشـك األرسة يف َّ
ٌ
األمـر حين ال ُت َ
َ
يـقُ
كثير من البلدان و ُق ُيو ُد السـفر من
يف
القنصلية
الخدمـات
ل
ع
ت
ِ
ٍ
الرشعـي رصاحـ ًة ُطـ ُر َق اشـتداد صعوبـة األمـر عىل األرس العائشـة يف الخـارج .فليس نادراً
الطـب
وينبغـي أن تتنـاول بروتوكـوالت
ِّ
ّ
َ
َ
َ
َج ْم ِـع املعطيـات وحفظهـا َ
ـب نقـل الجثمان إىل
ل
ط
عـن
الفاقـدة
املهاجـرة
األرس
متتنـع
أن
ف
ر
بتعـ
لـه
ما
ل
وبعدهـا
الوفـاة
قبـل
ِ
ُّ
ِ
املهمـة على ذلـك مـا الوطـن أو أن تلتمـس إىل تحقيـق ذلك مسـلكاً أعـوج .ومثال ذلك
األمثلـة
ومـن
الهو ّيـة يف املسـتقبل صلـة.
َّ
الح َمة يف اليونـان َّأن كثيراً مـن األرس املهاجـرة تكتفـي بإعـادة العظـام،
الطـب
بروتوكوالت
تأخـذ في ِه املكسـيك مـن
ِّ
الرشعي لـداء ُ
ّ
التاجيـة (كوڤيـد  )19يف القيـام بشـأن الجثامين التـي ال ُيعـ َرف فهنـاك ُيجـ َّوز ألقـرب األقـارب أخـذ العظام بعـد أن ميـ َّر عىل دفن
القيام صاحبهـا مـا بين ثالث سـنني وخمس سـنني .وأمـا يف نيو ُيـرك ،فقد
أصحابهـا .فتصـف هـذه الربوتوكوالت مـا ينبغي من كيف ّيـة ِ
وج ْم ِـع املعطيـات َ
وخزْنهـا يف زمن الجائحـة .وأيضاً تختـار األرس املكسـيكية َح ْـر َق ج َّثـة قريبها عىل خلاف معتقدها؛
بشـأن الجثـث َ
َ
عـرف أصحابها .ذلـك َّأن إعـادة رفاتـه إىل الوطـن أسـهل مـن إعـادة ج ّثتـه .وبعدُ ،
ي
ال
التي
الجثامين
ق
ر
ح
متنـع
الربوتوكـوالت
فهـذه
ُ
َ
َ
ْ
احتيـج إىل القيـام بشـأن كثر ٍة مجتمعـ ٍة مـن الجثـث ،وجـب فـكل هـذا يثقـل على مـن بقـي مـن األرسة .لـذا ُت ِل ُّـح الحاجة إىل
وإن
َ
ُّ
َّ
س إِجـرا َء ُ
ات إعادة
ي
ت
ل
الـدويل
والتنسـيق
الوطنية
اللوائـح
تحسين
ال
)19
(كوڤيـد
التاجيـة
ـة
م
الح
بـداء
ة
مصابـ
ـة
ث
ج
كل
تدفـن
أن
ُ
ُ
ٍ
ٍ
َ
َ َّ َ
ُيطالِـب بهـا أحـدٌ –سـواء عُ ِر َف أصحابهـا أم مل ُيع َرفـوا– يف ق ٍرب عىل الجثامين إىل أوطـان أصحابهـا تيسيراً أَف َع َل.
الرشعـي
حدتهـا ،ووجـب على مكتـب الوكيـل وخدمـات الطـب
ّ
فلا ينبغـي أن ُت َ
ترَك األرس املهاجـرة الفاقـدة يف الحـداد وحدَهَ ـا.
تسـجيل موضـع ال َّدفن.
وليسـت املعونـة املناسـبة واجباً ُخ ُلق ّياً فحسـب ،إمنـا هي إىل ذلك
ُث َّـم ميكـن أن ُت َ
دخـل املعونـة على نفقـات الجنـازة تحـت املعونة التـز ٌام قانـو ٌّين ُت َع ِّض ُـدهُ معايير يف حقـوق اإلنسـان ثابتة.
عطيهـا الـدول لتخ ِّفـف آثـار الجائحـة .وقـد خطـا
املاليـة التـي ُت ِ
برنامـج اإلعانـة على الدفـن مبدينـة نيو ُيرك يف هـذا الن َّْحـ ِو خطو ًة دَا َناي أَن ِگ ِل Danai.angeli@bilkent.edu.tr
مهمـ ًة؛ ففتـح السـبيل لألرس املهاجرة أن تسـتعني بـه ولو مل تحمل بروفيسور ٌة مساعدة ،يف جامعة ِب ْل ِكنْت ،ومستشار ٌة يف مرشوع
آخ ِر الحقوق ()Last Rights
وثائق رسـمية.
ِ
ويعـدُّ إِنشـا ُء سـم ِة د ُُخولٍ وطن َّي ٍة إلجـراء الجنازة أو تعـ ُّرف ا ُمل َّ
توف
أو كليهـا وسـيل ًة ف ّعالـ ًة وعملي ًة يف مسـاندة ُ
األ َس املهاجرة الفاقدة
العائشـة يف الخـارج .وهـذه أملانيـا مث ًال ُتج ِّوز سـمة دخـول األرسة
فيهـا –وهـي سـمة اسـتم َّرت يف أثنـاء الجائحـة– ألَفـرا ِد األرسة،
متـدةْ ،أن يـزوروا أملانيـا زيـار ًة ُم َو َّقتـ ًة
ومنهـم أفـراد األرسة ا ُمل َّ
ليحضروا الجنائز.
وينبغـي أن ُيظهَـ َر ال ِّلين يف بروتوكوالت الخدمات يف املستشـفيات
والجنائـز فتسـتوعب شـعائر الجنـازة مـا اسـت ُِطيع .ومـع أن أملانيا
تجـوز لـذوي القـرىب َ
نقـل الجثمان إىل وطنـه ،فهـي تجـ ِّوز لهم
ال ِّ
يف بعـض األحـوال أو األمكنـة أن يشـ ِّيعوا الجنـازة يف غرفـ ٍة مـن

Last Rights (2019) Extended Legal Statement and Commentary .1
(آخر الحقوق)
bit.ly/Last-Rights-2019-legal-statement
 .2هو إعالن َم ْي َت ِلي ِني يف إكرام ِّ
كل املفقودين وا ُملتو َّفني –وأرسهم– بسبب رحالت الهجرة،
ُأ ِق َّر يف  11أيار/مايو .2018
http://lastrights.net/LR_resources/html/LR_mytilini.html
نصه بالعربية من هنا:
اقرأ ّ
https://docs.google.com/document/d/1LcoUSaLW4-jcDCCaPztKHT4UCe
gFDbFjedcXA4W0Pvs/view
Last Rights (2021) Every Body Counts: Death, Covid-19 and Migration. .3
Understanding the Consequences of Pandemic Measures on
Migrant Families
(ال يُغ َف َلنَّ َأحد :املوت والحُ َمة التاجية (كوڤيد  )19والهجرةَ :فهْم عواقب ما اتُّخذ لتدبري
الجائحة عىل ُ
األ َس املهاجرة)
bit.ly/Last-Rights-2021-EveryBodyCounts
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املهاجرون املفقودون وأرسهم :دعوة إىل زيادة التنسيق الدويل
ِس ْل ِفي َڤن ال ِم َر ْيه وفلوريان ُفن ُكو ِنش

َّنسيق والتَّعاون رضورة إذا ُأ ِريد للفاعلني أن يكونوا أَف َع َل يف تحديد مكان املهاجرين
تقوية التزام الت ِ
للم ِّ
يض ُقدُ ماً.
املفقودين وإعانة أرسهم .ومن املبادرات الجديدة ما يفسح سبي ًال ُ
عمـــل عابـــر لألوطـــان ،اس ِت َ
ٌ
جمعُ
أصحاب املَص َلحة
البحـــث عـــن املهاجريـــن املفقوديـــن
ِ

بـــل وعابـــر للقـــارات ،يســـتدعي التعـــاون بـــن طائفـــة عريضـــة
مـــن الفاعلـــن 1.وقـــد كان يفتقـــر إىل إطـــار عمـــل حكومـــي
تغـــر مـــع
دويل عاملـــي يف مثـــل هـــذا التعـــاون ،لكـــن هـــذا َّ
إدراج الغـــرض الثامـــن (بح ٍّ
ـــض مـــن اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب
األحمـــر) يف االتفـــاق العاملـــي للهجـــرة .وبذلـــك ،التزمـــت أكـــر
نســـق يف شـــأن املهاجريـــن
مـــن  150دولـــة ببـــذل جهـــد ُم َّ
املفقوديـــن ،ومـــن الســـبل إىل ذلـــك توحيـــد َج ْمـــع املعلومـــات
نســـيق عابـــر ألوطـــان يف تعـــ ُّرف الهويـــة
وتبادلهـــا وإنشـــاء َت ِ
واال ِّتصـــال ُ
بـــاأل َس.
عـــى َّأن َ
الســـيايس إىل أفعـــال يقتـــي
نقـــل وجـــوه االلتـــزام
ّ
معلومـــات حتَّـــى ُتحـــدَّ د املشـــكلة و ُتح َّلـــل .وهـــذا متحـــ ٍّد
يسء الســـمعة إذ يصعـــب الحصـــول عـــى مـــا يعتـــدُّ بـــه مـــن
ألســـباب منهـــا طبيعـــة الرس َّيـــة
عـــدد املهاجريـــن املفقوديـــن،
ٍ
يف الهجـــرة يف كثـــر مـــن األحيـــان .هـــذا ويكـــر أن َتلـــ ِويَ
التصـــورات عُ نُـــقَ املســـألة ،وهـــذا ظاهـــر الرتكيـــز يف ِّ
كل مـــن
التقاريـــر اإلعالميـــة واالهتـــام الـــرأي العـــام بســـياقات البحـــر
املتوســـط أو أمريـــكا الوســـطى ،ف ُيه َم ُ
ثـــم املـــدى
ـــل مـــن َّ
الواســـع لتدفقـــات الهجـــرة داخ َ
ـــل إفريقيـــا أو آســـيا أو الـــرق
األوســـط .ولذلـــك كانـــت املبـــادرات ،مـــن مثـــل مـــروع
َّ
للمنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة أو
املهاجريـــن املفقوديـــن التابـــع
املرصـــد اإلفريقـــي للهجـــرة والتنميـــة الـــذي أنشـــأه االتحـــاد
اإلفريقـــي بأخـــر ٍة ،بالغـــ ًة يف األهميـــة إلنشـــاء خـــط قاعـــديّ
للسياســـة العامـــة وإتاحـــة التحليـــل الـــذي تشـــتدُّ الحاجـــة
إليه.

أنشــأت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،بنــا ًء عــى خربتهــا
يــع
الطويلــة يف هــذا امليــدان ،مــروع املفقوديــن لتَج ِم ِ
مجتمــع عالَمــي مــن أصحــاب املصلحــة ألجــل أن يشــركوا يف
مناقشــات ُأ ِديــ َرت
َو ْضــع إرشــادات لتحســن االســتجابة 4.ويف
ٍ
َ
أثبــت نحــو  60مــزاوالً ميثلــون
يف ورشــ ٍة للخــراء ســنة ،20195
دوالً َّ
ــات ُوأ َس املهاجريــن املفقوديــن َّأن بعــض العقبــات
ومنظ ٍ
الرئيســة هــي :انتفــاء ســنن عمــل ومعايــر راســخة يف ميــدان
َج ْمــع املعلومــات ،و ُمتحدِّيــات حاميــة املعلومــات الشــخصية
الحس َاســةَ ،
وض ْعــف ُســنَن عمــل املتَّبعــة يف الطــب الرشعــي.
َّ
وأيضــاً فقــد ذكــر املشــاركون وأ َّكــدوا ُمتحدِّيــات ُمع َّينــة تعــرض
ُأ َس املفقوديــن ،مثــل صعوبــة الحصــول إىل املعلومــات مــن بلــد
آخــر ،وانتفــاء الثقــة بســلطات الدولــة ،واملع ِّوقــات الديوان َّيــة
(البريوقراطيــة) والقانونيــة واللغويــة .وبالنظــر إىل املــوارد
والخــرات التــي قدمهــا الفاعلــون مــن غــر الــدول وإىل أهميــة
إرشاك ُ
األ َس يف البحــث ،حصــل اتفــاق عــا ّم عــى أن أمنــوذج
قريــب أن ُيح ِّقــقَ
أصحــاب املصلحــة ا ُملتعدِّديــن للتنســيق
ٌ
النتائــج املرجــ َّوة.

ولــي ُتحــ َّول هــذه النتائــج إىل عمــل ،اقــرح املشــاركون أن
نشــئ مــروع املفقوديــن ثــاث مخرجــات ُمحــ َّددات .فأ َّولهــا،
ُي ِ
َّوفيــق بــن
ت
لل
معطيــات
جملــة
دة
و
ســ
م
عــى
عملنــا
قــد
ــا
أ ّن
ُ
َّ
ِ
املعلومــات املتَّصلــة بالبحــث عــن املهاجريــن املفقوديــن 6.وبــدل
بســنَن العمــل املتَّبعــة غ َريهــا ب َن ْينــا عليهــا ،فجمعنــا
أن نســتبدل ُ
بــن اســتئامرات اإلنرتبــول واســتئامرات تســتعملها حركــة
الصليــب األحمــر والهــال األحمــر ،فخرجــت وثيقــة تحتــوي عــى
موحــدة تســتوعب معلومــات مثــل التفاصيــل الشــخصية
أســئلة َّ
للمهاجــر املفقــود ،ومم ِّيزاتــه الجســان َّية واألحــوال املال ِبســة
الختفائــه .وثــاين ا ُملخ َرجــات نــر مؤ َّلــف اســمه (مبــادئ تفاعــل
أصحــاب املصلحــة ُوأ َس املهاجريــن املفقوديــن) 7.وهــو مؤ َّلــف
ُيعالِــج مــا تقــدَّم ذكــره مــن تح ِّديــات تعــرض ُ
األ َس ،و ُيقــدِّم بــن
َيدَيــ ِه ا ِإلرشــا َد للفاعلــن يف كيفيــة معاملتهــا ،وورد فيــه َتو ِكيــدُ
مركز َّيــة شــأنِ ُ
األ َس يف ِّ
بحــث عــن مفقــود.
كل
ٍ

َنســـيق جهـــد
ومـــع هـــذا ُيحت ُ
َـــاج إىل أطـــر ملموســـة لت ِ
الفاعلـــن املعن ِّيـــن عـــى طـــول طـــرق الهجـــرة للوقايـــة 2مـــن
ِّ
ولحـــل قضايـــا املهاجريـــن املفقوديـــن ،ومـــن الســـبل
الفقـــد
وتجميعهـــا
إىل ذلـــك َج ْمـــع املعلومـــات مـــن مصـــادر مختلفـــة
ُ
والتشـــارك فيهـــا ومقابلتهـــا بعضهـــا ببعـــض .ثـــم َّإن فحـــص
ُســـنَن العمـــل املتّبعـــة اليـــو َم وتقديـــم اإلرشـــاد يف كيفيـــة
ٌ
غـــرض يســـعى إليـــه مـــروع
تحقيـــق مـــا تقـــدَّ م ذكـــره
املفقوديـــن التابـــع للجنـــة الدوليـــة للصليـــب األحمـــر منـــذ وأمـــا الوثيقـــة الثالثـــة فنقـــول إ َّنهـــا أكـــر الوثائـــق الثـــاث
ٌ
َّنســـيق
تعقيـــداً ،وهـــي
أط َل َقتْـــه ســـنة 2018.3
جملـــة مـــن (املبـــادئ التوجيهيـــة يف الت ِ

65

66

هاجرين املَفقو ِدين
ا ُمل ِ

66

نرشة الهجرة القرسية 66
آذار/مارس 2021

www.fmreview.org/ar/issue66

فراك ِْسكا مِيغَا ُلوذِي

َّ
بحث عن مفقود من امرأ ٍة صومال َّية ،يف جزيرة لِريُس باليونان.
طلب ٍ
موظفة من لجنة الصَّ ليب األَحمر الدول َّية وهي تَأخُ ُذ َ

وآليـــات تبـــادل املعلومـــات للبحـــث عـــن املهاجريـــن
املفقوديـــن) 8.وتتأ َّلـــف هـــذه اآلليـــات –املوضوعـــة لبيـــان
مصـــر املهاجريـــن املفقوديـــن والنواحـــي التـــي انتهـــوا
إليهـــا ،ســـواء كانـــوا أحيـــاء أو أمـــوات– مـــن شـــبكة
ســـهلية التك ُّيـــف مـــن أنـــواع مختلفـــة مـــن أصحـــاب
املصلحـــة املتعاونـــن عـــى تبـــادل املعلومـــات وتحليلهـــا
يف مســـالك الهجـــرة ،الذيـــن ميكـــن أن تختلـــف شـــؤونهم
وأهم َّيتهـــم النســـبية عـــى حســـب الســـياق .و ُتحـــدِّ د
وثيقتنـــا العنـــارص ال َّرئيســـ َة لهـــذه اآلليـــة :فهـــم مشـــرك
نســـقة
لـــأدوار ووجـــده املســـؤول َّية ،وطريقـــة مقاربـــة ُم َّ
لتدبـــر املعلومـــات قـــد تشـــمل أدوات تقبـــل التشـــغيل
البينـــي ،ومســـارات ُمحـــدَّ دة ب ِّينـــة لتبـــادل املعلومـــات،
ّ
واتفاقيـــات قانونيـــة تقـــوم عليهـــا ّ
كل العنـــارص املتقدّ مـــة
الذكـــر .وأيضـــاً َت ِصـــف مســـ َّودة املبـــادئ التوجيهيـــة
الخطـــوات األوليـــة التـــي يلـــزم ا ِّتخاذهـــا يف الصعيـــد
َّوفيـــق ومركز َّيـــة املعطيـــات التـــي
الوطنـــي ،مثـــل الت
ِ
يجمعهـــا فاعلـــون شـــتَّى .وإذ قـــد كان ســـياق الهجـــرة
حساســـاً ،فقـــد ُأ ِّكـــدَت يف الوثيقـــة الحاجـــة إىل ِشـــدَّ ة
9
حاميـــة املعطيـــات الشـــخصية.

للهجـــرة يف األمريك َّيتَـــن ،وذلـــك لتســـتقيم الوثيقـــة عـــى
التـــزام املـــروع بالتوصيـــات األساســـ َّية ،مـــا أمكـــن،
يف ُســـنَن العمـــل املتَّبعـــة اليـــو َم .وهـــذا إمنـــا هـــو أول
إطـــار عمـــل حكومـــي إقليمـــي يُحـــدِّ دُ أســـاليب ملموســـة
ويَا ِثـــل ذلـــك
للتعـــاون يف مســـألة املهاجريـــن املفقوديـــنُ .
َّ
بـــن توصيـــات ُمحـــدَّ دة مشـــر ًة
أن املبـــادئ التوجيهيـــة ُت ِّ
إىل ُســـنَن العمـــل ا ُملتَّبعـــة.

ما املحُ تاجُ إليه بعدُ ؟

ثـــم َّ
إن املناقشـــات التـــي دارت بيننـــا وبـــن الخـــراء
ِّ
للشـــك يف أن بالجهـــد
واملزاولـــن ال تـــدع لنـــا أدىن ح ّيـــ ٍز
ٌ
حاجـــة إىل التَّعزيـــز
املبـــذول لبلـــوغ الغـــرض الثامـــن
والتَّنســـيق .وصحيـــح َّ
أن بعـــض التقريـــر تـــرد مـــن بعـــض
ـــي
ن
الوط
ـــد
ي
الصع
يف
ـــاك
ن
ه
ـــذة
خ
ت
البلـــدان باإلجـــراءات ا ُمل
َّ
ّ
–مثـــل تعزيـــز أنظمـــة الطـــب الرشعـــي الوطنيـــة– ،ولكـــن
هـــذا الجهـــد يلـــزم منـــه انتفـــاء الكفايـــة إن ُبـــ ِذل بـــا
نســـق .ف ِز َيـــاد ُة ال َعـــزْم والتنســـيقَ يف عمـــل
عمـــل دويل ُم َّ
ـــح.
الحكومـــات حاجـــة ال تـــزال ُت ِل ُّ

وملَّـــا انتفـــت اإلجـــراءات الحاســـمة عنـــد الحكومـــات،
وقـــد ُب ِن َيـــت وثيقـــة اإلرشـــاد عـــى جملـــ ٍة مـــن املبـــادئ ك َّثـــف املجتمـــع املـــدين وغـــره مـــن الفاعلـــن غـــر
َ
نـــواح مـــن العـــامل
العمـــل ملـــلء الفـــراغ يف
التوجيهيـــة التـــي يعتمدهـــا اليـــو َم املؤمتـــر اإلقليمـــي الحكوم ِّيـــن
ٍ
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كثـــر ٍة .عـــى َّ
أن عملهـــم كثـــراً مـــا يكـــون ض ِّيـــقَ النطـــاق
ُمفتقـــراً إىل املـــوارد والدعـــم مـــن الســـلطات املَعن َّيـــة.
َ
شـــأن أقـــوى الفاعلـــن الدول ِّيـــن مثـــل
فإ َّنـــا مقتنعـــون أن
اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب األحمـــر رضوريٌّ يف إعانـــة
تـــم
الـــدول عـــى أن تســـتويف مـــن التز َمتـــهُ  ،وهـــذا ُم ٌّ
ٌ
فشـــأن كهـــذا إمنـــا
ملـــا تقـــدَّ م ذكـــره مـــن بـــذل الجهـــد.
اجتـــاع أو املشـــورة
يحتـــاج إىل أن ُيجـــا ِوز الدعـــوة إىل
ٍ
التقنيـــة ف َيب ُل َ
ـــغ الدعـــم امللمـــوس –مثـــل مـــا لـــع عالقـــة
بتدبـــر املعطيـــات واملعلومـــات– ل ُي ِّ
مكـــنَ التنســـيقَ
بـــن الـــدول وغريهـــا .مثـــال ذلـــكَّ :
أن اللجنـــة الدوليـــة
للصليـــب األحمـــر تعمـــل اليـــو َم عـــى إنشـــاء منصـــة
رقميـــة تفتـــح الســـبيل للســـلطات والفاعلـــن اآلخريـــن أن
يتبادلـــوا ويد ّبـــروا املعطيـــات واملعلومـــات املتَّصلـــة بأمـــور
املفقوديـــن ،وجعـــل ِّ
كل ذلـــك آمنـــاً يف الصعيـــد الوطنـــي
والعابـــر لألوطـــان.
ثـــم َّ
إن إنشـــاء منهجيـــات وأعـــاالً للتَّحقيـــق وتعـــ ُّرف
الهويـــة ُتســـتع َمل فيهـــا هـــذه املعلومـــات اســـتعامالً
فعـــاالً ،و ُتك َّي ُ
ـــف بطائفـــ ٍة عريضـــة مـــن الســـياقات
َّ
واملـــوارد الحـــارضة– مـــا يـــزال ُمتحدِّ يـــاً شـــديداً 10.عـــى
َ
َّ
أن
بـــذل الجهـــد واالســـتثامرات الطويلـــة األمـــد ل ُيض َمـــنَ
تحقيـــق التنســـيق وتبـــادل املعلومـــات عـــى طـــول
رضورة ،إذا أردنـــا إجابـــة ُ
ٌ
األ َس التـــي
مســـالك الهجـــرة
تبحـــث عـــن عزيـــ ٍز لهـــا مفقـــود.
ِس ْل ِفي َڤن ال ِم َر ْيه svanlammeren@icrc.org

َن ِص ٌ
يحة ،يف مرشوع املفقودين ،من اللجنة الدولية للصليب
األحمر
فلوريان ُفن ُكو ِنش fvonkoenig@icrc.org

رئيس ،يف مرشوع املفقودين ،من اللجنة الدولية للصليب
َن ُ
ائب ٍ
األحمر

َ
تعريف قانونياً دولياً ملصطلح «املهاجرين املفقودين» .وتع ِّرف اللجنة الدولية
 .1ال
للصليب األحمر املفقودينَ بأنهم أفراد ال يعرف أقاربهم املواضع التي انتهوا إليها ،أو
بأنهم الذين ُي َب َّل ُغ فقدهم ،بنا ًء عىل معلومات يُعتَدُّ بها ،نتيج َة نز ٍاع مسلح أو غري ذلك من
حاالت العنف أو كارثة أو هجرة.
 .2من شاء االطالع عىل توصيات السياسات العا َّمة يف وقاية املهاجرين من أن يُف َقدوا
فل َينْظر:
ICRC (2017) Missing Migrants and their Families, Recommendation 1
bit.ly/ICRC-missing-migrants-recommendations-2017
www.icrc.org/en/publication/4375-missing-persons-project .3
 .4يجمع مرشوع املفقودين مبنصَّ ة افرتاضية بني الخرباء وممثيل ُ
األ َس وأصحاب املصلحة
اآلخرين حتَّى ُت َثا َر املناقشة ويُبنَى توافق اآلراء يف ُسنَن العمل الحُ ْسنى وتُعزَّز املعايري
التقن َّية القامئة وت َ
ُنشأَ وتُط َّور معايري جديدة عند الحاجة إليها .فإن شئت االنضامم إىل
جامعة املزاولني العامل َّية اتَّصل بأحد املؤلِّ َفني.
َ .5
اشرتك يف تنظيمه اللجنة الدولية للصليب األحمر ومرشوع املهاجرين املفقودين التابع
الطب الرشعي .انظر:
ناسة ِّ
للمنظمة الدولية للهجرة وال ِفر َقة األرجنتين َّية ألَ َ
ICRC (2020) Clarifying the fate and whereabouts of missing migrants:
Exchanging information along migratory routes
(بيان مصري املهاجرين املفقودين والنواحي التي انتهوا إليها :تبادل املعلومات يف مسالك
الهجرة)
bit.ly/ICRC-clarifying-fate-2019
 .6باب التشاور يف جملة املعطيات مفتوح للنَّاس حتَّى  15نيسان/أبريل :2021
www.icrc.org/en/document/draft-minimum-standard-dataset-searchmissing-migrants
اقرأها بالعربيةwww.icrc.org/ar/document/ :
مسودة-مجموعة-البيانات-املعيارية-الدنيا-للبحث-عن-املهاجرين-املفقودين
 .7باب التشاور يف مس َّودة الوثيقة مفتوح للنَّاس حتَّى  15نيسان/أبريل :2021
www.icrc.org/en/draft-principles-stakeholder-interaction-familiesmissing-migrants
 .8باب التشاور يف مس َّودة الوثيقة مفتوح للنَّاس حتَّى  31أيار/مايو :2021
www.icrc.org/en/document/guidelines-coordination-missing-migrants
 .9انظر:
ICRC (2020) Handbook on Data Protection in Humanitarian Action,
2nd Edition
(دليل حامية املعطيات يف العمل اإلنسا ّين)
bit.ly/ICRC-Handbook-data-protection-2nd-edition
 .10إن شئت مثاالً عىل ُس ُبل األخذ بعملٍ كهذا ،فانظر:
ICRC (2020) The Missing and Deceased Migrants and their Families
Program in South Africa and Zimbabwe
(برنامج املهاجرين املفقودين واملوىت ُوأ َسهم يف جنوب إفريقيا و ِز ْمبابوي)
bit.ly/ICRC-Southern-Africa-2020

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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الفقدان واألمل والعمل

املتوسط ال
كث ٌري من املهاجرين الذين يحاولون َق ْط َع البحر
ِّ
ينجحون ،فمنهم َمن ميوت فيه ومنهم َمن يختفي .ومع ِّ
كل مهاجر
ُيف َقدُ أرس ٌة تتوق التئا َم النَّفس.
حدث أو ٌ
«ال مي ُّر علينا ٌ
عطلة ال نستحرضه فيهام .حتَّى َّإن ِظ َّله ال
يغيب عن عينايَ وأنا يف الشوارع أسري».
لصق من تصميمَ :م ْل ُكم َم ْت ُيورِن (طالب يف جامعة ِم ِش َغن)
ا ُمل َ

ال َت ْي بورتوس ُم َّ
نظم ُة ُمن ََاص ٍة يف مدينة تونس ،تشتغل مبعالجة
محنة املهاجرين املفقودين ُّ
والظلم الواقع عىل ُأ َسهم .وأساس
غي
عملها ا ُمل َ
ناصة القانونية وحمالت توسيع املــدارك حتَّى ُت َّ
الج َثث التي ُي َ
عث عليها
السياسات العا ّمة ف ُيفت ََح السبيل إىل تع ُّرف ُّ
أو ُت َ
ست َْجع.
وأيضاً فقد عملت َّ
منظمة ال َت ْــر مع طالب جامعة ِم ِش َغن
عىل تصوير روايـــات ُأ َس املهاجرين املفقودين ،والسعي
إىل إدخــال مسألة املهاجرين املفقودين يف ح ّيز املسائل
املقتضية للمعونة اإلنسانية ،والسعي إىل املطالبة بتغيري
السياسات العا ّمة .ف ُز ْر معرض َّ
املنظمة يف َّ
الشاب َكة من هنا:
.https://missingmigrants.org

عامد سلطاين ( ،)association_laterrepourtout@yahoo.comمن َّ
يسا
منظمة ال َت ْي بورتوس مبدينة تونس ،وأو ِد َ
َ
ُغ ْنزَا ِلس ِبن ُْسن (َ ،)odessagb@umich.edu
ِّ
سپروزڤني ( ،)vbesproz@umich.eduمع املؤلفة املشاركة إِ ِلينا
وڤ ِديم ِب
َ
ُغو ِدن ،واملؤ ِّلفان املشاركان أنطونيو ِس ِس ْل َيا ُنو وبدر البدر ،من جامعة ِم ِشغن
إن َ
شئت االستزادة يف أخبار املهاجرين املفقودين فاقرأ هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية.

باملجان
ال يكون َتوْزيعُ النرشة إال ّ

الجئون يف ساحل جزيرة ل ِْس ُبس ُب َع ْي َد بلوغهم إيّاه بزورقٍ منفوخ .مفوض َّية الالجئني/أي ُفور بريكيت
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