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روز ساكوما وهي آخذٌة ِبَيِد امرأٍة أخرى من أعضاء جمعيَّة مكانة النِّساء )Women Standing( يف ِبْغوا بجمهورية 

إفريقيا الوسطى. هرَبت مع بناتها وأحفادها يوَم ابتدأت الَهَجامت عىل منطقتها، قالت: »رُِضْحُت )ُأِصبُت بصدمة 

نفسانية( إذ رَأيُت الَقْتل والرصاص والسواطري، وَشِهْدُت الرُّؤوَس ُتقَطع والناس ُتشَنق. وقد ُقِتَل زوجي ونحن نهرب. 

ولوال جمعيَّة مكانة النِّساء ملا بقيت حيَّة. فحني نلتقي ُنَطمِئُ بعضنا بعضاً«.

بروُنو  مفوضيَّة الالجئني/أدِريَينْي رُسْ

ما كان يف الِحسَبان أن ننرش عدداً آخر من نرشة الهجرة القرسية وُقُيود داء الُحَمة التاجية )كوڤيد 19( ما 

رتنا املشاركة الجديدة ألِيس فيليب من دون أن نلقاها بأنفسنا! إال أنَّ من  َب مبحرِّ تزال مرضوبة، وال أن ُنرحِّ

رْنا بإصدار أحدث عدٍد مبحاوره الثالثة. فضل ُمعاَونِة مؤلِّفينا ومانحينا لنا أْن رُسِ

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة، والظاهر أنَّه جاَء مليقات الحاجة إليِه  ا املحور الرَّئيس فَدْعم الصحَّ أمَّ

ة العقليَّة تفاقاًم ُمِغاّمً بِفْعل داء الُحَمة التاجية )كوڤيد  ائحة، إذ تتفاقم آثار التَّهجري يف الصحَّ يف أثناء هذه الجَّ

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة  19(. ويدور حول هذا املحور 13 مقالة، ُتسرَبُ فيها أَهمّيُة َدْعم الصحَّ

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة  يات، وُتناَقُش مبادرات َدْعم الصحَّ وما يالزم هذا امليدان من ُمتحدِّ

وتطبيق هذه املبادرات يف سياقات مختلفة، وُتَناَصُ َتقويُة التعاون وااللتزام وَفْتُح ُطُرق للتفكري جديدة. 

َل إليه من وجوه املناصة لَجْمع املعطيات  ثمَّ تكلََّم املؤلِّفون حوَل محور املعطيات والتَّهجري يف آخر ما ُتُوصِّ

ى به للُقُيود  يات التي تعرتض ذلك، ويف ُطُرق جديدة للمقاربة، ومنها ما ُيتصدَّ واستعاملها، ويف امُلتحدِّ

ائحة.  املرضوبة بسبب الجَّ

وملَّا كان من املهاجرين الذين ميوتون أو يختفون وهم يف رحالت محفوفة باألخطار عدٌد غري معلوٍم، وكان 

َيكرُث أْن ُتدَخُل ُأرَسُهم يف مأزٍق ال َيِبنُي لها مدخله وال مخرجه، أدرجنا يف هذا العدد محور املهاجرين 

املفقودين وفيه َيْسرُب املؤلِّفون ما بودر إليه لَتحِسني َجْمع املعطيات والتشارك فيها، وَتعرُّف ُهُويَّة الجثامني، 

وإِعاَنة األرَُس امُلهَملة.

يطيب لنا أن َنْشُكَر ألَْستا أَْيَجا وجوليا بالك وَكْيت ِديرَدن وِجْمس إيُتنِل وَمتَّى ِجْبِني وراشيل َهْيسِتي وُمورِس 

و– عىل معونتهم يف هذا العدد، وَنشُكُر لكلِّ َمن دعَم باملاِل هذا  ِهرِسن وماريان ُلْكري ودومينيكو تاباسُّ

لينا يف الصفحة التالية. العدَد خصوصاً ونرشَة الهجرة القرسية عموماً. ونورد أسامَء ُمموِّ

 ومجلَُّتنا هذه ورفيُقها موجز أرسة التحرير حارضان بإصداٍر شابيّك وإصداٍر مطبوٍع هنا 

www.fmreview.org/ar/issue66. وهام بثالث لغات: اإلنجليزية والعربية واإلسبانية. ومن أسٍف أنَّ َنْقَص 

التمويل حال دون أن ننرش هذا العدد باللغة الفرنسية.

ة وُسُبل ِحْفظها من نظافٍة وماٍء عذب  ة العامَّ م بني يدي العدد امُلقِبل موضوعاً عريضاً يف الصحَّ امُلقِبل: سنقدِّ

 وَصٍْف صحّي، وموضوعاً أقَصَ يف الدول غري املوقِّعة ونظام الالجئني الدويل. فإن شئت التفصيل فانظر 

 .www.fmreview.org/ar/forthcoming
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ة عقليَّة ة بال صحَّ َتْقديم: ال صحَّ
ِسْگرِد َكاْگ

وجامعات،  أفــراداً  حالنا،  ُحْسن  يف  رئيٌس  أمٌر  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ  فَدْعم 
وال سيَّام اليوم.

ُغِتيرِيش  أنطونييو  يداً  مؤكِّ قالهيا  عقليَّية«.  ية  صحَّ بيال  ية  صحَّ »ال 
األميني العيام يف األميم املتحيدة يف أيار/ماييو 2020، وهيي رسيالة 
َر، ُمنيذراً إنيذاراً جياء يف وقته، من  يسيرية ولكين قوّيية.1 وقيد حيذَّ
ملشيكالت  ة  يدَّ والشِّ االنتشيار  يف  املفاجيئ  العاملييّ  االرتفياع  أنَّ 
الصحية العقليية بسيبب داء الُحَمية التاجية )كوڤييد 19( أمٌر غري 
ة إىل اتِّخاذ إجيراءات وإىل  مسيتبعٍد البتَّية، وأن باألمير حاجيًة ُملحَّ
ير اليذي جلبتيه جائحية عيىل ُبُليوِغ  ي للَوْقيع امُلدمِّ متوييل للتصيدِّ

ية العقليَّية. خدميات الصحَّ

وقيد أشيار اسيتطالع أجرتيه منظمية الصحية العامليية2 يف ترشيين 
األول/أكتوبير مين سينة 2020 إىل أنَّ داء الُحَمية التاجيية )كوڤييد 
مين   %93 يف  العقليَّية  ية  الصحَّ خدميات  بعيض  َعرَقيَل  قيد   )19
ية العقليَّية ال ينفيكِّ  البليدان يف جمييع العيامل وَطليُب َدْعيم الصحَّ
ية العقليَّية والحيال النفسيانيَّة االجتامعيَّة أمٌر  يزييد. فَدْعيم الصحَّ
رئييٌس يف ُحْسين حالنيا، أفيراداً وجامعيات، وال سييَّام الييوم. حتَّى 
ية العقليَّية والحيال النفسيانيَّة االجتامعيَّية تيزداد  إنَّ َدْعيم الصحَّ
أهميَّتيه عنيد أكيرث النياس اسيتضعافاً العائشينَي أصياًل يف هاميش 
اً أو  ريين بالنِّيزاع أو بالكيوارث، امُلهاِجريين َقيرسْ املجتميع، املترضِّ
الذيين ميا يزاليون ينتقليون. وقيد فقيد كثيرٌي منهيم قبيَل الجائحة 
معاشيهم.  وُسيُبل  وأعزَّاءهيم  املحليَّية  ومجتمعاتهيم  منازلهيم 
معيشيتهم  وأحيوال  ضائقتهيم  َة  شيدَّ وزادت  الجائحية  فوقعيت 

املتقلقلية.

العقليَّية  ية  الصحَّ َدْعيم  بأهميية  اإلقيرار  ٍة  بشيدَّ وَتْنيُصُ هولنيدا 
باألزميات مين  ريين  املترضِّ النفسيانيَّة االجتامعيَّية عنيد  والحيال 
طريقيٍة  تحقييِق  ضيامَن  وَتلتيزُم  محليَّية،  ومجتمعيات  نياٍس 
النفسيانيَّة  والحيال  العقليَّية  ية  الصحَّ َدْعيم  للمقاربية شياملٍة يف 
االجتامعيَّية يف كلِّ وسيائل املعونية اإلنسيانيَّة، ويف كلِّ براميج َمْنع 
النِّيزاع وبنياء السيالم أيضياً.3 وإّنيا وميا مياِثُلنيا يف الِفْكر مين بلدان 
ُم. ففي السينني القليلية املاضية، ُصنَِّف أخيرياً َدْعم  وهيئيات نتقيدَّ
ية العقليَّية والحيال النفسيانيَّة االجتامعيَّية يف أولويَّية جدول  الصحَّ
يلَ سينة 2019 إىل اتفاقيياٍت مهمية  األعيامل اليدويل. نعيم، ُتُوصِّ
ية العقليَّية والحيال النفسيانيَّة االجتامعيَّية  يف إدخياِل َدْعيم الصحَّ
اآلن  العقيل  إىل  انتبيه  مؤمتير  ميع  إنسيانية،  اسيتجابٍة  كلِّ   يف 
مؤمتير  وإعيالن   )Mind the Mind Now Conference(
يامت عيىل  بليداً و10 منظَّ أمسيرتدام4 إذ أخيذ تحاليٌف مين 28 

النفسيانيَّة  والحيال  العقليَّية  ية  الصحَّ حاجيات  يعاليج  أن  نفسيه 
بالطيوارئ.  ريين  املترضِّ عنيد  االجتامعيَّية 

م: وفيام يل حاجٌة ال تنفصل مامَّ تقدَّ

ية العقليَّية والحيال النفسيانيَّة  	 إىل تعزييز إِدمياِج َدْعيم الصحَّ
االجتامعيَّية يف كلِّ اسيتجابة لألزميات مين أّولهيا،

النفسيانيَّة  	 الحيال  لَدْعيم  األساسيية  املهيارات  إدمياج  وإىل 
االجتامعيَّية يف تدرييب كلِّ عاميل يف مييدان املعونية اإلنسيانية،

عنيد  	 االجتامعيَّية  النفسيانيَّة  الحيال  بُحْسين  االهتيامم  وإىل 
املسيتجيبني  وأَواِئيِل  اإلنسيانية  املعونية  مييدان  يف  العامليني 

عيني.  واملتطوِّ

هيذه مبيادئ لهيا منزلية عاليية يف جيدول األعيامل عنيد الفرقية 
النفسيانيَّة  والحيال  العقليَّية  ية  الصحَّ َدْعيم  لشيؤون  املرجعّيية 
االجتامعيَّية التابعية للجنية الدامئية املشيرتكة بيني الهيئيات،5 وهي 
أيضياً مبيادئ ُبيَِّنيت يف قيرار كانيون األول/ديسيمرب 20196 الصادر 
عين لحركية الدوليية للصليب األحمير والهالل األحمير، الذي يدعو 
ية العقليَّية والحال النفسيانيَّة االجتامعيَّة يف  إىل إدمياج َدْعيم الصحَّ

كلِّ جوانيب اسيتجابتها للطيوارئ. 

وميع أنَّ خطيواٍت ُمهميًة قيِد اتُِّخيَذت، فبسيبب التَّزَاُييد يف سيوء 
ية إىل زييادة اسيتثامراتنا  ِبَنيا حاجيٌة ماسَّ ية العقليَّية، صيار  الصحَّ
يف التموييل، وكذليك يف الجهيود السياسيية والنَّهيج السييايّس ويف 
تنميية امليوارد البرشيية. ويف كانيون األول/ديسيمرب 2020، ُعِقيَد 
فييه كثيري  اإلنسيانية، أصيدر  املعونية  أسيبوع  اجتيامع رفييع7 يف 
مين الهيئيات اإلنسيانية التابعية لألمم املتحيدة دعوًة مشيرتكة إىل 
العميل، وحثَّيت األطيراف عيىل الوفياء مبيا التزمتيه َقْبياًل يف إيصيال 
ية العقليَّية والحال النفسيانيَّة االجتامعيَّة  الخدميات يف َدْعيم الصحَّ
يين بالطيوارئ.8 ويف  بيني القطاعيات حتَّيى ُتقيَى حاجيات املترضرِّ
ملنظمية  التنفييذي  املجليس  اعتميد   ،2021 الثاين/ينايير  كانيون 
حية العقليَّة يف  الصحية العاملية قراراً يف االسيتعداد واالسيتجابة للصَّ
ية العامليَّة  ية.9 ويدعيو القرار جمعية الصحَّ الطيوارئ الصحيَّية العامَّ
ية العقليَّية،  ثية يف الصحَّ يف 2021 إىل اعتيامد خطية العميل امُلحدَّ
ويدعيو  اليكايف،  التموييل  تخصييص  إىل  األعضياء  اليدول  ويدعيو 
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ية  الصحَّ مييدان  قدرتهيا يف  تقويية  إىل  العامليَّية  ية  الصحَّ مية  منظَّ
العقليَّية.

ية العقليَّية ليسيت رضبيًا من اإلتيراف وال فكيرًة دابرًة وال  إنَّ الصحَّ
الية إذ ُتِعيني األفيراد واألرس واملجتمعيات  ِعبئياً زائيداً. إنهيا أداٌة فعَّ
عيىل إطيالق قّوتهم الكامنة عيىل إنعاش صمودهيم وزوايا نظرهم 
أو عيىل ِحْفظهيا أو عيىل اسيرتجاعها، وُتِعينهيم عيىل إعيادة بنياء 
التَّامُسيك االجتامعي، واسيتئناف األخذ يف ُسيُبل معاشيهم، وتعزيز 
امُلصالَحية. فيإنَّ إطيالَق العنيان لِياَم يكمين فيهيم مين قيّوة بَدْعيم 
ية العقليَّية والحال النفسيانيَّة االجتامعيَّية رضورٌة يف تخفيف  الصحَّ
آثيار النِّيزاع والكيوارث الطبيعيية والتَّهجيري والجوائيح. وهيذا إمنيا 
ريين،  ِفعُليُه ممكيٌن بيرشط أن نعميل مُبشياركٍة قوّيية ميع امُلترضِّ
يامت الشيعبية، وجامعيات املجتميع املدين، واالسيتفادة مام  واملنظَّ

بيني يدينيا الييوَم مين التجربية والخيربة واألدوات، والبنياء عليها.

وإِّين ألسَتحِسينُ وافيَر استحسياٍن هيذا العيدد مين نيرشة الهجيرة 
النفسيانيَّة  العقليَّية والحيال  ية  الصحَّ بَدْعيم  اخُتيصَّ  إِذ  القرسيية 
ياسيات  السِّ وراسيمي  للمزاوليني  مناسيباً  وجياء  االجتامعيَّية، 
يواء. وهيو ِنْعيَم العبَّيارُة إىل جمليٍة مين املعيارف  والباحثيني بالسَّ
والخيربة ُمكَتنيزٍَة يلزم نرشهيا. وإينِّ أدعيو كلَّ الحكومات والفاعلني 
إىل أن يتعاونيوا عيىل العميل، وأن يلتزميوا التزامياً قوّيياً مبعالجية 
ريين يف جمييع الَعالَيم، وأن  ية العقليَّية عنيد امُلهجَّ حاجيات الصحَّ
ية العقليَّية والحيال  يسيتفيدوا حيّق االسيتفادة ميامَّ يف َدْعيم الصحَّ
ية  ة كامنية. ذليك أنَّ َدْعيَم الصحَّ النفسيانيَّة االجتامعيَّية مين قيوَّ

العقليَّية والحيال النفسيانيَّة االجتامعيَّية ُيِعينُي عيىل ِحْفيظ سيالمة 
ُعُقولنيا ومجتمعاتنيا جميعياً. 

 ِسْگرِد َكاْگ 
وزيرة التجارة الخارجية والتعاون اإلمنايّئ يف مملكة هولندا 

 MHPSS@minbuza.nl
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ة(  ة العقليَّة يف الطوارئ الصحيَّة العامَّ )تعزيز االستعداد واالستجابة للصحَّ
 https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB148/B148)3(-en.pdf

ِة العقليَّة والحاِل النفسانيَّة االجتامعيَّة  توتُّر ُمبتَدع عند َعَمِل إطاٍر لَدْعم الصحَّ
أَلْستا أَْيَجا

والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ بَدْعِم  اليوَم  ُيعرَف  ر،  وتطوَّ املامرسة  حقول  من  حقٌل  األخرية  العقود  يف  نشأ 
ياٌت َتصوُغ أسئلًة عن التَّنفيذ واألولويَّة والَوْقع. ره ُمَوتِّراٌت وُمتحدِّ النفسانيَّة االجتامعيَّة، وال تزاُل يف تطوُّ

الهجرة  سياق  يف  اجتامعّي«  »نفسايّن  مصطلح  استعمل  َمن  أول 
يف   )Hertha Kraus  = كَرْوس  )ِهرْتا  وجدُت–  –فيام  القرسية 
عدٍد خاّص صدر سنة 1939 من حوليَّات املجمع األمرييك للعلوم 
َمجالَِب  بحثها  يف  ِهرْتا  تناولت  فهناك  واالجتامعية.1  السياسية 
الَكرْب إىل امُلَعاد توطينهم يف »بلد غربة«، وذكرت ما هم عليه من 
ن  حاٍل نفسانية واجتامعية، فجاَوزَت بذلك غريَها من املؤلفني ممَّ

نظروا يف الكوارب القانونية والسياسية واالقتصادية.

كانت  حتى  الحقل  هذا  يف  شاَع  ما  املصطلح  استعامل  أن  إال 
سنة  يف  ُبْند  َهارِل  لرببرا  صدر  وكان  العرشين.  القرن  تسعينيَّات 

كتبت  املعونة(،  )فرض  كتاب  وهو  جليٌل،  أديبٌّ  أثٌر   1986
االجتامعية يف مفهوم  العوامل  إىل  الَعْزِو  »َفرِْط  فيه فصاًل يف 
إهامله  عىل  اإلنسانية  املعونة  ميداَن  فيه  عابت  اإلنسان«، 
التَّأثريات النفسانية يف التهجري. وملا كانت سنة 1993 طلبت 
إيّل أن ُأنِشئ نقداً عىل مسألة صحة الالجئني العقلية، لُينرَش 
جامعة  عن  يصدر  الذي  العاملية(  العقلية  )الصحة  تقرير  يف 
النفسانية  الحال  مفهوم  من  فيه  يرد  مل  أنه  غري  َهرَْفرد.2 
االجتامعية إال إشارة عجىل، وهي يف األكرث للتلميح إىل السياق 
العقلية  ة  الصحَّ يصوغ  الذي  األوسييع  والثقايف  االجتامعي 

لالجئني.
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التي  االنقسام  وجوه  ملعالجة  كاٍف  غري  الرقيق  التلميح  كان 
الحق  وقت  يف  العهد  الحديث  امليدان  هذا  يف  وتطوَّرت  نشأت 
سيَّام  وال   ، رواندا  يف  الجامعية  اإلبادة  وجلبت  العقد.  ذلك  من 
الحروب التي أعقبت تفكك يوغوسالفيا السابقة، الجانب اإلنساين 
من النِّزاع والتهجري إىل اإلدراك العاّم واستجابة املعونة اإلنسانية. 
السكان  أيضاً يف  العقليَّة  ة  الصحَّ أّدت معالجة مسائل  ومع ذلك، 
املعرَّضني لالضطهاد العرقي السيايس إىل ظهور وجوه توّتر شديد 
املجتمعية  املقاربة  وطرق  املعيارية  النفسية  االستجابات  بني 
األوسع.3 وكان ِدرِك َسِمرِفلد وَبات َبرَاِكن ناقدين شديَدين بخاصة 
لفرض إطارات املرض الغربية عىل ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان 
والقمع. وكانت جمعّية الصليب األحمر األمريكية عقدت يف أواخر 
للنظر يف وسائل االستجابة املناسبة فكشف  التسعينيَّات اجتامعاً 
)أيديولوجية(  مذهبّية  مواقف  ذات  متخالفة  فصائل  وجود  عن 
ومنهجية شديدة. وَذَكَر عدٌد من الجامعات التي حرضت »انتفاَء 

توافق اآلراء يف األهداف واإلسرتاتيجيات ومبالغ األثر«.

إقامة اإلجامع
 2000 سنة  يف  ماِكْنُسن  كارولني  جمعت  ذكره،  م  تقدَّ ملا  ونتيجة 
عدداً من املنظامت غري الحكومية الدولية الرائدة، تعمل يف هذا 
سات التي كان لها مشاركة  امليدان مع جامعات أكادميية من املؤسَّ
يف طرق املقاربة الناشئة، فألَّفت بعد جمعها فرقة العمل النفسايّن 
االجتامعّي إلنشاء إطار مشرتك َيأُطُر امليدان.4 واقرتحت الفرقة أنَّ 
َد من اهتامٍم يف رأس  ل النفسايّن االجتامعّي ينبغي أن ُيحدَّ التدخُّ
ة العقليَّة  املال البرشي )وال سيَّام فيام له تعلُّق بتأثري اعتالل الصحَّ
يف ُحْسن حال الفرد(، ويف البيئة االجتامعية )أي العالقات والنسيج 
الثقافة  ويف  القرسية(،  الهجرة  عّطلته  الذي  األوسع  االجتامعي 
وأيضاً  الثقافية(.  واملعايري  الحقوق  اضمحالل  سيَّام  )وال  والقيم 
ي  دت أهمية التفاعل بني هذه امليادين الثالثة. وأّما امُلتحدِّ فقد أكَّ
ل املناسب فنشأ عن املفاوضة يف  األسايّس امُلتمثِّل بتخطيط التدخُّ
ر بطريقة  امليادين للمجتمع املحّل املترضِّ الدعم يف هذه  تقديم 
العروض  ويف  الجديد.  االستعامر  بفرض  ال  حقيقيًة،  مشاركًة  تبنيِّ 
التقدميية للفاعلني املحليِّني يف البلد، مل تزل املسألة املذكورة آنفاً 

أكرث املسائل اهتامماً بها.

مارك  هام  هذه،  العمل  فرقة  من  عضوان  ُدِعَي  ذلك،  وبعقب 
اللجنة  عمل  رئاسة  يف  املشاركة  إىل  ِوِسْلز،  وَمْيك  أُِمييرِن  ڤان 
الدامئة املشرتكة بني الهيئات إلنشاء ما أصبح ُيعرَف بعُد باملبادئ 
ة  ل يف الصحَّ التوجيهية للجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات يف التدخُّ
هذه  فقادت  الطوارئ.  يف  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة 
املبادرة عماًل َرَكز هّمه يف التنفيذ العمّل ال النظرّي، ويف املشاورة 
املحلية والوطنية الواسعة، حتَّى ُتعالَج املخاوف من الَفرْض الذي 
كان للَعْقد السابق ِسَمة.  ونجحت املبادئ التوجيهية، التي ُنرَشت 

بينّيًة  نظر  وجهات  فيِه  أدمَج  عمٍل  إطار  إنشاء  يف   ،20075 سنة 
من  ودوليِّني،  محليِّني  الفاعلني،  مختلف  يبلغه  أن  وأمكن  شتَّى 
سبيٍل واضحة صيحة. وبذلك، استوعبت وجوه التوتُّر الرئيسة يف 
امليدان التي حلَّت ُعَرى التامسك والتعاون منذ ابُتِدئ العمل بها.

ميداٌن ناضج َمبنّي األدلة 
ُسَنن  من  النَّاشئ  إىل  أكرثها  يف  التوجيهية  املبادئ  استندت  وقد 
كانت  تدعمها  التي  األدلة  قاعدة  بأن  اإلقرار  مع  الفضىل،  العمل 
ضعيفة بالقياس إىل غريها. وصحيٌح أن الصياغة الالحقة للمبادئ 
لة التي صيغت لحاالت معيَّنة، مثل تفشِّ إيبوال،  التوجيهية امُلكمِّ
َجْمَع  الالحقات  السنني  يف  تطور  أهم  كان  ولكن  مهمًة،  كانت 
قاعدٍة لألدلة أقوى من التي قبلها. واشتمل ذلك عىل إعداد جدول 
دوا عدداً  أعامل بحثية رئيسة، وقام بذلك ِوْتس ُتْول وزَُمالؤه6 فحدَّ
ل صلة، وكانت تلك  ليَّة ولها بأساليب التدخُّ من األسئلة ذات األوَّ
األساليب ُطُرق مقاربة أرسّية ومدرسّية، وُطُرق تقدير، ومشريات 
للرَّصد والتَّقويم. ومن األسئلة أيضاً ما له تعلُّق بتحديد امُلرِهقات 
ووجوه  رين،  امُلترضِّ نظر  زاوية  من  الحامية  وعوامل  واملشكالت 
رة  املتصوَّ للحاجات  ل  التدخُّ كعالجة  الثقايف،  االجتامعي  ل  التدخُّ
جدول  أن  اإلجامَع  هذا  ُتيرسِّ  التي  الفرقة  الحظت  وقد  محلّياً. 
َل إىل فوائد  األعامل أبَرَز »توليد املعرفة العملية التي ميكن أن ُتحوَّ
للمعونة  املقتضية  األحوال  يف  الربامج  إعداد  يف  فورية  ملموسة 
عىل  غلبت  التي  الرئيسة  املناقشات  معالجة  من  بدالً  اإلنسانية، 
ولكن  صحيحاً،  ذلك  يكون  ولقد  السابقة«.  األكادميية  الدراسات 
ُتظِهر هاتان املجموعتان من األسئلة البحثية بعض الَوْقع بالتوتُّر 
النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعييم  إطار  داخل  األسييايس 
الفّعالة  الربنامج  تحديَد  تؤكد  األوىل  فاملجموعة  االجتامعيَّة: 
ل واملقاييس واملشريات، وأما املجموعة  والقابل للتعميم يف التدخُّ

األخرى فتؤّكد الحاجَة إىل اعتبار األمور بسياقها.

مثل  بربامج  امليدان  يف  البحثية  الدراسات  َدْعم  استمرار  ومع 
ة يف األزمات  ى ببحث الصحَّ مة إلِرَْها )Elrha( امُلَسمَّ برنامج منظَّ
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة  اإلنسانية )R2HC(7، تحوَّل َدْعم الصحَّ
االجتامعيَّة من كونه أحد أفقر ميادين املعونة اإلنسانية املدعومة 
باألدلَّة إىل كونه أحد أحسن امليادين. وُرِكَز أَكرُث العمل يف توثيق 
ل التي يأخذ بها اليوَم واسعاً، مثل  تأثري املقاربة وطرقها يف التدخُّ
مة داخل األمكنة الصالحة لألطفال، أو التي يحتمل  األنشطة امُلنظَّ
ع، مثل برنامج املعالجة املطورة للمشكالت  أن تكون قابلة للتوسُّ
العمل كثرياً  )Program Management Plus(. وقد أسهم هذا 
املؤّثرة،  الربنامجّية  املقاربة  طرق  بتحديد  املتمثل  الهدف  يف 
ولكنه يشري أيضاً، يف كثري من األحيان، إىل أهمية الهدف املتمثل 
إىل  هذه  ل  التدخُّ ُوُجوُه  تحتاج  التي  السياقات  ع  تنوُّ باستيعاب 
فيه  ينصب  حدٍّ  إىل  وبلغ  امليدان  نضج  وهكذا  بحسبها.  التكيُّف 

https://www.fmreview.org/ar/issue66
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ل التي أثبتت جدواها،  ْقل والتعزيز يف وجوه التدخُّ الرتكيز عىل الصَّ
ل. أو عىل إيجاد ُطُرف أكرث فاعليَّة أو كفاءة لتحقيق التدخُّ

وجوه التوتُّر اإلبداعية
فإذا كان امليدان، من أيام االضطراب يف تسعينيات القرن العرشين، 
قد نشأ يف العقد األول من القرن الحادي والعرشين، ثمَّ نضج يف 
العقد الثاين من القرن الحادي والعرشين، فام املأمول له يف العقد 
لوضع جدول  جاٍر  البحوث، هناك عمل جديد  امُلقِبل؟ من جهة 
امت الحكومية  أعامل، بدعم من عدد من الهيئات املانحة واملنظَّ
ة العقليَّة والحال  الدولية،وهو ما يبنيِّ املنزلة التي نالها َدْعم الصحَّ
النفسانيَّة االجتامعيَّة يف إسرتاتيجية املعونة اإلنسانية. وهذا العمل 
الوطنيِّني  املصلحة  أصحاب  مختلف  فيه  يشارك  إجامٍع  بناء  هو 
والدوليِّني، ولن ُتعرَف نتيجته حتَّى سنة 2021. عىل أنَّ هناك ما ال 
يقل عن ثالث مسائل غري مستبعٍد أن تنشأ عن هذا العمل، ويظهر 
واء يف العقد امُلقِبل. أنها ستستمر يف إرشاك املزاولني والباحثني بالسَّ

ي املتمثل باتِّزان  القياس واألمانة والتكيُّف بالسيِّاق: سيظل امُلتحدِّ
التكيُّف  إىل  الحاجة  مع  للتعميم  والقابل  الفّعال  ل  التدخُّ تطوير 
الثقايف والحساسية لجداول أعامل الفاعلني املحليِّني– سمًة رئيسة، 
الرئيسة، للعمل يف بعض مستقبل  هذا إن مل يكن رأَس السامت 
لَدْعم  يه  تحدِّ َر  امُلتكرِّ ي  امُلتحدِّ ُتبنيِّ  هاّمة،  ة  ُمهمَّ هذه  الزمان. 
ْمع  بالجَّ املتمثَل  االجتامعيَّة،  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ
ع  توسِّ ة  مهمَّ وهي  واملشاركة،  السياق  وفهم  التقني  التعميم  بني 
رة،  ل لوصول نسبٍة أكثري كثرياً من املجتمعات امُلترضِّ نطاق التدخُّ
امُلثَبت  الت  للتدخُّ النشطة  نات  امُلكوِّ يف  األمانة  عىل  الحفاظ  مع 
نجوعها. ومع ذلك، هناك بعض األمثلة الحديثة الواعدة جّداً عىل 
بها  القيام  ينبغي  ة  مهمَّ أنها  عىل  إليها  ُينَظُر  ياق،  بالسِّ التكيُّف 

خطوًة خطوة، وليست طموحاً ُمبهاًم.

ُوِجَدت  ما  كثرياً  األمد:  طويل  تغيري  َسْوق  أو  املعاناة  تخفيف 
الحال  ل يف  للتدخُّ األمد  الطويلة  اآلثار  نظرت يف  التي  التقوميات 
الربامج  يف  ملن  ُترَجى  كثرية  فوائد  ال  أن  االجتامعيَّة  النفسانيَّة 
ل يف أحوالهم.8 وليست هذه النتيجة يف  بالقياس إىل َمن مل ُيتدخَّ
العادة ناشئًة عن »تراجع« يف ُحْسن حال األطفال الذين حرضوا 
نوا  الربامج، إمنا هي نتيجة أنَّ األطفال الذين مل يحرضوا الربامج متكَّ
القصرية  الفوائد  من  الرغم  وعىل  التكيُّف.  بركب«  »اللَّحاق  من 
ل ليس له تأثري. وهذا  األمد التي يتم ُتالَحظ، ُيَقال أحياناً إنَّ التدخُّ
إمنا ُيِثري مسألًة: فهل ينبغي أن تقصد الربامج النفسانيَّة االجتامعيَّة 
يف أساسها إىل تخفيف املعاناة أو إىل َصْوغ مسارات طويلة األمد 
للتكيُّف؟ قد ُتبنيِّ الوعود بالفوائد الطويلة األمد انجذاباً ال داعي 
مود الطويل األمد، بدالً من ذكر رسديَّة تخفيف  له لِذْكر رسديَّة الصُّ
ل يف الحال النفسانيَّة االجتامعيَّة  املعاناة. وإينِّ أرى أنَّ َوْضَع التدخُّ

إظهار  من  بدالً  ضائقة،  من  يعانون  الذين  ان  السكَّ َدْعم  َموِضَع 
ع يف  فوائد طويلة األمد، قد يكون ُمفيداً إذ يكون خّطاً قاعدّياً للتوقُّ
امليدان. وهذا ال يعني أنه ال ميكن ضامن تحقيق الفوائد الطويلة 
األحوال  يف  ل  التدخُّ َم  ُيحكَّ أن  الالئق  من  يكون  قد  ولكن  األمد، 
واملأوى  الغذاء  مسائل  أّوالً  م  ُتحكَّ كام  االجتامعيَّة  النفسانيَّة 
املعاناة  تخفيف  بناًء عىل  أي  ة؛  الصحَّ يف  ل  التدخُّ وجوه  ومعظم 
رين يف أثناء الطوارئ، ال عىل  ان املترضِّ والخطر املحتمل عند السكَّ
املسارات الطويلة األمد لألمن الغذايئ أو االستقرار أو ُحْسن الحال 

البدنّية.

استمرار  أتوقع  أخرياً،  املشاركة؟  إسرتاتيجية  أم  ز  امُلركَّ ل  التدخُّ
َدْعم  زة يف  امُلركَّ ل  التدخُّ لربامج  النسبية  األولوية  املناقشات حول 
معالجة  –مثل  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ
وحول  الجنسايّن-  الُعْنف  وعواقب  ديدة  الشَّ العقليَّة  الضائقة 
التي  األوسع  الرتكيز  ذات  املحّل  املجتمع  مشاركة  إسرتاتيجيات 
ع ُنُشوَء  ز الفاعليَّة واملِلكيَّة وبناء السالم. عىل أنَّا ميكن أن نتوقَّ ُتعزِّ
ُأُطر أوَضح ونظريات تغيري أبنَي تربط هذه الرضوب املختلفة من 
الحال  ُحْسن  التأثريات يف  باتِّساع  ُأِقرَّ  وقد  ببعض.  بعضها  العمل 
ِهرْتا  استعملت  ما  أّول  املجتمعية  املقاربة  ُطُرق  يف  ُبيَِّنت  التي 
توطني  إعادة  َتجِربَة  َتصوُغ  التي  القوى  لوصف  املصطلَح  كَرْوس 
ز  امُلركَّ ل  التدخُّ فقيمة  ُمّذاك؛  السابقة  الدراسات  وأكرَث  الالجئني 
ه نحو معالجة الضائقة النفسانيَّة واالنفعاليَّة ُيؤيُِّدها اليوَم  وامُلوجَّ

كمٌّ من الدراسات السابقة واِفر.
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الحاجة إىل تعاون تشرتك فيه عّدة قطاعات 
سارة َهرُِسن وِوْلَيم شاميل وفهمي حّنا وَنْنِس ُپُلْوتان ُتْلرِي وبيرت ُڤْنِتُفوِغل

والحال  العقليَّة  الصحة  حال  من  فيه  هم  ما  ترقية  عىل  اإلنسانية  بالطوارئ  رين  املتضِّ إعانة  تقتيض 
النفسانيَّة االجتامعيَّة عماًل وتنسيقاً بني عّدٍة من القطاعات يدخالن تحت استجابٍة حامئيٍة شاملة. 

ذاَق كثري من الناس العائشني يف املناطق املترضرة بالعنف والنزاع 
الصّحة  اضطراب  ويصيب  العقلية،  تهم  صحَّ يف  ذلك  َوْقع  سوَء 
العقلية شخصاً من كلِّ خمسة أشخاص، وهذا أكرث كثرياً ماّم يصيب 
رون إىل دعم  ر بالنزاع من السكان.1 وقد يحتاج املترضِّ َمن مل يترضَّ
حالهم النفسانية االجتامعية دعاًم ُمكّثفاً أو إىل خدمات رسيرية يف 
الصحة العقلية والنفسانية. لكن قبَل كّل يشء، يحتاج املترضرون 
وإىل  األساسية  حاجاتهم  قضاء  وإىل  داعمة  اجتامعية  شباٍك  إىل 

تأمينهم بحيث ُتحَفُظ لهم كرامتهم وفاعليَّتهم وحقوقهم. 

يف العقد املايض، ُأِقرَّ يف االستجابة اإلنسانية برضوريَّة دعم الصحة 
ين بالنزاعات  العقلية وحسن الحال النفسانية االجتامعية للمترضرِّ
والكوارث وطوارئ الصحية العاّمة.2 وكانت املبادئ التوجيهيَّة التي 
شأن  يف   2007 لسنة  الهيئات  بني  املشرتكة  الدامئة  اللجنة  بدأتها 
دعم الصحة العقلية والحال النفسانية االجتامعية يف الطوارئ قد 
ميداناً  االجتامعية  النفسانية  والحال  العقلية  الصحة  دعَم  ت  عدَّ
بينّياً تستدعي مقاربته تعاوَن فروٍع إنسانية شّتى.3 ويف سنة 2019، 
اللجنة  رؤوس  )أي  اإلنسانية  لالستجابة  العاملية  القيادة  أعادت 
ة  الدامئة املشرتكة بني الهيئات( تأكيَد قرار »أن ُيعاَمَل َدْعم الصحَّ
العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة معاملَة املسألة الشاملة التي 
والتعليم  والتغذية  والحامية  الصحة  شتَّى:  قطاعات  يف  شأن  لها 

والتنسيق يف املخّيامت وتدبريها، وذلك يف كلِّ الطوارئ«.4

ومتيل الربامج اإلنسانية إىل الرتكيز عىل قطاع ُمعنيَّ يف حني أن األفراد 
واألرس واملجتمعات املحلية يف أحوال الطوارئ يكرث أن تعرتضهم 

عّدة من مشكالٍت وحاجاٍت تتداخل تعريفاتها بني قطاعات شتَّى. 
ٍل  ومنذ سنة 2007، أنشئت وُطوِّرت أدوات تقنية قوية لوجوه تدخُّ
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة، وذلك  معيَّنة يف َدْعم الصحَّ
الجنسايّن  والعنف  والتعليم  والتغذية  الصحة  منها  ميادين  يف 
وحامية الطفل. عىل أّن االستجابة اإلنسانية كّلها تحتاج إىل اعتامد 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة.  املقاربة بطريقة َدْعم الصحَّ
وهذا يعني أن ُتجَعل املعونة اإلنسانية بحيث تدعم ُحْسَن حال 
الصحة العقلية والحال النفسانية االجتامعية عند املعني بهم ولو 
ل مركوزاً يف القطاعات. وبالجملة يجب أن يكون  كان هّم التدخُّ
َتعزيُز ُحْسِن الحال النفسانية وحاميتها )أي حسن الصحة العقلية( 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة  إِيصاُل خدمات َدْعم الصحَّ

راسخاً يف القطاعات عاماًل فيها. 

األهداف واملوارد والبنية 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة  تتطلب معالجة َدْعم الصحَّ
العمل  تنسيق  بنيات  داخل  للموضوع  واضحاً  محّدداً  موضعاً 
الهيئات  بني  املشرتكة  الدامئة  اللجنة  رؤساء  اتفق  وقد  اإلنساين. 
َدْعم  مشريات  »إبانِة  عىل   2019 سنة  عقد  الذي  اجتامعهم  يف 
التخطيط  النفسانيَّة االجتامعيَّة يف وثائق  العقليَّة والحال  ة  الصحَّ
إىل  إضافًة  للميزانية،  مخصصة  بنود  وإنشاِء  بها،  الصلة  ذات 
النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ لَدْعم  َدٍة  ُمحدَّ ناٍت  مدوَّ إنشاء 
االجتامعيَّة ُتدَخُل يف أنظمة التتبع املايّل، وذلك لدعم تأليف وعمل 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة،  فرق عمٍل يف َدْعم الصحَّ
عىل صعيد الدولة، يف كّل سياقات الهجرة وسياقات الالجئني وقد 
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نازحون داخليُّون من جنوب السودان، يف موضع حامية املدنيِّني قرَب َمَلكاَل من والية أعايل النيل، وهم يديرون عماًل مرسحّياً يتناول مسألة االنتحار ومسألة اليأس. 

عّدًة  عملها  يشمل  ِفرَقاً  الفرق  تلك  فتكون  اإلنسانية،  السياقات 
من القطاعات«. وأعادت وهيئات األمم املتحدة أخرياً تأكيد هذه 

القرارات يف دعوٍة إىل العمل مشرتكٍة بني الهيئات.5  

دة القطاعات تعمل يف َدْعم  هذا، ويوجد اليوَم 50 فرقَة عمٍل متعدِّ
أحوال  يف  تنشط  االجتامعيَّة،  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ
العمل اإلنساين، وتتنزّل مزلَة ُمنتدياٍت ميكن أن تناقَش فيه مسائَل 
العقليَّة  ة  الصحَّ لَدْعم  الربامج  وضع  يف  املشاركة  الَهيئاُت  الربامج 
بني  تعمل  تقنية  منتديات  فهذه  االجتامعيَّة.  النفسانيَّة  والحال 
الِفرَق والقطاعات –ومع جهات التنسيق يف هذه امليادين بحسب 
مقتى الحال– ولكنَّ شأَنها ال يحّل محّل شأِن الِفرَق والقطاعات، 
التي تحتفظ باملحاسبة عىل األعامل وإعداد التقارير. وينبغي أن 
د البنية والقيادة املشرتكة عىل صعيد الدولة من ِقَبل الفاعلني  ُتوحَّ
يف  ولكن  االجتامعيَّة،  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  يف 
ة العقليَّة  أحسن األحوال تشرتك يف رئاسة ِفرَق العمل يف َدْعم الصحَّ
والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة هيئٌة صحيَّة وهيئٌة حامئية، لتحقيق 

مة.  التوازن بني طرائق املقاربة املتنوعة واملتمِّ

العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  ملقاربة  املجتمعيَّة  الطرائق  إدماَج  إنَّ  ثمَّ 
والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة يف القطاعات األخرى كثرياً ما يكون 
إيصال  أي  األخذ يف مهامت جديدة؛  بدالً من  فيه عمل مختلف 
الكرامة  يف  فيها  الهّم  )ُيرَكُز  فّعالة  بطريقة  الراهنة  الخدمات 

»برامج  َوْضِع  طلب  من  بدالً  رين(  امُلترضِّ ومشاركة  والفاعليَّة 
نفسانيَّة اجتامعّية« مستقّلة.6 

محيط حاميّئ 
»إعانة  هو  أحدها  حامئية،  مبادئ  أربعة  إسفري  دليل  يدي  بني 
الناس عىل التعايف بإزالة اآلثار الجسامنية والنفسانية التي يخّلفها 
الَعْمد«.7 فمن  د به والواقع، أو اإلكراه، أو الحرمان  العنف امُلهدَّ
الرضورة أن ينتبه جميع الفاعلني اإلنسانيني إىل العواقب النفسانية 
التي تجلبها وجوه انتهاك حقوق اإلنسان وإىل أّن التَّهجري ُيخلِّف 
ع. فبال محيٍط  يف الناس آثاراً تختلف باختالف السّن والجنس والتنوُّ
رة  وقايّئ يستحيل قضاء حاجات األفراد واألرس واملجتمعات امُلترضِّ
وقدرة  االجتامعيَّة.  النفسانيَّة  وحالهم  العقليَّة  تهم  صحَّ َدْعم  يف 
األفراد واألرس عىل اتِّخاذ إجراءات املطالبة بحقوقهم يؤّثر فيها أثر 
ائد، ومشاعر االكتئاب والقلق، وذكريات أحداث  سوٍء اإلِحباُط السَّ
راِهُنها  الحياة  أحواِل  من  واملخاوف  وفقدان،  ُعْنٍف  من  املايض 

وُمستقَبلها. 

ة  وكام أنَّ مخاوف الحامية ميكن أن تكون سبباً يف اضطراب الصحَّ
ة  الصحَّ َدْعم  تفاقمه،  أو  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة 
يف  سبباً  يكون  أن  ميكن  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة 
مخاوف الحامية أو تفاقمها. ويف الطوارئ، كثرياً ما ُتنتَهُك حقوق 
العقلية شديدٍة،  الصحة  الذين يعانون أحوال اضطراب يف  الناس 
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األحوال  يف  عليه  هو  ماّم  انتشاراً  أوسع  االنتهاك  ذلك  إّن  حّتى 
املستقرة. وتتأثر قدرة األفراد واألرس عىل اتخاذ إجراءات للمطالبة 
بحقوقهم بأثر سوٍء مبا يجلبه النِّزاع والعنف والكوارث من عواقب 
النفسانية االجتامعية. وإن ُعولَِجت هذه  العقلية والحال  الصحة 
العواقب أسهم ذلك يف إنشاء الحامية بتقوية فاعليَّة الناس بحيث 

الة.  يعالجون مسائلهم الحامئية معالجًة فعَّ

خصائص  تأثرَي  الحامية  ميدان  يف  الفاعلون  يعي  أن  من  بدَّ  وال 
باملسائل  خاّصاً  اهتامماً  يولوا  أن  ومن  املتداخلة،  رين  امُلترضِّ
َدْعم  وا  ُيقوُّ أن  وميكن  العمر.  طوال  الرعاية  وباستمرار  الشاملة 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة يف عملهم من طريق:  الصحَّ

والحال  	 العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  يف  ل  التدخُّ وجوه  تحسني 
رة.  النفسانيَّة االجتامعيَّة حّتى يصل إىل كّل الفئات املترضِّ

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة يف  	 وإدخال َدْعم الصحَّ
كلِّ برامج الحامية عىل اختالفها. 

ة العقليَّة والحال  	 وإنشاء آلّيات إحالة مع الفاعلني َدْعم الصحَّ
النفسانيَّة االجتامعيَّة يف القطاعات األخرى.

والحال  	 العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  يف  عمل  ِفرَق  إنشاء  وُنْصَِة 
النفسانيَّة االجتامعيَّة تعمل بني القطاعات.

ة  	 الصحَّ َدْعم  مخرجات  إىل  املشريات  استعامل  عىل  والحثِّ 
العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة يف برامج الحامية.8 

واستنجاح العمل والحّض عىل توسيع نطاق مجاالت املسؤولية  	
)داخَل مجموعة العاملية للحامية( التي أدمجت منهجّياً َدْعم 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة يف برامجها، وال  الصحَّ
املتعلقة  الجنسايّن، واألعامل  الطفل، والعنف  سيَّام يف حامية 

باأللغام. 

النفسانيَّة  	 والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  إدراج  واستنجاح 
املعرَّضني  واألرس  لألفراد  الحامية  حاالت  إدارة  يف  االجتامعيَّة 
عىل  الحاالت  مديرو  تدريب  ُيدرَّب  أن  ذلك  ومثال  للخطر، 

األسايّس من املهارات النفسانية االجتامعية.

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة بنداً  	 وَجعُل َدْعم الصحَّ
قامئاً يف جدول األعامل الذي يبحث يف اجتامعات فرقة الحامية 

واجتامعات التنسيق بني القطاعات.

والحال  	 العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعَم  بأن  القائلة  الفكرة  وُنْصَِة 
النفسانيَّة االجتامعيَّة مسألة شاملة يف االستجابة اإلنسانية ويف 
للشؤون  االستجابة  اإلنسانية، مثل خطط  الربامج  دورة عمل 
الحاجات  يف  املوجزة  والعروض  الالجئني،  وشؤون  اإلنسانية 

اإلنسانية.

االسِتثاَمُر يف اإلمناء واالسِتَجاباُت املحليَّة
والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  خدمات  يف  االستثامر  يقتص  ال 
يف  الناس  معاناة  تقليل  يف  اإلسهام  عىل  االجتامعيَّة  النفسانيَّة 
األحوال التي يحتاجون فيها إىل املعونة اإلنسانية )وهو وحده 
سبب يكفي لألخذ يف هذا االستثامر( ولكّنه أيضاً ُيعزِّز ويعني عىل 
التامسك االجتامعي والسالم وإعادة بناء املجتمعات عىل أمٍد 
بعيد.9 وهذا إمنا يقتيض، منذ تبتدئ الطوارئ، رؤية بعيدة األمد 
تعني عىل الُبَنى املستدامة. ويبغي للفاعلني يف ميدان الحامية 
يف  اإلمنائيِّني  الفاعلني  إدخال  يحّثوا عىل  أن  املصلحة  ألصحاب 
االستجابة، وذلك ليتحقق التكامل بني العمل اإلنساين واإلمنايئ. 
وزارات  أو  املالية  وزارات  مع  املناصة  الغالب  يف  يعني  هذا 
التخطيط لتخصيص ميزانية بعيدة األمد لدعم مخرجات حسن 
النفسانية  وحالهم  بالدها  أرايض  يف  العائشني  الناس  ة  صحَّ
ة العقلية  واالجتامعية. وُتِعنُي معالجة عواقب التَّهجري يف الصحَّ
ة  الصحَّ َدْعم  اعتبارات  إدراج  عىل وجدان حلول دامئة، وَيزيُد 
العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة يف أعامل الحلول الدامئة 
رين واملجتمعات امُلضيَفة والسلطات  فّعاليتها يف مساندة امُلترضِّ
الحكومية عىل تدبري عواقب التَّهجري والكوارث والتغلُّب عليها.

وكثرياً ما يكون شأن املنظامت غري الحكومية املحلية يف التَّنسيق 
هامشّياً. وتشرتك املنظامت غري الحكومية املحلية يف رئاسة عدد 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة  قليٍل من فرق العمل يف َدْعم الصحَّ
االجتامعيَّة. ومل يحدث هذا، فيام نعلم، إال يف بنغالِدش )مبنظمة 
ونيبال   )Babel=بييابييل )مبنظمة  واليونان   )BRAC=َبيييرَاك
)مبنظمة  وأوغندا   )TPO Nepal=نيبال ِتيِبْيُؤوه  )مبنظمة 
ِتيِبْيُؤوه أوغندا(. ومع ذلك، هناك وزارات حكومية تنفيذية لها 
رين يف إيصال الخدمات  شأٌن قيادّي مشرتك تدعم إدراج امُلترضِّ
نيجرييا  رشقّي  وشاميّل  ولبنان  ومص  أفغانستان  يف  الوطنية 

والنيجر وتركيا وأوكرانيا واليمن )عدن(. 

مثال ذلك: أّن يف أفغانستان يشرتك يف رئاسة فرقة العمل عىل 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة ُمِديُر شؤون  َدْعم الصحَّ
الصحة العقليَّة وإساءة استعامل املواّد يف وزارة الصحة العامة، 
مة غري  في منظَّ ٌف وطني يعمل بدواٍم كامل من موظَّ ومعه ُموظَّ
وع. وُتسِهم برامج  مة العمل ملكافحة الجُّ حكومية اسمها منظَّ
اسرتاتيجية  إنجاز  يف  العمل  فرقة  تتبع  التي  الهيئات  وأعامل 
وطنية يف أفغانستان للصحة العقلية متتدُّ خمس سنني، وُتسِهم 
أيضاً يف بناء أنظمٍة للصحة العقلية، مثل إدخال الصحة العقلية 
الجوهرية  الحزمة  الصحية ويف  للخدمات  األساسية  الحزمة  يف 
لخدمات املستشفيات. وقد ُألِّفت هاتني الحزمتني وزارة الصحة 
العامة ودعَم ذلك اتحاٌد من املانحني. وأيضاً ترتبط فرقة العمل 
الوطني ملساعدة ضحايا اإلجراءات املتعلقة باأللغام  بالربنامج 

https://www.fmreview.org/ar/issue66
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وذلك  الحامية،  ميدان  يف  بالفاعلني  أوسع  نطاق  عىل  وترتبط 
والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ بَدْعم  مخصوصة  مشرياٍت  إدخال  مع 
االستجابة  خطة  يف  الحامية  أَقساِم  يف  االجتامعيَّة  النفسانيَّة 
يف  املوجز  العرض  وإدخالها   ،2021 لسنة  األفغانية  اإلنسانية 

الحاجات اإلنسانية.

وبعد، فيجب أن يشارك الفاعلون املحليُّون مثل أهل املجتمع 
والعاملني  الشباب  وقادة  الدينيِّني  والقادة  واملتطوعني  املحّل 
واملعلِّمني  االجتامعية  ورعايتهم  األحياء  أهل  صّحة  عىل 
يف  يشاركوا  أن  يجب  هؤالء  كّل  الخدمات،  من  واملستفيدين 
العقليَّة والحال  ة  الصحَّ َدْعم  كلِّ َصوٍغ وتنفيٍذ لالستجابات يف 
النفسانيَّة االجتامعيَّة. وليس من إسرتاتيجية غري هذه لتحقيق 
املعالجة  واستمرار  واالستعداد  واالستدامة  الثقايف  التَّحول 
عم حنَي َيصُعُب إِيصاُل املعونة اإلنسانية واإلمدادية ويقلُّ  والدَّ

التمويل.

sahar@rodekors.dk @IFRC_PS_Centre سارة َهرُِسن 
من مركز مراجع دعم الحال النفسانيَّة االجتامعيَّة التابع لالتحاد 

الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، ورئيسة 
مشاركة سابقاً لفرقة املراجع التابعة للجنة الدامئة املشرتكة بني 

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة  الهيئات، واملعنية بشؤون َدْعم الصحَّ
االجتامعيَّة يف الطوارئ 

chemaly@unhcr.org @WilliamChemaly ِوْلَيم شاميل 
ٌق يف املجموعة العاملية للحامية  منسِّ

hannaf@who.int فهمي حّنا 
، يف قسم الصحة العقلية وإساءة استعامل املواّد،  ٌف ِتقنيٌّ موظَّ

ة العاملية، ورئيس مشارك يف فرقة املراجع  مة الصحَّ من منظَّ
التابعة للجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات، واملعنية بشؤون َدْعم 

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة يف الطوارئ  الصحَّ

polutan@unhcr.org َنْنِس ُپُلْوتان ُتْلرِي 
فُة حاميٍة رئيسٌة، يف املجموعة العاملية للحامية  موظُّ

ventevog@unhcr.org @VentevogelPeter بيرت ُڤْنِتُفوِغ 
ة العقلية، يف قسم الصحة العامة،  ف رئيٌس يف شؤون الصحَّ موظَّ

مود والحلول، يف مفوضيَّة الالجئني  من شعبة الصُّ

كلُّ ما ورد من آراٍء يف هذه املقالة هي آراء كاتبيها وقد ال 
امت التي يتبعونها وال قراراتها وال  تستوي هذه اآلراء وآراء املنظَّ

سياساتها.10

 Charlson F et al )2019( ‘New WHO prevalence estimates of mental .1
 disorders in conflict settings: a systematic review and meta-analysis’, 

 The Lancet 394 )10194(
مة الصحة العامليَّة يف وجوه االضطراب العقّل يف أحوال  )َتقديُر انتشار جديٌد من منظَّ

النِّزاع: عرض منهجي وتحليل مرتفِّع(
 bit.ly/Lancet-Charlson-et-al-2019

 Jones L and Ventevogel P )2021( ‘From Exception to the Norm: How .2
 Mental Health Interventions Became Part and Parcel of the Humanitarian

 Response’, World Psychiatry 20)1(; 2-3
ل الصحة العقلية جزءاً ال ينفصل من االستجابة  )من االستثناء إىل القاعدة: كيف تدخُّ

اإلنسانية؟(
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/wps.20808

 IASC )2007( Mental Health and Psychosocial Support in Emergency .3
 Settings: Guideline, pp11–13
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4. ِسِجلٌّ ملّخٌص ونقط عمل من اجتامع رؤساء اللجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات، يف 
جنيف، 5 كانون األول/ديسمرب 2019. 

bit.ly/IASC-Principals-meeting-05122019
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة  5. دعوٌة إىل العمل مشرتكٌة بني الهيئات يف شأن َدْعم الصحَّ

االجتامعيَّة يف سنة 2020 
bit.ly/MHPSS-joint-interagency-call-2020

 Horn R, Waade M and Kalisky M )2016( ‘Not doing more, but doing .6
 differently: integrating a community based psychosocial approach into

 other sectors’, Intervention 14)3(
)ال مزيَد فعٍل ولكن فعل بطريقة مختلفة: إدماج مقاربة نفسانية اجتامعية مجتمعية 

يف قطاعات أَُخر( 
  bit.ly/Horn-Waade-Kalisky-2016

spherestandards.org/handbook-2018 .7
 IASC )2017( Common Monitoring and Evaluation Framework for .8
 Mental Health and Psychosocial Support Programmes in Emergency

 Settings
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة  )إطار عمل الرَّصد والتَّقويم يف برامج َدْعم الصحَّ

يف الطوارئ( 
bit.ly/IASC-MHPSS-CommonMandEFramework

bit.ly/IASC-MHPSS-CommonMandEFramework-ar :اقرأه باللغة العربية
 Tankink M and Bubenzer F )2017( ‘Building sustainable peace .9

 through an integrated approach to peacebuilding and mental health and
 psychosocial support: a literature review’, Intervention 15)3(

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة  )بناء سالم مستدام مبقاربة إدماجّية يف بناء السالم وَدْعم الصحَّ
االجتامعيَّة: مراجعة دراسات سابقة(

bit.ly/Intervention-Tankink-Bubenzer-2017
10. ُبِنَيت هذا املقالة البحثية عىل الورقة البحثية اآلتية:

 Harrison S, Hanna F, Ventevogel P, Polutan-Teulieres N and Chemaly
 WS )2020( MHPSS and protection outcomes: Why joint action to improve

 mental health and psychosocial wellbeing of people affected by conflict,
 violence and disasters should be a priority for all protection actors, Policy
 Discussion Paper, Global Protection Cluster and IASC Reference Group

 for Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة والحامية: مل ينبغي أن  )مخرجات َدْعم الصحَّ

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة  َي الفاعلون الحامئيُّون العمل املشرتك لتحسني حال الصحَّ ُيبدِّ
رين بالنِّزاع والعنف والكوارث؟( االجتامعيَّة عند املترضِّ

 bit.ly/MHPSS-protection-outcomes-2020
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ِة العقليَّة والحاِل النفسانيَّة االجتامعيَّة يف َحَضِ مرص  َدْعُم الصحَّ
َنْنِس بارون

ل َدْعم  ة أن ُتِعيَد وضَع النَّامِذج املعمول بَهْدِيها يف تدخُّ يجب عىل املنظامت يف سياقات الَحَض املعقدَّ
الناس سهلَة  الخدمات ألضعف فئات  ُتجَعل  أن  النفسانيَّة االجتامعيَّة، والَقصُد  العقليَّة والحال  ة  الصحَّ

ل امُلَعدِّ للمخيامت إىل سياِق الَحَض.  ياق. فال ميكن أن ُيجَتَزأَ بنقل التدخُّ دَة السِّ املتناول ُمحدَّ

ُيجاِهُد الالجئون يف مص، كحاِل الالجئني يف جميع العامل، يف سبيل 
تكون  أن  آملني  مص  إىل  اللُّجوء  طالبو  فيقدم  الكرمية.  العيشة 
ُتِعيُد  ثمَّ  الالجئني،  فتعتني بشأنهم مفوضيَّة  ُمَوّقتة،  فيها  إقامتهم 
توطينهم يف دولة من الغرب. عىل أنَّ حبل هذا األمل َيقُص برسعة؛ 
إذ إّن موارد مفوضيَّة الالجئني ورشكائها قليلة وال تستطيع أن تعني 
املعاد  من  ونسبة  هذا  املستضعفني.  من  قليلة  نسبة  إال  املال  يف 

توطينهم يف السنة أقل من %5. 

عليها  والتَّدريب  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  الخدمات  معهد  ويركز 
عىل  اعتامدهم  يبلغوا  أن  عىل  الناس  إعانة  يف  ُه  َهمَّ القاهرة  يف 
وا بقّلة موارد النظام. ويقصد معهد الخدمات  أنفسهم ال أن يغتمُّ
النفسانيَّة االجتامعيَّة والتَّدريب عليها يف القاهرة إىل أضعف فئات 
لني يف مفوضيَّة الالجئني، ومنهم امُلرشَّدون والجياع واملرىض  املتسجِّ
وامُلستِطيعون بغريهم، وامُلعاُنون العنف الجنساين أو املجتمعي أو 
يق والقنوط والتجارب الرَّاضحة،  األرسي، واملغلوبون يف أمرهم بالضَّ
قون،  واملعوَّ مزمن،  مرٌض  فيهم  والذين  واملنبوذون،  شون  واملهمَّ

ة العقلية الضعيفة1. وذوو الصحَّ

ويعني العاملون يف معهد الخدمات النفسانيَّة االجتامعيَّة والتَّدريب 
عليها يف القاهرة الناَس عىل حّل مشكالتهم، وهم مع ذلك يعينونهم 
واالعتامد وخيبة  االستحقاق  به من  يشعرون  ما  االهتداء يف  عىل 
األمل والغضب. وأيضاً فاملعهد يهتّم ببناء قدرة األرَُس عىل اعتامدها 
بل  ٍة لألطفال فقط،  ُمعدَّ األنشطة غري  أّن  نفسها، مثال ذلك  عىل 
فإن  أطفالها.  معونة  األرس عىل  قدرة  لتعزيز  ٌة  معدَّ ذلك  إىل  هي 
مل يكن مع األطفال ُأرَس أو مل تستطع األرس إعانتهم، يهيِّئ املعهد 

املجتمعات املحلّية لتصري مسؤولًة عن معونة مستضعفيها. 

»من املجتمع املحيّل«
الحرض مجتمعاٍت  املهاجرين يف سياقات  تؤلِّف جامعات  ما  كثرياً 
وأعضاء  منتظمة  وأعامل  مراكز  لها  ودينية،  وقبلية  وطنية  محلّية 
الخدمات  معهد  ق  وِفييرَ ُمنَتَخَبة.  وقيادة  مناصبهم  يف  ُمعيَّنون 
»من  هي  القاهرة  يف  عليها  والتَّدريب  االجتامعيَّة  النفسانيَّة 
املجتمع املحّل«؛ لذلك تستطيع بلوغها. فأكرث من 160 عاماًل من 
180 عاماًل يف املعهد هم الجئون أو طالبو لجوء أو مهاجرون من 

أكرث الجنسيات وجوداً يف مص: إريرتيا وإثيوبيا والصومال وجنوب 
العامل  فهؤالء  واليمن.   وسورية  والعراق  والسودان  السودان 
يعيشون يف مجتمعاتهم املحلّية ولهم َسْبق إدراك قضاياها، وميكن 
الٍت عمليٍة عىل حسب الثقافة والسياق واللُّغات  أن يأخذوا يف تدخُّ

التي يتكلم بها الناس يف مجتمعاتهم املحلّية. 

عىل أّن معهد الخدمات النفسانيَّة االجتامعيَّة والتَّدريب عليها يف 
القاهرة ال يحل محّل قادة املجتمع املحّل وإمنا عمله يضاف إىل 
املألوف  وتأثريهم  املنتخبني  القادة  سلطة  يحرتم  فاملعهد  عملهم. 
بوَن عىل  يف حّل املشكالت. ومع ذلك، فإن العاملني يف املعهد ُمدرَّ
إدارة طائفٍة من مسائَل تقع يف الغالب خارَج خربة قادة املجتمع 
املحّل. وملّا مّر زمٌن عىل عمل العاملني يف املعهد وقادة املجتمع 
َفْهُم قادة املجتمع وصار لهم مهارات جديدة،  ع  املحّل معاً، توسَّ
املخدرات  وتعاطي  االنتحار  ومخاطر  العقلية  األمراض  إدارة  يف 
يعيِّنون  فالقادة  املرأة.  وحامية  الطفل  يف حامية  إليِه  يحتاج  وما 
املحتاجني وميكنهم إعانتهم إعانًة ُيعتدُّ بها، أو يحيلونهم الحاالت 
يف  عليها  والتَّدريب  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  الخدمات  معهد  إىل 

القاهرة وإىل ُموِصِل الخدمات اآلخرين. 

الَحرَضية.  مجتمعاتهم  مبعاونة  املعهد  يف  العاملون  وُينَتَقى  هذا 
إىل  انضاممهم  قبل  املحلّية  مجتمعاتهم  يف  قادًة  منهم  كثري  وكان 
معهد الخدمات النفسانيَّة االجتامعيَّة والتَّدريب عليها يف القاهرة. 
ة العقليَّة  بوا عىل َدْعم الصحَّ هم فرقة من الالجئني تعمل بأجٍر، ُدرِّ
بزيارة  ويعينون  مكاتب،  لهم  ليس  االجتامعيَّة،  النفسانيَّة  والحال 
»مكتبك  بطريقة  املسألة  فيقاربون  املحلّية،  واملجتمعات  املنازل 

حقيبة عىل ظهرك«. 

َدْعم  ميدان  والخربة يف  التدريب  من  قليل  يشٌء  العاملني  ولهؤالء 
النفسانيَّة االجتامعيَّة قبل دخوله. فمنهم  العقليَّة والحال  ة  الصحَّ
املعلومات  تقانة  ميدان  يف  وعاملون  معلِّمون  تعيينهم  قبل 
ل  ومحامون ومتخصصون بالزِّراعة وأمهات مدّبرات منازلهّن وعامَّ
نظافة. وهم ُيخَتاُرون بشخصياتهم ودوافعهم ورِْفِقهم وخربتهم يف 
إعانة مجتمعاتهم املحلّية، ال بدرجاتهم العلمية. ثّم ُيعلَّمون أساَس 
معارف الدعم النفسايّن االجتامعّي ومهاراته العملية، ويعانون عىل 

https://www.fmreview.org/ar/issue66
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توسيع مداركهم لتمكينهم من إعانة كّل شخص محتاج بال متييز. 
يتعلَّمون األخالقيات املهنية وتطبيق حقوق اإلنسان األساسية حتى 
قني من ذوي  يستطيعوا أن يعينوا بإنصاٍف النساَء واألطفاَل واملعوَّ

االحتياج، ومنهم ذوو االختالف يف الجنسانّية أو الهوية الجنسية. 

ثمَّ إنَّ العاملني يف معهد الخدمات النفسانيَّة االجتامعيَّة والتَّدريب 
عليها يف القاهرة، من حيث هم الجئون، مل يكن لهم من الفرص 
لهم  يأيت  ال  الذي  عمَلُه  أكرثهم  َيشُكُر  لذلك  القليل،  إال  مص  يف 
بَدْخٍل فحسب، بل يعني إىل ذلك املحتاجني وُيكِسُبهم احرتاَم أهل 
يف  العمل  يجيء  أن  ميكن  ذلك،  ومع  لهم.  املحلّية  مجتمعاتهم 
املعهد صعباً وُمستنزِفاً للعاطفة. وصحيح أّن أمنوذَج َكْوِن العاملني 
يات. فيجب عىل  »من املجتمع املحّل« مفيٌد ولكّنه ينشئ املتحدِّ
العاملني يف معهد الخدمات النفسانيَّة االجتامعيَّة والتَّدريب عليها 
يف القاهرة أن يختاروا أحياناً بني وجوه الوالء املجتمعية التنافسّية 
واألخالقيات املهنية. وللعاملني إرشاف إفرادّي، واجتامعات للفرقة 
ُتعَقد كّل أسبوع، وجلسات جامعية داعمة تعقد كّل شهر، يخرّبون 
الشخصية واملهنية. ولضامن متاِم  ات  املتحدِّ فيها مبا يعرتضهم من 
الصاحة والوضوح، ُفِتَح سبيل للمجتمعات املحلّية أيضاً أن يشكوا 
واجتامعاٍت  للمعونة  هاتفية  بخطوٍط  وذلك  والخدمات،  العاملني 

مجتمعية.

فيجب  املألوفة،  العمل  ساعات  خارج  تقف  ال  الناس  ومشكالت 
وهذا  إليها.  احتيج  وأينام  إليها  احتيج  ما  متى  الخدمات  إيصال 
من  ساعة  كلِّ  يف  االستجابة  أن  وقبولهم  العاملني  تعاون  يقتيض 
يف  فني  املوظَّ برعاية  الشديد  فاالهتامم  رضورة.  األسبوع  ساعات 
يجب  أنهم  ذلك  من  وأهم  األهمية.  يف  بالغ  أمٌر  األمنوذج  هذا 
يشعروا باألمان إذا اضطروا إىل االستجابة لياًل. ففي معهد الخدمات 
يستجيب  ال  القاهرة،  يف  عليها  والتَّدريب  االجتامعيَّة  النفسانيَّة 
العامل لحالة طارئة عىل حدته، وُيدَعُم العاملون عاطفّياً يف أثناء 
من  فيه  يحسنون  ما  عىل  الثناء  مع  انقضائها،  وبعد  استجابتهم 

العمل.

عىل أّن داء الُحَمة التاجية )كوڤيد 19( قّيَد العمل امليداين ُموّقتاً 
لعامل املعهد، وأرغمهم عىل َقْصِ ُطُرِق اإلعانة عىل الهاتف، وعىل 
بالزوال.  الشخص  حياة  د  تهدِّ التي  للطوارئ  إال  يستجيبوا  ال  أن 
بالناس كّل  العاملون يف املعهد  ما اتصل  الجائحة، كثرياً  ويف ذروة 
قدرتهم  يف  السيطرة  فقدان  بسبب  إجهادهم  َقْدَر  مدركني  يوٍم، 
النفس، والَحرْية مام يحدث، والحجر يف املنزل،  عىل االعتامد عىل 
ْخل. ومتكن مّذاك العاملون يف معهد الخدمات  وفقدان العمل والدَّ
العودة إىل  القاهرة من  والتَّدريب عليها يف  االجتامعيَّة  النفسانيَّة 
امليدان، مّتخذين االحتياطات لجعل العدوى أقّل ما تكون. فيضع 
واضعاً  يزورونه  من  يكون  أن  عىل  ويعلون  كاممات،  العاملون 

باألرس  املكتّظة  املنازل  وأما  املنزلية.  الجلسات  أثناء  يف  الكاممة 
مراكز  يف  الدعم  بعض  اليوَم  العاملون  ُيقّدم  فإلعانتها  املعيشية، 

الالجئني املجتمعية.

مقاربة »املركز الجامع لكل الخدمات« 
الخدمات  معهد  تعّلَم  ضعفاً،  الفئات  أكرث  حاجات  ولقضاء 
أن  يجب  أنه  القاهرة  يف  عليها  والتَّدريب  االجتامعيَّة  النفسانيَّة 
الت يف َدْعم  ل يف جميع الطبقات األربع لهرم التدخُّ يكون له تدخُّ
الدامئة  اللجنة  عند  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ
تحت(.2  )انظر  الطوارئ.  حاالت  يف  وذلك  الهيئات،  بني  املشرتكة 
ل إىل خطط  لذلك يجمع املعهد بعناية بني إيصال طبقاٍت من التدخُّ
مة التي توصلها الحكومة وكيانات  عمل إفرادية وإىل الخدمات امُلتمِّ

أخرى.

املجتمع  أو  األصدقاء  أو  األرسة  مبعونة  االجتامعّي  عم  الدَّ ويعد 
ويساعد  إفييرادييية.  عمل  خطة  لكلِّ  ركيينٌ  فهو  رضورًة،  املحل 
العاملون يف معهد الخدمات النفسانيَّة االجتامعيَّة والتَّدريب عليها 
القدرة  إيجاد نظاِم دعٍم آمن وعىل تعزيز  الناَس عىل  القاهرة  يف 
واملسؤولية عن نظام الدعم هذا الذي يجدونه. ويف املعهد ال ُيرّد 
طلب مُلستِعني. فالعاملون يف معهد الخدمات النفسانيَّة االجتامعيَّة 
امتنعت  وإذا  ويحيلون،  يعينون  القاهرة،  يف  عليها  والتَّدريب 

بون يف  هؤالء عاملون جدد يف معهد الخدمات النفسانيَّة االجتامعيَّة والتَّدريب عليها يف القاهرة، وهم ُيدرَّ

أثناء جائحة الُحَمة التاجية )كوڤيد 19( يف القاهرة.

ون
ار
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أنَّ  يدركون  العاملون  كان  الخدمة، فهم يستمعون ويرِفقون. وملّا 
من أكرث املستضعفني َمن ال يعرف كيف يطلب املعونة، قبضوا عىل 
بابه إلعانته، وذلك حني  أو طرقوا  باملحتاج  فاّتصلوا  املبادرة  زمام 

ون باملشكلة.  ُيخربَّ

الجئٍة  إىل  ُمساِكنتها  فهتفت  االنتحار.  حاولت  امرأًة  أن  ذلك:  مثال 
النفسانيَّة االجتامعيَّة والتَّدريب عليها يف  عاملٍة يف معهد الخدمات 
رت الحاَل من فورها. فبكت املرأة  القاهرة، فذهبت إىل منزلها وقدَّ
وقالت إنها ال تريد املوت ولكنها تشعر بالَوْحَشة والخوف، إذ فقدت 
وظيفتها بسبب داء الُحَمة التاجية )كوڤيد 19( وأْن ليس يف وسعها 
دفع مثن إيجارها. فجلس إليها العاملة املعهد مع ُمساِكَنِتها ووضعت 
خطًة لَدْعمها وحاميتها. هذا وطبيٌب نفسايٌن يشاور العاملة يف املعهد 
بالهاتف ويقّدر حال املرأة. فاّتفقا جميعاً عىل أنها آمنٌة يف املنزل مع 
حامية ُمساِكَنِتها لها، ورضبا لها موعداً لزيارة عيادة الطب النفّس يف 
اليوم الثاين. وأعان معهد الخدمات النفسانيَّة االجتامعيَّة والتَّدريب 
عليها يف القاهرة عىل تخفيف ضائقتها املستدعية االستجابة الفورية، 
مثن إيجارها حتى تجد  بأن أوصل إليها قسائَم طعاٍم مؤقتة، وَدَفَع 

لها وظيفًة جديدة. 

الت يف الطبقة األوىل من الهرم فهي اإلعانة عىل تخفيف  فأّما التدخُّ
عند  للمعونة  هاتفية  خطوط  عن  واسعاً  ُيعَلن  ولذلك  الضائقة. 
معهد الخدمات النفسانيَّة االجتامعيَّة والتَّدريب عليها يف القاهرة، 

وهذه الخطوط مفتوحة يف كّل ساعات األسبوع. 

ون  ويعدُّ واإلحالة،  املعلومات  اإلعايّن  الهاتف  م موظفو خطِّ  ويقدِّ
العاملني ليذهبوا من فورهم إىل منزل املحتاج. 

 ُ للضائقة. لذلك ُتخربِّ التي ال ُتدقَّق سبباً  ويكرث أن تكون املعلومات 
قة يف السياقات املجتمعية غري  فرقة نرش املعلومات مبعلومات ُمدقَّ
معهد  زاَد  الجائحة  بسبب  وقعت  التي  الضائقة  وإلدارة  الرسمية. 
نرَش  القاهرة  يف  عليها  والتَّدريب  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  الخدمات 
ة  الصحَّ بَدْعم  مختّصٍة  )فيسبوك(  يف  صفحٍة  طريق  من  املعلومات 
العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة، تنرش املعلومات بستِّ لغات. 3

مسكناً  لتجد  للطوارئ  تستجيب  اإلسكان،  مبادرة  فرقة  هناك  ثمَّ 
آمناً رخيص الكلفة، وتتوسط يف النزاع بني املؤجر واملستأجر، وتعلِّم 
تدبري املال. ويضاف إىل تلك، فرقة طبية للمناصة الصحّية، وهذه 
تعني الالجئني عىل بلوغ الرعاية الطبية يف حاالت الطوارئ، وفيها 
املنزلية ملن ال يستطيع  للرعاية الصحية  أيضاً ممرِّضني وممرِّضات 

أن يربح فراشه. 

َدْعم  من  والرابعة  والثالثة  الثانية  الطبقة  يف  الت  التدخُّ وأما 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة، ففيها فرقة نفسانيَّة  الصحَّ

ون  وُيعدُّ الحاجات  رون  يقدِّ بني،  مدرَّ الجئني  من  مؤلَّفة  اجتامعيَّة 
طون يف النزاع، ويعينون  الخطط للحاالت اإلفرادية، وُيشرُيون ويتوسَّ
م  وتقدِّ ويحيلون.  ويرافقون  وُيناصون  املجتمعي،  اإلدماج  عىل 
يف  طني  متوسِّ وترسل  واألرسة،  الطفل  لحامية  مكثفة  إدارًة  الفرقة 
حاالت عنف العصابات، وتقيم ورشات يف املدارس للصبيان لتنرش 
للَّعب مختّصة باألطفال  األعامل ال عنف فيها، وتؤّلف مجموعات 
قني من ذوي االحتياج وأرسهم. وتعمل هذه الفرقة أيضاً عىل  املعوَّ
االندماج  تسهيل  وعىل  املحّل،  املجتمع  يف  الَوْصم  من  التخفيف 
ة  الصحَّ عالج  التزاَم  املنزلية–  –بالزيارة  وتستنجح  املجتمعي، 
دي  العقليَّة. ثمَّ هناك فرقة استشارّية من مستشارين الجئني متعدِّ
لألفراد  الغرض،  نحو  هًة  موجَّ األمد  قصرية  مشورًة  تسدي  اللغات، 
ة العقليَّة املؤّلفة من أطباء  واألزواج واألرس، وهناك أيضاً فرقة الصحَّ
نفسانيِّني مصيني، تعمل مع الالجئني العاملني يف الشؤون النفسانيَّة 
لألشخاص  النفسايّن  والطّب  النفسانّية  املعالجة  عىل  االجتامعيَّة 
املصابني باضطراٍب نفساينٍّ شديد، وذلك يف عياداٍت ملعهد الخدمات 

النفسانيَّة االجتامعيَّة والتَّدريب عليها يف القاهرة. 

ِة  إنَّ يف الَحرَض كثرياً من املصاعب تعرتض إيصاَل خدمات َدْعم الصحَّ
رين. فيجب  ان املهجَّ العقليَّة والحاِل النفسانيَّة االجتامعيَّة إىل السكَّ
العقليَّة  ِة  الصحَّ َدْعم  الت  تدخُّ تكون  أن  السياقات  هذه  مثل  يف 
ًة  والحاِل النفسانيَّة االجتامعيَّة مفتوحَة السبيل ألضعف الفئات، معدَّ
الخدمات  أمنوذج معهد  كلَّ سياٍق عىل حدته. وقد كسب  لرتاعي 
األمنوذج  أي  القاهرة؛  يف  عليها  والتَّدريب  االجتامعيَّة  النفسانيَّة 
الَحرَضي املجتمعي العامل يف كلِّ ساعة من ساعات األسبوع، كسب 
له،  التابع  الدويل  التدريب  معهد  فاستقبل  وإقراراً،  دولّياً  اهتامماً 
بني من  ُمتدرِّ  ،4)Urban Life( الحرضّية  الحياة  اسمه معهد  الذي 
العمل  لُسَنن  امليداين. وميكن  التدريب  ليأخذوا يف  بلداً، جاؤوا   15
عليها  والتَّدريب  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  الخدمات  سنَّها معهد  التي 
م  يات الحرضية يف القاهرة ميكن أن تقدِّ ي للمتحدِّ يف القاهرة للتصدِّ

بني يديها دروساً ملن يعمل يف املراكز الَحرَضية وأمكنة أخرى.

drnancybaron@pstic-egypt.org َنْنِس بارون 
مديرٌة، يف معهد الخدمات النفسانيَّة االجتامعيَّة والتَّدريب عليها 

 Terre des« يف القاهرة )وهو برنامٌج من منظمة أرض النَّاس
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ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة    التحيُّز الثقايّف وَدْعم الصحَّ
ُجَوان ميشيل ِفرَْنْنِدز ُأَكْمبو ومحمود نور عوده وَمْيك ِوِسْلز

باملجتمعات  جسيم  رضر  بسببه  يحصل  أن  ويحتمل  الربنامج  الية  فعَّ الثقايف  التحيز  يقلِّل  أن  ميكن 
املستضعفة أصاًل.

النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  برامج  الية  فعَّ تعتمد 
النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ أعباء  تخفيف  يف  االجتامعيَّة 
ة من العوامل، منها الصلة االجتامعية الثقافية  االجتامعيَّة عىل عدَّ
ان املحليِّني.1 والتحيز الثقايف –الذي يعني التَّفسري أو الحكم  بالسكَّ
أو التصف بناًء عىل املعايري الثقافية للفرد– ميكن أن يكون له أثر 
لة االجتامعية الثقافية، وميكن أن يؤثر يف جميع مراحل  سوٍء يف الصِّ
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة،  إعداد الربامج لَدْعم الصحَّ

ومنها التَّصميم والتنفيذ والتقويم.  

النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  خدمات  إيصال  كان  وقد 
الثقافية،  يات  بامُلتحدِّ محفوفاً  السوري  بالنِّزاع  رين  للمترضِّ
)الصدمة  الرَّْضح  َتحرِّي  ألدوات  الثقافات  املتعدد  التطبيق  ومنها 
ة  ق محّل.2 إذ رأى ُموِصُلو خدمات الصحَّ النفسانيَّة( من دون تحقُّ
وجوه  َكْشَف  تعرتض  »عقبة«  الالجئني  ثقافات  لبنان  يف  العقليَّة 
ة  االضطراب النفساينِّ الكامنة. وأيضاً فقد َعدَّ مزاولو خدمات الصحَّ
العقليَّة أن إسرتاتيجيات الالجئني للتكيُّف بامُلحيِط التمييزي سلوٌك 
ُمَخاِدع وفيه لعب باملشاعر، وقد أثَّر ذلك يف القدرة عىل بناء الثقة 

ة العقليَّة والالجئني.3    بني مزاويل خدمات الصحَّ

والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  برامج  يف  الثقايف  التحيز  أنَّ  عىل 
أنغوال،  يف  الحرب  أثناء  ففي  بجديد.  ليس  االجتامعيَّة  النفسانيَّة 
كادت عّدة من املنظامت غري الحكومية الغربية تحص َرْكَز هّمها يف 
واْضِطراِب الَكرِْب التَّايل للرَّْضح. ويف أثناء عمل ميدايّن ألحد املؤلِّفني 
أن  األطفال  الجنود  ذكر  العرشين،  القرن  تسعينيات  منتصف  يف 
ث الروحاين بسبب األنفس  َي الرِّئيس الذي يعرتضهم هو التلوُّ امُلتحدِّ
ُينَتَقم لها. ومع أنَّ املعالجني التقليديني كان لهم  التي قتلوها ومل 
دة، مل يعمل علامء النفس  طقوسهم التطهرييَّة لهذه املشكلة امُلحدَّ
واملنظامت غري الحكومية معهم ملعالجة هذه الضائقة الروحانيَّة، 
ومل يضعوا طرق مقاربتهم يف سياق هذا االهتامم املحل، فُقيَِّد من 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة.  ثمَّ َنجاُح برامج َدْعم الصحَّ
ويف آخر املطاف، ُأدِخَلت هذه الطقوس يف برنامج إعادة اإلدماج، 
فزاد كثرياً َقُبول املجتمع املحّل لألطفال الذين كانوا ُجْنداً من قبُل.

فرص ضائعة وآثار ضارَّة
عاملية  مقاربة  ُطُرق  ذ  ُتنفَّ أْن  مناسبًة  أكرث  يكون  قد  أنه   صحيٌح 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة، لكن يف هذا  لَدْعم الصحَّ

ة العقليَّة والحال  الية عمل َدْعم الصحَّ احتامل خطر أْن ُتقيِّد فعَّ
عند  األساسية  السياقية  العناص  بإهامل  االجتامعيَّة  النفسانيَّة 
رين.  معالجة املشكالت التي هي يف األولوية القصوى عند امُلترضِّ
والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  برامج  تفقد  قد  لذلك،  ونتيجة 
ة لدعم صّحة املجتمعات املحليَّة  النفسانيَّة االجتامعيَّة فرصاً مهمَّ
ُعرضًة  البلدان  أكرث  إحدى  وهي  الفلبِّني،  ففي  حالها.  وُحْسن 
للكوارث يف العامل، كثرياً ما تكون االستجابات اإلنسانية لحاجات 
تركيزاً  مركزة  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم 
ضّيقاً، مع قّلة االهتامم أو انتفائه بالتعابري االصطالحّية الفلبينية 
عن الضائقة أو عاّم ُيّتبُع من ُسَنن عمل محليَّة وأصليَّة التي ميكن 

مًة للدعم الخارجي. أن تكون ُمتمِّ

ة  الصحَّ َدْعم  تأطري  إىل  الحاجة  عن  التغايض  يؤدي  أن  وميكن 
العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة يف السياقات املحلية إىل فهم 
مود بني األفراد  ة العقليَّة، ولرضوب الصُّ غري كاٍف لحاجات الصحَّ
املقاربة  ُتشِعر طرق  فقد  وأيضاً  املحّل.  واملجتمع  األرسة  وأفراد 
انخفاض  إىل  ي  يؤدِّ وهذا  بالنفور،  املحليني  السكاَن  الخارجية 
والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  وجوه  واالستيعاب  الَقُبول  درجات 

النفسانيَّة االجتامعيَّة وخدماته. 

ل غري املالئم ثقافياً ميكن أن  وأكرث من ذلك إثارًة للقلق أن التدخُّ
للهوية  املميزة  السمة  هي  فالثقافة  قصد.  غري  من  بالناس  يرّض 
هذا  أرض  يف  ُترِسينا  التي  وهي  باملعنى  ُتشِعُر  التي  اإلنسانية 
الناس  يشعر  قد  الثقافية،  التحيُّز  الغرباء  يفرض  وحني  العامل. 
بفقدان كرامتهم وهويتهم أو تهميشهام، وهذا إمنا يعرّب عن منٍط 
استعامريٍّ ضارٍّ يعامل السكان املحليني وثقافاتهم معاملة من هم 

أدىن منزلة. 

الثقايف ليست عن  النتائج السيِّئة للتحيز  ُنِقرَّ بأنَّ  ومن املهم أن 
بوجوه  اإلنسانيون  الفاعلون  يأيت  أن  من  بدَّ  فال  بالرضورة.  َعْمٍد 
التحيز الثقايف يف املحادثات الفردية التي تدور بينهم وبني أفراد 
ويف  الشعبية،  املنظامت  مع  اجتامعاتهم  ويف  املحل،  املجتمع 
بسبب  األمر  هذا  تفاقم  ورمّبا  الدولية.  امت  املنظَّ مع  مؤمتراتهم 
ميدان  يف  العاملون  )وُيهِمُلها(  بها  يحتفظ  التي  النسبية  القوة 
رين  املعونة اإلنسانية يف بعض األحيان. وإذ قد كانت عند املترضِّ
بالنِّزاع قليٌل من القوة وخوٌف من عجٍز عن البقاء يف َقْيد الحياة، 
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قد  بطرق  ُهويَّتهم  َصْوغ  يعيدون  أو  معتقداتهم  ون  ُيغريِّ فقد 
تكون ضارًة، ال لشٍء إال لتليق بالعدسة الثقافية التي تنظر منها 

امت اإلنسانية. منظمة من املنظَّ

النفسانيَّة االجتامعيَّة، يحصل  العقليَّة والحال  ة  الصحَّ َدْعم  ويف 
مفرتضة،  عاملية  تصنيفّية  فئاٍت  بَفرِض  األكرث  يف  الثقايف  التحيز 
الغرب(  من  )املأخوذة  املعيارية  املعالجة  ورضوب  وبالبحوث 
التي تظر مبا يكفي يف الثقافات والسياقات األخرى. وكثرياً ُيجَرى 
طريقة  وتفرتض  األدلة،  عىل  املبنيَّة  املامرسة  باسم  الدعم  هذا 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة  املقاربة هذه أنَّ حاجات َدْعم الصحَّ
االجتامعيَّة، مثل االكتئاب اضطراِب الَكرِْب الّتايل للرَّْضح، تشرتك 
يف التفسري واألصول واألعراض والتأثريات يف جميع الثقافات، وأنه 
ل نفسه. ويف هذا االفرتاض نظر، وكذلك يف  ميكن عالجها بالتدخُّ
االفرتاض الذي يوازيه، الذي يكون ضمنّياً يف األغلب، القائل بأن 
اهتامماً  يستدعي  ال  الَكرْب  ووجوه  األمراض  من  ثقايفٌّ  هو  ما 
كثرياً. وطريقة املقاربة السائدة هذه التي هي »طريقٌة واحدٌة 
ان يف  مة تعمياًم غري مناسب للسكَّ ُتَناِسُب الجميَع« إمنا هي ُمعمَّ

مجال املعونة اإلنسانية.

ز الثقايف  معالجة التحيُّ
وُسَنُن  الثقافية  وُسَنِنا  مبعتقداتنا  منهجّياً  اهتاممنا  يكون  قد 
عن  االمتناع  مبدأ  تفعيل  يف  ُمهاّمً  أمراً  ذلك  وإدراكنا  اآلخرين 
والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  الت  تدخُّ َوْضُع  وُيِعني  اإلرضار. 
الناس  كرامة  إقرار  عىل  أشمَل  موضعاً  االجتامعيَّة  النفسانيَّة 
حلَّ  ال  أّنه  ومع  ة.  املاسَّ الحاجة  أوقات  يف  ودعمها  وهويتهم 
العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  برامج  يف  الثقايف  التحيز  لتقليل  رسيعاً 
والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة، هناك بعض اإلسرتاتيجيات املفيدة 

لذلك. 

مة: فابني أوالً دلياًل عىل تأثري التحيز الثقايف يف برامج  ا املنظَّ أمَّ
ري كيف  ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة. وقدِّ َدْعم الصحَّ
برامج  من  جاٍر  هو  وما  انقى  ما  تنفيذ  يف  الثقايف  التحيز  أثَّر 
ان  السكَّ يف  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم 
ومنها  املختلفة،  املعرفة  مصادر  من  واستفيدي  املقصودين. 
استبانات تقدير العاملني يف ميدان الصحة العقليَّة، وِفرَق الرتكيز 
ري  وقدِّ املجتمعية.  املشورة  والِفرَق  الربنامج،  يف  املشاركني  مع 
الصلة  ذات  واملهارات  الثقايف  التواضَع  باستمرار  وابني  ثانياً 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة  بذلك للعاملني يف ميدان َدْعم الصحَّ
االجتامعيَّة. وضعي يف األولوية أهميَة معالجة التحيز الثقايف –يف 
ة العقليَّة  أثناء التوظيف ويف خالل نرش العاملني يف َدْعم الصحَّ
ر  التفكُّ النفسانيَّة االجتامعيَّة– ولعّلِك تعقدين جلسات  والحال 
العامل  ذلك  يف  وأرشيك  الربامج،  تقويم  عند  املوضوع  هذا  يف 

التفاوت  ووجوه  بالفروق  دراية  عىل  وكوين  والوطنيني،  الدوليني 
يف السلطة املحلية. 

ٍر للتكيُّف الثقايف يف امُلستمرِّ من  ْن لعمٍل ُمكرَّ ا الربنامج: فمكِّ وأمَّ
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة. وادعم  برامج َدْعم الصحَّ
والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  يف  ل  التدخُّ لوجوه  املحلية  املِلكية 
وادعم  الربنامج،  مراحل  جميع  يف  وذلك  االجتامعيَّة،  النفسانيَّة 
الشعبية والعاملني املحليني  إرشاك املعالجني املحليني واملنظامت 

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة.  يف ميدان َدْعم الصحَّ

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة:  ا العاملون يف َدْعم الصحَّ وأمَّ
عن  الناجمة  املشكالت  يف  ل  التأمُّ عىل  القدرة  اكتساب  فاطلبوا 
كيفية  عنكم  يغينبَّ  وال  التَّهميش.  وعن  الثقايف  االحرتام  انتفاء 
األبعاد  عىل  باالشتامل  وذلك  منهجّياً،  تحسيناً  برامجكم  تحسني 
مود،  الثقافية التي ال ترّض والتي قد ُتسِهم يف ُحْسن الحال والصُّ
العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  يف  السائدة  والخطط  هي  تتناسب  مل  وإْن 
والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة. وبالجملة فاعملوا بتواضع ثقايّف. وال 
يغينبَّ عن تفكريكم أن تقدروا حق القدر املعارف واملوارد والفهم 
الذي لدى الناس يف ثقافتهم الخاّصة، والسياق الراهن، واملشكالت 

لوا يف حدود معارف الغرباء.  التي تعرتضهم، وتأمَّ

أسئلٌة َحرِجة
ننظر كيف  أن  ينبغي  الثقافية،  العميق لالختالفات  التقدير  مع 
املحلية  الثقافية  النظر  وجهات  بني  الية  فعَّ أكرث  توازناً  ق  ُنحقِّ
ة العقليَّة  وبني طرق املقاربة الخارجية أو العاملية يف َدْعم الصحَّ
يعتمد  أن  املحتمل  فمن  وأيضاً  االجتامعيَّة؟  النفسانيَّة  والحال 
هيئة،  من  وتفويض  متاحة،  موارد  عىل  توازن  إقامة  إىل  سعينا 
أن  ميكن  ذلك،  ومع  أَُخر.  اعتبارات  من  وجملة  سيايس،  ومناخ 
ل  التأمُّ ُمنَطَلٍق مفيٍد الستمرار  التَّعقيد هذه مبنزلة  تكون وجوه 

والتعلُّم والتكيُّف. 

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة  وسؤال مهم آخر ملزاويل َدْعم الصحَّ
من  مقصود؟  غري  رضر  يف  التسبُّب  تتجنَّبون  كيف  االجتامعيَّة: 
الَحَسنة  الجوانب  من  مزيج  ثقافة  لكلِّ  أن  نفرتض  أن  املفيد 
ة النَّاس وُحْسَن حالهم. وسُيِعني  ز أو ُتقوِّض صحَّ والسيِّئة، إذ ُتعزِّ
هذا الفهم العاملنَي يف ميدان املعونة اإلنسانية عىل تجنُّب دعم 
ُسَنن العمل امُلرضَّة، وعىل أن يأخذوا مبوارد وُسَنن ثقافية َحَسنة 
وها. ومُيَاِثُل ذلك أّنه ينبغي أن يحذروا من األعامل الثقافية  وُيقوُّ
اللغة  ملسائل  حساسني  املثال  سبيل  عىل  يكونوا  بأن  ورية،  الصُّ
التعابري  ُيقلِّلوا  الغربية، وأن  والرتجمة مع تفضيل طرق املقاربة 
الفئات  يف  ما  ويستعملون  الضائقة  عن  الثقافية  االصطالحية 

غ كاف. الغربية من غري ُمسوِّ
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ة العقلية عند الطالب ويف النُُّظم الرتبوية  أهميَّة ُحْسِن حاِل املعلِّمني يف الصحَّ

فيَّة   التكيُّ
َداِنِيل ُفْلك وپول فريُسويل وإِِميِل ڤارين  

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة إىل طالبهم، ويف حفظ  للمعلِّمني شأٌن عظيٌم يف إيصال َدْعم الصحَّ
ي املعلِّمون ذلك كاَن َدْعُم ُحْسِن حالهم رضورة. النظم الرتبوية التكيُّفية، فإن أريد أن يؤدِّ

القرسية  الهجرة  سياقات  مهارات يف  يديه  بني  التعليم  م  يقدِّ
ومفيدٍة  للحياة  منقذٍة  مهاراٍت  اع  بالصِّ رة  املترضِّ والسياقات 
مهمة  أمكنة  الرسمية  وغري  الرسمية  فاملدارس  االستدامة.  يف 
النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  خدمات  إليصال 
واملعلمون  باب،  والشَّ األطفال  من  رين  املترضِّ إىل  االجتامعيَّة 
بؤرُة هذا العمل. عىل أّن املعلِّمني يف حاالت الطوارئ واألزمات 

َدْعم  من  يشٍء  أقلَّ  يتلقون  املبكر  التعايف  وسياقات  املزمنة 
ُوِجد،  إن  االجتامعيَّة، هذا  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ
لتنشئة  واملستمرة  األولية  القدرة  تنمية  بوسائل  دون  ُيزوَّ وال 
طالبهم يف أمان. ولقد يكون السبب يف ذلك أنَّ فكرة ُحْسن 
ُحْسن  يدعم  الذي  ل  التدخُّ وأن  بعيدة،  تزال  ما  امُلعلِّم  حال 
حال امُلعلِّم ما زال يف حداثة أمره، وهذا أسهم يف انتفاء الكفاية 

القوة املحلية يف  ُتؤثِّر بنيات  وسؤاٌل ثالث ينبغي مراعاته: كيف 
املناقشات الدائرة حول معرفة طرق املقاربة املحلية ذات القيمة، 
عىل  االنخراط  يؤدي  فقد  الثقافة؟  حيث  من  املناسبة  وحتَّى 
)ديناميَّات(  تقدير لحركيَّات  بال  الثقافيني  املحاورين  العمياء مع 
َنن  والسُّ امُلعتقَدات  عن  منحرفة  صورة  إظهار  إىل  املحلية  القوة 
يف  الفاعلني  أنَّ  الذهن  يف  ُيستبَقى  أن  ذلك  من  وأهم  املحلية. 
بنفسها يف  ُتؤثِّر  بطريقة  يتفاعلون  قد  الدولية  اإلنسانية  املعونة 
إّنه  ثم  تصوغها.  أو  تعكسها  أو  والتأثري  املحلية  القوة  حركيَّات 
ة العقليَّة  من الرضوري للعاملني الخارجيني يف ميدان َدْعم الصحَّ
الفروق  َفْهَم  يحاولوا  أن  االجتامعيَّة وهيئاتهم  النفسانيَّة  والحال 
الناس، ومنهم  يتعّلموا من  وأن  املحلية  القوة  بنيات  الدقيقة يف 
لهم  يكون  أن  يندر  والذين  املجتمع،  هامش  يعيشون يف  الذين 
ي  صوت أو تأثري يف القرارات أو األعامل الرَّئيَسة. وميكن أن ُيؤدِّ
زيادة  إىل  للقوة  املحل  التمييزي  االستعامل  يدعم  الذي  الِفْعل 

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة. الحاجة إىل َدْعم الصحَّ

إنَّ معالجة التحيز الثقايف لها آثار قوّية يف كرامة الناس وهويتهم 
والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  برامج  يف  وُتؤثِّر  حالهم،  وُحْسن 
تقيض  التي  األمكنة  يف  وتنفيذاً،  جودًة  االجتامعيَّة،  النفسانيَّة 
االستعامر  إلنهاء  ضغوط  فيه  توجد  زمٍن  ويف  اإلنسانّية.  املعونة 
سات  وتوجد معها أيضاً ضغوط قوية من الجهات املانحة وامُلؤسَّ
َتحثُّ عىل االمتثال لطرق مقاربة معيارية )غربية(، ما تزال هناك 
العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  برامج  إِدماُج  ن  ُيحسَّ أن  إىل  حاجة شديدة 
املقاربة  ُطُرق  سياق  يف  وَوضُعها  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال 
ز التزامنا الجامعي  ق نتائج أفضل وُتعزِّ الثقافية املحلية بحيث ُتحقِّ

بالعمل لُحْسن حال اإلنسان واملحاسبة اإلنسانية.
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االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  إيصال  يف 
إىل املعلِّمني. 

وهنياك اإلطيار املفاهيميي ملبادرة أبحياث املسياواة يف التَّعليم 
واألزميات  القليلية  امليوارد  سيياقات  امُلعلِّيم يف  حيال  لُحْسيِن 
اإلطيار  باسيم  املقالية  هيذه  يف  إلييه  )ونشيري  والنزاعيات1 
املفاهيميي(، وهيو بنييٌة لتقدير ميا عند املعّلمني مين حاجات 
االجتامعيَّية،  النفسيانيَّة  والحيال  العقليَّية  ية  الصحَّ َدْعيم  إىل 
ولوضع السياسيات العامة والرباميج التي تقيض هذه الحاجات 
ولتقوييم فعالّيية هيذه السياسيات والرباميج يف تحسيني حياِل 
امُلعلِّيم. والتوصييات التيي املصاحبية لإلطيار املفاهيميي هيي 
خطيوات قابلية ألن ينّفذهيا راسيمو السياسيات واملزاوليني يف 
تعزييز ُحْسين حيال املعلِّيم، ويف ضامن تحقييق تكيُّفيَّية النُُّظم 
ية العقليَّية  الرتبويية، بحييث يفياد مين حاجيات َدْعيم الصحَّ
والحيال النفسيانيَّة االجتامعيَّية ليكلٍّ مين امُلعلِّميني والطيالب. 

هذا وحسين حيال املعلِّم يختلف باختالف السيياق، ويشيتمل 
عيىل كيفيية عملهيم وميا يشيعرون بيه يف وظائفهيم. ولقيياس 
حسين حيال املعلِّميني أربعُة مفاهييم تقوم عيىل النتائج يجب 
مراعاتهيا: النُّجيوع اليذايّت )أي اعتقادهم أنهم قيادرون عىل أن 
يأتيوا للطالب بالنتائيج املرغوب فيها(، وضغيط الوظيفة ونفاد 
الوسيع، والرِّضيا بالوظيفية، واألهليَّية االجتامعيية االنفعاليية.2 
ويف إطارنيا املفاهيميي هيذا، نقيارب املسيألة مبنهيج اجتامعّي 
حيال  حسين  دعيم  مين  مسيتويات  أربعية  لتحدييد  بيئيّي 
امُلعلِّيم: الَفرد، واملدرسية، واملجتميع املحيّل، والصعيد الوطني 
واإلقليميي والعامليي. وهيذه املقاربة تناسيب بخاّصية املعلِّمني 
الذيين يعمليون وحولَهيم النيزاع والتَّهجيري، وذليك مليا لهم من 
أدوار مختلفية يف املدرسية وخارَجهيا. مثيال ذليك: أنَّ املعلميني 
يكيرث أن يكونيوا أشيباه عياّمٍل اجتامعييني يف شيؤون األطفيال 
والشيباب، أو أن يكونيوا قيادًة يف مجتمعهم املحيّل؛ ذلك أّنهم 
البيئيّي  اإلطيار االجتامعييّ  وُيقيرِّ  ُمحيرَتم.  معلِّميون وشيأنهم 
والتفاعيالت  األحيياز  مين  ببعيض  بعضيه  يّتصيل  مبيا  الواسيع 
م بيني  والعالقيات التيي ُتسيِهم يف حسين حيال املعلِّيم، ويقيدِّ
ل للمزاولني وراسيمي  ٍة مين مواضع التدخُّ يدييه اإلرشياد يف عدَّ
وينّفيذون  يضعيون  حيني  الغيرض  يراعيوا  حّتيى  السياسيات 
َدْعيم  الرباميج والسياسيات املسيتدامة واملناسيبة للسيياق يف 
فيدعميون  االجتامعيَّية،  النفسيانيَّة  والحيال  العقليَّية  ية  الصحَّ

بذليك ُحْسيَن حياِل املعلِّم.  

التيي يقيوم عليهيا  ودونيك توصيياٌت تتوافيق هيي والنتائيُج 
اإلطيار املفاهيميي، واملعاييرُي الدنييا عند الشيبكة املشيرتكة بني 

الهيئيات للتَّعلييم يف الطيوارئ.3 

عم اإلفرادّي: تعرُّف سامِت امُلعلِّمني  الدَّ
املتنوعِة وتقديرها حّق قدرها

اإلفرادية  املعلِّمني  خصائص  يف  مراعاتها  ينبغي  التي  العوامل 
ي  هي الجنسانية، وحالة التَّهجري، ودرجة التعليم، وآليات التصدِّ
لصعوبة املعيشة، والحالة الوظيفية، والخربة يف التَّعليم، والدراية 
الثقافية.  والكفاية   ،)content knowledge( املحتوى  مبعارف 
لفهم  ة  امُللحَّ الحاجات  تقديَر  العوامل  هذه  ُترِشد  أن  فيمكن 
التي يعملون فيها كذلك،  املحلّية  املعلِّمني واملجتمعات  سامت 
د الربامج والسياسات باملعلومات يف التنمية  وينبغي أيًضا أن ُتزوِّ
املهارات  املعلِّمني من  ما يكمن يف  تراعي  للمعلِّم حّتى  املهنية 
ووجوه القوة. وميكن مبقاربة املسألة مبنهج »البناء عىل األصول« 
والرِّضا  الييذايّت  النُّجوع  للمعلِّمني  ُز  ُيعزِّ ما  عىل  تعني  أن  هذا 
فهذه  وأيضاً  حالَهم.  الُحْسن  يُعمَّ  أن  يف  ُيسِهم  ماّم  بالوظيفة، 
ة  الصحَّ َدْعم  ل  تدخُّ عىل  ُيدرَّب  حني  عنها  يستغنى  ال  املقاربة 
املعلِّمون  يوصله  الذي  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة 
ل وَجْودته يعتمدان بعَض  التدخُّ إىل الطالب، فُنُجوع مثل هذا 
االعتامد يف األقّل عىل حسن حال املعلِّمني. وميكن أن يكون يف 
تنبُّه  مثل  بالبالغني،  مخصوصة  أدواٌت  للمعلِّم  املهنية  التنمية 
الفؤاد وتدبري الكرب وإسرتاتيجيات رعاية النفس بالنفس، يأخذ 
فيها املعلِّمون ليدعموا أنفسهم، مع تكييف املقاربات لطاّلبهم. 
كفايتهم  من  اإلفييادة  سبيَل  للمعلِّمني  تفتح  املقاربة  فهذه 
وجوِه  مَنَذَجِة  وسبيَل  كربهم،  لتخفيف  االنفعالية  االجتامعية 

السلوك االجتامعّي االنفعايّل الفّعالة وإسرتاتيجياتها للطالب. 

دعم املدرسة: االستثامر يف عالقات 
األقران واألحياز الواِقَية

املعلمني  املدرسة وأمنها ومواردها يف حسن حال  ثقافة  wتؤثر 
النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  إيصال  عىل  وقدرتهم 
التي  املدرسة  يف  األربعة  والعوامل  الطالب.  إىل  االجتامعيَّة 
والعالقات  والطالب،  املعلِّم  بني  العالقة  هي  مراعاتها  ينبغي 
بني األقران، وقيادة املدرسة، واملوارد املدرسية. وميكن أن يضع 
راسمو السياسات معايري وطنية للنسب املتساوية بني املعلِّمني 
والطالب، والتوزيع العادل للصفوف بني املعلِّمني، وإعداد مواد 
راسمو  يضمن  أن  وميكن  للمدارس.  مناسبة  وتعلُّمية  تعليمية 
املعايري،  تطبيَق هذه  معاً  يعملون  الذين  واملزاولون  السياسات 
ٌق  تدفُّ فيها  يكون  فقد  القرسية،  الهجرة  سياقات  يف  سيام  وال 
للطالب مع قّلة املعلِّمني ونقص البنية التحتية واملوارد املدرسية.  

لسياسات  إرشاٌد  أيضا  املدرسة  مستوى  عىل  التي  العوامل  ويف 
بقادة  املختّصة  سيام  وال  وبرامجها،  للمعلِّم  املهنية  التنمية 
الَحَسنة  الثقافة  تعزيز  يف  عظيم  شأن  لهم  الذين  املييدارس 
والتعاون بني األقران يف املدرسة. وميكن أن ُيِعدَّ املزاولون التنمية 
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املهنية ملديري املدارس ومفتش الوزارة واملرشفني بحيث يكون 
ئة،  فيها إسرتاتيجيات ملموسة األثر يف إنشاء مدارس آمنة وُمنشِّ
وفرص إلظهار القيادة الحسنة ودعم قادة املدارس إلنشاء أنظمة 
إدارة مدرسية تشاركية، ُتظِهر أصواَت املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات 
يف املدرسة. وأما املديرون، فيمكن أن ترّكز التنمية املهنية للمعلِّم 
عىل إسرتاتيجيات تنمية العالقات بني األقران وجامعات املزاولة 
التي  النتائج  تحسني  عىل  ُيِعنُي  املعلِّمني  فتعاون  امُلعلِّمني.  بني 

ُتسِهم يف حسن الحال مع تخفيف الكرب ونفاد الوسع. 

الوسع،  ونفاد  الكرب  تخفيف  مع  النتائج،  هذه  َدعُم  وُيعدُّ 
الشؤون  كرثة  من  الخصوص  عىل  ذلك  األهمية،  يف  بالغاً  أمراً 
سياقات  يف  الطالب  يف  بها  يؤّثرون  التي  للمعلِّمني  اإلضافية 
االجتامعيني.  للعاّمل  وأشباهاً  مستشارين  كونهم  مثَل  التَّهجري، 
الشؤون  هذه  تعرُّف  السياسات  وراسمي  املزاولني  عىل  ويجب 
دة واألخذ يف مقاربات متكاملة يف املدارس ُتزوِّد املعلِّمني  املتعدِّ
بني  الضيق  أمارات  يعيِّنوا  أن  ليستطيعوا  واملهارات،  باملعارف 
بني  املزاولون  يعمل  أن  فيمكن  وأيضاً  لها.  ويستجيبوا  الطالب 
وا آليات اإلحالة ويتابعوا  قطاع الرتبية وقطاع حامية الطفل، لُيقوُّ
والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  وُمقِلقات  الطفل  حامية  شؤون 
ويجب  املحّل.  واملجتمع  املدرسة  يف  االجتامعيَّة  النفسانيَّة 
املدارس  قادة  أن  يضمنوا  أن  واملزاولني  السياسات  راسمي  عىل 
املهنية،  التنمية  بأدوات  دون  مزوَّ املنطقة،  يف  التعليم  ومكاتب 
من  وغريهم  للمعلِّمني  واستعاملها  اإلحالة  ُسُبل  إلنشاء  وذلك 
يقتيض أمرهم خدماٍت  الذين  التعليم، ولألطفال  موظفّي سلك 

مخصوصًة بهم. 

دعم املجتمع املحيّل: تقوية إقامة املشاركات
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة  ياُق حاسٌم يف فهم ما لَدْعم الصحَّ السِّ
االجتامعيَّة من حاجاٍت ويف االستجابة لها. وعىل مستوى املجتمع 
األساسية،  الحاجات  إىل  الوصول  هي   – عوامل  ثالثة  املحّل 
املزاولني  ُترِشد  والواجب–  واملسؤولية  والتقدير،  واالحييرتام 
وما  املحّل  املجتمع  سياق  يفهموا  حّتى  السياسات  وراسمي 
بني املعلِّمني وأهل املجتمع املحّل من عالقات. وميكن أن ُيِعني 
رسم خريطة املخاطر واملوارد يف املجتمع املحّل املجتمعية عىل 
الذين  واألفراد  واملوارد،  الرسمية،  وغري  الرسمية  البنى  تحديد 
ة  قد يكونون يف منزلة األصول أو العقبات يف طريق َدْعم الصحَّ
أن  مبكان  األهمية  ومن  االجتامعيَّة.  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة 
غذاٍء  من  األساسية  حاجاتهم  قضاء  عىل  املعلِّمني  قدرُة  ُتدرََك 
ُيعدُّ  بالنزاع،  رة  املترضِّ السياقات  ويف  وأمٍن.  ونقٍل  ومأوًى  وماٍء 
تقديُر مخاطر األمن الجساميّن أمراً بالغاً يف األهمية؛ فاملعلِّمون 
الهجامت. وميكن أن تزيد  واملدارس يكرث أن يجعلوا أهدافاً يف 
ونفاد  املعلِّمني  كرِب  من  واملتصورة  الواقعية  العنف  تهديدات 

آلياٍت ذات صلة  الجهد لضامن وجود  بذل  لذا يجب  وسعهم، 
د للمعلِّمني والطالب بزوال  بالسياق ومستجيبة لإلبالغ عاّم يهدِّ

حسن حالهم الجسامنّية واالجتامعية واالنفعالية. 

وبخاصة  املحّل،  املجتمع  وأهل  املعلِّمني  بني  والعالقات  هذا 
فيه.  النظر  وينبغي  عنه  يستغنى  ال  أمٌر  ُطالََّبهم،  يرعون  الذي 
األكرث غري  للمسألة مهّمٌة، وهي يف  فبناء عالقاٍت طّيبٍة مقاربٌة 
مستعملة االستعامل الذي تستحّق، فهي تقيض حاجات املعلِّمني 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة، وذلك أنها  يف َدْعم الصحَّ
واالنفعالية،  االجتامعية  وكفايتهم  بوظائفهم،  رضاهم  تحّسن 
أن  ميكن  العالقات  هذه  ولتعزيز  عليهم.  العمل  ضغط  وتقلِّل 
يرشع املزاولون يف تدريب رابطات اآلباء واملعلِّمني ولجان إدارة 
املدارس عىل حول أهمّية التَّعليم وشأن املعلِّمني، وَحْشد األعضاء 

لدعم املهامت غري التعليمية يف املدرسة. 

عم الوطنّي واإلقليمّي والعاملّي: َتبِديُة حسِن  الدَّ
ياسة العامة وُسَنِن العمل حاِل املعلِّم يف السِّ

االحتفاظ  وزيادة  املعلِّمني  حال  ن  تحسُّ إمكان  ى  ُيقوَّ أن  ميكن 
الفئات  اإلدماج بني  الجنسني، وتعزيز  التكافؤ بني  بهم، وتعزيز 
املمثلة متثيال ناقصاً يف املهنة، وذلك بالتدخالت يف خمسة عوامل 
هة نحو السياسة: تدبري املعلِّم، والحق يف العمل، والتعويض،  موجَّ

م، واإلشهاد.  والتنمية املهنية للمعلِّ

السياسات  راسمو  ُيدِخَل  أن  ميكن  الوطني،  املستوى  وعىل 
ويجعلونها  التعليم  قطاع  خطط  يف  املعلِّمني  تدبري  سياساِت 
إجراءات استعداٍد لالستجابة لألزمات والتَّهجري، مثال ذلك: َنرْش 
املعلِّمني رسيعاً أو تعيني معلمني بالُعُقود يف املناطق التي تشتدُّ 
بني  املساواة  السياسات  هذه  َز  تعزِّ أن  وينبغي  الحاجة.  فيها 
رين وغريهم مّمن يف املجتمعات  الجنسني وإدماج املعلِّمني املهجَّ

املحلّية امُلمثَّلة متثياًل ناقصاً. 

توسيع  إىل   )19 )كوڤيد  التاجية  الُحَمة  داء  جائحة  ت  أدَّ وقد 
شأن املعلِّمني الذي ال غنى عنه، وزادِت األخطاَر املحتملة التي 
الوطنية،  الحكومات  من  كثرٌي  وأدخَل  بعملهم.  قياَمهم  تعرتض 
النازحني  أو  الالجئني  من  كثرياً  أعييداداً  ُتضيُِّف  التي  سيام  وال 
والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  أدخل  معاً،  كّلهم  أو  الداخليِّني 
النفسانيَّة االجتامعيَّة يف خططه الوطنّية لالستجابة لداء الُحَمة 
وكوُلمبيا  أوغندا  الحكومات  هذه  )ومن   )19 )كوڤيد  التاجية 
يستعمل  أن  ميكن  الخطط،  هذه  تفعيل  أجل  ومن  ونيجرييا(. 
راسمو السياسات واملزاولون اإلطاَر املفاهيمي إلرشاِد املناقشات 
ل لتعزيز حسن حال  يف السياسات العاّمة، وتحديِد مواضع التدخُّ

ل.  املعلِّم، وانتقاِء عوامَل تقوم عىل األدلَّة لقياس تأثري التدخُّ
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 ،)19 )كوڤيد  التاجية  الُحَمة  لداء  االستجابة  خطط  إىل  وإضافًة 
يجب عىل راسمي السياسات أن يجعلوا ما يف السياسات الرتبوية 
العقليَّة  ة  الصحَّ وَدْعييم  املعلِّمني  حال  حسن  َدعَم  من  الدامئة 
بالتَّعاوِن  وذلك  مؤّسّس،  قالٍب  يف  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال 
ة  الصحَّ والتعليم ووزارة  الرتبية  والتمويل بني وزارة  امليزانيات  يف 
ووزارة املاليَّة. مثال ذلك: أن تتعاون هذه الوزارات التنفيذية عىل 
الحامية  وإجراءات  الشخصية  ون  الصَّ ات  مُلعدَّ والتمويل  امليزانية 
ة العقليَّة  يف املدارس، مع نفقات التدريب عىل تقويم َدْعم الصحَّ
النفسانيَّة  الحال  دعم  برمجة  أو  االجتامعيَّة،  النفسانيَّة  والحال 
االجتامعيَّة يف املدارس. وأيضاً فينبغي يف سياقات الهجرة القرسية 
الالجئني  من  املعلِّمني  حصول  لضامن  الداخلية  وزارة  إرشاك 
عليها  يحصل  التي  نفسها  الخدمات  عىل  الداخليِّني  والنازحني 
وال سيام  اإلقليمي،  املستوى  وأما عىل  أقرانهم.  من  النازحني  غري 
راسمو  َي  ُيقوِّ أن  فيمكن  القرسية،  بالهجرة  رة  املترضِّ املناطق  يف 
املعلِّمني  إدماج  لتعزيز  اإلقليمية  األطر  ينشئوا  أو  السياسات 
رين والعائدين يف ُنُظم الرتبية الوطنية؛ فذلك يعني عىل أن  املهجَّ
رين التعويضات واملزايا والحقوق األساسية  َيِصَل إىل املعلِّمنَي املهجَّ
وأحد  الحال.  ُحْسِن  يف  تسهم  فكّلها  فني،  املوظَّ حامية  ووجوه 
العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعَم  ي  ُتبدِّ التي  اإلقليمية  السياسة  عىل  األمثلة 
ي حاجات ُحْسن الحال املعلِّمني  والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة وتبدِّ

رين واملجتمعات امُلضيِّفة هو إعالن جيبويت، الذي اعتمدته  املهجَّ
القرن  بالتنمية يف  املعنية  الحكومات  املشرتكة بني  الدولية  الهيئة 

األفريقي.4 

وأما عىل املستوى العاملي، فيجب عىل املزاولني وراسمي السياسات 
واملانحني والباحثني أن يقّدموا مزيداً من األدلَّة يف ُحْسن املعلِّم، يف 
رة بالنزاع والهجرة القرسية، وأن يشحذوا مزيداً من  األمكنة املترضِّ
عم للمعلِّمني يف هذه السياقات. وينبغي أن يتعاون  االهتامم والدَّ
واملعلُِّمون  العامل  يف  التَّعليم  الرتبية  ميدان  يف  املصلحة  أصحاُب 
العاملون يف هذه البيئات عىل صوغ أدّلٍة عىل سنن العمل الحسنة 
ة  يف َدْعِم ُحْسن حال املعلِّم وقضاِء حاجات املعلِّمني يف َدْعم الصحَّ
العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة. وأخرياً، يجب عىل أصحاب 
املصلحة يف ميدان الرتبية والتعليم رَْفُع أصوات املعلِّمني بإرشاكهم 
ُيتناَقُش يف ُحْسن  يف املنتديات املحليَّة واإلقليميَّة والدوليَّة حيث 
النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  سياسة  ويف  املعلِّم  حال 

االجتامعيَّة وبرمجتها.  

الخامتة 
رين  ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة للمترضِّ إنَّ َدْعم الصحَّ
بالنزاع والهجرة القرسية من معلِّمني وأطفال وشباب هي مسؤوليٌة 

ب عىل بناء صفوف جديدة حتى يخّففوا االزدحاَم يف املدرسة. معلٌِّم يف مدرسٍة ابتدائية وهو يف حّصة يلقي درساً، يف مخيَّم َمْكَبْنُدو لالجئني، بوالية غريّب اإلقليم االستوايئ، يف جنوب السودان، وهناك أعان أهل الطالَّ
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كّله.  العامل  يف  والتعليم  الرتبية  ميدان  أهُل  فيها  يدخل  جامعية 
ة  الصحَّ َدْعم  يف  ِبهم  طالَّ حاجات  تحديَد  املتولُّون  هم  فاملعلِّمون 
النفسانيَّة االجتامعيَّة واالستجابة لتلك الحاجات،  العقليَّة والحال 
املعلِّمون ذلك وحَدهم. فتبديُة ُحْسن حال  أْن يفعل  ُر  نتصوَّ وال 
وبحوث  عمٍل  وسنن  سياساٍت  من  والتعليم  الرتبية  يف  املعلِّم 
ب  والطالَّ للمعلِّمني  ُز  ُتعزِّ تربوية  ُنُظم  بناَء  أردنا  إن  رضورٌة، هذا 
نهم  تهم االجتامعيَّة االنفعاليَّة، وَتحفُظ املعلِّمني يف املهنة، ومتكِّ صحَّ
ة  أن ُيعلِّموا كلَّ األطفال والشباب يف أماٍن وإنصاف، مع َدْعم الصحَّ

العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة. 

dlf2136@tc.columbia.edu َداِنِيل ُفْلك 
 طالبة لدرجة الدكتوراه، يف كليَّة املعلِّمني 

)Teachers College(

paul.frisoli@lego.com پول فريُسويل 
ٌص رئيٌس بالربنامج، يف مؤسسة ليغو   متخصِّ

 )The LEGO Foundation(

evarni@savechildren.org إِِميِل ڤارين 
صٌة بالرتبية والتعليم يف الطوارئ، يف منظمة إنقاذ الطفل  متخصِّ

بالواليات املتحدة

 Education Equity Research Initiative )2019( Landscape Review: Teacher .1
 Well-being in Low Resource, Crisis, and Conflict-Affected Contexts 
 )the visual representation of the Teacher Well-being Conceptual

 Framework is on p10(
)مراجعة املشهد: حسن حال املعلِّم يف سياقات املوارد القليلة واألزمات والنزاعات( 

 bit.ly/EERI-landscape-review-2019
من شاء مزيد معلومات يف هذا وجَده يف القسم الرابع )ص /11( من )مراجعة   .2

املشهد(: انظره يف الهامش الذي فوق. 
www.ineesite.org/en/minimum-standards/translations .3

 bit.ly/Djibouti-declaration-2017  .4

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة امُلراِعي لإلميان عند مزاويل  َدْعم الصحَّ

املعونة اإلنسانيَّة
ِلُيويِن َهرْش وُكوِري ڤان ِدرِڤن وأوِليِڤَيا ِوْلِكْنُسن

ينفصل  ال  جزء  اإلميان  ومراعاة  يوم،  كل  وعيشهم  الناس  من  كثري  هوية  من  جزء  والروحانية  اإلميان 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة إيصااًل شاماًل يركز عىل الناس يف األحوال  من إيصال َدْعم الصحَّ

املقتضية للمعونة اإلنسانية.

النفسيانيَّة االجتامعيَّية  العقليَّية والحيال  ية  الصحَّ َدْعيم  يرتبيط 
العيامل  بيآراء  اإلنسيانية  للطيوارئ  االسيتجابة  يف  يال  الفعَّ
ْعيم  ووجيوه مزاولية االستشيفاء ولغية النياس الذيين يقصيد الدَّ
األفيراد  مين  كثيري  قيدرة  يف  عاميل  واإلمييان  إعانتهيم.  إىل 
النفسياينَّ  ييات  امُلتحدِّ لصعوبية  ي  التصيدِّ عيىل  واملجتمعيات 
َدْفين  أنَّ  النياس  مين  كثيري  عنيد  أنَّ  ذليك  مثيال  االجتامعيَّية، 
يف  يدخليوا  حتيى  مهيم  أميٌر  إميانهيم  لطقيوس  وفقيًا  اء  األعيزَّ
الِحيَداد. وهيذا هيو السيبب يف أن املبيادئ التوجيهيية للجنية 
يِة العقليَّية  الدامئية املشيرتكة بيني الهيئيات يف شيأن َدْعيُم الصحَّ
الفاعليني  َتدُعيو  الطيوارئ  يف  االجتامعيَّية  النفسيانيَّة  والحياِل 
يف املعونية اإلنسيانيَّة إىل الدخيول يف ميا هيو دينييٌّ وروحياينٌّ 
محيلٌّ مين ميوارد وجامعيات وزعيامء يف برامجهيم املنتظمة.1 
الدينيِّيني  الزعيامء  إدمياَج  أن  يف  أيضياً  السيبب  هيو  وهيذا 
يف  يدة  املوحَّ التشيغيل  إجيراءات  يف  املتَّبعية  الدينيَّية  ينن  والسُّ
أثنياء االسيتجابة إليبيوال بيني سينة 2014 وسينة 2015 يف غيريّب 

جيّداً.2 ياالً  فعَّ كان  مثياًل  إفريقييا 

وُيبَتيَدُأ يف إنشياء اسيتجابة إنسيانية تراعيي اإلمييان باإلقيرار بيأنَّ 
ينن والشيعائر الدينيية، كإقامية الصالة، ميكن أن تكيون عنصاً  السُّ
ينبغيي  اليذي  النفسيانيَّة االجتامعيَّية  الحيال  مين عنياص دعيم 
والحيال  العقليَّية  ية  الصحَّ َدْعيم  مين  أخيرى  بيرضوب  تكملتيه 
النفسيانيَّة االجتامعيَّية، ال أن ُيسيتبَدل بيه غريه. وميكين أن يعتمَد 
مزاوليو املعونية اإلنسيانيَّة طريقية مقاربيٍة تراعي اإلمييان من غري 
متهم وبني ذليك اإلميان من عطف  نظيٍر إىل ميا بينهيم أو بيني منظَّ
أو انتفياء العطيف. فمراعياة اإلمييان هيي مراعياة النياس الذيين 

3 ُتِعينُهم.

د كثري  وعيىل الرغيم مين وجيوه االلتيزام السييايس الرئيسية4 تيرتدَّ
يامت اإلنسيانية والتنمويية يف تنياول الجوانيب املتعلقة  مين املنظَّ
باإلمييان تنياوالً تحصيل معيه كفايية عنيد وضيع برامجهيا أو يف 
لتتعياون  محتمليني  الدينيِّيني رشكاَء  املحليِّيني  الفاعليني  تيرى  أن 
ية العقليَّية والحيال النفسيانيَّة  هيي وهيم يف مييدان َدْعيم الصحَّ
االجتامعيَّية. وميييل املزاوليون إىل تجنُّيب التعاميل ميع األسيئلة 
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املتعلقية بالديين خيفيَة أن يتعيارض ذليك واملبيادئ اإلنسيانية يف 
الِحَيياد وعيدم التحيُّيز. والحيّق أنَّ مراعاة اإلميان يف الواقع ليسيت 
أميراً دائيَم الُييرْس َتطبيُقيه. فكييف إذاً ينبغيي أن ُنَقيارِب الجميَع 
ية العقليَّية والحيال النفسيانيَّة االجتامعيَّة  بيني اإلمييان َدْعم الصحَّ
تراعيي  اجتامعيَّية  نفسيانيَّة  اسيتجابات  وتنفييذ  تخطييط  عنيد 

اإلمييان وال تعيارض املبيادئ اإلنسيانية؟

مراعاة اإلميان يف الواقع
النفسيانيَّة  والحيال  العقليَّية  ية  الصحَّ َدْعيم  ميزاويل  وإلعانية 
د،  االجتامعيَّية عيىل التغلُّيب عيىل بعيض العوائيق ووجيوه اليرتدُّ
يابَكة )اإلنرتنت( يف االسيتجابة اإلنسانية  ُأنِشيئت أَداُة تدريب بالشَّ
ية العقليَّية والحيال  املراعيية لإلمييان ميع تركييز عيىل َدْعيم الصحَّ
والخطيوات  ييات  وامُلتحدِّ الُفيَرص  لبييان  االجتامعيَّية،  النفسيانيَّة 
العمليية التيي يليزم اتِّخاذهيا.5 ثيمَّ إنَّ التدرييب –اليذي ُأطِليق 
ِحْليف  بيني  تعياون  نتياج  هيو   –2020 سينة  حزيران/يونييو  يف 
مية اإلغاثية اإلسيالمية عيرب العامل،  أْكيت )ACT Alliance(، وُمنظَّ
املحليية،  واملجتمعيات  اإلمييان  يف  املشيرتكة  التعلُّيم  ومبيادرة 
واالتحياد اللُّوَثيري العاملي ومخترب التعلُّم التابيع مبنظمة دانترشك 

أَْييد. ويسيتغرق إمتيام التدرييب كلِّيه نحيو سياعتني فقيط.

ية العقليَّة  فاألخيذ بطريقيٍة تراعيي اإلمييان يف مقاربية َدْعيم الصحَّ
والحيال النفسيانيَّة االجتامعيَّية يعنيي تعلُّيم ُسيُبل َفْهيم الحاجات 
املجتمعيات  شيأن  وَفْهيم  للنياس،  والدينيية  الروحانيية  وامليوارد 
الدينيية، وذليك اسيتجابًة للطيوارئ اإلنسيانيَّة. ويدُخيُل يف ذليك 
متيك مين مواقيف ووجيوه  يل فييام عنيَدك وعنيد منظَّ أيضياً التأمُّ
رئيسيًة  توصيياٍت  خميَس  ودونيك  اإلمييان.  مين  وتحيُّيز  فهيم 
امت الدوليية( الراغبني يف  للمزاوليني )وبخاصية َمين يعمل يف املنظَّ
ية العقليَّية والحيال النفسيانيَّة االجتامعيَّية أكرَث  َجْعيل َدْعيم الصحَّ

مراعياًة لإلمييان:

ير أن ُتدِخيل معلوميات عيامَّ هو يف  أدِخيْل اإلمييان يف التَّقديير: فكِّ
الديين مين معتقيدات وشيعائر وعين أعيامل الجامعيات الدينيية 
ية العقليَّية وُحْسين الحيال  ودور العبيادة، مياّم ليه صلية بالصحَّ
ر. فكيف يَرْوَن  النفسيانيَّة واالجتامعيَّية يف املجتميع املحّل امُلتيرضِّ
ون الضائقة، وبيأيِّ مصطلحات يتحدثون عن  األزمية، وكييف ُيفرسِّ
ي لصعوبية املعيشية؟ وميا التأثيريات الروحانيَّية يف ُحْسين  التصيدِّ
االسيتجابة  تفيدهيم يف  التيي  الدينيية  املفاهييم  أحوالهيم؟ وميا 
ُ املوارد التي أنشيأتها مفوضيَّة  ييات التيي تعرتضهيم؟ وُتبنيِّ للُمتحدِّ
الالجئيني يف السيياق االجتامعيي والثقايف واملفاهيم وُسيَنن العمل 
ية العقليَّية وُحْسين الحيال النفسيانيَّة  العالجّيية املتعلقية بالصحَّ
االجتامعيَّية لجامعيات ُمعيَّنية مين الالجئيني– كييف ميكين توثيق 
مثيل هيذه املعلوميات.6 فأَجيِر التقدييَر بطرق تشياركية تشيتمل 

أيضياً عيىل وجهيات نظير املجتمعيات الدينيَّية املحليَّية. وناقيش 
العقليَّية  ية  الصحَّ الدينيية يف مسيائل  العيادات  ممثيل مختليف 
يات  لفهيم كيفيية تأثري املفاهييم الالهوتية يف َفْهم األفيراد للُمتحدِّ

ي لها. املتَّصلية باألمير والتصيدِّ

ِصيِل الرباميَج بإمييان النياس وشيعائرهم حيني ُتِعيدُّ براميج َدْعيم 
عيىل  ابِنهيا  االجتامعيَّية  النفسيانيَّة  والحيال  العقليَّية  ية  الصحَّ
معتقيدات النياس وشيعائرهم والطقيوس واألنشيطة املحليَّة التي 
ي لصعوبة املعيشية  تكيون جيزءاً مين اسيرتاتيجيات فّعالة للتصيدِّ
املوجيودة أصياًل يف املجتميع املحيّل اليذي ُتعَنيى بيه. وميكين أن 
يشيمل ذليك الصيالة وقيراءة الكتيب القدسيية وشيعائر الحيداد، 
يسيتعمل  غيزة،  ففيي  الجامعيَّية.  األنشيطة  أيضياً  ذليك  ومين 
إىل  إشيارات  فلسيطني  يف  اإلسيالمية  اإلغاثية  مية  منظَّ مستشيارو 
النفسيانيَّة  عقييدة األشيخاص املشياركني يف جلسيات املجموعية 
االجتامعيَّية فيجعلونهيا مداخَل إىل املوضوع الذي يراد مناقشيته، 
هيذا إذا كان ذليك مناسيباً عيىل حسيب عالقة املشياركني باإلميان. 
يل وإقامية  مثيال ذليك: أنهيم أشياروا إىل التأثيريات املامثلية للتأمُّ
ل أسيلوباً لتدبيري الَكيرْب. فربط  الصيالة عنيد تقدييم مسيألة التأمُّ
موضيوع مين املواضييع بأفيكار مألوفية يجعليه أكيرث قربياً مين 

لفهم. ا

َتعياَوْن أنيت والفاعليني الدينيِّيني املحليِّيني: حيني َتْدُخيلُ يف العمل 
ميع الفاعليني الدينيِّيني املحليِّني، أَدِخْل قادًة من النسياء والشيباب 
يسْ املشياركات  )الذين يكرث أن يكون لهم أدوار غري رسيميَّة(، وأَسِّ
والتعلُّيم  القيرارات  اتِّخياذ  يف  والتشيارك  املفييد  اإلسيهام  عيىل 
صون بَدْعم  م املتخصِّ املتبيادل ومشياركة القيدرات. وميكن أن يقيدِّ
ية العقليَّية والحيال النفسيانيَّة االجتامعيَّية تدرييبَ القيادة  الصحَّ
الدينيِّيني املحليِّيني عيىل املبيادئ النفسيانيَّة االجتامعيَّية الرَّئيسية، 
أو أن يناقشيوا الحياالت التيي قيد تكيون فيهيا االستشيارة مفييدًة 
ميوا للُمحالِيني معلومياٍت  إضافيًة إىل الدعيم الروحياين، أو أن يقدِّ
ية العقليَّة والحيال النفسيانيَّة االجتامعيَّة. وميكن  عين َدْعيم الصحَّ
ي إنشياء آلييات إحالية ذات اتِّجاهيني إىل تيسيري الوصيول  أن ييؤدِّ
والقساوسية  األمئَّية  مبعونية  والدينيية،  الروحانيَّية  الرعايية  إىل 
واملعالجيني الدينيِّيني أو التقليديِّيني، هيذا مع الوصيول إىل الرعاية 
النفسيانيَّة واالجتامعيَّية. مثيال ذليك أنَّ جمعيَّية الصلييب األحمر 
األمريكيية ُتِديير برناميج رعايية روحانيَّية يف الكيوارث، وتتعياون 
بيون عيىل اإلسيعاف  يف ذليك عيىل وقيادة دينيُّيون محلُّييون ُمدرَّ

النفسيايّن األويّل.7

َعالِيْج ميا يحتميل رضره من ُسيَنَن العميل املرتبطية باإلميان: ميكن 
يال  أن تكيون بعيض املفاهييم الالهوتيية أساسياً لتعاميل غيري فعَّ
وغيري مناسيب أو أن ُتسيتعَمل لجعيل ُسيَنن عميٍل ضيارٍة رشعيَّيًة. 
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ومين أمثلية عيىل ذليك الَحْبس عالجياً ملرض عقّل سياعَة ُيَرى 
أنيه مشيكلة روحانيَّية ال مشيكلًة صحيَّية،  مين هيذا امليرض 
الكارميا.  أو  ْنيب  والذَّ الكيوارث  بيني  الربيط  ُيَسياُء  حينَي  أو 
املعيشية  ي لصعوبية  التصيدِّ السييئة يف  لآللييات  واالسيتجابة 
ية العقليَّية أو محاولة إقناع  ال تعنيي َفْصيَل اإلمييان مين الصحَّ
القيادة  إرشاك  للفاعليني  ينبغيي  إمنيا  إميانهيم.  ِك  بيرَتْ النياس 
واألعيامر  األجنياس  مختليف  مين  املسيتضعفني  واألشيخاص 
العقليَّية،  ية  الصحَّ يف  الدينيية  املعتقيدات  أثير  تقديير  يف 
التيي ُيحَتَميل رضرهيا.  ييد األعيامل  وإرشاكهيم أيضياً يف تحدِّ
زوا الحيوار بيني القيادة الدينييني  ثيمَّ ينبغيي للفاعليني أن ُيعيزِّ
واملفكريين الدينييني املحلييني املطلعيني واملجتميع املحيل يف 
وأن  إليهيا،  تسيتند  التيي  االجتامعيية  والتفسيريات  األعيراف 
الِفْكير  إجيراء  لدعيم  املناسيبة  وامليوارد  التدرييب  يتيحيوا 

والتغييري.

ُتيَرى  قيد  اإلنسيانيَّة:  املبيادئ  تحيرتم  بحييث  اإلمييان  َتنياَول 
الِحَيياد  يف  اإلنسيانية  املبيادئ  ُتعيارِض  أنَّهيا  اإلمييان  مراعياة 
يز، فالِحَيياد يحيثُّ عىل عيدم االنتيامء إىل عقيدٍة  وعيدم التحيُّ
مبيدأ  ويف  النِّيزاع،  بسياسيات  مرتبيط  االنتيامء  هيذا  ألن  ميا 
والتميييز  التحيُّيز  تجنُّيب  إىل  الحاجية  يد  ُتؤكَّ يز  التحيُّ عيدم 
والتبشيري عيىل أسياس االنتيامء الدينيي. ولكين ال يعنيي هيذا 
الحاجية  تأكييد  فميع  وتجّنبيه.  باإلمييان  الجهيلَ  الحالَيني  يف 
َدْعيم معتقيدات وشيعائر  يز، ميكين  التحيُّ الِحَيياد وعيدم  إىل 
شيخٍص ميا َدْعياًم فييه مراعياة. فادَعيْم األعيامل الدينيية إذا 
طليب ذليك أحيد األشيخاص الذيين ُتِعينهيم، مثيل االنضيامم 
إليهيم يف الصيالة )إذا كان ذليك مناسيباً ليك(، ولكين ال ُتجيرِب 
عيىل عميٍل دينيي إذا مل ُيطَليب. فافَسيح السيبيل ملثيل هيذه 

الطلبيات بيال إجبياٍر عليهيا.

نحو اسـتجابة َمحليَّة
إنَّ طريقية املقاربية املراعية لإلميان َتَضُع النياَس واملجتمعات 
ريين بالنِّزاعيات والكيوارث –ميع حقوقهيم وحاجاتهيم  املترضِّ
ية العقليَّية والحال  وكرامتهيم– يف قليب اسيتجابة َدْعيم الصحَّ
النفسيانيَّة االجتامعيَّية، إذ هيي ُتِعيني عيىل تكيييف إعانتهيم 
بحسيب سيياقهم االجتامعيي والثقيايف، واإلمييان جيزء منيه. 
ويضياف إىل ذليك، أنيه ميكن أن ُيسيِهم التعاون ميع الفاعلني 
املحليِّيني  الفاعليني  شيؤون  تقويية  يف  واملجتمعيات  الدينيية 
يقيوده  اليذي  الدعيم  وتيسيري  اإلنسيانيَّة،  املعونية  نظيام  يف 
املجتميع املحيّل، وإدخيال املعونية يف البنييات القامئية. لذلك 
كانيت الرباميج واملشياركات املراعيية لإلمييان مين الجوانيب 
ية يف توطيني املعونية، ويف إصيالٍح واسيعٍ مين ثيمَّ للنظام  املهمَّ

أيضاً. اإلنسياين 

  leonie.harsch@mercator-fellows.org ِلُيويِن َهرْش
@LeonieHarsch 

زميلٌة زائرٌة سابقاً، يف مبادرة التعلُّم املشرتكة يف اإلميان 
واملجتمعات املحليَّة 

c.vanderven@protestantsekerk.nl ُكوِري ڤان ِدرِڤن 
مة ِكرْك إَِنْكتي، ومديرة برنامج يف اإلميان  فة برامج، يف منظَّ موظَّ

والتنمية سابقاً، من ِحْلف أَْكت

olivia@jliflc.com @OliviaWilk أوِليِڤَيا ِوْلِكْنُسن 
ُمِديرُة بحوث، يف مبادرة التعلُّم املشرتكة يف اإلميان واملجتمعات 

املحليَّة 

 IASC )2007( IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial .1
 Support in Emergency Settings

ِة العقليَّة  )املبادئ التوجيهية يف اللجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات يف شأن َدْعُم الصحَّ
والحاِل النفسانيَّة االجتامعيَّة يف الطوارئ( 

bit.ly/IASC-MHPSS-guidelines
 bit.ly/IASC-MHPSS-guidelines-ar :اقرأه باللغة العربية

 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(
زة( )أكرث من مجرَّد ظاهرة رعاية مركَّ

  https://doi.org/10.1515/spircare-2020-0066
www. 3. انظر أيضاً العدد 48 من نرشة الهجرة القرسية يف العقيدة واالستجابات للتَّهجري

 fmreview.org/faith
  www.fmreview.org/ar/faith :اقرأه باللغة العربية

4. انظر:
 Such as UNHCR’s 2014 Partnership Note on Faith-based Organizations,

 Local Faith Communities and Faith Leaders
)مذّكرة مشاركة يف املنظامت امُلَقامة عىل اإلميان واملجتمعات املحليَّة اإلميانية والزعامء 

اإلميانيُّون(
 bit.ly/UNHCR-faith-partnership-note-2014

 وانظر االتِّفاق العاملي سنة 2018 يف شأن الالجئني  
www.unhcr.org/gcr/GCR_English.pdf

ان من هنا www.fabo.org/act/fshr. وُبنَي  5. التدريب مفتوح السبيل إليه باملجَّ
التدريب عىل:

  Lutheran World Federation and Islamic Relief Worldwide )2018( 
 A faith-sensitive approach in humanitarian response: Guidance on mental

 health and psychosocial programming
ِة  )طريقة مقاربٍة تراعي اإلميان يف االستجابة اإلنسانية: اإلرشاد يف برامج َدْعُم الصحَّ

العقليَّة والحاِل النفسانيَّة االجتامعيَّة(
 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
ة العقليَّة لالجئني الروهينغيِّني: مراجعة للعاملني يف برامج َدْعم  )الثقافة والسياق والصحَّ

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة عند الالجئني الروهينغيِّني( الصحَّ
bit.ly/UNHCR-culture-MHPSS-Rohingya-2018

 American Red Cross )2018( Disaster Spiritual Care .7
)الرعاية الروحانيَّة يف الكوارث(

bit.ly/ARC-disaster-spiritual-care-2018
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ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة عند النساء امُلسلاَمت  اإِلمياُن وَدْعم الصحَّ

رات  امُلهجَّ
كاثلني ُرتِلج وَسْندرا إميان ِپرِْتك ومحمد أبوهالل وعطا الله ِفْتسِغيُبون

ة العقلية، كانت مراعاة اإلميان يف املعونة  ين من ُهُويٍَّة وُسَنٍن ومعتقداٍت تأثرٌي عميق يف الصحَّ ملَّا كان للدِّ
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة رضورة.  وَدْعم الصحَّ

و»يا  حاجايت«،  رأُس  الدينية  و»الحاجات  النجاة«،  »الصالة سبب 
العراق  يف  رات  امُلهجَّ النساء  قالتها  عباراٌت  هذه  ُسِئلت«.  ليتني 
ٍق فيها سنَة  وسورية وتونس وتركيا يف ثالث دراسات مستقلٍة ومُنسَّ
مة  2019، أجرتها جامعة ِبرِْمِنغَهام وجامعة امللكة مارغريت ومنظَّ
مة اإلغاثة اإلسالمية عرب العامل  مستقبل سورية الزاهر، مبعاونة منظَّ
يف  اإلميان  شأَن  الدراسات  وبحثت  للتنمية.  اإلنسانية  واألكادميية 
ي النساء لصعوبة معيشتهنَّ ويف معافاتهنَّ يف سياق الهجرة  تصدِّ

القرسية وسياق النِّزاع.1 

عانت النساء الداخالت يف هذه الدراسة، مثل كثريات غريهنَّ من 
رات، مصاعب يصعب وصفها، ففقدن أقارَب وأمالكاً، وِعْشن  امُلهجَّ
الجنسايّن(،  والعنف  الجنس  العنف  )ومنه  والعنف  الحرب  يف 
وُذْقَن   ، ُأرَسهنَّ من  وانفصلَن   ، حياتهنَّ د  ُتهدِّ رحالت  يف  وُخْضَن 
فقد  دينّي،  إىل مجتمع محّل  منتميات  يوماً  ُكنَّ  قد  وإذ  العجز. 

املنتقلة  والروحانيَّة  واإلميييان  بالدين  لهنَّ  تنقُّ أثناء  يف  كَن  متسَّ
مود اإلمياين واملعاناة الروحية –اللذان يكرث أن  . وقد أثَّر الصُّ معهنَّ
يصعب فهمها عىل الغرباء– يف ُحْسِن حال النساء بطرق متنوعة. 
الدينية واملعتقدات  َنن  الدينية والسُّ فطوال تجاربهم كان للهوية 
تهنَّ العقلية، سواء يف تخفيف الضائقة  الدينية تأثري عميٌق يف صحَّ

النفسانية أو يف املساهمة فيها. 

ينتقلَن وينتقل إميانهنَّ معهنَّ
واسعة  طائفة  عىل  اعتمدن  النساء  أن  إىل  الدراسة  نتائج  تشري 
اتِّخاذهنَّ  وتوجيه  ملعاناتهن  معنًى  إليجاد  الدينية  الروايات  من 
فاستعملَن  واالنتحار.  الطالق  قرارات  ومنها  الحاسمة،  القرارات 
ورأَيَن  للتكيُّف،  أولّية  آلياٍت  الدينية  َنن  السُّ من  متنوعًة  جملًة 
قيمًة للتوجيه الصادر من القادة الدينيني ولبلوغ املواضع واملوارد 
 ، الدينية. ووصفت النساء ما يّتبعن من ُسَنن دينية أنها ُتريحهنَّ

امرأٌة الجئٌة سوريَّة وهي َتقرُأ الُقرآَن يف بيتها برتكيا.

ك
ِپرِْت

را 
ْند

َس
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وأنها وسيلة للحامية من الخطر، ووسيلة لتقليل القلق، ووسيلة 
للَهْدِي يف اتِّخاذ القرار. قالت جنان، وهي امرأة تبلغ من عمرها 
»إمنا  العراق:  الداخليِّني يف  للنازحني  مخيم  تعيش يف  51 سنة 
األَمُر كصبِّ املاء عىل النَّار«، مشريًة إىل صالتها وقراَءتها القرآن. 
ويشابه ذلك ما ألَّفتُه املعتقدات الدينية من إطاٍر أسايسٍّ فرسَّ 
من خالله أَكرُث النساء يف الدراسات الثالث الحياَة وسعيهنَّ إىل 
ة الروحية املستمرَّة للِه  إدراك تجاربهن. وأعاَن شعورهنَّ باملودَّ

عىل املثابرة يف مكابدتهنَّ املستمرة. 

قات  امُلعوِّ واملالجئ من  املخيامت  النساء يف  عانت  ذلك،  ومع 
الدينية، ومن ذلك  الشعائَر  أدائهنَّ  )اللوجستية( يف  اإلمدادية 
إقامتهم  مواضع  يف  الصالة  أماكن  وانتفاء  الخصوصيَّة،  انتفاء 
بالتَّعب  بعضهنَّ  شعر  واللُّجوء،  العبور  بلدان  ففي  املزدحمة. 
أداء  عن  فُشِغْلَن  اليومية  بامُلجِهَدات  االنشغال  أو  الشديد 
العبادة إفرادّياً، وافتقرَن إىل فرص أداء الشعائر الجامعّية. وقد 
ُكنَّ فَقْدَن اللوازم الدينية أو اضطررَن إىل تركها، مثل النصوص 
ادة الصالة. وفقد بعضهنَّ هواتف  عاء وُسجَّ الُقدسيَّة وُسبَحة الدُّ
َشْحَن  يستطعَن  مل  أو  دينية،  تطبيقات  فيها  َخزَنَّ  محمولة 

هواتفهم ّحتى يصلَن إىل التطبيقات الدينية. 

وأملح بعضهنَّ إىل أن أدائهنَّ سننهنَّ الدينية قد قلَّ مُلكابدتهنَّ 
كان  بعضهنَّ  فعنَد  بالله.  وإميانهنَّ  تجاربهّن  بني  التوفيق  يف 
انخفاض إميانهنَّ مؤقتًة فقط، ولكن عند اللوايت مل يتمكنَّ من 
استقرار  استعادة  من  أو  وإميانهم،  تجاربهم  بني  الخالف  حل 
بأعراض  إميانهنَّ مرتبطاً  انخفاض  كان  السابق،  الدينّي  أدائهنَّ 
املعارف  من  أمنة  الطَّ إىل  حاجة  بهنَّ  فكان  واالكتئاب.  القلق 
لتعينهم   – متناولهنَّ عن  بعيدٌة  أنَّها  شعرَن  –التي  سة  امُلقدَّ
عىل معالجة املعتقدات الداخلية املرتبطة مبا ذقَنه من إساءة، 

واملرتبطة بَلْوِم النَّْفس أيضاً.

َدعٌم ُمَعرَقل 
عن  ث  التحدُّ يف  رغبتهنَّ  عن  الدراسة  يف  النساء  بعض  ت  عربَّ
، لكنهنَّ شعرَن أنهن  املكابدة الروحية يف َوَسٍط إرشاديٍّ رسميٍّ
قالت إحدى  إذ  اإلميانّية.  املسائل  الحديث عن  لهنَّ  ينبغي  ال 
ال  ثوننا  يحدِّ حني  ألنهم   ، ٌ بنيِّ »هذا  العراق:  يف  امُلسَتْطَلعات 
يذكرون عن الدين شيئاً«. وِمثُل ذلك أْن قالت إحدى املشاركات 
يف الدراسة من سورية إنَّها تحبُّ لو استعملت »أقواٌل وأمثلٌة 

دينية ... يف العالج، ألن شخصيَّتي متيل إىل اإلميان والدين«. 

تجنب  إىل  واملحلِّيون  الدوليون  الخدمات  مو  مقدِّ ومييل  هذا، 
الدخول يف شؤون الدين، ومل يدخلوا فيها إال حني طلبت النساء 
والسياسات  املوظفني  مواقف  فإن  ذلك،  ومع  صاحًة.  ذلك 

مثال  لإلفصاح.  آمناً  حاالً  النساء  ه  تعدُّ ما  صاغت  التنظيمية 
ذلك، أنَّه كثرياً ما كان ُيبَنى إدراك املالمح الدينية للمهاجرات 
ن  ُتضمَّ يتم  ، ومل  تونس عىل مظهرهنَّ الحدود يف  يعربَن  الاليت 
االستقبال،  عند  التحرِّي  إجراءات  يف  الدينية  الحاجات  ُمراعاُة 
النفسانيَّة  الحال  َدْعم  أعامل  يف  وال  الطبيَّة،  الفحوص  يف  وال 
رغبتهنَّ  َذَكرَن  األربعة  البلدان  يف  النساء  ومعظم  االجتامعيَّة. 
أو  زيادة  عىل  تركز  التي  اإلعانيَّة  املشاركة  من  أوسع  نوع  يف 
استعادة الوصول إىل َدْعٍم خارجيٍّ متعلق باإلميان الذي تعرَّض 
الضطراب الشديد. ورغبت كثريات يف الوصول إىل أمكنٍة ميكنهنَّ 
ع مع نساء أخريات للصالة كام ُكنَّ يفعلَن من قبل.  فيها التجمُّ
وأما حالة النساء العابرات، فكانت أمكنة الصالة فهيا أو القادة 
الدينيني غري معلومة أو بعيدة، وألنهم غري قادرات عىل بلوغ 
اضطراباٍت  يعانني  منهنَّ  كثري  ظلَّ  الروحيِّني،  القادة  أمكنة 

انفعالية مل ُتحّل. 

ومل يأخذ الدعم الذي كان متاحاً للنساء من املعونة ومقدمي 
النفسانيَّة االجتامعيَّة مل  العقليَّة والحال  ة  َدْعم الصحَّ خدمات 
يأخذ إىل حد بعيد يف الحسبان تأثرَي اإلميان يف الضائقة النفسانية 
وبدالً  للتكيُّف،  الدينية  املوارد  إىل  الوصول  تسهيل  أهميَة  وال 
من ذلك ُظنَّ أنَّ القادة الدينيِّني املحليِّني سيحتملون مسؤولية 
مثل هذه الحاجات. وكان االستدالل عىل ذلك مرتبطاً يف كثرٍي 
من  كثرٍي  يف  لكن  التحيُّز.  وعدم  الِحَياد  مبخاوف  األحيان  من 
واملخيامت  الَحْجز  ومراكز  العبور  مدن  –مثل  السياقات  هذه 
ومواضع إعادة التوطني– كان وصول النساء إىل هؤالء األشخاص 
عم بسبب  أو املوارد قليٌل، أو أنهّن أُغِفْلَن أو استبعدن من الدَّ
كان ميكن  والذين  إنسايّن  تفويض  لهم  الذين  إن  ثم   . جنسهنَّ
يف  النساء  يسألوا  مل  الوصول  تكافؤ  تحقيق  يف  يتوّسطوا  أن 
اإلميان  الدينية وتجنَّبوا مناقشة شؤون  الدراسة عن حاجاتهنَّ 
يف التقديرات وُخَطط االستجابة. فكان من ذلك أِن افتقر كثرٌي 
عم الخارجّي إلسرتاتيجيَّتهنَّ  من النساء يف هذه الدراسة إىل الدَّ

 . ي لصعوبة معيشتهنَّ يف التصدِّ

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة  َدْعم الصحَّ
املراعي لإلميان مع النِّساء امُلْسِلامت

 ، رات ميكن أن ُيرِضَّ صحيٌح أّن تهميَش املخاوف الدينية للُمهجَّ
ولكن صحيٌح أيضاً أنَّ املبالغة يف إبراز أهمية اإلميان عند فئة 
الدينية عىل  الفروض حول الحاجات  من السّكان أو يف إنشاء 
أساس دين األغلبية– ميكن أن ُترِض. وينبغي أن تكون املعونة 
الوجوه  مستجيبة ملَْن يرَغب وال يرغب يف الدخول بوجٍه من 
ة  يف اإلميان. وهكذا تبدأ مراعاة اإلميان يف املعونة وَدْعم الصحَّ
ما  رات:  امُلهجَّ بسؤال  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة 
، وما حلولها؟ وهل ُيرِْدَن أن يكون  أسباب مشكالتهنَّ يف رأيهنَّ
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إن  شأٌن،  الروحية  نن  والسُّ الدينيني  والفاعلني  الدينية  لِلُّغة 
؟  ُوِجَدت، يف حلِّ مشكالتهنَّ

والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  اإلميان يف  ُأُسَس مراعاة  أنَّ  عىل 
النفسانيَّة االجتامعيَّة راسخٌة يف املبادئ والتوجيهات املنصوص 
عليها يف املبادئ التوجيهية للجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات 
ِة العقليَّة والحاِل النفسانيَّة االجتامعيَّة يف  يف شأن َدْعُم الصحَّ
وإجراء  الدينيِّني  الداعمني  إرشاك  إىل  إرشاٌد  ففيها  الطوارئ.2 
الدينيِّني،  والفاعلني  القضايا  االعتبار  يف  تأخذ  التي  التقديرات 
وُترِبُز أهميَة البناء عىل املوارد والقدرات املتاحة، وعىل اإلسهام، 
عم املتكاملة وحقوق اإلنسان. ثمَّ ُأنِشئ مزيد  وعىل أنظمة الدَّ
ة  اإلرشادات العملية سنَة 2018 يف مراعاة اإلميان يف َدْعم الصحَّ
يف  استفدنا  أن  وبعد  االجتامعيَّة.3  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة 
م بني يديها  هذه الدراسة من هذه اإلرشادات واملعطيات، نقدِّ

عدداً من التوصيات مبعاملة النساء امُلْسِلامت خصيىص. 

النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  يف  للفاعلني  ينبغي 
يتحّملوا مسؤولية  أن  األخرى  املعونة  ميادين  االجتامعيَّة ويف 
املوارد  إىل  الوصول  مساواة  يف  والرَّصد  والتيسري  التقدير 
مع  ُقرٍْب  من  يعملوا  وأن  والرجال،  للنِّساء  الدينية  واملواضع 
بأن  ُيِقرُّوا  وأن  الرسميِّني،  وغري  الرسميِّني  الدينيني  الزعامء 
ومن  الجنس.  أساس  عىل  يقوم  الدينية  املوارد  إىل  الوصول 
ياق  السِّ يف  الرسمّيات  غري  الدينّيات  الزعيامت  تحديد  املهم 
عَم  الدَّ يطلنَب  األُخَرَيات  النساء  إليهنَّ  يلجأَن  الاليت  املَحلِّ 
الروحي والعاطفي. وإرِشاُك هؤالء النساء يف التَّصميم والتنفيذ 
لربامج َدْعم الحال النفسانيَّة االجتامعيَّة، ومنها التدريب عىل 

اإلسعاف األويّل النفسايّن. 

والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  في  ُموظَّ َتْبِصَُة  وينبغي  هذا، 
النفسانيَّة االجتامعيَّة بوجود ومالءمة التعاليم الدينية الرئيسة 
واملجتمعات  األفراد  للتكلُّف  يستعملها  التي  املحليَّة  واألمثال 
املحلية. وُيَضاف إىل ذلك، أنه ميكن أن يكون التَّعريف باألنبياء 
والنساء الاليت ُيحَتَذى عىل مثالهنَّ يف الروايات الدينية مصدراً 
التَّهجري واالضطهاد والفقدان. فلقد  عانوا  لَوان، فُهم أيضاً  للسُّ
أساليب  من  ذكره  م  تقدَّ مبا  فني  املوظَّ مدارك  توسيع  ي  يؤدِّ

ي لصعوبة املعيشة إىل تعزيز فاعلّية الربامج.  التصدِّ

ُيستعَمل  ما  إىل  ُينَظر  أن  العقلية  ة  الصحَّ أدوات  يف  وينبغي 
اللغة  َتُبثَّ  أن  الضائقة من تعابري اصطالحيَّة محليَّة، يكرث  يف 
ة العقليَّة؛  الدينية يف أوصاف ما َيعرِض يف وجوه اضطراب الصحَّ
مثال ذلك أنَّ أهَل العراق يقولون »الروح )تعبانة(« ويقصدون 

بها االكتئاب. 

الدينية  بالُهويَّة  املتعلقة  السيئة  التجارب  شأِن  مراعاة  وينبغي 
ة عند امُلعرََّضات  عند تقدير ما للضائقة من أسباب أصلّية، وبخاصَّ
والِعرْقي.  الديني  والتمييز  الديني،  واالضطهاد  الحرب  لفظائع 
املحليَّة  للمعتقدات  والسلبيَّة  اإليجابيَّة  الوظائف  َفْهِم  فتوسيع 
وآليات  الَكرْب  درجات  يف  وتأثريها  اإللهي،  والعقاب  نب  الذَّ يف 
إعداد  عىل  امُلراِعنَي  ُيِعنَي  أن  ميكن  املعيشة،  لصعوبة  ي  التصدِّ

استجاباٍت فّعالة يف الرعاية.

وميكن أن تكون ِفرَق َدْعم الحال النفسانيَّة االجتامعيَّة بني النظراء 
زاً قوّياً لُحْسن الحال، وال سيَّام إن  ها النساء وتقودها ُمعزِّ التي ُتِعدُّ
ْخل. وأيضاً فقد تشتمل  ُأدِمَجت يف املشاريع التعليمية واملولِّدة للدَّ
ي الديني لصعوبة املعيشة، مثل  هذه املبادرات عىل أعامل التصدِّ
َدْعم األقران إلعادة أداِء الشعائر وإعادة إنشاء أمكنٍة للمناقشة يف 

شؤون اإلميان ومخاوف أخرى. 

KRutledge@qmu.ac.uk كاثلني ُرتِلج 
مديرة شؤون االستجابة للمعونة اإلنسانية، وباحثٌة نائلٌة درجة 

الدكتوراه، يف جامعة امللكة مارغريت

 S.M.Pertek@pgr.bham.ac.uk َسْندرا إميان ِپرِْتك 
مستشارٌة يف شؤون الجنسانيَّة، وباحثٌة نائلٌة درجة الدكتوراه، يف 

جامعة ِبرِْمِنغَهام

Mahilal3@gmail.com محمد أبوهالل 
مة مستقبل سورية الزاهر ُس منظَّ طبيٌب نفسايّن سورّي، ومؤسِّ

عطا الله ِفْتسِغيُبون 
Atallah.Fitzgibbon@irworldwide.org 

مة اإلغاثة  نصيٌح يف إقامة املشاركات للشؤون اإلميانّية، يف ُمنظَّ
اإلسالمية عرب العامل

1. اشتملت عىل 246 امرأًة، أكرثهنَّ مسلامت )%96(، والبقية َمسيحيَّات، تقع ِسنُّهنَّ بني 
18 سنة و64 سنة. واشتملت الدراسة أيضاً عىل 22 مقابلًة ُقوِبَل فيها مزاولون يف ميدان 

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة.  املعونة اإلنسانية وَدْعم الصحَّ
 IASC )2007( IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial .2

   Support in Emergency Settings
ِة العقليَّة  )املبادئ التوجيهية يف اللجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات يف شأن َدْعُم الصحَّ

والحاِل النفسانيَّة االجتامعيَّة يف الطوارئ(   
 bit.ly/IASC-MHPSS-guidelines

 bit.ly/IASC-MHPSS-guidelines-ar :اقرأه باللغة العربية
 )Islamic Relief Worldwide and Lutheran World Federation )2018 .3 

 A faith-sensitive approach in humanitarian response: Guidance on mental
health and psychosocial programming.

ِة  )طريقة مقاربٍة تراعي اإلميان يف االستجابة اإلنسانية: اإلرشاد يف برامج َدْعُم الصحَّ
العقليَّة والحاِل النفسانيَّة االجتامعيَّة( 

bit.ly/IRW-LWF-faith-sensitive-MHPSS-2018
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َشأُن الُوَسطاِء الثقافيِّني ووجوه مسؤوليَّتهم
إميييل ِفَنبِلس وكاِثِرين َوْيتَهوس وَكرْتِينا سِبْهُسو وِلْليان ِبْتِزي وأحمد الروسان وإستيفانو ِدَكارلو

أن يف تحسني الوصول إىل خدمات الصحة العقليَّة ورَْفع جودتها. الَوساَطة الثقافيَّة أمر عظيم الشَّ

يتزايييد اإلقييرار بالحاجيية إىل الوسيياطة الثقافييية –وهييي َطريقييُة 
مقاربييٍة تتجيياوز االقتصييار عييىل خدمييات الرتجميية– لقضيياء 
حاجييات امُلهاِجرييين وَطالِبييي اللُّجييوء والالجئييني.1 ويعمييل 
ييامت،  الوسييطاء الثقافيييون مييع طائفيية عريضيية ميين املنظَّ
ومنهييا املنظييامت غييري الحكومييية واملستشييفيات واملراكييز 
رييين يف الخدمييات الطبييية  الصحييية والرشطيية، فُيِعيُنييون امُلهجَّ
وشييبه الطبييية، ويف تعزيييز الصحيية، ويف الخدمييات النفسييانيَّة 

واملشييورة القانونييية. 

وقييد أجييرت منظميية أطبيياء بييال حييدود، التييي مييا تييزال 
ُتوِصييل ُوُجوهيياً ميين الدعييم للُمهاِجرييين يف جميييع إيطاليييا 
منييذ سيينة 1999، دراسييًة لفهييم شييأن الَوسيياطة الثقافيَّيية يف 
يييات  يية العقليَّيية ولفهييم امُلتحدِّ بيسييري إيصييال خدمييات الصحَّ
التييي َتعييرَتُِض ُموِصييل خدمييات الَوسيياطة الثقافييية، ولتعلُّييم 
املزيييد عيين خييربات ميين الوسييطاء الثقافيِّييني أنفسييهم وعيياّم 
لييًة  عييم.2 فُأجييِرَي  25 مقابلييًة ُمفصَّ يحتاجييون إليييه يف الدَّ
ميية أطبيياء  ُمْمعنيياً فيهييا مييع وسييطاء ثقافيييني وموظفييي منظَّ
ييامت  سييات واملنظَّ ييين الرَّئيسييني ميين املؤسَّ بييال حييدود وامُلخربِّ
األكادميييية الذييين كانييوا خييرباء يف اسييتعامل الوسيياطة الثقافييية 

رييين.3  مييع امُلهجَّ

َشأُن الوسطاء الثقافيِّني عظيم
الرَّئيسيية يف عمييل كلِّ  املهييامت  التواصييل والرتجميية ميين 
وسيييط ثقييايف، ويف هييذا تبييادٌل نافييٌع وإعانييٌة عييىل بنيياء الثِّقيية. 
فالتَّواُصييُل الثيياليّث الييذي يحصييل بييني الوسييطاء الثقافيِّييني 
وعمالئهييم وأعضيياء الفرقيية اآلخرييين )مثييل علييامء النفييس( 
عالقييٌة ثالثييية عظيميية األهميَّيية ُتِعييني املسييتفيدين عييىل 
الوصييول إىل الخدمييات األساسييية واإلفييادة منهييا. وُتِعييني هييذه 
العالقيية عييىل بنيياء الثقيية بييني الوسيييط الثقييايف والعميييل، 
م الخدميية.  يين ميين ثييمَّ التواصييل بييني العميييل وُمقييدِّ فُتحسِّ

وكثييرياً مييا يكييون الوسييطاء الثقافيييون حلقيية الوصييل األوىل 
العقليَّيية.  الصحيية  خدمييات  مييع  يتواصلييون  النيياس  بييني 
وكثييرياً مييا يكييون الوسييطاء قادرييين عييىل تيسييري َفْهييم أكييرث 
مالءميية وَسييْبقاً للحاجييات وعييىل َمْنييع حصييول األخطيياء أو 
عييىل تجنُّييب فييوات الفييرص للوصييول يف الوقييت املناسييب 
يل مفيييداً يف  إىل الرعاييية والخدمييات. وكان هييذا االتصييال األوَّ

رييين التييي تقتيييض قضاءهييا فييوراً، وال  تقدييير حاجييات للمهجَّ
سيييَّام فيييام يتعلييق بالضائقيية النفسييانيَّة.

وُيِعييني بعييض الوسييطاء الثقافيني األطبيياء أو العاملييني يف ميدان 
الصحيية العقلييية يف أثنيياء االستشييارة الفردييية، أو العمييل مييع 
النَّاجييني ميين التعذيييب والنسيياء اليياليت اتُِّجييَر بهيين. ويعمييل 
آخييرون مييع هيئيياٍت قانونييية وأمنييية، ويقدمييون املعلومييات 
والرتجميية يف أثنيياء جلسييات االسييتامع القانونييية. فيرتجمييون 
الييكالم واملفاهيييم بييني العمييالء ومقدمييي الخدمييات، فهييذا 
ييق أن ُيفَهييَم الَعميييُل وأن يقييدَر عييىل الوصييول إىل الرعاييية  يحقِّ

والدعييم الييذي يحتيياج إليييه. 

َعمٌل صعب يثري االنفعاالت
ثييمَّ إنَّ العمييل صعييب عييىل الوسييطاء أنفسييهم. فكثييرياً مييا 
يأتييون ميين جامعييات الالجئييني وقييد مييّر كثييري منهييم برحييالت 
وتجييارب هجييرة مامثليية ملييا مييّر بييه الذييين يحاولييون َدْعَمهييم 

رين يف إيطاليا. مة أطباء بال حدود وهو يعمل مع امُلهجَّ وسيٌط ثقايفٌّ من منظَّ
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يكييرث أن تكييوَن راِضحييًة )صادميية(، فيصعييب عليهييم ميين 
ثييمَّ تعيييني ُبْعييٍد مناسييٍب وموضوعيييٍّ ومهنييّي بينهييم وبييني 
وا بلجييوء صعييب يف  كل مييات سييبق ذكييره. وإذ قييد كانييوا مييرُّ
إيطاليييا بأنفسييهم، فقييد جيياز أال يكونييوا متثّبتييني ميين أنييه هل 
ينبغييي لييه إخبييار عمالئهييم بهييذه التجييارب، وإن كان كذلييك 
ييز أو ُيطَلييب إليهييم الكييذب  فكيييف؟ فُيتَّهمييون أحيانيياً بالتحيُّ

أو إخفيياء املعلومييات، فيوضعييون يف موضييع صعييب جييّداً.

هييذا ميين جهيية، وميين جهيية أخييرى قييال أحييد العاملييني يف 
منظميية أطبيياء بييال حييدود إنَّ َكييْوَن بعييض الوسييطاء الثقافيييني 
سييافروا بالطريقيية نفسييها وثييمَّ أصبحييوا يف وضييع ُمسييتِقر 
»أميير ذو رسييالة َحَسيينة للنيياس ... فوجييود الوسيييط هنيياك، 
ث يف بعييض األحيييان، كان بالحييّق ذا قيمييٍة زائييدة  ولييو مل يتحييدَّ

يف هييذه الحاليية، إذ يقلِّييل التوتُّيير والخييوف...«.

هييذا، وال يرغييب العمييالء دوميياً يف أن ُيِعينهييم وسيييٌط ثقييايف أو 
أن يتواصلييوا معييه ميين ُقييرْب، وال يرغبييون دوميياً يف التحييدث 
بلغتهييم األّم يف أثنيياء الجلسييات النفسييانيَّة أو الرسيريَّيية. وقييال 
يف ذلييك أحييد الخييرباء يف الوسيياطة الثقافييية ُمبيِّنيياً: »إنَّهييا 
ييل بعضهييم التعبييري عيين أنفسييهم  ديهييم«. وُيفضِّ لغيية جالَّ
باللغيية الفرنسييية أو اإلنجليزييية بييال وسيييط ثقييايف ُيِعيينُي 
ميية أطبيياء بييال  عييىل الرتجميية. وصحيييٌح أنَّ عنييَد ُعمييالِء منظَّ
حييدود أصيياًل الحييقُّ يف رفييض دعييم الوسيييط الثقييايف يف أثنيياء 
جلسيياتهم، ولكيين هنيياك حاجيية إىل َمزيييِد عمييٍل إلعالمهييم 
( قواعييَد السييلوك والرسيَّيية، ذلييك ُيِعيُنهييم  )وطأمنتهييم ميين َثييمَّ
عييىل تقرييير أمرِهييم بيينَي رغبتهييم يف أن ُيِعينهييم وسيييط ثقييايّف 

وأن يرفضييوا ذلييك.

وصحيييٌح أنَّ يف ُألَفيية تجييارب الوسييطاء ُطأَمنينييٌة للعمييالء، 
ولكيين التجربيية املشييرتكة بييني الوسييطاء الثقافيييني والذييين 
يعينونهييم تجعييل عملهييم صعبيياً ميين حيييث االنفعيياالت، 
وتجعييل احتييامَل مخاطيير الرُّضييوح )الصدمييات( غييري املبييارشة 
ييق جييداً. وقييد  ونفيياد الوسييع غييري املبييارشة قريييَب التحقُّ
ي  َيأُخييُذ الوسييطاء الثقافيييون بإسييرتاتيجيات شييخصية للتصييدِّ
للصعوبيية، ولكيين دعييَم الحييال النفسييانية امُلدَمييج جيييداً 
حامييية  الثقافيييني  الوسييطاء  لحامييية  رضوريييان  واإلرِشاَف 
اَسيية جييداً تتعلييق  كامليية، وال سيييَّام امُلعرَّضييني لقضايييا حسَّ

يية العقليَّيية أو العنييف أو التعذيييب.  بالصحَّ

ويلييزم عقييد اجتامعييات منتظميية بييني الوسييطاء الثقافيييني 
بالعييالج  ييني  واملختصِّ النفييس  علييامء  –مثييل  ونظرائهييم 
الطبيعييي أو األطبيياء– قبييَل ُمَفاعَليية العمييالء وبعَدهييا. عييىل 

أنَّ أحييَد القيييود عييىل ذلييك أنَّ العمييل بييدوام كامييل ليييس 
حييارضاً دوميياً للوسييطاء الثقافيييني، وهييذا إمنييا يييؤدي إىل شييعور 
كثريييين منهييم بانتفيياء االسييتقرار لحالهييم الوظيفييي أيضيياً. 

يية  ثييم إنَّ الوصييول يف الوقييت املناسييب إىل خدمييات الصحَّ
ٌن أسييايّس يف إيصييال  العقليَّيية لالجئييني وطالبييي اللجييوء ُمكييوِّ
الخدمييات الطبيَّيية األساسيييَّة يف إيطاليييا، كييام هييي الحييال 
يف كلِّ مييكان آخيير. والوسييطاء الثقافيييون رضورٌة يف تحقيييق 
ذلييك ولكيينَّ الضغييوط عليهييم وعييىل شييأنهم ذاك كثييرية. 
وميين امُلِعينييات أيضيياً زيييادة الرتكيييز عييىل التدريييب وتنمييية 
فييني الذييين يعملييون  املهييارات للوسييطاء الثقافيِّييني وامُلوظَّ
ييق وضوحيياً أحسيين لشييؤون  معهييم، فميين شييأن ذلييك أن ُيحقِّ
إيصييال الخدميية وَجْودتهييا، وُيقلِّييل احتييامَل زيييادة الرُّضييوح 

النفسييانيَّة. 

 emiliecvenables@gmail.com إميييل ِفَنبِلس 
مة أطباء بال  من وحدة لوكسمبورغ للبحوث العملية، يف منظَّ

حدود بلوكسمبورغ، وقسم العلوم االجتامعيَّة والسلوكيَّة، يف كلية 
ة العامة، بجامعة َكْيب َتْون   الصحَّ

 kitwhitehouse@gmail.com كاِثِرين َوْيتَهوس 
مة أطباء بال  من وحدة لوكسمبورغ للبحوث العملية، يف منظَّ

حدود بلوكسمبورغ 

 caspissu@gmail.com َكرْتِينا سِبْهُسو 
مة أطباء بال حدود  من بعثة إيطاليا، التابعة ملنظَّ

lilian.pizzi@gmail.com ِلْليان ِبْتِزي 
مة أطباء بال حدود  من بعثة إيطاليا، التابعة ملنظَّ

 ahmad.alrousan@rome.msf.org أحمد الروسان 
مة أطباء بال حدود  من بعثة إيطاليا، التابعة ملنظَّ

 ste.dicarlo@gmail.com إستيفانو ِدَكارلو 
مة أطباء بال حدود  من بعثة إيطاليا، التابعة ملنظَّ

1. نستعمل مصطلح »الَوَساَطة الثقافية« ومصطلح »الوسطاء الثقافيِّني« ونقصد بهام ما 
مة أطباء بال حدود حنَي أُجِريت الدراسة. فبعد الدراسة  بيَّنته املبادئ التوجيهية يف منظَّ

ث إىل الَوَساطة بني الثَّقاَفات. صار ُيَشار يف الوصف الوظيفي امُلحدَّ
2. يطيب لفرقة البحث أن ُتعرِب عن تقديرها ُوُجوَه اإلسهام القّيم للمشاركني يف الدراسة، 

مة أطباء بال حدود يف إيطاليا. ونشكر بخاصٍة لفرَْنِشْسَكا زوكارو  وتقديرها َدْعَم منظَّ
وأدولني ِدْغرَتَيْيه دعَمهام وإسهاَمهام يف هذه الدراسة البحثية.

 .https://f1000research.com/slides/5-1331 3. انظر الَعرْض هنا
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ة العقليَّة عند الالجئات ونساء املجتمعات امُلِضيفة الُعْنف عىل املرأة والصحَّ
ألينا ُبْتس وراِسيل َبرََدا وأنِجال بوراسا 

العنف  رات لخطر  امُلهجَّ النساء والفتيات  الجنسني فُتعرِّض  القوة واملساواة بني  الخلل يف  تتفاقم وجوه 
عليهنَّ بسبب وجوه الضعف املتعلقة بالحالة القانونيَّة واألمن االقتصادي والوصول إىل الخدمات وأحوال 
ُبل التي تقضها بها حاجات كلِّ  املعيشة. ومن املهم َفْهم عوامل الخطر والحامية وتحديدها لتحسني السُّ

من الالجئني واملجتمعات امُلِضيفة.

جميع  عىل  تعمل  لبنانية  منظمة  وهي  أبعاد،  منّظمة  أجرت 
واالستجابة  املرأة  عىل  الجنسايّن  العنف  من  الوقاية  جوانب 
له1، ومعها معهد املرأة العاملي ومقره الواليات املتحدة2، أجريا 
استطالعاً لالجئات السوريات والنساء اللبنانيات والفلسطينيات 
ة  لَفْهم تجاربهنَّ يف العنف الجنسايّن عىل املرأة ويف َدْعم الصحَّ
االستطالع  أُجِري  وقد  االجتامعيَّة.  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة 
مات خدمات  ومقدِّ أكادمييَّات  مبعاونة   2019 سنة  أيار/مايو  يف 
ة  الصحَّ وَدْعم  املرأة  عىل  الجنساين  العنف  ميدان  يف  لبنانيِّات 
مبعطياٍت  اسُتكِمَل  ثمَّ  االجتامعيَّة.  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة 
نوعية ُجِمَعت يف مناقشات دارت بني ِفرَق الرتكيز وقادة املجتمع 
وَدْعم  املرأة  عىل  الجنسايّن  العنف  ميدان  يف  ومزاولني  املحّل 
املجتمع  وأفراد  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ
ُمعوِّق  املرء ولكلِّ  الحال  لُحْسن  املحّل، وذلك لفهم تصوراتهم 

قة يف هذين القطاعني.3  وكلِّ العوامل يف تدعم الخدمات امُلنسَّ

يعانني  أنهن  منهنَّ   %90 ذكر  ُقوِبَلت،  قد  امرأة   969 بني  ومن 
وجوه ضعفهنَّ  من  أكرث  أو  واحد  بسبب  من مشكالت خطرية 
البدنية  والصحة   ،)%71( الغذايئ  األمن  انعدام   : محيطهنَّ يف 
حيث  واألمن  والسالمة   ،)%56( األرسة  من  واالنفصال   ،)%62(
دت املشاركات يف مناقشات ِفرَقة الرتكيز ِقلََّة  َيِعْشَن )50%(. وحدَّ
وجوه  يف  الرَّئيس  السبب  إنَّه  وقلن  املالية  املوارد  إىل  الوصول 
الالجئني  ومجتمعات  امُلِضيفة  املجتمعات  بني  هذه  الضعف 
واء. والعنف الجنسايّن عىل املرأة شائٌع بني هذه الفئة من  بالسَّ
ُلِث النساء إىل أنَّهن تزوجن قبل أن  السكان. فقد أشار أكرث من ثثُ
، وأكرث من ثالثة أرباع النساء الاليت  يبلغ السنة 18 من عمرهنَّ
لهن رشيك أو سبق أن كان لهّن رشيك ُقْلَن إنَّهن تعرَّضن لعنف 
العشري، ونصفهنَّ تعرَّضن لذلك يف خالل السنة املاضية. ثمَّ إن 
انطبقت  العشري  ُعْنَف  عانني  نساء  َعرَشَة  كلِّ  من  نساء  مثانية 
فالسيطرة  وأيضاً  الشديدة.4  الضائقة  معايري  عىل  حاالتهن 
الزواج  وكان  النفسانيَّة.  للضائقة  ُمِهم  َخِطر  عامٌل  القرسية 
القرسي أو زواج األطفال أحد أكرب عوامل الضائقة النفسانيَّة مع 
ضغط هائل عىل الفتيات العرائس، فكان لذلك أثر يف عالقتهن 

بالزوج وبأطفالهن يف املستقبل. 

هذا، وعدد النساء السوريات اللوايت انطبقت حاالتهنَّ عىل معايري 
اللبنانيات يف ذلك.  النساء  الشديدة أكرث عدد  النفسانيَّة  الضائقة 
وقد ُفرسِّ هذا االختالف يف ِفرَق الرتكيز فقيل إنَّه ناجم عن الضغط 
أو القلق جلبه ُمجِهٌد مايّل وأرسي، والَحرْية يف الحارض واملستقبل، 
وارتبط  الالجئ.  بصفة  املرتبط  والَوْصم  األرسة،  من  واالنفصال 
وجود مشكلٍة خطرية يف ُبعٍد واحد فقط من وجوه االستضعاف يف 
البيئة املحيطة مبعّدل أعىل بكثري من الضائقة النفسانّية الشديدة 
بالقياس إىل الاليت ليس فيهنَّ مشكالت خطرية. وكان عدد وجوه 
الضعف التي تسبب مشكالت خطرية مرتبطاً ارتباطاً قوّياً بزيادة 

معدالت الضائقة النفسانيَّة الشديدة.

التَّعِزيز  طبيعة  والسوريات  اللبنانيات  النساء  من  كّل  وذكرت 
أن  ميكن  وكيف  العقليَّة،  والصحة  البدنية  حة  الصَّ بني  املتبادل 
االعتناء  من  جسدية  علل  أو  مزمنة  بأمراض  اإلصابة  متنعهنَّ 
ة العقليَّة يف هيئة  ، وكيف ميكن أيضاً أن تظهر آثار الصحَّ بأنفسهنَّ

أعراض جسدية.

وجوه استجابة النِّساء
االستجابة  خدمات  التمسَن  الاليت  السوريات  النساء  عدد  كان 
أو  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  الحال  دعم  خدمات  وبخاصة  للعنف، 
التمسَن  اللوايت  اللبنانيات  النساء  عدد  من  أكرَث  العقليَّة،  ة  الصحَّ
ذلك، عىل أنَّ عدد النساء اللبنانيات الاليت التمسَن مزيَد التعليم 
والتدريب املهني أكرث من النساء السوريات. وكان العائق األسايّس 
الذي اعرتض البحث عن الخدمات هو أنَّ النساء إمنا مل يكن يعرفن 
إىل  يحتجن  ال  بأنَّهن  اعتقادهنَّ  ذلك  يل  حارضة،  الخدمات  أن 
الداعم  األسايس  العامل  أنَّ  ذلك  وِمْثل  العنف.  ملعالجة  خدمات 
الناس  هة بوضوح إىل  ُموجَّ الخدمات  أن تكون  اإلعانة هو  لطلب 
من مشاربهم وحاالتهم، وال سيَّام للنَّساء السوريات. وهذا متَّصل 
أن  ذلك  )مثال  وجودها  ومكان  الخدمات،  عن  اإلعالن  بكيفية 
التي  املستوطنات  من  بالقرب  أو  املدن  مراكز  يف  حارضًة  تكون 
يف  م  ُتقدَّ أن  ذلك  )مثال  هيكلتها  وكيفية  الالجئون(،  فيها  يعيش 
مراكز قامئة برأسها أو داخَل مراكز »جامعة لكلِّ الخدمات« تديرها 

الحكومة مع عدٍد من ُموِصل الخدمة اآلخرين(. 
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ْين  ليتصدَّ دينهن  يف  املؤاساة  عن  النساء  معظم  بحثت  وقد 
ي  للتصدِّ الوحيدة  املشرتكة  اآلليََّة  الصالة  فكانت  للعنف. 
الرتكيز.  وِفرَق  االستطالع  يف  املشاركات  بني  املعيشة  لصعوبة 
الروحانية  بالوجوه  األخذ  يف  تجربتها  النساء  إحدى  ووصفت 
حافة  إىل  »أصعد  قالت:  اليومية،  التجارب  لصعوبة  ي  للتصدِّ
من  شاي  كوب  وأرشب  أقُعُد  تعاىل.  الله  وأخاطب  الييوادي 
ثم  اخ،  الييصُّ وسعني  ما  وأصخ  سيجارة،  ن  وأدخِّ األعشاب، 

أعود«. 

ي لصعوبة املعيشة كانت مفيدًة يف  وقد ذكرَن أنَّ آليَّات التصدِّ
العثور عىل عمل، وإرشاك قادة املجتمع املسؤولني عن األمن 
فات  ُمخفِّ واستعامل  الرسمية،  غري  خيام  من  مستوطنات  يف 
اآلالم أو أدوية أخرى. وقال نحٌو من ثالثة أرباعهنَّ أنهنَّ طلنب 
املشورة يف ما ينبغي ِفْعُله ووجدَن دعم الحال االنفعاليَّة من 
بني منهنَّ مفيداً. وقد وصفَن البكاء أو َترْك الحبل للمشاعر  املقرَّ

بأّنهام »ال طائل دونهام« ذلك أنَّ »الَكَمَد باٍق يف النفس«. 

أبعاد إىل أن وجوه  مة  في منظَّ املَرويَّة من موظَّ وتشري األدلة 
منذ  لبنان  سكان  جميع  بني  بّينة  زيادًة  زادت  قد  الضعف 
منهم  كثري  فقد  إذ  أيار/مايو 2019،  املعطيات يف  َجِمَعت  أن 
دخلهم، وأبلغت النساء عن ارتفاع معدالت العنف الجنسايّن 
عىل املرأة والضائقة النفسانيَّة. وقد تفاقمت هذه الحال منذ 
االنفجار الذي وقع يف بريوت يف 4 آب/أغسطس 2020 ومنذ 
َع االنهيار  ت جائحة داء الُحَمة التاجية )كوڤيد 19(، فرَسُ تفشَّ
االقتصادي يف لبنان، وعزل الناجيات من العنف الجنسايّن عىل 
رات وأنظمة  املرأة مع مرتكبيه، وإنشاء حواجز مادّية بني املترضِّ
أو  الخدمات  من  كثري  ُعلِّقت  أنه  ذلك،  إىل  ويضاف   . دعمهنَّ

ُكيِّفت يف أثناء الجائحة، فضاقت ُسُبل الناجيات. 

معاين  ُعِلَمت  أن  املرّكزة  املناقشات  ِفرَق  عن  خرج  أنه  عىل 
ة  كلامت مثل الضغط والغضب، فُعرَِف أنها مرتبطة بسوء الصحَّ
العقليَّة. وقد ال يشري هذان املصطلحان يف اللغة اإلنجليزية إىل 
إىل  النساء  متيل  السياق  هذا  يف  ولكن  العقليَّة،  ة  الصحَّ نزاع 
التهوين من أعراضهنَّ بسبب الَوْصم والضغط االجتامعي عىل 
« أو كام يقال  « أو أن »تستجمعَن َعزمهنَّ ين جأَشهنَّ أن »ُتقوِّ

ي حالك(. لهنَّ بالعاميَّة )شدِّ

التَّوصيات 
مات الخدمات إىل تقديم خدمات شاملة،  ينبغي أن تسعى مقدِّ
منخفضة الكلفة أو بال تكلفة، يف العنف الجنسايّن عىل املرأة 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة، مع دعم  ويف َدْعم الصحَّ
اإلحاالت، يف أمكنة آمنة، موزَّعًة بحسب مقتى الحال )لتقليل 

ما  األطفال  ورعاية  النَّقل  تأمني وسائل  وينبغي  النَّقل(.  كلفة 
مات الخدمات  أمكن. وميكن أن ُتزاَد مسارات اإلحالة بني مقدِّ
العقليَّة والحال  ة  الصحَّ املرأة وَدْعم  الجنسايّن عىل  العنف  يف 
مناسبة  تحقيق خدمات  االجتامعيَّة، وذلك بضامن  النفسانيَّة 
النفسانيَّة  الحال  دعم  مثل  الخدمات  كانت  ما  فكثرياً  ن.  للسِّ
ن، ولكنها مل  االجتامعيَّة متاحة للبالغني الشباب ومتوسطي السِّ

ن.  تكن متاحة دوماً لألطفال واملراهقني وكبار السِّ

الهائل  الَوْصم  إىل  الرتكيز  فرقة  يف  املشاركات  أشييارِت  وقد 
مات  مقدِّ ونقص  العقليَّة،  ة  الصحَّ خدمات  بالِتامس  املتعلقة 
فيها  تحفظ  التي  اآلمنة  األمكنة  وانتفاء  الت،  املؤهَّ الخدمة 
الرعاية.  أمام  إن كل ذلك عوائق  وقلَن  املخيامت،  الرسيَّة يف 
امُلبتَدَعة، مثل  ُطُرُق املقاربة  امُلقلَقاِت  ويجوز أن تعالج هذه 
اآلمن  املادي  الحّيز  ذات  املحمول  الهاتف  خدمات  استعامل 

والحافظ للرسيَّة لتقديم الخدمة. 

وهناك حاجة إىل جلسات توسيع املدارك ملعالجة مسألة إلقاء 
اللوم عىل الناجيات )أي إلقاء اللوم عىل الناجيات من العنف 
الجنسايّن عىل املرأة يف تجربتهن امُلرَّة، وهو ما له سوء أثر يف 
تهن العقليَّة ويؤدي أيضاً إىل استمرار الَوْصم( وال يقتص  صحَّ
مات  قصدها عىل أفراد املجتمع املحّل ولكن تشمل أيضاً مقدِّ
الخدمات أنفسهم. وينبغي للفاعلني يف ميدان العنف الجنسايّن 
عىل املرأة االستمرار يف عقد جلسات توسيع املدارك عىل صعيد 
املرأة،  عىل  الجنسايّن  والعنف  الجنسانيَّة  يف  املحّل  املجتمع 
إضافًة إىل اإلقرار بالضائقة النفسانيَّة واالستجابة لها، وتقديم 
مود لصعوبة املعيشة واألحوال. وينبغي  آليات داعمة يف الصُّ
أن تشمل التَّدريباُت الِوقايَة من االستغالل واالنتهاك الجنسيَّنْي 
واالستجابة لهام، وال سيَّام يف األزمة االقتصادية الراهنة. وينبغي 
يستمرُّوا  أن  املرأة  عىل  الجنسايّن  العنف  ميدان  يف  للفاعلني 
الجسامنيَّة  وء  السُّ آثار  يف  املييدارك  توسيع  جلسات  عقد  يف 
والزواج  القرسّي  الزواج  يخلِّفها  التي  واالجتامعيَّة  والنفسانيَّة 
املبكر. وينبغي أن تتوىل الحمالت املجتمعية إزالَة الَوْصم من 
ة العقليَّة باستعامل مصطلحات  املحادثات الدائرة حول الصحَّ
لَوْصف  املتداولة  املصطلحات  أنَّ  ذلك  باألمر.  متَّصلة  محليَّة 
ان منحرفة  ة( بني هؤالء السكَّ ة العقليَّة )أو اعتالل الصحَّ الصحَّ
ن كثري من  عن املصطلحات السائدة )مثل االكتئاب(. وقد هوَّ
العقليَّة  ة  الصحَّ يف  تجاربهنَّ  من  الرتكيز  ِفرَق  يف  املشاركات 
ضغط  )مثل  ُمكنَّيات  أو  ألطَف  مصطلحات  باستعاملهنَّ 

ديد.  ة، كالقلق الشَّ باملعنى العامّي( لوصف أعراض أكرث ِحدَّ

أن  بوضوح  للجميع  الخدمات  إتاحة  ُضِمَنت  إذا  وميكن 
أفراد  وصول  دون  تحول  التي  قات  املعوِّ معالجة  عىل  ُتِعني 

https://www.fmreview.org/ar/issue66


3131 ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة َدْعُم الصحَّ نرشة الهجرة القرسية 66

www.fmreview.org/ar/issue66 آذار/مارس 2021

املهاجرات  املنازل  يف  والعامالت  والالجئات  امُلِضيف  املجتمع 
بهذه  قليلة  معرفة  لهنَّ  سيكون  منهنَّ  فكثري  الخدمات،  إىل 
مقصودة  غري  انيَّة  السكَّ فئتهنَّ  بييأنَّ  اعتقاد  أو  الخدمات 

بالخدمات. 

وأعامل التمكني االقتصادي مهمٌة العرتاض تأثري وجوه الضعف 
ما  الربامج  هذه  مثل  ُتقلِّل  أن  وينبغي  املحيطة.  البيئة  يف 
أمكن التقليل من خطر العنف الجنسايّن عىل املرأة الناتج عن 
الجنسانّية  الشؤون  يف  املرأة  َدْخل  ُينِشئه  قد  الذي  ي  امُلتحدِّ
وللعنف  للجنسانيَّة  شامل  تقدير  بإجراء  وذلك  السائدة، 
الربنامج ورصدها وتقوميها،  املرأة إلِعالِم إعداد  الجنسايّن عىل 
مع توجيٍه تقنّي من الفاعلني يف ميدان العنف الجنسايّن عىل 

املرأة.

ضعف  وجوه  الالجئات  عند  بأنَّ  اإلقييرار  املهم  من  وأخييرياً، 
مات  مقدِّ من  الدعم  لطلب  ارتياحاً  أكرث  َيُكنَّ  وقد  دة،  ُمحدَّ
ما  منه  أتني  الذي  نفسه  املرشب  من  يأتني  الاليت  الخدمات 
امت  اسُتِطيَع ذلك. ثمَّ إنَّ إرشاك األعضاء السوريات من املنظَّ
العمل  أو  األخرى،  الخدمات  أو  املدارك  توسيع  يف  اإلنسانية 
قائدات  أو  الرسميات  غري  السوريات  الخدمات  مات  مقدِّ مع 
املجتمع املحّل، لبناء الثقة مع أفراد مجتمع الالجئني، ميكن أن 

ُيِعني عىل معالجة هذه املسألة. 

apotts@gwu.edu @alina_potts ألينا ُبْتس 
عاملَُة بحوث، يف معهد املرأة العاملي

 rbarada@gm.slc.edu راِسيل َبرََدا 
مستشارٌة يف الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنسيَّنْي والعنف 
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)املساهمون يف تحرِّي اإلصابة باملرض العقّل يف مخيَّم شاتياًل لالجئني الفلسطينيِّني يف 
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ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة ُبُطرق مجتمعيَّة مقاربة َدْعم الصحَّ
ِدِمرْتُو ِنرِسيِسَيان ومارين راغونو وَهْيَدا ِريَده وغوِلَياِلمو سِكيِنيَنا

ال تسمح قيود التشغيل يف السياقات اإلنسانية دوماً بتخصيص الوقت واملوارد الكافية لألعامل التشاركية 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة. التي ال غنى عنها يف إنشاء ُطُرق مقاربة مجتمعية لَدْعم الصحَّ

الناس  استقرار  مصادَر  به  املرتبطة  وامُلرِهقات  التَّهجري  ُيقوِّض 
واالنتامء،  باملكان  والشعور  والجامعية،  الفردية  الهوية  مثل 
ة  الصحَّ َدْعم  ُيرِْجَع  أن  وميكن  واالجتامعية.  القانونية  والحالة 
العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة استعادة اإلحساس بالَعْيش 
الطبيعي، وأن يألََم الجروح الجامعية، وأن يدعم الهوية الفردية 

والجامعية. 

بنياٍت يف عالقات  ولكّن االستجابات اإلنسانية تقوم عموماً عىل 
تقدير  من  أكرث  املََواِضيعيَّة  الخربة  ر  وُتقدَّ فيها.  مساواة  ال  قوة 
يشرتك  ال  أن  ويكرث  ُتفرَض.  األحيان  بعض  ويف  املحلية  املعارف 
وتقوميها،  وتنفيذها  إعدادها  يف  بالربامج  تأثُّراً  األكرث  هم  الذين 
أماَم  حصاً  ال  املانحة  الجهات  أماَم  مسؤولة  املنظامت  وتكون 

الخدمة.  إليها  توصل  التي  باألزمة  رة  املترضِّ املحليَّة  املجتمعات 
املعتقدات  وأنظمة  للثقافات  العقليَّة،  ة  الصحَّ ميدان  ويف 
األمراض،  تصور  يف  شديٌد  تأثرٌي  القوة  )ديناميَّات(  وحركيَّات 
العالجات ووجوه  االستجابات، ومنها  َصْوغ  األعراض، ويف  ومنها 
ل يف الحال النفسانيَّة. لذلك هناك خطر متأصل يف برامج  التدخُّ
األحوال  يف  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم 
املقتضية للمعونة اإلنسانية، ويتمثل هذا الخطر بتكرار َحَركيَّاٍت 
ة العقليَّة  ل اإلنساين ورعاية الصحَّ لٍة للمشكالت لوجوه التدخُّ حامَّ
واء من خالل أ( الرتكيز عىل وجوه ضعف املهاجرين قرساً،  بالسَّ
للّشدائد  االستجابة  وَفْهم  ب(  وفاعليَّتهم،  صمودهم  وإهامل 
بطريقة مقاربٍة يف الطّب الحيوي، وُيخاَطر بذلك ِبَعدِّ املشاركني 
االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  برنامج  يف 
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املعونة  االعتامد عىل  أنظمة  إنشاء  ثمَّ  ج(  نفسانيِّني،  مرىض 
التي ُتِديم حركيَّات القوة التي ال مساواة فيها. 

بدالً من دعم  أنَّه  املخاطر  التغلُّب عىل هذه  وإحدى طرق 
الخاّصة  استجاباتها  بناء  يف  باألزمة  رة  املترضِّ املجتمعات 
أي  مجتمعية؛  مقاربة  طريقة  ُتستعَمل  أن  ينبغي  للشدائد، 
طريقة مقاربة تقوم عىل فهم أن املجتمعات ميكن أن تكون 
تشارك  أن  وينبغي  نفسها،  نفسها وتغيري  رعاية  إىل  سائقاٍت 
ة  الصحَّ لَدْعم  االستجابة  مراحل  جميع  يف  مفيدًة  مشاركًة 

العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة.  

العقليَّة  ة  لَدْعم الصحَّ هذا، وتتميِّز طرق املقاربة املجتمعية 
والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة بأنَّها:

وللتَّامسك  	 للشدائد  الجامعية  االستجابة  أهمية  تعي 
االجتامعي يف تقرير ُحْسن حال الفرد واملجتمع، 

املراعية  	 صات  التخصُّ املتعددة  الدعم  أنظمة  ل  وُتفعِّ
للمجتمعات  القامئة  القوة  امُلعتمَدة عىل وجوه  للسياق، 
املحلية املترضرة، بدالً من االقتصار عىل إيصال الخدمات 

يف االستجابة للَعْجز الناجم عن الطوارئ، 

جميع  	 يف  املحليَّة  للمجتمعات  التشاريكَّ  العمل  وتدعم 
مراحل املشاريع،

الجامعيَّة والنُُّظم  	 البنيات  أو تعزيز  وتقصد إىل استعادة 
الجامعية التي هي رضورٌة للحياة اليومية وُحْسن الحال.1 

مختلفة  درجات  سبع  للهجرة  الدولية  املنظمة  دت  حدَّ وقد 
العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  برامج  يف  املحّل  املجتمع  مشاركة  من 
اأُلَول،  الثالث  الدرجات  ا  أمَّ االجتامعيَّة.2  النفسانيَّة  والحال 
فحني ال يكون للمجتمعات املحليَّة قوة يف اتِّخاذ القرار، إّما 
ُتجَمع  أن  وإما  املعلومات  يف  املحليَّة  املجتمعات  ُتشارََك  أن 
التاليتان  الدرجات  وأما  مشاورتها.  عىل  ُيقَتَصَ  وإما  منها 
فأوالهام حني ُتشارِك املجتمعات املحليَّة يف تخطيط األعامل 
املشاركة  باسم  ُتعرَف  )وهييذه  قليلة  قوتها  تظل  ولكن 
املجتمعات  تشارك  حني  وثانيتهام  »الوظيفية«(  املجتمعية 
املشاركة  )وهي  القرار  ُصْنع  أعامل  يف  تاّمة  مشاركة  املحلّية 
املجتمع  مبِلكيَّة  الباقيتان  الدرجتان  وتتميَّز  »التفاعلية«(. 
املحّل، إذ تتحكم املجتمعات امللحيَّة يف صنع القرار وتعمل 
تكون  إذ  بالتَّمكني،  أيضاً  وتتميزان  ات،  امُلَيرسِّ عمل  الهيئات 
الحاليَّة  لحاجاتها  االستجابة  عىل  قادرة  املحليَّة  املجتمعات 
العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  برامج  أنَّ  عىل  قليل.  خارجي  بدعٍم 
إىل  دوماً  تقصد  أن  ينبغي  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال 

فون  درجات متكنٍي للمشاركة املجتمعية، وينبغي أن يكون املوظَّ
واضحني يف شأن قيودهم. 

طريقة مقاربة مجتمعيَّة يف 
ودان  بنغالديش وجنوب السُّ

وجنوب  بنغالديش  يف  للهجرة  الدولية  املنظمة  برامج   ُ وُتبنيِّ
مع  العمل  وأهميََّة  امُلستِمر  التَّشاريكِّ  التقدير  السودان رضورة 
َدْعم  قطاع  يف  الحكوميني  املصلحة  وأصحاب  املدين  املجتمع 
ألجل  وذلك  االجتامعيَّة،  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ
التي  املعارف  تبادل  ومتكني  الخدمات  إيصال  عىل  القدرة  بناء 
ة  ل يف َدْعم الصحَّ ٍل من وجوه التدخُّ ستستمرُّ بعَد كلِّ وجِه تدخُّ

العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة. 

التقريب  عىل  ألفاً   720 من  نحٌو  َر  ُهجِّ حيث  بنغالديش،  ففي 
والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعييم  ِفييرَق  تعمل  الروهينغيا،  من 
عني  النفسانيَّة االجتامعيَّة من املنظمة الدولية للهجرة مع ُمتطوِّ
مع  فيعملون  امُلِضيَفة،  واملجتمعات  الروهينغيا  من  مجتمعيِّني 
املعالجني التقليديني والزعامء الدينيني ومع غريهم. وإذ قد كانت 
دتها املجتمعات  ي لصعوبة املعيشة التي حدَّ إسرتاتيجيات التصدِّ
نن  نت االعتامد عىل الدعم األرسي واالجتامعي والسُّ املحلّية تضمَّ
الدينية املتَّبعة، فقد ركزت الِفرَق عىل تسهيل األعامل الجامعية 
واالحتفاالت.  والشعائر  الثقايف  الرتاث  ِحْفظ  عىل  امُلنصبَّة  التي 
الحوار  وتيسري  جامعية،  مطابخ  إِنشاَء  األعامل  هذه  نت  وتضمَّ
فاء، وإنشاء مركز اسمه مركز الذاكرة  األرسي، وعقد مراسم الشِّ
ملناقشة  آمنة  أحياٌز  األرسي  والحوار  املطابخ  يف  فكان  الثقافية. 
ة، ويضاف إىل ذلك، أنَّ التجمع غري الرسمي يف عمٍل  املسائل امُللحَّ
ز الشعور باالنتامء للجامعة. وقد اشتملت احتفاالت  تقليدي عزَّ
املجتمع  ألفراد  وسمحت  األجيال  بني  قوي  ن  ُمكوِّ عىل  الشفاء 
بالتفاعل مع رواياتهم التاريخية وهويتهم الثقافية واملجتمعية، 
الذاكرة  مركز  وأتاح  االجتامعي.  التواصل  فرص  بزيادة  وكذلك 
وَعرْضها  وإنتاجها  التقليدية  والِحرَف  الفنون  بجمعه  الثقافية 
الشعور  لهم  تحفظ  الروهينغيا  مجتمع  ألفراد  تشاركية  منصًة 
أجيال  ذلك يف  استمرار  تضمن  وكذلك  الثقايف،  والرتاث  بالهوية 

الشباب.

نات  وثبت أن الحفاظ عىل الهوية الجامعية والرتاث الثقايف ُمكوِّ
ة العقليَّة وُحْسن الحال النفسانيَّة  ال غنى عنها يف استعادة الصحَّ
االجتامعيَّة والحفاظ عليهام عند األفراد وعند مجتمع الروهينغيا 

األوسع.

النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ َدْعم  برامج  تؤكد  ما  وكثرياً 
الصحيَّة  الخدمات  أنظمة  بتعزيز  االستدامة  أمَر  االجتامعيَّة 
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واالجتامعيَّة. ففي جنوب السودان، حيث يحتاج سبعة ماليني 
ونصف مليون من الناس )7.5( إىل معونة إنسانية، منهم مليون 
أعشار  وسّتة  مليون  مجموع  من   )1.3( املليون  أعشار  وثالثة 
املليون )1.6( من النازحني الداخليِّني يف البلد، وال ميكن الوصول 
العقليَّة  ة  الصحَّ خدمات  يف  ان  السكَّ من  عريضٍة  فئاٍت  إىل 
يف  هّمه  للهجرة  الدولية  املنظمة  برنامج  يركز  لذلك  القامئة. 
مي  مقدِّ مبشاركة  والدعم،  واملجتمعية  األرسية  البيات  تعزيز 
الخدمات الصحيَّة واالجتامعيَّة العاملني اليوم. هذا ومع تقديم 
أمكنة تشبه  رة يف  امُلهجَّ للمجتمعات  ُمبارِشة  الربنامج خدمات 
له يف سنة 2017 لتشمل بناء  ع نطاق وجوه تدخُّ املخيامت، وسَّ
املجتمعات  ولتخدم  الحكوميِّني،  املصلحة  ألصحاب  القدرات 
الجنسانية  الشؤون  الربنامج ووزارة  امُلِضيفة. وبتعاوٍن قاَم بني 
 35 عىل  اليوَم  الربنامج  يشتمل  االجتامعية،  والرعاية  والطفل 
ُمختّصاً اجتامعياً من وزارة الدولة يف واو يف غريّب بحر الغزال، 
في املنظمة الدولية للهجرة يف  اًم لعمل موظَّ فكان عملهم متمِّ
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة. وقد أسهم  َدْعم الصحَّ
يف  بالتدريب  الِفرَقة،  لهذه  العملية  والخربة  االحرتاف  يف  هذا 
أثناء العمل الذي يجمع بني العمل االجتامعي ومهارات َدْعم 
معالجة  مثل  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ
الحاالت الفردية، واإلسعاف النفسايّن األويّل، واملشورة األساسيَّة، 

واإلحالة. 

عىل  االعتامد  بناء  عىل  هم  همَّ االجتامعيُّون  ون  املختصُّ ويركز 
الذات والَفاعليَّة عند أفراد املجتمع املحّل. فباستمرار حضورهم 
ومشاركتهم اكتسبوا ثقَة قادة املجتمع املحّل وأفراده، ففسح 
وتعاطي  املبكر  الحمل  مثل  املهمة،  املواضيع  ملناقشة  ذلك 
املخدرات والعنف بني الشباب، ولإلحالة إىل الخدمات املناسبة 

عند الرضورة. 

ة  الصحَّ َدْعييم  فو  وموظَّ االجتامعيُّون  ون  املختصُّ ويتشارك 
تيسري  عىل  العمل  يف  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة 
ومناطق  امُلِضيفة  املجتمعات  يف  األجيال  بني  الحوار  جلسات 
الوطنية  امت  املنظَّ وإما مبعاونة  إما مبارشًة  فيعملون  العودة، 
ص  ُيخصَّ مثلام  األمكنة  من  باب  للشَّ ص  وُيخصَّ الحكومية.  غري 
ن من  ن للتعبري عن مظاملهم، مثل ما يلقاه كبار السِّ لكبار السِّ
عدم االحرتام والتواصل داخل نظام األرسة، وما يلقاه الشباب 
وُيكرِّر  وقتاً  ينجح  ليك  يقتيض  إمنا  العمل  وهذا  اإلهامل.  من 
مع  العمل  إنَّ  ثمَّ  نفسها.  واملجتمعات  األرس  زيارة  فون  املوظَّ
الصحية  الرعاية  في  موظَّ من  وغريهم  االجتامعيِّني  ني  املختصِّ
والخدمات االجتامعية يضع األساس للمشاركة املجتمعية التي 
ة العقليَّة والحال  يسوقها التَّمكني يف إعداد الربامج لَدْعم الصحَّ
املعارف  وُتتَبادل  ثمَّ  من  املوارد  فُتنَقُل  االجتامعيَّة،  النفسانيَّة 

مع الفاعلني الوطنيِّني فيسرتُّون يف تقديم الخدمات مبجرّد خروج 
الرشكاء يف املعونة اإلنسانيَّة.

والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ لَدْعم  املجتمعيَّة  املقاربة  فطريقة 
النفسانيَّة االجتامعيَّة رضورٌة يف دعم ُصُمود األفراد واملجتمعات 
ة  الصحَّ َدْعم  إتاحة  التَّهجري، ورضورٌة يف  سياقات  وفاعليَّتهم يف 
العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة للناس من مشارب مختلفة 
ْعم ُخُلقّياً ومالمئاً للثقافة ومستداماً، ثمَّ هي رضورٌة يف  ليأيت الدَّ
معالجة ُحْسن الحال النفسانيَّة االجتامعيَّة عند الفرد واملجتمع 
التي  األوسع  واالقتصادية  والسياسية  االجتامعية  البنيات  داخَل 
الطوارئ وبنيات  أن سياقات  رين. وصحيٌح  امُلهجَّ َعْيِش  تؤثر يف 
َدْعم  مقاربة  عىل  تحثُّ  ال  أن  يكرث  عموماً  اإلنسانيَّة  املعونة 
بُطُرق مجتمعيَّة،  االجتامعيَّة  النفسانيَّة  والحال  العقليَّة  ة  الصحَّ
الفاعلون  دخل  إذا  ِفعُله  ممكناً  يظلُّ  املجتمعيَّ  عَم  الدَّ ولكنَّ 
إعداد  أن يتحقق يف  املحليَّة وضمنوا  املجتمعات  العمل مع  يف 
الربامج ما ُيعربِّ عن حاجات املجتمعات املحليَّة نفسها ومواردها. 

contactpss@iom.int  @metonimia غوِلَياِلمو سِكيِنيَنا 
ة العقليَّة واالستجابة النفسانيَّة  رئيٌس، يف القسم العاملي للصحَّ

االجتامعيَّة والتواصل بني الثقافات 

 contactpss@iom.int مارين راغونو 
ة العقليَّة واالستجابة النفسانيَّة  مستشارٌة، يف القسم العاملي للصحَّ

االجتامعيَّة والتواصل بني الثقافات

 dnersisian@iom.int ِدِمرْتُو ِنرِسيِسَيان 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة،  مدير برنامج َدْعم الصحَّ

يف بنغالديش

 hrieder@iom.int َهْيَدا ِريَده 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة،  مديرة برنامج َدْعم الصحَّ

يف جنوب السودان 

مة الدوليَّة للِهجرَة  من املنظَّ

 IASC Community-Based Approaches to MHPSS Programmes:  .1 
 A Guidance Note

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة: مذّكرة  )طرق املقاربة املجتمعية لَدْعم الصحَّ
إرشادية(  

bit.ly/IASC-MHPSS-community-based
 IOM )2019( Manual on Community-Based MHPSS in Emergencies and .2

 Displacement
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة املجتمعيِّ يف الطوارئ والتَّهجري( )دليل َدْعم الصحَّ

www.iom.int/mhpsed 
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ِة العقليَّة والحاِل النفسانيَّة االجتامعيَّة النَّشاُط الَبَدينُّ وَدْعُم الصحَّ
سيمون روزِْنَبْوم وأَلْستا أَْيَجا وِلْسيل سنايدر وأجَوْنغ واِرَيا وُهْويل كوِليِسن وصابرينا إرُمهِسَيا وَدْيِڤي ڤانَكمبُفرت

ة  النَّشاط البديّن )ومنه الرياضة( إسرتاتيجية مبنيَّة عىل األدلَّة ولكنها غري ُمَقرِّ بها يف حامية َدْعم الصحَّ
رين. العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة وتعزيزها بني امُلهجَّ

يتزايييد يف العييامل رسيعيياً اإلقييرار بالعالقيية بييني الصحيية البدنييية 
والصحيية العقلييية وُحْسيين الحييال النفسييانيَّة االجتامعيَّيية. وإذ 
قييد كانييت الصحيية العقلييية، مثييل الصحيية البدنييية متاميياً، 
مسييألًة شيياملة كان لعييدٍد كثييري ميين القطاعييات والهيئييات 
والجهييات الفاعليية لهييا شييأٌن يف تحقيييق النتائييج املثييىل يف هييذا 
رييين. وتتزايييد يف البيئييات ذات املييوارد العالييية  امليييدان للُمهجَّ
بالنَّشيياط  ييني  متخصصِّ مزاولييني  إدميياج  وجييوه  واملنخفضيية 
دة  البييدين مييع تدريييٍب عييىل الصحيية العقلييية يف ِفييرَق ُمتعييدِّ
ز ُحْسيين حييال الصحيية العقلييية والحييال  صييات ُتعييزِّ التخصُّ
مامثليية  فييرص  يف  النظيير  ويجييب  االجتامعيَّيية.  النفسييانيَّة 
رييين ميين أجييل تعظيييم األثيير املحتمييل للنشيياط البييدين  للُمهجَّ
يية العقليَّيية والحييال  ميين حيييث هييو إسييرتاتيجيَّة لَدْعييم الصحَّ

النفسييانيَّة االجتامعيَّيية. 

وكثييرياً مييا ُينَظيير إىل النشيياط البييدين1 عييىل أنييه ركييٌن يف 
الوقاييية ميين األمييراض غييري السييارية وعالجهييا، ومييع ذلييك 
ييرون  ان اسييتضعافاً يف جميييع العييامل، ومنهييم امُلهجَّ فأكييرث السييكَّ
قييني ميين ذوي االحتييياج، كثييرياً مييا يكونييون  والنِّسيياء واملعوَّ
أبعييد مييا يكييون ميين الوصييول إىل النشيياط البييدين يف الربامييج أو 
إىل البنييية التحتييية أو الفييرص. عييىل أنَّ هنيياك قيميية واضحيية 
نييات  نيياً َديَدنّييياً ميين مكوِّ ييل النشيياط البييدين ُمكوِّ يف َجْعييل تدخُّ
يية العقليَّيية  رعاييية الصحيية العقليَّيية –مثييل إيصييال َدْعييم الصحَّ

رييين. والحييال النفسييانيَّة االجتامعيَّيية– عنييد امُلهجَّ

بيية للوقاييية ميين  هييذا، والنَّشيياط البييدين إسييرتاتيجية ُمجرَّ
وجييوه االضطييراب العقييّل وعالجهييا، ولتعزيييز ُحْسيين الحييال 
امعيية. وهييذا  والتَّواصييل االجتامعييي، ولتعزيييز الشييعور بالجَّ
يشييمل تخفيييف عييبء االضطييراب العقييّل بتخفيييف أعييراض 
االكِتئيياب والَقَلييق والُفَصييام واْضِطييراِب الَكييرِْب التَّييايل للرَّْضييح 
ووجييوه اضطييراب يف اسييتعامل املييواّد.2 وتشييري األدّليية إىل أنييه 
ته أقييّل  يف فوائييد الصحيية العقليَّيية نييوع النشيياط البييدين أو ِشييدَّ
أهميييًة ميين جمليية الوقييت الييذي ُيقييَى فيييه. وميين العوامييل 
الرَّئيسيية أيضيياً وضييع التمتُّييع يف األولوييية، وتعزيييز الكفيياءة 
الذاتييية )إميييان الفييرد بقدرتييه عييىل تحقيييق أهييداف أداٍء 
معّينيية(، والتفضيييل الشييخيص، وهييذه ُمِشييريات إىل مشيياركة 

طويليية األمييد يف النشيياط البييدين. 

يية  الصحَّ َدْعييم  للهجييرة دليييٌل يف  الدوليَّيية  ميية  هييذا، وللمنظَّ
العقليَّيية والحييال النفسييانيَّة االجتامعيَّيية املجتمعيييِّ يف الطييوارئ 
ياضيية واللَّعييب.3 وُيَقييرُّ فيييه  يحتييوي عييىل فصييٍل مخصييوص بالرِّ
ا جييزءاً ميين دعييم  أن النشيياط البييدين والرياضيية ميكيين أن ُيعييدَّ
املجتمييع واألرسة )وهييام الطبقيية الثانييية ميين الهييرم الييذي ذكرتييه 
يية العقليَّيية  اللجنيية الدامئيية املشييرتكة بييني الهيئييات يف َدْعييم الصحَّ
ييز غييري  املركَّ عييم  الدَّ النفسييانيَّة االجتامعيَّيية(، وميين  والحييال 
امُلتخّصييص )وهييو يف الطبقيية الثالثيية(، وميين الرعاييية املتخصصيية 
يية العقليَّيية والحييال النفسييانيَّة االجتامعيَّيية أيضيياً  بَدْعييم الصحَّ
)وهييي يف الطبقيية الرابعيية ميين هييرم اللجنيية الدامئيية املشييرتكة 
بييني الهيئييات(.4 وميكيين أن تكييون ألعيياب املهاجرييين وأنشييطتهم 
البدنييية جييزءاً مهيياًم ميين ماضيهييم وأن ُتسييِهم يف ِحْفييظ الثقافيية 
ييفاء. وأيضيياً ميكيين  واالّتصييال برسدّيييات امُلسييتقَبل يف األمل والشِّ
أن يكييون للرياضيية والنشيياط البييدين شييأن مهييّم يف اندميياج 

رييين يف املجتمعييات. امُلهجَّ

هييذا وإضافييًة إىل تخفيييف أعييراض وجييوه االضطييراب العقييّل، 
ُتظِهيير أدّليية ناشييئة أن النَّشيياط البييدين يقييي ميين النوائييب 
يية العقليَّيية. وأمييا األطفييال امُلعرَّضييون  املسييتقبلية ميين سييوء الصحَّ
الرياضيية  يف  مشيياركتهم  فتعييد  بالطفوليية،  ضائييرة  ألحييداٍث 
يف  العقييّل  االضطييراب  وجييوه  ميين  لهييم  واقيييًة  الجامعييية 
املسييتقبل. ومياثييل ذلييك أنَّ املشيياركة يف الرياضيية ُمَقييرٌّ بأنهييا 
بالغيية يف األهمييية يف الُعُمييد السييّتة لتنشييئة طفولييية َحَسيينة: 
والرحميية  والصييالت،  والشييخصية  بالنفييس  والثقيية  الكفيياءة 
والتعلُّييم. ويضيياف إىل ذلييك اإلسييهام يف التنمييية االجتامعييية 
واالنفعالييية لألطفييال يف جميييع األعييامر فيييام لييه تعلُّييق بحييل 
النِّييزاع ومبييادئ اإلنصيياف وتنمييية َمَلكيية املبييادرة والقيييادة 

والتواصييل غييري العنيييف. 

ة العقليَّة والحال  النشاط البدين وَدْعم الصحَّ
النفسانيَّة االجتامعيَّة وسياقات املعونة اإلنسانية

الروهنغيييا يف بنغالديييش: َوَجييَد تقدييير رسيييع أُجييِري يف ُكْكييس 
دوا النشيياط البييدين  بييازار سيينة 2019 أنَّ الجئييي الروهنغيييا حييدَّ
بأنييه إسييرتاتيجية نفسييانيَّة اجتامعيَّيية أعانتهييم عييىل تخفيييف 
نقييص  الضائقيية.5 وكان  عيين  تعبييري محييل  »التوتيير«، وهييو 
ات( أكييرب عائييق أمييام امُلشييارَكة  املييوارد )ومنهييا األمكنيية وامُلعييدِّ
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عييىل الرغييم ميين الدعييم القييوي للنشيياط البييدين ميين 
قييادة املجتمييع املحييّل. وأيضيياً فقييد كان الوصييول ُمقيَّييداً 
قييني ميين ذوي االحتييياج  لجامعييات محييّددة، ومنهييا املعوَّ
وكبييار السيين النسيياء )وذكييرت النسيياء بسييبب املخيياوف 
التقدييير  تقرييير  م  الثقافييية(. ويقييدِّ األمنييية واملواقييف 
يية العقليَّيية والحييال  توصيييات ملوصييل خدمييات َدْعييم الصحَّ
النفسييانيَّة االجتامعيَّيية، ومنهييا إبييراز األلعيياب واألنشييطة 
يية  الالئقيية بالثقافيية، وضييامن تدريييب موظفييي َدْعييم الصحَّ
فوائييد  عييىل  االجتامعيَّيية  النفسييانيَّة  والحييال  العقليَّيية 
النشيياط البييدين وعييىل إدراكهييم إياهييا، واسييتعامل األمكنيية 
الصالحيية للنسيياء واألطفييال ُتقييّدم فيهييا برامييج نشيياط بييدين 

يية لهاَتييني الفئتييني.6  ُمخصصَّ

كالميب أَْيد:
ألجييل  للرياضيية  ربحييية  غييري  منظمييٌة   )ClimbAid(  
يياًل يف  خييور تدخُّ التنمييية، تسييتعمل محيياكاَة تسييلُّق الصُّ
يية العقليَّيية والحييال النفسييانيَّة االجتامعيَّيية.  حييال الصحَّ
ى »الصخييرة  ويشييتمل برنامجهييم يف لبنييان عييىل مييا يسييمَّ
املتدحرجيية«، وهييو هييي جييدار تسييلُّق ُمتحييرِّك يتيييح 
يية العقليَّيية والحييال  امُلِعييني عييىل َدْعييم الصحَّ التسييلُّق 
البدنييية  األنشييطة  ميين  وغييريه  االجتامعيَّيية  النفسييانيَّة 
ومجتمييع  املحلييينيِّ  ان  السييكَّ ميين  والشييباب  لألطفييال 

الالجئييني. وُتلِقييي النتائييج األولييية لتقويييم برنامييج كالميييب 
أَْيييد الضييوَء عييىل إسييهامه يف تعزيييز عالقييات أحسييَن بييني 
ييز  ى وجييوه التحيُّ الالجئييني واملجتمعييات امُلِضيفيية، إذ يتحييدَّ

الجنسييايّن ويزيييد الكفيياءة الذاتييية.

العالج بالركمجة:
 تسييتعمل الركمجيية )أي ركييوب املييوج( للفئييات السييكانية 
يية والتَّمكييني واإلرشيياد  املسييتضعفة يف العييامل لتعزيييز الصحَّ
مبييادئ  املشيياركة. فمييع  املجتمعييي وإقاميية  واإلدميياج 
برامييج العييالج بالركمجيية والتعلُّييم منهييا وإنشيياء املنظميية 
الدولييية للعييالج بالركمجيية7 نشييأ أسيياٌس لوضييع برامييج 
يية العقليَّيية،  النشيياط البييدين التييي لهييا أهييداف يف الصحَّ

وأسيياس لقويييم هييذه الربامييج وتوسيييع نطاقهييا. 

نادي أرِسَنل لكرة القدم ومنظمة إنقاذ الطفل:
 Coaching for( ُأنِشييئ برنامييج كوتشيينغ فييور لَْيييف  
Life(، وهييو نتائييج مشيياركة بييني فريييق كييرة قييدم محييرتف 
ميية غييري حكومييية، اسييتجابًة لبحييٍث أجرتييه منظميية  ومنظَّ
يية  إنقيياذ الطفييل، فييكان الربنامييج إسييرتاتيجية يف َدْعييم الصحَّ
العقليَّيية والحييال النفسييانيَّة االجتامعيَّيية ملعالجيية العواقييب 
السيييَّئة بعييد تعييرُّض األطفييال للتوتُّيير تعرُّضيياً ُمَتامدييياً. 
وقييد ُجييرِّب املييرشوع أّول مييرة يف األردن وإندونيسيييا، 

مة كالميب أَْيد يف سعدنايل بوادي البقاع يف لبنان.  تسلٌُّق بقصد َدْعم الحال النفسانيَّة االجتامعيَّة تجريه منظَّ
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وهييو يسييتعمل كييرة القييدم إلعانيية األطفييال عييىل تنمييية 
مهاراتهييم يف إدارة االنفعيياالت والتواصييل واتِّخيياذ القييرار 

وتقدييير الييذات حييق قدرهييا وتدبييري الحييال يف النِّييزاع. 

املنافسة يف مقابلة امُلشارَكة يف أوغندا: 
ليييس كّل برامييج الرياضيية التييي غرضهييا التنمييية تأثييرٌي 
النفسييانيَّة  واملخرجييات  العقليَّيية  يية  الصحَّ عييىل  َحَسيين 
التنافييس  القييدم  كييرة  دوري  أنَّ  تبيينيَّ  إذ  االجتامعيَّيية. 
يية العقليَّيية  يف شيياميل أوغنييدا كان لييه أَثييُر سييوٍء يف الصحَّ
لييألوالد املشيياركني. وتلقييي التوصيييات الناتجيية عيين ذلييك 
الضييوَء عييىل الحاجيية إىل تحسييني القييدرات املحلييية وتوفييري 
املييوارد للنشيياط البييدين الرتفيهييي غييري التنافييس، وعييىل 
بييني الرياضيينيِّ  أهمييية أن ُيدَمييَج يف الربنامييج َتدريييُب امُلدرِّ
يية العقليَّيية والحييال  واملحرتفييني الرياضيِّييني عييىل َدْعييم الصحَّ

النفسييانيَّة االجتامعيَّيية.8

سة األوملبيَّة لالجئني: امُلؤسَّ
َسييتها سيينة   )The Olympic Refuge Foundation( أسَّ
2017 اللجنيية األوملبييية الدولييية حّتييى تدعييَم بالرياضيية 
الحامييية والتنمييية والتمكييني عنييد األطفييال والشييباب 

ة الرياضيية  املسييتضعفني. فييكان ميين ذلييك أن نشييأت )ُعييدَّ
ألجييل الحامييية: إعييداد الربامييج مييع الشييباب يف مواضييع 
د الهيئييات بييني  التَّهجييري9( وكانييت نتيياج تعيياوٍن متعييدِّ
مفوضيَّيية الالجئييني واللجنيية األوملبييية الدولييية ومنظمة أرض 
النَّيياس )Terre des Hommes( ُأِقيييَم لتطوييير مييورٍد عمييّل 
يين امُلخرَجييات  للمزاولييني العاملييني يف الرياضيية حتَّييى تتحسَّ
ة  للشييباب الذييين يعيشييون حييال التَّهجييري. وتتضّميين الُعييدَّ
كاًل إرشيياداً نظرييياً وإرشيياداً عميياّلً خطييوة خطييوة. وبعييد 
 )Think Tank( ة، ُأطِلييَق بيييت األفييكار نجيياح تطوييير الُعييدَّ
سيية األوملبيَّيية لالجئييني يف متوز/يوليييو 2020.  التابييع امُلؤسَّ
وُقِصييد بييه إىل توضيييح شييأن الرياضيية ميين حيييث هييي 
يية العقليَّيية  إسييرتاتيجية قامئيية عييىل األدليية لَدْعييم الصحَّ
والحييال النفسييانيَّة االجتامعيَّيية للصحيية، مييع دعمهييا توليييد 
سيية  األدليية واملييوارد. ويشييتمل بيييت األفييكار التابييع امُلؤسَّ
األوملبيَّيية لالجئييني ممثِّلييني عيين ميادييين متنّوعيية، ومنهييا 
صييات  والتخصُّ الطييوارئ،  وسييياقات  الدولييية  التنمييية 
الرسيرييية )مثييل الطييب النفييس، وعلييم النفييس، والعييالج 
وحامييية  األعضيياء(،  يف  التمرييين  ووظائييف  الطبيعييي، 
الطفييل، والتعليييم، وبرامييج مييا بعييد الّنييزاع. ويف هييذا التنوع 
فرصييٌة إلسييقاط كثييري ميين امُلنَعييزاَلت القطاعييية املعروفيية 

»حنَي أركب املَْوَج ينصف ذهني عن كلِّ يشٍء آخر«. قالها عل، وهو الجئ سورّي ابن 16 سنة يركب املَْوج يف جية بجنويّب بريوت.
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يف السييياقات اإلنسييانية، وسييُيِعني عييىل تحقيييق نتائييج 
ملموسيية ذات قييّوة كامنيية شييديدة التَّأثييري. 

ة  إدماج النشاط البدين يف قلب َدْعم الصحَّ
العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة

العقليَّيية  يية  الصحَّ َدْعييم  ميييدان  يف  للمزاولييني  ممكييٌن 
الرياضيِّييني  واملزاولييني  االجتامعيَّيية  النفسييانيَّة  والحييال 
أن  ييرة  امُلهجَّ املحليَّيية  امُلجتمعييات  يف  يعملييون  الذييين 
يجعلييوا القييّوة الكامنيية للنشيياط البييدين عييىل حامييية 
النفسييانيَّة  الحييال  وُحْسيين  العقليَّيية  يية  الصحَّ وتعزيييز 
ييُرق. أولهييا،  ة ميين الطُّ االجتامعييية– أعظييَم مييا تكييون بعييدَّ
يية العقليَّيية  أنييه كييام ينبغييي تدريييب مييزاويل َدْعييم الصحَّ
والحييال النفسييانيَّة االجتامعيَّيية عييىل املبييادئ األساسييية 
لتعزيييز النَّشيياط البييدين، ينبغييي تدريييب املهنيييني الذييين 
عييىل  الرياضييية  والربامييج  البييدين  النَّشيياط  يوصلييون 
املبييادئ واملهييارات األساسييية يف األقييّل لدعييم الحييال 
النفسييانيَّة االجتامعيَّيية األساسييية، وميين ذلييك اإلسييعاف 
األويل النفسييايّن. وثانيهييا، أنييه ُيحَتيياج إىل قييدٍر أسييايس 
ميين البنييية التحتييية لتقديييم إليصييال األنشييطة البدنييية 
والربامييج الرياضييية وضييامن أن ال ُيهَمييل أكييرث النيياس 
يير فيييام  اسييتضعافاً. وثالثهييا، أّن ميين الييرضورة أن ُيفكَّ
النشيياط  ييع خدمييات  ُتوسَّ الشييبَّان األصحيياء وأن  بعييَد 
قييني ميين ذوي االحتييياج،  البييدين لتشييمَل النسيياء واملعوَّ
وذلييك بأمييان وبوجييه مناسييب. وآخرهييا، أنييه ميكيين أن 
يييىص–  يتيييح النشيياط البييدين –والرياضييات الجامعييية خصِّ
فرصييًة لإلرشيياد ومسيياراٍت لُسييُبل املعيياش التييي ينبغييي 
النظيير فيهييا عنييد َوْضييع برامييج النشيياط البييدين بغيييَة 
يية العقليَّيية والحييال النفسييانيَّة االجتامعيَّيية.  َدْعييم الصحَّ
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من موضع إىل مكان: نظرات ميدانّية يف تكيُّف األمكنة الصالحة لألطفال يف زمن 

داء الُحَمة التاجية )كوڤيد 19(
َجْهنا ِمِتزِْلر وإمييلني غابريل وفريدا ميويبي وِكِڤن َساِڤج

صحيٌح أن داَء الُحَمة التاجية )كوڤيد 19( ال ُيَرى منه اليوَم خطر عىل األطفال، ولكّن آثارَه غري امُلباِشة، 
من حيث جائحِته، يف َعْيشهم وُحْسن أحوالهم النفسانيَّة االجتامعيَّة قد تكون عميقة. ولذلك ميكن أن 

تكون األمكنة الصالحة لألطفال أعظم شأناً، وال سّيام يف سياقات التَّهجري املهلهلة. 

يل  األمكنية الصالحية لألطفيال هيي إحيدى أكيرث وجيوه التدخُّ
ريين  واملهجَّ الالجئيني  األطفيال  َدْعيمِ  يف  اتِّخياذاً  اإلنسيايّن 
آمنية  مادّيية  أحيياٌز  ُتفَتيُح  ففيهيا  بهيم وحاميتهيم،  والعنايية 
ومسيتقرة لألطفيال يكونيون فيهيا يف حيال حسينة ويبلغيون 
مين التنميية مبلغياً عظيياًم. وتتمثيل األهيداف األساسيية مين 
األمكنية الصالحية لألطفيال يف تعزييز حسين الحيال النفسيانية 
االجتامعّيية عنيد األطفيال، لتكيون مبنزلية آلييٍة تقيي من سيوء 
املعاملية واالسيتغالل والعنيف، ولتحشيد الجامعيات يف دعيم 
األطفيال ورعايتهيم وحاميتهيم.1 ولألمكنية الصالحية لألطفيال 
إصيداراٌت محمولية، إال أنهيا كثيرياً ميا تكيون ثابتية ال تتغيرّي؛ 
مياّم  الحير  واللعيب  املنظمية  األنشيطة  مين  جمليٌة  ففيهيا 
يحيّث األطفيال عيىل إنشياء روابيط قوّيية بأقرانهيم وبالبالغني، 
ويعيّزز مهيارات القيراءة والكتابية الوظيفية، ويحّسين أحوالهم 

االجتامعيية.  النفسيانية 

ة  عيىل أّن ميا ُدِرَج بيه مين منياذج إعيداد الربامج يف َدْعيم الصحَّ
لسيياقات  ُيعيدَّ  مل  االجتامعيَّية  النفسيانيَّة  والحيال  العقليَّية 
األوبئية، مثيل إيبيوال أو جائحية داء الُحَمية التاجيية )كوڤييد 
19(، إذ ُيؤَخيُذ يف هيذه السيياقات بتدبري الصحية العامة امُلنِقذ 
للحيياة بغييَة تقلييل انتقال عدوى اليداِء فُترَضُب قيوٌد شيديدٌة 

عيىل الحركية والتفاعيل االجتامعيي وإيصيال الخدميات.

ويف ُلّجية جائحية الُحَمة التاجيَّة )فيريوس كورونا(، حيث يضطرُّ 
يل مبثيل األمكنية الصالحية لألطفيال إىل َوْقيفِ العميل  يف التدخُّ
يياٌت مل  بسيبب خطير انتقيال العيدوى، َيعيرتُض املزاولينَي ُمتحدِّ
تعرتضهم أشيّد منها قّط، يف أخذ أحسين السيبل إىل َدْعم ُحْسن 
يات  األحيوال النفسيانية االجتامعية عنيد األطفيال، وأّول امُلتحدِّ
عيم مين ُبْعيد. وميا زلنيا نسيأل أنفسينا كييف ننقل  وسيائل الدَّ
َمية األصليية لنيامذج إيصيال الخدميات هيذه املبنيَّية عىل  امُلقدَّ
املوضيع إىل سيياق داء الُحَمية التاجيية )كوڤييد 19(؟ وكييف 
ميكين أّن ُنحيوِّل املوضيع املادي إىل ميكان مفاهيمّي من شيأنه 
أن يفيي باألهيداف األصليية والنتائيج امُلثبَتة2 لألمكنية الصالحة 
ز حسين الصحية العقليية والحال  لألطفيال؟ هيل ميكين أن ُيعيزَّ

النفسيانية االجتامعيية عنيد األطفيال، ميع تخفييف األخطار يف 
انتقيال عيدوى داء الُحَمية التاجية؟ 

األمكنية  يف  ذليك  تحقييق  وكيفّيية  إميكان  َسيربْ  يف  فرَشَعنيا 
الصالحية لألطفال )يف برنامج االسيتجابة لالجئيني يف غرب النيل 
بأوغنيدا( ضمين تجربية عشيوائية مراقبية ابتدأت سينة 2018. 
وميع إعيالن الجائحية يف شيهر آذار/ميارس سينة 2020، أميرت 
الحكومية األوغنديية بإغالق كّل املؤسسيات التعليميية مبا فيها 
مين أمكنية صالحة لألطفال. ومل يسيمح إال باسيتمرار الخدمات 
التيي ُتعيدُّ يف اليرضورات وُمنقَذات الحياة. وإّنيا اآلن معتمدون 
عيىل عملنيا الراهن يف تقريير أفضل السيبل إىل تكييف األمكنة 
الصالحية لألطفيال حّتيى تعاليج الحاجيات الحالّيية يف الصحية 
العقليية والحيال النفسيانية االجتامعيية عنيد األطفيال وأرسهم 
بسيبب داء الُحَمية التاجيية )كوڤيد 19( ويف سيياقه. ومن هذه 
التجربية أخرجنيا أربيع جميٍل مين التوصييات يف تكيييف وضع 
الرباميج لألمكنية الصالحية لألطفيال، ويف تحدييد ُطيُرق التعلُّيم 
املختلفية امُلسيتعَملة أو التيي ميكين أن يبلغهيا األطفيال داخيَل 

املحلية.  املجتمعيات 

ُحْسن حال امُلراِعني 
مُبرِهقياٍت جدييدة  وامُلراِعيني  األطفيال  ُليث  ثثُ مين  أكيرث  أخيرَب 
ترهيق املراعيني أو متيسّ الرعايية يف جائحية داء الُحَمية التاجية 
الحيدود  الكنائيس وإغيالق  إغيالق  )كوڤييد 19(. ومين ذليك 
وانتفياء  السيودان(،  جنيوب  إىل  العائديين  حركية  )فُقيِّيدت 
األمين االقتصيادي، وقّلية السيلع املادّيية لدعم قضياء الحاجات 
األساسيية، وانتفياء الدعيم مين األقيارب، والخيوف مين الُحَمية 
التاجيية نفسيها. وأيضياً فقيد ذكير امُلراُعيون ُمرِهقياٍت جدييدًة 
األطفيال  لقياء  قيلَّ  إذ  عليهيم  التاجيية  الُحَمية  داء  جلبهيا 
أصدقاَءهيم. وأكيرث ميا ُذِكيَر مين امُلرِهقات اثنتيان: قّلية الغذاء 

وقّلية التعلييم.

ففيي غيرب النيل، قد َنَظيَم املوظفون املحليون أنشيطة متنقلة 
تعينهيم عيىل مين بليوغ امُلراِعيني وأطفالهيم يف املخييامت، مع 
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التيزام إجراءات السيالمة والتباعد الجسيدي. ويقيّدم للُمراعنَي 
جلسيات يف الطيرق الحسينة لرتبيية األطفيال، مّتبعيني دلييَل 
لشيؤون  األوغنديية  اليوزارة  عين  الصيادر  األطفيال  تربيية 
تربيية  ووحيدَة  االجتامعيي،  واإلمنياء  والعميل  الجنسيانية 
مية الرؤيية العامليية. وحيني ُسيِئَل امُلراُعيون  األطفيال يف منظَّ
ليون أن يأُخيَذ فيهيا  واألطفيال عين طريقية التعلُّيم التيي يفضِّ
التعلييم يف زمين داء الُحَمية التاجيية، وأكيرث ما ذكيروا اإلذاعة، 
عيىل أّن الكتيب وامليواد املطبوعية غليب ذكرهيا أيضياً. لذليك 
ميكين أن يكيون البيثُّ اإلذاعيّي وسييلة ُمِعينيًة َيبليُغ أثرهيا 
مبلغياً عريضياً يف إمضياِء ميا هيو حسيٌن مين رسيائل إىل اآلباء 
واألمهيات يف تربيية أطفالهيم، ويف إزالية كّل َوْصيٍم أو أخبياٍر 
مغليوٍط فيهيا عن داء الُحَمية التاجية. وميكين أن يحوَي البثُّ 
اإلذاعيي أخبياراً عن داء الُحَمية التاجية، والوقايية من العنف، 
ورعايية امليرء نفسيه وتنّبيه الفيؤاد مليا يحييط بيه، والرياضية 
التيي يوّجيه فيهيا فاعلهيا نفسيه بنفسيه، والتامريين البدنيية، 
القيراءة والكتابية والحسياب. وإذ قيد  وأنشيطة وظيفّيية يف 
كان ربيع امُلسيتطَلعني فقيط عندهيم مذيياع يف منازلهيم، كان 
مين اليرضورة أن ُتيوزَّع املذايييع وتوضيع برناميج صيانية لهيا. 
يعَ ميا يجيري الييوَم مين حميالت تزوييد األرس  وميكين أن ُيَوسَّ
التيي َيُعولهيا أطفيال مبذايييع، لتشيمَل َدْعيَم بليوغ أهيداف 
مخييم  يف  األطفيال  كّل  إلفيادة  لألطفيال  الصالحية  األمكنية 

االسيتيطان. وأيضياً ميكين أن ُيدَخيَل يف هيذه الحميالت إيصاٌل 
مبيارِشٌ للميواّد إىل األرس، مثيل املعلوميات وامليواد التعليميية 
النفسيانية  للحيال  امُلحّسين  اللعيب  ُعيَدد  أو  والتواصليية 
االجتامعيية، وذليك لتكيون مصاحبيًة لألنشيطة التيي يقودهيا 

. ٌ يف أثنياء البيثّ ُمييرسِّ

الدعم املجتمعي لألرَُس
بسيبب  الييوَم  املحيّل  املجتميع  إىل  الوصيول  صعوبية  ميع 
َبيت مين أجيل داء الُحَمية التاجيية )كوڤييد  القييود التيي رُضِ
19(، ميا تيزال عيّدة مين الجامعيات املجتمعيية تبيذل الجهيد 
لتقلييل انتقيال عيدوى اليداء ولتعييني األرس التيي تحتياج إىل 
دعيم حالهيا النفسيانية االجتامعيية دعياًم عاّماً وحيال صّحتها 
العقليية دعياًم مختّصاً. ومل ييزل العاملون الصحييون املدربون 
رسيائل  فينيرشون  معياً  يعمليوَن  املجتمعييون  واملتطوعيون 
فيهيا أخبيار داء الُحَمية التاجيية. وميكن توسييع هيذه املبادرة 
ة  لتطويير ونيرش رسيائل فييام يصليح لألطفيال من َدْعيم الصحَّ
يف  الجهيد  وبيذل  االجتامعيَّية،  النفسيانيَّة  والحيال  العقليَّية 
تعزييز قيدرات الجامعيات يف املجتمعيات املحلّيية وقيدرات 
لجيان حاميية الطفيل، والقيادة الدينييني الذين يعمليون أصاًل 
يف نيرش املعلوميات بغيَة َمنِع انتشيار الُحَمية وُمعالجِة الَوْصم 

واملفاهييم املغليوط فيهيا. 

أُغِلَقت املدارس يف أوغندا بسبب الجائحة، فأقاَم املعلِّمون الصفوف يف البيوت حتَّى ال يرشد األطفال عن طريق التعلُّم.
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هيذا ويعميل العامليون يف اإلرشياد االجتامعيي وأعضياء لجنية 
حاميية الطفيل معياً لتعيينِي وإحاليِة حياالت الصحية العقليية 
قيني مين  العاليية الخطيورة وَحْشيِد َدْعيٍم زائيٍد لألطفيال املعوَّ
إدارة  يف  التقليديية  األسياليب  ُكيَِّفيت  وقيد  االحتيياج.  ذوي 
الحياالت حّتيى َتْدَعيَم مين ُبعيٍد بالهواتيف املحمولية فرتصيد 
الحياالت وتسيتعلم بانتظيام امُلراِعيني، وال سيّيام الذيين ُعيَِّنيت 
التيي  أّن عيدَد األرس  الخطيورة. عيىل  عندهيم حياالت عاليية 
لجنية  فيكان ألعضياء  جيّداً.  قلييل  عندهيا هواتيف محمولية 
حاميية الطفيل يف هيذه الفجيوة شيأٌن مهيمٌّ إذ كانيوا وسيطاء 
زت قيدرة أعضياء  بيني املختيصّ االجتامعييّ وامُلراِعيني. فيإذا ُعيزِّ
لجنية حاميية الطفيل يف مييدان اإلسيعاف األويل النفسيايّن، من 
حييث هيي مكيّون رئييس مين مكّونيات أدوات أكيرب، أمكن أن 
يُبل يف االسيتجابة ملين هيم يف  ين ذليك فهَمهيم أفضيَل السُّ ُيحسِّ
ضائقية، فيقيود ذليك إىل التحّري املناسيب واإلحالة املناسيبة يف 
حياالت الصحية العقليية العاليية الخطورة. وقد أشيارت دراسية 
حديثية بعقيب تفيشِّ إيبوال يف سيرياليون إىل أنيه حتى تدريب 
يتلقيوا  أن  بيني  للُمدرَّ ينبغيي  ولكين  فّعياالً،  كان  واحيد  ييوٍم 
بني َمَهرَة، لضيامن تطبيق  تدريبياً منّشيطاً مسيتمراً عىل ييد ُمدرِّ

املهيارات تطبيقياً صحيحياً.3 

أندية األطفال والشباب
ذكير السيواد األعظيم مين األطفيال عجزهيم عين العيودة إىل 
املدرسية –ولقياء أصدقائهيم–، وأن ذليك رَأُس ُمقِلقاتهيم. وقبل 
إغيالق األمكنية الصالحية لألطفيال داخيَل املسيتوطنة، كانيت 
معياً،  الطفيال  َجْميِع  عيىل  قيادرة  والشيباب  الطفيال  أنديية 
وتعزييز التامسيك االجتامعيي، وبنياء السيالم، وحاميية الطفيل، 
األطفيال.  يقودهيا  التيي  املنياصة  يف  مفييدة  أيضياً  وكانيت 
أنديية  ازدهيرت  لألطفيال،  الصالحية  األمكنية  إغيالق  وعنيد 
الطفيال والشيباب، التيي هيي أصغير مين تليك األمكنية، خارَج 
ها القادة  ْتها سيابقاً. ويف أنشيطتها التيي ُييرسِّ مقّراتهيا التيي حدَّ
الدينّييون والجامعيات املجتمعيية فيرٌص تكيون لهيم عيادًة يف 
مين  جمليًة  الجامعيات  وتتبيع  لألطفيال.  الصالحية  األمكنية 
الجلسيات مأخيوذة مين منهيج لبنياء السيالم بقييادة األطفيال. 
حافية  بيون يف مييدان الصِّ ويسياعد أَعضياُء نيادي األطفياِل املدرَّ
أيضياً يف أنشيطة االسيتجابة ليداء الُحَمية التاجيية عيىل إمضياِء 
املعلوميات الصالحية لألطفيال عين النظافة الشيخصية والوقاية 
مين الُحَمية التاجيية، سيواء كان ذليك وجهاً لوجيه أو بالهواتف 
املحمولية، وعيىل َنيرْشِ املعلوميات عن حاميية الطفيل باملذياع 
ويف أثنياء االجتامعيات املجتمعيية، وعىل تعزيز سيالمة األطفال 
مين العنيف. وأيضياً يتواصيل أعضياء األنديية ميع األرَُس التيي 
يعولهيا أطفياٌل، ليوصليوا إىل األسيايّس من رسيائل حامية الطفل 

ودعيم الحيال النفسيانية االجتامعيية. 

وعيىل الرغيم مين هيذه األنديية مل ييوىص بعقدهيا يف أثنياء 
أن  ميكين  يقيع،  حيني  داٍء  لتفيشِّ  صحيية  اسيتجابٍة  اندفياِع 
االسيتجابة  لجهيود  رافيدة  وسييلة  أنهيا  األنديية  هيذه  تثبيت 
التيي يقودهيا األطفيال، ومين ذليك إنشياء ونيرش معلوميات 
ية العقليَّية والحيال النفسيانيَّة االجتامعيَّية وحاميية  َدْعيم الصحَّ
الصغيرية  الطفيل. وأيضياً ميكين أن يدَعيَم هيذه املجموعيات 
أَفيراُد املجتميع املحّل ومتطّوعيون لتكييف املناهج النفسيانية 
الصالحية  األمكنية  أنشيطة  )مثيل فهيرس  القامئية  االجتامعيية 
لألطفيال( بحييث يصليح مين ُبْعيٍد عقيد مجموعات صغيرية أو 
مية الرؤيية العامليية  متاريين بيني األقيران.4 وأخيرياً، أنشيأت منظَّ
وحيدًة دراسييًة جدييدًة يف األميراض العدوائيية، ُتعينُي أنديية 
األطفيال والشيباب عيىل تكيييف الرسيائل وامليواد يف الصحية 
العقليية والحيال النفسيانية االجتامعية بُطيُرق صالحة لألطفال 

واملراهقيني.

ية العقليَّية والحيال النفسيانيَّة االجتامعيَّية  ُنيَصُة َدْعيم الصحَّ
أساسيّيتان الطفيل خدمتيان  وحاميية 

َعَنيى إِغيالُق الحكومية األمكنيَة الصالحة لألطفيال وعّدها إياها 
خدميًة غيري أساسيية أّن ميا متيّس الحاجية إلييه مين حاميية 
ية العقليَّية والحيال النفسيانيَّة االجتامعيَّة  الطفيل وَدْعيم الصحَّ
الصالحية  األمكنية  برناميج  ومبنياصة  إلييه.  الوصيول  ر  متعيذٌّ
بحاميية  املعنّيية  املحلّيية  العميل  فرقية  ومبعاونية  لألطفيال، 
العقليَّية  ية  الصحَّ َدْعيم  خدميات  بالتدرييج  أُِعييَدت  الطفيل، 
والحيال النفسيانيَّة االجتامعيَّية وحاميية األطفال، وذليك بأيدي 
بيني واملعلمني  املرشيدين االجتامعّييني والعامليني الصحيِّني امُلدرَّ
وقيادة املجتميع املحيّل. وقيد ُكيِّفيت طرائيق تقدييم الخدمية 
رسيعيًا كيام ذكرنيا آنفياً مبشياورة املجتمعيات املحليية، ومنهيا 
الطفيل  وحاميية  العقليية  الصحية  حياالت  وُعّينيت  األطفيال. 
العاليية الخطيورة بالعميل مين ُقيرٍب ميع جامعيات وقطاعيات 
حاميية  تنسييق  مجموعيات  وشياركت  املخييامت.  يف  شيتَّى 
الطفيل ميراراً السيلطات املحليية يف نيرش معلوميات التقديير 
تحسيني  عيىل  والحيّث  املنياصة  لدعيم  والناشيئة  الجدييدة 
ة  االسيتجابة للثغيرات يف خدميات حاميية الطفيل وَدْعيم الصحَّ

النفسيانيَّة االجتامعيَّية.  العقليَّية والحيال 

الخامتة
هيذه  يف  األطفيال  أّن  السيابقة،  األوبئية  مين  األدلية  ُتظِهير 
العنيف  مين  متزاييدة،  مخاطير  يواجهيون  قيد  السيياقات 
الخدميات  واعيرتاض  واالسيتغالل  املعاملية  وسيوء  واإلهيامل 
أو انقطاعهيا، ومنهيا أنظمية الحاميية، كّل ذليك يجعيل إعيداد 
ية العقليَّية والحيال النفسيانيَّة  الرباميج مثيل براميج َدْعيم الصحَّ

https://www.fmreview.org/ar/issue66
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االجتامعيَّية أكيرث أهمّيية.5 وإذ قيد كانيت األعيامل اإلنسيانية 
رت كثيرياً ِبيداِء الُحَمية التاجيية )كوڤييد  يف جمييع العيامل تيرضَّ
19(، فقيد أصبيح تكييف إعيداد الربامج محوراً رئيسياً للهيئات: 
فكييف ميكين تكيييف األدوات ووجيوه املقاربية حّتيى ُتحَفيظ 
يواء؟6 املأميول أن  عيم اإلنسياين بالسَّ الخدميات األساسيية والدَّ
تكيون َنَظرَاُتنيا مفييدًة لآلخريين وهيم يحاوليون اإلجابيَة عين 
هيذا السيؤال، وإجيراَء التكيييف يف السينني املقبلية، إذ نسيتمّر 
ي  يف التصيّدي لهيذه الجائحة ولغريها يف مسيتقبل الزميان. وُتَبدِّ
أدواتهيا  والتكيُّيف يف  التعلُّيم  الييوَم  العامليية  الرؤيية  مية  منظَّ
ووجوه مقاربتها األساسيية بحسيب داء الُحَمية التاجية )كوڤيد 
19(، وتسيعى إىل التعياون وإقامية املشياركات لفعيل ذليك، وال 
ة العقليَّية والحال  سييَّام يف مييدان حاميية الطفيل وَدْعيم الصحَّ

االجتامعيَّية.  النفسيانيَّة 

jlm2200@cumc.columbia.edu َجْهنا ِمِتزِْلر 
ة العامة، بجامعة  بروفيسورٌة مساعدٌة، يف كلية َميلاَمن للصحَّ

كوُلمبيا 

aimyleen.gabriel@worldvision.org.uk إمييلني غابريل

مة الرؤية العاملية  مستشارٌة رئيسٌة يف برامج حامية الطفل، مبنظَّ
يف اململكة املتَّحدة 

frieda_mwebe@wvi.org فريدا ميويبي 
مة الرُّؤية العاملية  ٌة بحامية الطفل يف الطوارئ، مبنظَّ مختصَّ

الدولية 

kevin_savage@wvi.org ِكِڤن َساِڤج 
مة الرُّؤية العاملية الدولية مدير البحوث اإلنسانية، يف منظَّ

يشكر املؤلِّفون ملنّظمة الرؤية العاملية يف أوغندا ولِفرَق مركز 
الطفل اإلفريقي )Africhild( دعَمها دراسَة األمكنة الصالحة 

لألطفال التي أفادت منها هذه املقالة، وموَّل هذه الدراسة 
ة يف  ى ببحث الصحَّ مة إلِرَْها )Elrha( وبرنامجها امُلَسمَّ منظَّ

 ،)DFID( وزارة التنمية الدولية ،)R2HC( األزمات اإلنسانية
سة ِوْلكم ترَْست )Wellcome Trust(، واملعهد الوطني  ومؤسَّ

.)NIHR( للبحوث الصحّية

 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
)َوْقُع األمكنة الصالحة لألطفال يف خمسة أحوال إنسانية: تحليل مرتفِّع(

 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 الَوْقع 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 األويّل النفسايّن يف املعارف والفهم بشأن مبادئ دعم الحال 
النفسانية االجتامعية: تجربة عنقودية عشوائية ُمراَقبة( 

 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 الُحَمة التاجية )كوڤيد 19(: التأثريات الثانوية تهّدد حياَة األطفال 
أكرث ماّم يهددها الداء نفسه(

bit.ly/WVI-C19Aftershocks-2020
ACAPS )2020( COVID-19 Impact on humanitarian operations: .6 

  Quick survey
)َوْقُع داء الُحَمة التاجية )كوڤيد 19( يف العملّيات اإلنسانية: استطالع رسيع( 

 bit.ly/ACAPS-covid-impact-survey-April2020

َز طلَب متويلك أَِقْم التعاون بينك وبني نرشة الهجرة القرسية لُتعزِّ

ُأدرَِجت نرشة الهجرة القرسية عدداً من املّرات يف طلباِت مَتْويٍل ناجحٍة إلعداد الربامج والبحوث )ومن هذه الطلبات ما ُأرِسَل إىل مجلس 

البحوث األورويّب، واالتحاد األورويّب، ومجلس البحوث الرنويجّي، ومؤّسسة ِولَكم ترست الخريّية(، فاستفاد امُلدِرُج وامُلْدَرج بذلك خرياً. 

يرغب املمّولوَن يف أن يروا كيف ستنرش نتائج بحثك وما فيه من دروس لتصل إىل أوسع نطاٍق من القّراء ميكن الوصول 

إليه، ومنهم صانعو السياسات؟ ويريدون أيضاً أدّلًة عىل تأثري البحث. وهاهنا ُتِعيَنَك نرشة الهجرة القرسية.

َع ِنطاُق  لعّلك ُتدِرٌج عدداً من نرشة الهجرة القرسية أو موضوعاً ُمصّغراً من النرشة يف مقرتحك )ويف ميزانيَّتك(، وذلك ليك ُيوسَّ

َد مرشوعك مبعلوماٍت مخصصٍة له، وبأدّلٍة عىل أثره وانتشاره ووصولِه  ل من مرشوعك وتأثريُُه. إذ ميكننا أن نزوِّ َنرْشِ ما ُيَتحصَّ

.fmr@qeh.ox.ac.uk إىل حيث يحسن له أن يصل. فإن شئَت مناقشَة الخيارات، فاّتصل بأرسة التحرير من طريق

https://www.fmreview.org/ar/issue66
mailto:jlm2200@cumc.columbia.edu
mailto:aimyleen.gabriel@worldvision.org.uk
mailto:frieda_mwebe@wvi.org
mailto:kevin_savage@wvi.org
https://inee.org/resources/guidelines-child-friendly-spaces-emergencies
https://doi.org/10.1186/s12889-019-6939-2
https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2745.4807 
https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2745.4807 
https://doaj.org/toc/1660-4601
https://doaj.org/toc/1660-4601
https://doaj.org/toc/1660-4601
http://www.mdpi.com/1660-4601/17/2/484
https://app.mhpss.net/?get=49/cfs-activity-catalogue.pdf
http://www.wvi.org/sites/default/files/2020-04/COVID-19%20AFTERSHOCKS-%20SECONDARY%20IMPACTS%20THREATEN%20MORE%20CHILDREN%E2%80%99S%20LIVES%20THAN%20DISEASE%20ITSELF_0.pdf
https://bit.ly/WVI-C19Aftershocks-2020
https://bit.ly/ACAPS-covid-impact-survey-April2020


نرشة الهجرة القرسية 66املُعطَيات والتَّهجري 42 42

www.fmreview.org/ar/issue662021 آذار/مارس

يات م وامُلتحدِّ معطيات وأدلة يف الهجرة القرسية: نظرات يف التقدُّ
إْيِون َمْكِلُيود

ماً عظياًم يف َجْمع  مت يف العقود األخرية جامعات العاملني يف ميدان املعونة اإلنسانية واإلمنائية تقدُّ تقدَّ
يات وثغرات كبرية تستدعي  املعطيات واستعاملها يف دعم إعداد الربامج. ومع ذلك، ما تزال هناك متحدِّ

ُطُرق مقاربة جديدة وإقامة مشاركات جديدة. 
أعامل 2030  املستدامة وجدول  التنمية  أهداف  اعُتِمَدت  عندما 
َ الطموح يف »أْن ال ُيرتَك  يف نيويورك شهَر أيلول/سبتمرب 2015، بنيَّ
امُلتخلِّفني  أبعد  إىل  ُيبَلَغ  و»أْن  الرَّكب«  عن  متخلِّفاً  شخٍص  أّي 
لتقليل  عمٍل  مزيد  يف  داً  ُمجدَّ عاملّياً  متاسكاً   َ بنيَّ أوالً«  الرَّكب  عن 
الفقر. ويف حني أن أهداف التنمية املستدامة نفسها ال تحتوي عىل 
شني، بدا بوضوٍح أن إدراجهم فيها  رين واملهمَّ دة للُمهجَّ أحكام ُمحدَّ
وكان  التَّحقيق.  الهدف ممكن  كان هذا  إن  األولوّية  سيكون من 
إلثبات  واألدلَّة  املعطيات  توليد  إنجاز  كيفيَّة  وضوحاً  األقّل  األمر 
كيف  الخصوص،  وجه  وعىل  ان.  السكَّ هؤالء  عند  التنمية  م  تقدُّ
إىل  للوصول  الرَّقمية  والتِّقانة  املعطيات  يف  م  التقدُّ تسخري  ميكن 
امة طويلة  البلدان واألشخاص الذين يظهر أنهم َمحُصوُرون يف دوَّ

من النِّزاع واإلقصاء والفقر؟ 

جملٌة  املستدامة  التنمية  ألهداف  التفصيلية  األحكام  يف  وكان 
أِْو، من األهداف واملشريات يقاس بها  مفيدٌة، وإن كانت بعيدَة الشَّ
م يف جدول أعامل 1،2030 وقد أُِخَذت فكرة جزٍء من هذه  التقدُّ
التي  الرقمية  والقدرات  التِّقانة  يف  يع  الرسَّ ر  التطوُّ من  األهداف 
أتاحت أخَذ املعطيات أخذاً أوسَع وأكرث نجوعاً يف خالل العقَدين 
ُأبِرزَت الحاجة إىل معطيات وأدلة أكرث تدقيقاً يف  املاضيني. وأيضاً 

االتفاَقني العامليَّني: اتفاق الالجئني واتفاق الهجرة.

ونظراً إىل جهود فرقة الخرباء املعنيَّة بإحصاءات الالجئني والنازحني 
الداخليِّني التي أنِشئت بعناية لجنة اإلحصاء يف األمم املتحدة سنة 
رين.2 وهو  2016، أخذ َينشُأ مّذاك مشرٌي إىل إدراج السكان امُلهجَّ
أمر يبرش بخري يف إدراج هذه الفئات إدراجاً أكرث انتظاماً يف ضمن 
ما يبذل من جهد َجْمع املعطيات واإلحصاءات الوطنية. وهو أيضاً 
من  عّدة  إليه يف  الحاجة  تشتد  الذي  للتَّفكري  اندفاعاً  ينشئ  أمٌر 

املسائل التعريفية املتعلقة بالتَّهجري التي ما تزال تقتيض حاّلً.

م املنجز يف املعايري، َعرََض برسعٍة عدٌد من  وعىل الرغم من التقدُّ
يات املألوفة. فانِتفاُء األمن والنِّزاُع والُعنُف، كّل ذلك عوَّق  امُلتحدِّ
َجْمع املعطيات جمعاً مدّققاً وآمناً يف كثرٍي من أفقر بلدان العامل. 
كانت  نفسها، حيث  الدول  يف هذه  متزايداً  ترّكزاً  الفقر  يرتكز  إذ 
القدرات الحكومية عىل توليد اإلحصاءات الوطنية ضعيفة. وكانت 
عاقبة ذلك أْن مل يكن هناك معطياٌت تكفي للتَّحليل املحتاج إليه. 

فمن بني 1.5 مليار شخص من أكرِث الناس عرضًة لخطر اإلقصاء من 
ر ونازح داخّل عىل  َوْعِد جدول أعامل 2030، هناك 79 مليون ُمهجَّ

التقدير داخَل بالدهم أو خارجها.3

اقتصادية  قضايا  ينتج عنهام  أن  ل  والتنقُّ التَّهجري  َطْبِع  هذا، ومن 
عملية وسياسية ميكن أن متنع إدماج الالجئني واملهاجرين وعدميي 
ان وأعامل  الجنسية والنازحني الداخليِّني يف اإلحصاء الوطني للسكَّ
ترغب  ال  واملهاجرين،  الالجئني  حالة  ففي  الرضورية.  التسجيل 
امُلِضيفة يف تخصيص املوارد لجمع معطيات  عّدة من الحكومات 
والوصول  األمن  ُيعوِّق  ما  وكثرياً  آخر.  بلٍد  مواطني  عن  لة  مفصَّ
النازحني  عن  املعطيات  َجْمع  جعَل  السياسية  واإلرادة  ل  والتنقُّ
الداخليِّني يف األولوية. وبقطع النظر عن مكاسب الكفاءة املرتبطة 
ية َتجعُل  باالستحداث التقني، هناك قضايا تتعلق بالحامية والرسَّ
شني أكرث  َجْمع املعلومات من ِقَبل الدول عن املستضعفني وامُلهمَّ

تعقيداً وَحَساسيًة. 

َيجَمع املعطيات عن  بأنَّ أكرث من  الطوارئ  العادة يف  وقد جرت 
رين الهيئات اإلنسانية والنظراء الحكوميون. وقد ركزت هذه  املهجَّ
الحاجات  وتقدير  الكميَّة  املعلومات  أوالً يف جمع  الجهات هّمها 
ن املبلغ  األساسية التي ال بّد من أن ُتقَى. ومع مرور الزمن تحسَّ
عظياًم.  ناً  تحسُّ وإيصالها  وَجْودتها  التقديرات  هذه  بلغته  الذي 
يف  قياسية  ِسَمة  عف  الضَّ وجوه  يف  امُلصنَّفة  املعطيات  وأصبحت 

االستطالع اإلنساين.

البنية  يف  مهم  تأثرٌي  الرَّقمية  التِّقانة  لتطبيق  كان  فقد  وأيضاً، 
املعطيات  ْمع  الجَّ إنَّ  إذ  وكفاءتها.  فيها  موظَّ ويف  للهيئة  التحتية 
أفاَد  الربامج وامليزانيات  إعداد  يف  انتظاماً  األكرث  وإدماجها  رسيعاً 
استعامل  البّينة عىل ذلك  األمثلة  املوارد. ومن  التَّنفيذ واستعامل 
ال للحواالت املالية. فهذه  ِتقانة الهاتف املحمول يف التَّسليم الفعَّ
ماً عظياًم يف ُسَنن العمل املّتبعة يف  التطورات الَحَسنة إمنا متّثل تقدُّ

ميدان املعونة اإلنسانية.

يات واملخاوف املخاطر وامُلتحدِّ
بب يف  السَّ وبعُض  كبرية،  وثغرات  تزال هناك مسائل  ما  أّنه  عىل 
ذلك انتشار ُنُظم املعطيات والتطبيقات نفسها، وبعُضه أيضاً ارتفاع 
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عدد األزمات املتامدية. وقد ُبولَِغ أحياناً يف األقوال املتعلقة بإمكان 
بَجْمع املعطيات  املتعلقة  ُتُغويِضَ عن املخاطر  التَّحويل، يف حني 

وَخزْنها وَنْقلها، وذلك لالستعجال يف َضمِّ القدرات الرَّقمية. 

يات  ت جهوزيَّة ِتقانة املعلوماتيَّة الجديدة إىل ظهور ُمتحدِّ هذا وأدَّ
امُلِعيِنني وامُلَعاِنني. فقد يكون  جديدة ومختلفة اعرتضت كاّلً من 
بيِّناً ملواطني بلٍد من البلدان املزايا امُلحتَملة يف معطيات القياس 
الَحَيوي )البيومرتّي( القابلة للتشغيل الَبينيِّ مثاًل. لكنَّ مثل هذه 
وأن  لالجئني  وأمنية  قانونية  مخاوَف  تجلب  أن  ميكن  األنظمة 
متثل عقبات عملية يف طريق اإلدماج إذا ُأنِشئت مبوازاِة النامذج 

الوطنية.

التقانة  استعامل  من  املحتملة  الكفاءة  مكاسب  تزامنت  وقد 
إىل  بالقياس  القيمة  املانحة عىل  الدول  تركيز  زيادة  مع  الرقمية 
األكرث  االستعامل  يستدعي  نفسه،  الوقت  ويف  واملحاسبة.  املال 
ات  وامُلعدِّ املال  رأس  يف  استثامر  مزيَد  املعطيات  لتقانة  انتشاراً 
من  الكثري  الكّم  يشري  وأيضاً  االختصايّص.  والتدريب  فني  واملوظَّ
املعطيات املوجودة إىل درجٍة أعىل من الجهد املبذول يف املعالجة 

عىل  االتفاق  انتفاِء  يف  أنه  ذلك،  إىل  وُيَضاف  التقارير.  وإعداد 
وَجْمعها  املعطيات  إلخراج  معيارية  تشغيل  وإجراءات  مبادئ 

ونقلها، تزايدت املخاوف من جودة املعطيات وأمنها. 

ومع زيادة عدد االستطالعات والتقديرات، زادت الحاجة إىل مزيٍد 
أَم  من التنسيق يف املحتوى والتَّسليم لتجنُّب التكرار بال فائدة والسَّ
يف املقابالت. فحدثت وجوٌه من االختالل كبريٌة بني كمِّ املعطيات 
التي ُولِّدت حديثاً والقدرة عىل تحليلها بعمق أو تحويلها إىل مادة 
ت زيادة امللكية وإمكان وصول  يف السياسة العاّمة أو الربامج. وأدَّ
أنفسهم إىل املعطيات واملعلومات إىل بعِض اضطراٍب  رين  املهجَّ
يف العالقة بامُلِعيننَي ودفع إىل تفكري جديد يف شؤون عدم املساواة 

واملحاسبة. 

ومع ذلك، ال يلزم من التقانة نفسها أن ُتغريِّ وجوه عدم املساواة 
ميكن  وبالعكس  نفسها.  تلقاء  من  الضعف  وجوه  تقلِّل  أن  أو 
املستوى  املتكافئة يف  القوة غري  التقانة وتقوِّي عالقات  ز  تعزِّ أن 
الرَّقمية  فللَفْجوة  وأيضاً  والفردي.  واألرسي  واملحل  مي  املنظَّ
االختالل  معالجة وجوه  وتستدعي  ُبعٌد جنسايّن وعرقّي وساليّل. 

ل يف مركز العبور بآرو يف مقاطعة إيتوري، من جمهورية الكونغو الدميقراطية . الجئ من جنوب السودان وهو يتسجَّ
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هذه التزاَماً سياسّياً مبزيٍد من اإلدماج، وبسياساٍت متكينيَّة، 
وبرتتيبات تنفيٍذ َداِعمة.

املخاطر  يزيد  وكثافة  فاعلية  األكرث  املعطيات  أخذ  إّن  ثم 
الَعريَِضّ  املحتمل،  الترّسب  ميّثل  إذ  ية.  والرسِّ األَْميين  يف 
معّينة  مخاطَر  ة  والخاصَّ الشخصيَّة  للمعلومات  غريه،  أو 
يف  أمان  ال  َحيُث  اإلنسانيِّني  وامُلِعِنني  باملستضعفني  تحيط 
املعطيات  رشكات  بني  املصالح  فتقارب  وأيضاً  التشغيل. 
املعلومات  َجْمع  ميدان  يف  الدول  وبني  الخاص  القطاع  يف 
امت املعونة  األمنية واالستخبارّية ُيِثري عدداً من النُُّذر ملنظَّ

اإلنسانية.  

ومع ذلك، فقد ألقى العدد املتزايد من البلدان العالقة يف 
ة إىل تقليل وجوه  أزماٍت ُمتامِدية الضوَء عىل الحاجة امُللحَّ
األجل  قصرية  الطوارئ  برامج  عىل  االعتامد  وإىل  الضعف 
غري  األمور  فهذه  واسعاً  بِه  ُمَقرٌّ  هو  وكام  التمويل.  وعىل 
مستدامة وميكن أن تثبط منوَّ القدرات الوطنية. وأيضاً فقد 
ى ارتفاع الكلفة إىل َعْقِد وجوٍه من االلتزام جديدٍة لدعم  أدَّ
مزيٍد من التعاون والتكامل بني الفاعلني يف ميدان املعونة 
اإلنسانية وميدان اإلمناء وبناء السالم وحلِّ النزاعات، ومن 
بتولِيد  وااللتزام  امُلشرتَك  االهِتامُم  ذلك  يف  نات  املكوِّ أهّم 

معطياٍت وأدلًَّة موثوقاً بها. 

األرس  استهالك  يف  تفصياًل  أكرَث  معطيات  إىل  وُيحتاُج  هذا 
املعيشية وأصولها ومصادر دخلها لرَْسم السياسات وإعداد 
االجتامعية  التنمية  الفقر وتعزيز  املناسبة ملكافحة  الربامج 
االقتصادية. وينبغي يف مواضع التَّهجري أن يشتمل االستطالع 
التَّامُسك  ز  ُيعزَّ حتَّى  رين  املترضِّ ان  السكَّ َجِميع  عىل 
بذَل  األمر  ويقتيض  التَّكافؤ.  َتحقيُق  وُيضَمَن  االجتامعّي 
َقْدٍر من الجهد والوقت واملوارد أكرَث كثرياً يف تصميم هذه 
االستثامر  هذا  فبدون  ذلك،  ومع  وتنفيذها.  اإلجييراءات 

سيكون أَساُس الدعم األكرث إنصافاً واألطول أمداً َمفقوداً. 

إىل  الحاجة  عىل  الضوَء  السورية  األزمة  حجم  ألقى  وقد 
يف  أّثييرت  التي  ال  واالقتصادية،  االجتامعية  اآلثييار  تقدير 
اقتصادات  يف  أّثرت  التي  معها  ولكن  فحسب،  رين  املهجَّ
عن  األزميية  هذه  وكشفت  انها.  وسكَّ امُلِضيفة  البلدان 
العاملية وتعريفاتها  املعطيات  َجْمع  نظام  ثغرات مهمة يف 
وسدُّ  اإلنسانية.  األهداف  يف  أصاًل  امُلستعمَلة  ومنهجياتها 
هذه الثغرات ال يقتص عىل زيادة االستثامر التقنّي يف توليد 
رة باألزمات، يدخل  املعطيات. ففي الكثري من البلدان املترضِّ
يف سّد الثغرات التغلُّب عىل كثري من العقبات العملية، مثل 

الوصول،  وتقييد  التَّوصيليَّة،  وضعف  التحتية،  البنيَّة  َوهن 
عها. وآخر يشٍء، يف الرتتيب  واألحوال األمنية التي يعتاص توقُّ
ُ يف السياسة  ال يف األهمّية، أّن تحويَل املعطيات إىل أدّلة ُتغريِّ
ُق باالقتصار  سية والتنفيذيَّة ال ُيحقَّ العاّمة ويف القدرات املؤسَّ
بدَّ من أن يصاحب ذلك  التقنّية املحضة. فال  عىل األعامل 
ِدبُلاَمسيٌَّة َحَسنُة الحيلة ومهارٌة سياسية تحثُّ عىل التغيري 

وَتحِفُزُه.4

إحصاءات  كانت  املستدامة  التنمية  أهداف  ُأطِلَقت  وحني 
إجراءات  إىل  األحيان  من  كثرٍي  يف  تستند  العامل  يف  التَّهجري 
التسجيل االبتدايّئ يف الطوارئ، أو كانت ُتؤَخُذ من مصادر 
ثانوية.5 ومل يكد يكون هناك ُجَمُل معطيات أو أدوات فردية 
أخذت ما يخلِّفه التَّهجري من آثار اجتامعية اقتصادية طويلة 
رين. ومّذاك مل يزل  ان املترضِّ األمد يف اآلمال اإلمنائّية للسكَّ
ُيلَحظ االزدياد يف عدد الدراسات واالستطالعات والتقديرات 
التي أجريت يف طائفة واسعة من البلدان، وكثري منها أُجِري 
يف  متواضعة  تزال  ما  أنها  إال  الوطنية.6  النُُّظم  طريق  من 
 . ُتِلحُّ نطاقها  توسيع  إىل  الحاجة  تزال  ما  لذلك  االستيعاب، 
ٌع، إذ ُيِقرُّ عدٌد أكرث من البلدان بالفرَص  م ُمشجِّ ولكن التقدُّ
قابلة  قة  ُمدقَّ معطيات  عىل  الحصول  طريق  من  املتاحة 

للمقابلة.

عىل أنَّ القدرات الوطنية عىل اإلحصاء وَجْمع املعطيات يف 
رة بالنِّزاع العنيف بها حاجة ماّسة إىل تنمية  البلدان املترضِّ
املؤسسات وتقويتها. وُيعدُّ َتوسيُع القدرات الرقمية وَتثبيُت 
يف  عنها  غنى  ال  أموراً  املالمئَتني  والتوصيليَّة  التحتية  البنية 
أوسع.  هي  التي  والبرشية  الوطنية  التنمية  أهداف  َدْعم 
وُيلِقي اتفاق الالجئني العاملي الضوَء خصوصاً عىل الحاجة 
مواضع  يف  املطالب  هذه  مثل  لدعم  أكرب  موارد  َحْشد  إىل 

التَّهجري. 

ة  وُيَضاف إىل ذلك، أنه ما تزال هناك عقبات سياسية ُمهمَّ
رين. فمع املسائل العملية يف الوصول  تحول دون إدماج امُلهجَّ
أو  الِعرقية  السّكانية  الرتكيبة  حول  مخاوف  هناك  واملوارد 
يف  واألدلة  املعطيات  ُتستعَمَل  أن  احتامل  وحول  الدينية، 
أغراٍض سياسية وأمنية. ويف مثل هذه السياقات، يجب يف 
الفوائد اإلمنائية التي ال شكَّ فيها الناتجة عن االستثامر يف 
إساءة  احتامل  البتَّة  ُيهَمَل  ال  أْن  الجديدة  الرقمية  التِّقانة 
استعامل املعطيات، وال سيَّام املعلومات الشخصية. ويجب 
السياق  يف  أعمق  أخذاً  االعتبار  يف  الشاغل  هذا  يأخذ  أن 
السيايس واألمني  وإطار الحوكمة واملنهجيات والربوتوكوالت 
رون فيمكن أن  موا املعطيات. وأّما املهجَّ التي يعمل بها ُمقدِّ
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تكون خدمات املراسلة مصدر متكني للمعلومات، وميكن أن 
الحواالت  يف  فّعالًة  متكني  عوامَل  املحمولة  الهواتف  تكون 
املالية، وأن تكوَن وسائل مفيدًة يف الحصول عىل املعلومات 
حني  املعونة  هيئات  بها  لتعلم  املعيشة  صالح  أحوال  عن 
إىل  تسعى  التي  الحكومات  وأّما  ُمقيَّداً.  الوصول  يكون 
عن  الكشف  أيضاً  فيمكنها  تثبيطه،  أو  ل  بالتنقُّ م  التحكُّ

معطيات مهمة يف الحركات واملواقع واملقاصد.

التِّقانَة  وِل  الييدُّ اسِتعامُل  ُز  ُيعزِّ حاالً،  املشاهد  أسوأ  ويف 
املعلومات  وَجْمع  املراقبة  عىل  القدرات  مة  امُلتقدِّ الرقمية 
االستخباريَّة، ماّم ميكن تشغيله العتقال الجامعات واألفراد 
يف  االجتهاد  الحكومات عىل  فسلطة  وإبعادهم.  وَحْجزهم 
مشاركة  رشوط  إىل  االنتباه  تستدعي  املعلومات  استعامل 
وشؤون  التنمية  يف  الرشكاء  ِقَبل  من  وأحكامها  املعطيات 

املعونة اإلنسانية.  

ة يف َجْمع وَتَبادِل املعلومات  ثمَّ هناك مسائل أخالقية مهمَّ
سيَّام  وال  املستضعفني،  فئات  من  املستخرجة  الشخصية 
الالجئني واملهاجرين )الذين قد ال يكونون محميِّني مبوجب 
القوانني الوطنية يف حامية املعطيات وأمنها(. وتبتدئ هذه 
املسائل من َقُبول األفراد الذين انُتُقوا َجْمَع هذه املعطيات 
واستعاملها، وثمَّ االلتزام الرسمّي بحامية املعطيات وَخزِْنها 
امُلعرِّفات  كلِّ  يف  املنهجّي  الهوية  إخفاء  ثمَّ  بأمان،  ونقلها 

الشخصية التي ميكن أن تعرِّض سالمة األفراد للخطر. 

وقد أّدى يف العقد املايض انتشار التقانة الرقمية وتطورها 
التطبيقات  من  كلِّ  يف  كثرية  مستحدثات  نشوء  إىل  رسيعاً 
ى أيضاً إىل التَّجزُّؤ يف َجْمع املعطيات  ات. عىل أّنه أدَّ وامُلعدِّ
واستعاملها يف األحوال التي تقتيض املعونة اإلنسانية، ويعزى 
امُلشارِكني. واستجابًة  زيادة عدد  إىل  السبب يف ذلك  َبعُض 
املعطيات  حامية  بروتوكوالت  إِنشاُء  بّينة  كرثًة  َكرُثَ  لذلك 
والتقنية  األخالقية  والتوجيهات  فيها  التشارك  واتفاقيات 

الشاملة التي ُيقَصُد بها إىل تنظيم امليدان. 

الَحَسنة مع  العمل  ُسَنن  مُيثِّل جملًة عريضًة من  ذلك  كّل 
»االمتناع  األسايس:  اإلنساين  املبدأ  لتوسيع  حقيقّي  إمكاٍن 
ُيبنيِّ  إمنا  وهذا  الرَّقمي.  الفضاَء  يدُخَل  حّتى  اإلرضار«  عن 
تهدئة  إىل  بالحاجة  املزاولني  بنَي  أوسع  إدراكيياً  نفسِه  من 
يف  ل  التعقُّ من  أكرَب  َقْدٍر  مع  املعطيات  تقانة  يف  الحامسة 
إليِه،  امُلحتاج  كان  رمبا  ولكن  الُخُلقّي.  واستعاملها  تطبيقها 
ْبع الَحَريّك )الدينامييك( للقطاع، إِدخاُل بعض  بالنظر إىل الطَّ
املبادئ األساسية يف مدونٍة من مدّونات قواعد السلوك أو يف 

جملة من املعايري الدنيا التي ينبغي لكلِّ أصحاب املصلحة 
التزامها.

مقاربة مشرتكة لتقوية القدرة
االجتامعية  باألدلة  املتزايد  لالهتامم  االستجابة  من  كان 
التَّهجري  يف  العاملي  املعطيات  نظام  وبتعزيز  االقتصادية 
عىل  الالجئني  ومفوضيَّة  الدويل  البنك  وافق  أْن  املتامدي– 
مركز  كوِبنَهاِغن  يف  لُينِشئا  ومواردهام  جهدهام  توحيد 
الالجئني يف  ومفوضيَّة  الدويل  البنك  بني  املشرتك  املعطيات 
شؤون الهجرة القرسية. وكان الرتكيز بخاصٍة عىل دعم ُطُرق 
املعطيات  لتوليد  التكميلية  واإلمنائية  اإلنسانية  املقاربة 
أصحاب  من  واسعة  طائفة  ِقَبل  من  واستعاملها  األولية 

رة بالنِّزاع والعنف.  املصلحة املشاركني يف البلدان املترضِّ

دت أربعة أهداف رئيسة يف مركز املعطيات املشرتك: 1(  فُحدِّ
الحثُّ عىل َجْمٍع أكرَث منهجيًة يف َجْمع املعطيات االجتامعية 
الهجرة  معطيات  َجْعل   )2 رين،  امُلهجَّ عن  االقتصادية 
القرسية مصدراً مفتوحاً مع إخفاء الهوية واتِّخاذ إجراءات 
وقائّية تفي بالرشوط القانونية يف حامية املعطيات، 3( دعم 
االستحداث لتحسني َجْمع املعطيات، 4( تقوية االستدامة يف 

األنظمة العاملية لَجْمع املعطيات.

عىل أّن املرحلَة األوىل من برنامِج العمل يف مركز املعطيات 
اليوَم هي وجائحة  تتزامن  أربع سنني  مّدته  الذي  املشرتك 
هذا  أنَّ  غريباً  وليس  كورونا(.  )فريوس  التاجية  الُحَمة  داء 
امليدان  يف  املعطيات  جمع  لدعم  املبذولة  الجهود  قيَّد 
بالتفاعل وجهاً لوجه –وهو هدف أسايس– ولكنَّه أعان أيضاً 
شني يف  رين وامُلهمَّ عىل تعزيز األهمية العظيمة إلدراج امُلهجَّ
مت دراسة  برامج الصحة العاّمة والحامية االجتامعية. وقدَّ
بعض  يديها  بني  املشرتك  املعطيات  مركز  دعمها  حديثة 
رين.  امُلهجَّ يف  التاجية  الُحَمة  داء  تأثري  يف  العميقة  األفكار 
مع بني َجْمع املعطيات  يل يف أنَّ الجَّ وورد فيها أيضاً مثال أوَّ
َجْمعاً مستحدثاً والتصميم املضبوط للعيِّنة والتحليل امُلدقَّق 
التشغيل  للتَّنفيذ حتَّى يف أماكن  يأيت برؤى قابلة  ميكن أن 

ر.7 التي فيها رَضَ

ومشاركاته  بعمله  املشرتك  املعطيات  مركز  ويطمح  هذا، 
األمد  املتوّسطة  االقتصادية  االجتامعية  األحوال  َجْعل  إىل 
رين أكرَث وضوحاً وسهولًة للوصول  والطويلة األمد عند امُلهجَّ
ني  امُلهتمِّ املصلحة  أصحاب  عند  القدرات  تقوية  وإىل  إليها، 
املقاالت  م  وُتقدِّ لهم.  النتائج  تحسني  يف  م  التقدُّ لتمكني 
الواردة يف هذا املوضوع الخاّص من نرشة الهجرة القرسية 
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َنْظُم استطالعات املعونة اإلنسانية عىل معايري اإلحصاء العامليَّة
ِفيِلْكس شمِدنگ

ة ميكن جنيها من إخراج إحصاءاٍت مألوفٍة تستعملها الحكومات وشكاؤها يف التنمية.  َفوائُد جمَّ

حييني نييرش مكتييب اإلحصيياء الوطنيييِّ يف كينيييا إحصيياءات اليييد 
العامليية ميين االسييتطالع املتكامييل الييذي أَجييراُه بني سيينة 2016 
و2016 عييىل األرَُس املعيشييية، وجييَد أن 72% ميين الكينيِّييني 
فييني.1 وبلغييت النسييبة يف  الذييين يف ِسيينِّ العمييل كانييوا ُموظَّ
مقاطعيية توركانييا 62%، إال أنَّ هييذا االسييتطالع الوطنييّي اسييتبعَد 
مخيييامت الالجئييني. وقييد وجييد اسييتطالع أجرتييه مفوضيَّيية 
الالجئييني وبرنامييج الغييذاء العاملييي سيينة 2016 أنَّ 16% فقييط 
ميين األرس يف مخيييم كاكومييا لالجئييني –يف مقاطعيية توركانييا– 

ذكييرت أن فيهييا فييرداً واحييداً يف األقييلِّ يعمييل.2

ويصُعييب املقابليية بييني هذييين اإلحصاءييين ألسييباب عييّدة. 
ييف الفييرد، وأمييا  ففييي االسييتطالع الوطنييي ُيسييأَُل عيين توظُّ
ييف األرسة. واالسييتطالع الوطنييي،  اسييتطالع الالجئييني فعيين توظُّ
إذ أُجييِري بدعييم تقنييي ميين البنييك الييدويل، يتوافييق هييو 
والتعاريييف املتعلقيية بإحصيياءات العمييل كييام هييو منصييوص 
عليييه ميين ِقَبييل الهيئييات واملعايييري الدولييية، وأمييا اسييتطالع 
الالجئييني فقييد سييأل سييؤال يسييرياً: »كييم عييدد العاملييني ميين 

ييُب املقابليية بينهييا. أفييراد األرسة؟«، وهييذا ُيصعِّ

ويف حييني أن تنفيييذ كال االسييتطالعني كان قوييياً ميين الوجهيية 
التقنّييية عموميياً، ُيبيينيِّ هييذا املثييال كيييف أنَّ االسييتطالعات 
ييامت اإلنسييانية ُتنَشييأ يف الغالييب وفيهييا  التييي ُتجِريهييا املنظَّ

دة، والغاييية يف الحاليية التييي نحيين  غايييٌة إنسييانّية ُمحييدَّ
بصددهييا، َسييرْب خيييارات اسييتهداف املسيياعدة اإلنسييانية. 
ويف السييبيل إىل بلييوغ هييذه األهييداف الرشعّييية، يكييرث كثييرياً 
أن ُتهَمييَل املعايييري اإلحصائييية الدولييية وتهَمييَل معهييا ُسييَنن 
ييَرح ألنهييا غييري قابليية للتطبيييق أو  العمييل الفضييىل، أو أن ُتطَّ

ييدة جييّداً.3  معقَّ

ومييع ذلييك، فبلييوغ الغييرض اإلنسيياين األسييايس لالسييتطالع 
مييع َنْظِمييِه عييىل املعايييري اإلحصائييية يف آن معيياً يييأيت بفوائييد 
عظيميية. ولكيينَّ الواقييع أنَّييه يف الوقييت الييذي ُيَقييرُّ واسييعاً 
بأهمييية القيييادة الوطنييية والتعيياون اإلنسيياين التنمييوي يف 
معالجيية الهجييرة القرسييية، ويف الوقييت الييذي تكييون فيييه 
الحيياالت املتامدييية أغلييب حيياالت الهجييرة القرسييية، كان كلُّ 
اسييتطالع إنسيياين ال »ينطييق لسييانه مبييا ينطييق بييه لسييان« 

الحكوميية والييرشكاء يف التنمييية فرصييًة ضائعيية. 

فوائد النَّْظم
إنَّ َنْظييَم عمييل االسييتطالع اإلنسيياين عييىل املعايييري اإلحصائييية 
الدولييية وسيينن العمييل الفضييىل سيسييمح باسييتعامل األفييكار 
العميقيية الناتجيية عيين املعطيييات اسييتعامالً أكييرث فاعليَّيية 
يف حييوار السياسييات واملنيياصة، ألن إحصيياءات االسييتطالع 
ستسييتند إىل مفاهيييم يعرفهييا صانعييو القييرار. ثييمَّ إنَّ َجْمييع 

الرئيسة  واملنهجيات  املسالك  من  بعٍض  يف  عميقًة  أفكاراً 
التي سيأخذ فيها مركز املعطيات املشرتك ويحثُّ عليها يف 

مستقبل الزمان. 
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االسييتطالع  ُطييُرف  عييىل  منظوميية  بطريقيية  املعطيييات 
رييين  الوطنييية والرسييمية يسييمح ببعييض املوازنيية بييني امُلهجَّ
واملجتمعييات امُلِضيفيية الوطنييية أو املحلييية، وإن مل تدخييل 
هييذه املجتمعييات صاحييًة يف عّينييات االسييتطالع. هييذا، 
وتطبيييق املعايييري اإلحصائييية املجربيية واملمتحنيية )وامُلتاَحيية 
ييَده.  بُيييرْس( ميكيين أن ُيقلِّييل كلفييَة إعييداد االسييتطالع وتعقُّ
ي اّتبيياع ُسييَنن عمييل القييياس امُلَقييرِّ بهييا  وأخييرياً، ميكيين أن ُيييؤدِّ
دولييياً إىل زيييادة َجييْذب املعطيييات للباحثييني فيسييتعملونها 
ز تأثريُهييا ميين ثييمَّ وعائُدهييا عييىل كلِّ  اسييتعامالً ثانوييياً، فُيعييزَّ

اسييتثامر يف جمييع املعطيييات.4 

نعييم، هنيياك ُمقِلقيياٌت ميين أن اسييتعامَل هييذه املعايييري يف 
أعييامل االسييتطالع اإلنسييايّن ميكيين أن يكييون ُمرِهقيياً أو غييري 
عمييلٍّ بسييبب قيييود املييوارد والقييدرات، والقلييق ميين ذلييك 
مفهييوم، ولكنييه يف آخيير املطيياف ال يقييوم عييىل أسيياٍس يف 
أكييرث الحيياالت، وبخاصيية يف سييياقات التَّهجييري املتامدييية )عييىل 
عكييس الطييوارئ(. وإ قييد كانييت هييذه املعايييري الدولييية قييد 
ت بعنايييٍة لتطبَّييَق يف سييياقات متنوعيية مثييل سييياق  أُعييدِّ
ِوج وجمهورييية إفريقيييا الوسييطى، ويف الحيِّييز االجتامعييي  الييرنَّْ
االقتصييادي كّلييه داخييَل هذييين البلدييين، فهييي أيضيياً قوييية يف 
حيياالت التَّهجييري. ويدَعييُم املعايييرَي دعيياًم جّيييداً َوثائييُق مفيييدٌة 
تييأيت يف العييادة مييع مييواّد إرشييادية تقصييد إىل طائفيية متنوعيية 
املشييارب ميين مييزاويل املعطيييات. وأخييرياً، ال تييكاد ُتذَكيير 
ييية لتوسيييع املقابليية الشييخصية لتشييمَل بضعيية  الكلفيية الحدِّ
أسييئلة يف معظييم الحيياالت، ولييذا كان تطبيييق تلييك املعايييري يف 

األكييرث ال يزيييد كلفيية االسييتطالع بييأي وجييٍه ُيلَحييظ. 

ُسَنن العمل الَحَسنة يف كينيا
أجييرت املفوضييية مبعاونيية البنييك الييدويل اسييتطالَعني ُأرسيَّييني 
آخرييين، واحييد يف مخيََّمييي كالوبَيْيييه وكاكومييا لالجئييني يف 
كينيييا، يف سيينة 2018 و2019 عييىل الرتتيييب.5 وهييذه املييرة 
ُأنِشييئت اسييتبانة االسييتطالع يف أكرثهييا عييىل منييوذج االسييتطالع 
الوطنييي املتكامييل لييألرس املعيشييية، وهييو اسييتطالٌع منظييوٌم 
عييىل طائفيية عريضيية ميين معايييري اإلحصيياء. وتسييمح نتائييج 
ان امُلخيََّمييني  االسييتطالَعني بإجييراء موازنيية ُمبييارِشة بييني سييكَّ
وُمِضيِفيهييم ميين أهييل البلييد. ولذلييك ِصْنييا َنعلييُم اليييوَم أن 
ان الذييين  سيياعَة إجييراء االسييتطالَعني كان 37% ميين السييكَّ
هييم يف ِسيينِّ العمييل يف مخيييم كالوبَيْيييه يعملييون، بالقييياس 
إىل 62%% يف مقاطعيية توركانييا و72% يف كينيييا عموميياً. وأيضيياً 
صنييا نعلييم أن 58% ميين الالجئييني يف املخيييم يعيشييون تحييت 
ان مقاطعيية  خييطِّ الفقيير يف البلييد، بالقييياس إىل 72% ميين سييكَّ

توركانييا و37% يف جميييع كينيييا. 

نانييوك،  ُجْسييَفات  توركانييا،  مقاطعيية  حاكييم  ييى  تلقَّ وقييد 
»اآلَن  فقييال:  باالستحسيياِن  للمقابليية  القابليية  اإلحصيياءات 
صييار لييدى الحكوميية معطيييات!«، وأوضييَح كيييف سُتسييَتعَمُل 
يف إفييادة رَْسييم السياسييات الوطنييية ودون الوطنييية، ومنهييا 
إدميياج الالجئييني وطالبييي اللجييوء يف النظييام الرتبييوي الوطنييي. 
ييد الحاكييم أنَّ اسييتطالع كالوبَيْيييه سيييفيد قييرار  وأيضيياً فقييد أكَّ
ييَع َطييْوق اسييتطالع األرس  مكتييب اإلحصيياء الوطنييي بييأن يوسِّ

املعيشييية الوطنييي ليشييمَل ُمخيَّييامت الالجئييني.6  

إنَّ قييراَر تحسييني َنْظييم االسييتطالع اإلنسيياين عييىل معايييري 
اإلحصيياء الدولييية ال يييكاد ُيسييتغَنى عنييه بغييريه ألبتَّيية، وال 
سيييَّام يف األحييوال املتامدييية. ذلييك أنَّ َعواِئييده راجحييٌة ُرْجحانيياً 
شييديداً عييىل امُلقِلقييات منييه. فكلَّييام ِزيييَدت يف االسييتطالِع 
اإلنسيياين هييذه املَعايييرُي، ضاقييت الفجييوة املنهجييية بييني 
االسييتطالع اإلنسيياين وُمجِريييِه ميين الحكومييات ومييا يعدلهييا 
يف ميييدان التنمييية. ويييوازي ذلييَك أنَّ التعلُّييم ميين أعييامل 
معايييري  َتطويييِر  يف  اإلسييهاَم  سيييزيد  اإلنسيياين  االسييتطالع 

االسييتطالع نفسييها وتحسيييِنها.

 schmiedf@unhcr.org ِفيِلْكس شمِدنگ 
إحصايئٌّ رئيٌس، يف مركز املعطيات املشرتك بني البنك الدويّل 

ومفوضيَّة الالجئني يف شؤون الهجرة القرسية. 

 KNBS )2018( Labour Force Basic Report, 2015/16 Kenya Integrated .1
Household Budget Survey
 )تقرير أسايّس يف اليد العاملة( 

bit.ly/KNBS-survey-746
 UNHCR/WFP/Kimetrica )2016( Refugees Vulnerability Study .2 

 Kakuma, Kenya
)دراسة وجوه ضعف الالجئني يف كاكوما بكينيا(

bit.ly/UNHCR-WB-Kimetrica-Kakuma-2016
دة يف أوراق  3. مثل التي ُوِضَعت برعاية لجنة اإلحصاء يف األمم املتحدة أو امُلحدَّ

املعلومات الوصفية مُلِشريات أهداف التنمية املستدامة.
ْغرية امُلَباحة«.  4. يتزايد اّتجاه الهيئات اإلنسانية نحو املقاربة بطريقة »املعلومات الصِّ

غرية،  مثال ذلك أنَّ مفوضيَّة الالجئني أطلقت سنة 2020 مكتبًة لها للمعطيات الصِّ
ْغرية التي تجمعها ملستعمل املعطيات  أحرضت فيها كثرياً من معطيات االستطالع الصِّ

الخارجينيِّ 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
)َفْهم األحوال االجتامعية االقتصادية عند الالجئني يف كالوبَيْيه بكينيا: نتائج من استطالع 

امت االجتامعية االقتصادية يف كالوبَيْيه(  تحديد السِّ
 bit.ly/UNHCR-WB-Kalobeyei-2018

 سيصدر تقرير من استطالع كاكوما قريباً يف شهر آذار/مارس 2021.  
6. من كلمٍة له ألقاها يف املنتدى العاملي لالجئني يف 16 من كانون األول/ديسمرب 2019. 

 bit.ly/GRF-recording :وها هي تسجيلتها الصوتية
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إدخال الالجئني والنَّازحني الداخليِّني يف ُنُظم املعطيات الوطنية
َنتاِلَيا ِكِرِنْسِك َباْل 

َنْظِم  ُأيَِّدت بأخرٍة توصيات إحصائية دولية يف شأن الالجئني والنازحني الداخليِّني، وسُيِعنُي تأييدها عىل 
هذه الفئات املستضعفة يف السياسة العاّمة الوطنية ويف جداول أعامل التنمية. ومع ذلك، ُيحتاج إىل كثرٍي 

من العمل لنقل التوصيات من الحيِّز النظري يف الورق إىل الحيِّز العميل يف الواقع.

رَضِْب  أّياٍم من  قبَل  أي  آذار/مارس من سنة 2020،  كان شهر  ملَّا 
ت  الَحْجر عىل نيوُيرك بسبب داء الُحَمة التاجية )كوڤيد 19(، أيدَّ
توصياٍت  َل  أوَّ أعضائها  بإجامِع  املتحدة  األمم  يف  اإلحصاء  لجنة 
هذه  فأتت  الداخليِّني.1  النازحني  إحصاءات  يف  العامل  يف  دوليًة 
َد النازحني الداخليِّني  التوصيات بإطاٍر إلعانة البلدان عىل أن ُتحدِّ
ان املستضعفني،  مبا هو أحسن، وأن متلَك زمام إحصائها لهؤالء السكَّ
َقُبوالً  وأكرَث  الَجْودة  عالية من  اإلحصاءات عىل درجة  وأن تجيء 
للموازنة بينها وبني غريها.2 وهذه التوصيات من جهٍة نتيجة سنني 
اجتهدت فيها فرقة الخرباء املعنيَّة بإحصاءات الالجئني والنازحني 
 )Expert Group on Refugee and IDP Statistics( الداخليِّني
جهة  ومن  املتحدة،  األمم  موظفي  لجنة  األمر  إليها  فوَّض  التي 
أخرى هي بناٌء عىل نجاح التوصيات الدولية يف إحصاءات الالجئني 

لسنة 2018.

ثم إنَّ السائق إىل تحسني جودة املعطيات وقابليتها للموازنة بينها 
ٍة من  يلزم منه أن يكون فيه معالجة لعدَّ بها  وبني غريها والثقة 
يات األساسية، مثل إقرار تعريفات بّينة، ومنهجيات واضحة  املتحدِّ
الحالة يف  وإرادة سياسية، وقدرة وطنية. وتصدق هذه  صيحة، 
الخصوص عىل فئاٍت سكانية مثل النازحني الداخليِّني الذين يكرث 
أن ُيستبَعدوا يف نظم اإلحصاء الوطنية أو أن ُيحَصوا إحصاًء ال يفي 
إنجازات  التي صدرت عىل مجموعتني  التوصيات  بالغرض. ومتثل 
ة لصانعي السياسات واملزاولني الذين يعالجون التَّهجري، ومع  مهمَّ
ًة  أن همَّ التوصيات ُرِكَز يف جوانب تقنية محضة، فهي تتضمن عدَّ
من الخطوات إىل األمام مل تسبق إليها من منظور السياسة العاّمة 

واملسائل السياسية. 

م التوصيات الدولية يف إحصاءات الالجئني تعريفات واضحة  وتقدُّ
الفئات  من  مجراهم  يجري  ومن  لالجئني  تاّماً  إحصائّياً  وإطاراً 
الدولية،  الحامية  إىل  يحتاج  من  عىل  مشتمٌل  أنه  )أي  انية  السكَّ
كان  أن  بعد  بلده  إىل  عاد  ومن  اللجوء،  يف  أن خاض  سبق  ومن 
البلدان  ألَّفت  فإن  بلده(.  خارج  يف  الدولية  للحامية  ملتمساً 
وغريها من أصحاب املصلحة بني تعريفاتهم وتعريفات التوصيات 
بني  املعطيات  موازنة  ُيرْسُ  زاد  الالجئني،  إحصاءات  يف  الدولية 
وأيضاً  املختلفة.  اإلبالغ  أنظمة  بني  كثرياً  التَّشويش  وقلَّ  البلدان، 

كيف  للبلدان  الالجئني  إحصاءات  يف  الدولية  التوصيات  فتنصح 
تقيس إدماَج الالجئني يف املجتمع وإعادَة إدماجهم وكيف تحلِّل 
الدولية  الغرض. وإنجاٌز آخر للتوصيات  لهذا  تتيح إطاراً  ذلك، إذ 
لتنسيق  عليها  املتفق  بالتوصيات  له صلة  الالجئني،  إحصاءات  يف 
ة ُتفوِّت  اإلحصاءات الرسمية لالجئني، وهي يف الواقع مسألٌة ُمعقدَّ

كثرياً من فرص إدماج الالجئني مبا هو أحسن. 

الداخليِّني،  النازحني  إحصاءات  يف  الدولية  التوصيات  ذلك  ومثُل 
عىل  قامئٌة  أنها  ومع  عظياًم.  تغيرياً  ُتحِدث  أن  عىل  قّوة  ففيها 
قانونياً  بنيٍة مامثلٍة لبنية صاحبتها، وأنها تعالج موضوعاً ال إطاراً 
محدداً فيه، يعرتضها ُمتحدٍّ أصعب، عىل أنها نجحت يف إقامة إطاٍر 
َدت فيه املصطلحات والتصنيفات الرَّئيسة. مثال ذلك  إحصايئٍّ ُوحِّ
أنها أوضحت أن األطفاَل املولودين ألََبَوْين من النازحني الداخليِّني 
بعَد التَّهجري ال ينبغي إدخالهم تحت التعريف، إمنا يصّنفون يف فئة 
وأوصت  صلة«،  الداخليِّني  بالنازحني  لهم  »الذين  تسّمى  سكانية 
بتقسيم جملة النازحني الداخليِّني إىل ثالث فئات فرعية )النازحني 
مواضع  ويف  العودة  مواضع  ويف  التَّهجري  مواضع  يف  الداخليِّني 

االستيطان(.

وأما املسألة املعقدة املتمثلة يف متى يخرج النازح الداخّل من حدِّ 
الداخليِّني  النازحني  الدولية يف إحصاءات  التوصيات  تعريفه؟ فإن 
تحقق تقدماً كبرياً يف ذلك أيضاً. فهي تستند إىل معايري مثانية منترٌش 
َقُبولها: املعايري املوضحة يف إطار عمل اللجنة الدامئة املشرتكة بني 
إىل  أيضاً  وتستند  الداخليِّني،  للنازحني  الدامئة  الحلول  يف  الهيئات 
العمل الذي تقوم به فرقٌة أخرى من الخرباء املشرتكني بني الهيئات3 
للتمييز بني مقياسني: األول التَّحكيم يف التقدم نحو الحلول الدامئة، 
والثاين تحديد متى ُتُغلَِّب عىل وجوه الضعف الرئيسة يف التَّهجري؟ 
الرسمية.  السكان  إحصاءات  من  رين  املهجَّ استبعاد  ميكن  بحيث 
الداخليِّني  النازحني  إحصاءات  يف  الدولية  التوصيات  ففي  وأيضاً 
إطاٌر واضٌح لهذه اإلجراءات، ولكن ُيحتاُج إىل مزيِد َعَمٍل حّتى يتمَّ 
الخرباء  فرقة  اليوَم  فيه  تأخذ  اإلجراءات، وهو عمل  تطوير هذه 
الداخليِّني، بدعٍم من مركز  الالجئني والنازحني  بإحصاءات  املعنيَّة 
البنك الدويل ومفوضيَّة الالجئني يف شؤون  املعطيات املشرتك بني 

الهجرة القرسية.
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وتقيّدم التوصييات الدوليية يف إحصياءات النازحيني الداخليِّيني 
أيضياً توصييات يف كيفيية تعزييز الجهيد املبيذول يف التنسييق 
وهيي  اليدويل.  والصعييد  الوطنيي  الصعييد  عيىل  اإلحصيايئ 
اإلحصياء  بُنُظيم  الروابيط  لتقويية  توصيياٍت  عيىل  مشيتملة 
الوطنيية، وإلنشياء منصياٍت للتنسييق التقنيي، ولضيامن مراقبة 
الجيودة يف معطييات النازحيني الداخليِّني. فهي تراعيي دوَر كلِّ 

أصحياب املصلحية الوطنييني والدولييني يف هيذه األعيامل.

مين  الحساسية  املسيائل  تتنياول  مجتمعيًة  التوصييات  فهيذه 
التيي  التشيغيلية،  الوجهية  مين  والصعبية  السياسيية  الوجهية 
تتكيرر يف كثيرٍي من السيياقات املتأّثيرة بالتَّهجري، وهي سيياقات 
شية للحليول الدامئة، والتَّقاريُر  كثيرياً ما تعروها التَّعاريُف املشوَّ
يف  والوضيوح  احية  الصَّ وَنْقيصُ  التَّهجيري،  أرقيام  يف  املتنافسية 

أسياليب تحصييل املعطييات.

م يف جميع العامل التقدُّ
الالجئيني  إحصياءات  يف  الدوليية  التوصييات  اعتميدت  منيذ 
والتوصييات الدوليية يف إحصياءات النازحيني الداخليِّيني، تزاييد 
الدعيم واإلقيرار عنيد معيرش اإلحصائييني وعنيد غريهيم. مثيال 
ذليك أنَّ يف اتفياق الالجئيني العاملييّ بضع فقيرات يف املعطيات 
واألدلَّية التيي تشيري رأسياً إىل التوصييات الدوليية يف إحصياءات 
الالجئيني.4 وقيد كانت الفرقية الرفيعة املعنية بالنيزوح الداخل 
أدرجيت صاحيًة يف نطياق َعَمِلهيا َجْميَع املعطييات وتحليلهيا 
واسيتعاملها، وميا يزال يزييد اهتاممها مبيا أنجزتُه فرقية الخرباء 
الداخليِّيني.5 وأميا يف  الالجئيني والنازحيني  املعنيَّية بإحصياءات 
سيات، فينشيط كثيرٌي مين املنظيامت لتعييني ُفرٍَص  صعييد املؤسَّ
الالجئيني  إحصياءات  يف  الدوليية  التوصييات  مين  كلِّ  إلدمياج 
والتوصييات الدوليية يف إحصاءات النازحيني الداخليِّني، إدماجها 
يف أعاملهيا التيي محورهيا املعطييات، ويف الجهيد اليذي تبذليه 
لدعيم التنفييذ عيىل الصعيد الُقْطري. فنحين يف مركز املعطيات 
اإلحصياء  ومكاتيب  الحكوميات  ميع  نعميل  مثياًل،  املشيرتكة، 
الوطنيية إلدمياج عنياص معّينة مين التوصيات يف أعيامل َجْمع 

املعطييات، وجعلنيا ذليك معيياراً للتموييل صيحياً.

ة مين البليدان أيضياً خطيوات لتنفييذ التوصييات،  وتتَّخيذ عيدَّ
عيىل أن الطرييق ميا تيزال طويلية. ودونيك نظيرٌة عجيىل إىل 
بعيض األمثلية الحديثية تعيني عيىل تحدييد اإلفيادة وإعيالم ميا 
عم وميا يحتياج إىل تبديته  ُيحَتياج إلييه مين مزييد العميل والدَّ

غيريه.6 عىل 

ان  جمـع املعطيـات: يف كينيـا، ُعيدَّ الالجئيون يف إحصياء السيكَّ
الوطنيي لسينة 2019، ويؤلِّيف املكتيب الوطني لإلحصياء فرقَة 

يق  م امُلحقَّ عميٍل تقنييٍّ ُتعَنيى بتعزييز املامرسية ورَْصيد التقيدُّ
ويف  البليد.  يف  الداخليِّيني  والنازحيني  الالجئيني  إحصياءات  يف 
املغـرب، ُتجَميع معطييات الالجئيني ومين يجيري مجراهيم من 
، وذليك بعيٌض مياّم أدخلته  الفئيات السيّكانية باسيتطالٍع ُمعينيَّ
الحكومية يف إسيرتاتيجيتها الوطنيية لشيؤون الهجيرة والتَّهجيري، 
عيىل أنهيا ُتدِخيُل يف االسيتطالعات املحوريية ُمجَتيزَآِت األسيئلة 
مين التوصييات الدوليية يف إحصياءات الالجئيني، ومين هيذه 
االسيتطالعات اسيتطالع الييد العاملية. ويف إثيوبيـا، تعمل هيئة 
اإلحصياء املركزيية عيىل تنسييق وإدمياج االسيتطالع االجتامعي 
االقتصيادي لالجئيني يف إثيوبيا يف االسيتطالع الوطني إلحصاءات 
ُحْسين حيال األرسة املعيشيية، وتعميل أيضياً عيىل أن ُتدِميَج 
يف ذليك العنياص الرئيسية للتوصييات الدوليية يف إحصياءات 
إفريقيـا  جمهوريـة  يف  ُيْبيَذُل  الجهيد  هيذا  ومثيل  الالجئيني. 
الوسـطى، فهيي ُتدِخيُل فئية النازحيني الداخليِّيني يف خّطية أَْخِذ 
العينيات التيي ستسيتعملها يف االسيتطالع الوطني اليذي تعتزم 
إجيراءه يف حيال الفقير فيهيا، وهيي تفعل ذليك مسيتفيدًة من 
عيدٍد مين جوانيب التوصييات الدوليية يف إحصياءات النازحيني 
الداخليِّيني. ويف أوربيا، تنيوي جورجيـا أيضاً أن تأخذ يف سلسيلٍة 
َر مصيادر  مين األعيامل لتنفييذ التوصييات، مين ذليك أن ُتقيدِّ
َد ميا فيهيا مين قيّوة عيىل  املعطييات اإلداريية املختلفية لُتحيدِّ
إخيراج إحصياءات النازحيني الداخليِّيني وإيضاح الروابيط بينها.

أصحياب  بيني  التنسييق  فاعليية  زييادَة  إن  ثيمَّ  التَّنِسـيق: 
يحُ )أو ُينِشيئ( الروابيط بني  املصلحية الوطنييني والدولييني ُيوضِّ
الهجيرة القرسيية وُنُظيم املعطييات الوطنيية. ويف  إحصياءات 
ى الَواِصالت باإلسيرتاتيجية الوطنيية لتطوير  الوقيت نفسيه ُتقيوَّ
اإلحصياءات وباألُُطير القانونيية الجدييدة. ففيي أكرانيـا، تعمل 
دائيرة اإلحصياء الحكوميية ميع أعضياء فرقية العميل التقنيية 
املعنيية بإحصياء النازحيني الداخليِّيني وميع مفوضيَّية الالجئيني 
التوصييات  تنفييذ  يف  لليرشوع  مشيرتكة  خّطية  وضيع  عيىل 
الدوليية يف إحصياءات النازحيني الداخليِّيني. وسيشيتمل ذليك 
ل الوطنيّي للنازحيني الداخليِّيني، وإدمياج  يجِ عيىل تحسيني السِّ
مية، والدخيول يف اإلطيار الوطني لرصد  مصيادر املعطييات امُلتمِّ
البليد.  املسيتدامة يف  التنميية  أهيداف  تحقييق  نحيو  م  التقيدُّ
ق قانيوٌن يف اإلحصياء جدييدٌ وُأيِّيَدت يف  ويف الكامـريون، ُصيدِّ
بيني  اإلحصياءات  لتطويير  الوطنيية  اإلسيرتاتيجية   2020 سينة 
سينة 2020 و2025. وتقصيد اإلسيرتاتيجية إىل تعزييز القيدرة 
اإلحصائيية، وقيد اشيتملت عيىل َرْكيِز الهيمِّ صاحيًة يف الهجيرة 
القرسيية يف البليد، وكانيت هيذه أوَّل ميرة تشيتمل علييه. هذا 
رين  ينَ التَّنسييق بيني الوحيدة املعنيية باملترضِّ ويف كوُلمبيـا ُحسِّ
ومكتيب اإلحصياء الوطنيي لرفيِع َجيْودة إحصياءات النازحيني 
ين الييوَم املنهجييات  الداخليِّيني وفائدتهيا، وأيضياً فهنياك ُتحسَّ
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املعنيَّية  الخيرباء  فرقية  أعيامل  مين  )باالسيتفادة  اإلحصائيية 
الداخليِّيني(. والنازحيني  الالجئيني  بإحصياءات 

ماذا بعُد؟ 
تتزاييد القيوة الدافعية غري أنَّ ميا ُيحتاُج إىل تحقيقيه كثرٌي كثري 
إن ُأرييَد أن ُيدَخيَل الالجئيون والنازحيون الداخليِّيون يف ُنُظيم 
املعطييات الوطنيية إدخاالً أفعيَل وأكرث انتظامياً. ودونك وجوه 
األولويية التيي تربزهيا تجيارب خيربَّ بهيا أعضياء فرقية الخيرباء 

املعنيَّية بإحصياءات الالجئيني والنازحيني الداخليِّني:

َتْوسـيُع املـدارك وامُلَنـارصُة امُلدبَّـرة: لكثيرٍي مين اليدول التيي 
ُتضيِّيفُ الالجئيني أو النازحيني الداخليِّني قيدرٌة إحصائية تكفي 
البتيداِء تنفييذ التوصييات. وميع ذليك هيي محتاجيٌة إىل أن 
م، وذلك بتوسييع املدارك وبيذل الجهد يف  ُيشيَحَذ عزمهيا لتتقدَّ

املنياصة )ومنيه َعيرُْض أميارات الَوْقيع املبكيرة(. 

االسـتثامر يف القـدرة اإلحصائيـة الوطنيـة: إذا كانيت القيدرة 
اإلحصائيية ضعيفية أو مثقلية باألعباء أو اجتميع عليها األمران 
معياً، احتييَج إىل االسيتثامر املسيتدام كإمنياِء القيدرة الوطنيية 
يق نحيو أهيداف التنميية املسيتدامة  م امُلحقَّ عيىل رَْصيِد التقيدُّ
وعيىل وإدخيال معطييات الالجئيني )والنازحيني الداخليِّني عند 
اقتضياء الحيال ذليك( يف إحصياءات الهجيرة التيي هيي أوسيع 

 . قاً نطا

ميا  القرسيـة:  الهجـرة  معطيـات  يف  التمويـل  حـال  تحسـني 
تيزال أقيرب ميوارد التموييل لَجْميع معطيات الهجيرة القرسية 
مأخيوذًة يف األكيرث مين ميزانييات املعونية اإلنسيانية التي هي 
يل  هيا أوالً يف َصيْوِغ التدخُّ بطبيعتهيا قصيرية األميد، َترُكيُز همَّ
اإلنسيايّن. ويجيب أن ُيغيريَّ هذا املسيلك لَدْعِم كلٍّ مين التنمية 
طويلية  التنميية  معطييات  ومبيادرات  للقيدرة  املسيتدامة 
األميد، ومين ذليك االسيِتطالُع الوطنيي ليألرس املعيشيية، وُنُظُم 

رُة. املعطييات اإلداريية امُليَؤزَّ

االشـتامل عـىل مناهـج جديـدة ومصـادر معطيـاٍت بديلـة: 
صحييٌح أن كاّلً مين التوصييات الدوليية يف إحصياءات الالجئيني 
والتوصييات الدوليية يف إحصاءات النازحني الداخليِّني ُمشيَتملٌة 
عيىل التوصيية بتحرِّي املناسيب من مناهج ومصيادر معطيات، 
ولكّنهيا أقيّل تركييزاً عىل املناهج الجدييدة أو مصادر املعطيات 
م واملناهج البديلة  البديلية. ثيم إنَّ يف التقانيات الرسيعة التقيدُّ
إلحياح  زاَد  وقيد  انتهازهيا.  ينبغيي  ُفرَصياً  املعطييات  لَجْميِع 
التيي  الجائحية  الجهيد بسيبب  بيذل مثيل هيذا  الحاجية إىل 

يُرق املألوفية يف َجْميِع املعطييات. ت ُأُسيَس الطُّ تحيدَّ

يُبِل تسيربه الييوَم فرقية الخيرباء  عيىل أنَّ كثيرياً مين هيذه السُّ
الداخليِّيني، وسيربها  والنازحيني  الالجئيني  بإحصياءات  املعنيَّية 
هيذا بعيٌض ميام تقطعيه يف املرحلية الثالثية مين عملهيا، تقيع 
بيني سينة 2020 و2024. ولهيذه املرحلية معياٌر مرجعيّي أيَّدْتُه 
لجنية اإلحصياء يف األميم املتحدة، ُيليِزُم الفرقيَة أن تدعَم تنفيذ 
التوصييات الدوليية يف إحصياءات الالجئني والتوصييات الدولية 
يف إحصياءات النازحيني الداخليِّيني، يف ميّدة تقيع بيني الثيالث 
يقاً.7 فلهيذه املنّصة  سينني املقبلية والخميس سينني تنفييذاً ُمنسَّ
قيّوة هائلية، تتيأّت مبعونيٍة ماليية من مركيز املعطيات املشيرتك 
الهجيرة  شيؤون  يف  الالجئيني  ومفوضيَّية  اليدويل  البنيك  بيني 
سيات ال ينفيكُّ يزييد.  القرسيية، وباهتيامٍم مين اليدول واملؤسَّ
فيإْن َجَميَع املجتميع الدويل بني ميا ُيبَذُل من جهيد هنا وهناك 
ٍم عظييٍم  إلصابية هيذا الهيدف املشيرتك، أمكين تحقييق تقيدُّ
ينة يف  يف بضعية سينني. وسيتؤيت اإلحصياءات الرسيميَّة امُلحسَّ
ُز جيدول  الالجئيني والنازحيني الداخليِّيني ُأُكَلهيا برسعية، فُيعيزَّ
َ معارضتها  ييات كثرية ولكنَّ لَينبِ أعيامل إدماجهيم. نعيم، امُلتحدِّ

. ُمَعدٌّ

َنتاِلَيا ِكِرِنْسِك َباْل 
nbaal@worldbank.org  @NataliaBaal 

فٌة رئيسٌة يف قسم اإلسرتاتيجيات والسياسات العاّمة، يف مركز  موظَّ
املعطيات املشرتك بني البنك الدويل ومفوضيَّة الالجئني يف شؤون 
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bit.ly/Reliefweb-IRIS .1
2. انظر: »األخذ يف مقاربات تعاونيَّة لتحسني معطيات النُّزوح الداخّل«، ِدُڤورا لَِڤاُكوڤا 

وأِدْرَيان كالڤو ڤالدراما وجاك أجاروڤا واُثم وداِمَيان َجْسُلم، نرشة الهجرة القرسية، 
العدد 65. 

 bit.ly/FMR65-Levakova-et-al
 https://inform-durablesolutions-idp.org :3. انظر

وانظر أيضاً: التحديات املفهومية والحلول العملية لحاالت الّنزوح الداخل، َچالَوَكا بياين 
وَنتالَِيا ِكِرِنْسيِك َ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 املعنيَّة بإحصاءات الالجئني والنازحني 

الداخليِّني إىل الفرقة الرفيعة املعنيَّة بالنُّزوح الداخّل:
 bit.ly/EGRIS-submission-HLP-Feb2021

6. أورد كلَّ األمثلة ممثِّلون عن منظامت وطنية يف املؤمتر الذي عقد سنة 2020 وجمع 
بني الدائرة املشرتكة املعنية بتحديد سامت النازحني الداخليِّني وبني فرقة الخرباء املعنيَّة 

بإحصاءات الالجئني والنازحني الداخليِّني، وُأِديَر حول زيادة القدرة عىل اإلحصاء:
  www.jips.org/jips-publication/jips-egris-conference-2020-report/

وُيستثَنى من ذلك مثال إثيوبيا ومثال جمهورية إفريقيا الوسطى، فهام عمالن دعمهام 
bit.ly/JDC-filling-data-gaps :مركز املعطيات املشرتكة

7. املعيار املرجعّي لفرقة الخرباء املعنيَّة بإحصاءات الالجئني والنازحني الداخليِّني: املرحلة 
 http://bit.ly/EGRIS-TOR-2020-24 :)2024–2020( الثالثة – تنفيذ التوصيات
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د األشواط وُكُموُنه يف زمن داء الُحَمة التاجية  َعَواثرُي االستطالِع الهاتفيِّ املتعدِّ

)كوڤيد 19(
ِجْفِري َتاَنر

الراهنة– يصعب فيها  الجائحة  أزمنٍة –مثل زمن  يف  بالهاتف مفيداً خصوصاً  ميكن أن يكون االستطالع 
يات.  االستطالع وجهاً لوجه، عىل أّنه يجلب امُلتحدِّ

املعيشييَة   )19 )كوڤيييد  التاجييية  الُحَميية  داء  جائحيية  ت  شييقَّ
ييرون ميين أكييرث الفئييات  وُسييُبَل املعيياش يف العييامل كلِّييه. وامُلهجَّ
اسييتضعافاً، ولكيين ليييس ميين املعطيييات املوثييوق بهييا إال يشء 
ر حاجاتهييم يف أثنيياء الجائحيية.1  قليييل يفيييد للنظيير يف كيفييية تطييوُّ
وُتقلِّييل االعتبييارات الصحييية خيييارات َجْمييع املعطيييات يف هييذه 
األيييام الصعبيية، إذ َوَقييَف جمييع املعطيييات املعتيياد وجهيياً لوجييه 
اد املصابييني والصحيية العاميية، وبسييبب  بسييبب القلييق ميين عييدَّ
قيييود السييفر والَحْظيير والتَّباعييد. فييكان أحييد األبييدال االسييتطالع 
بالهاتييف املحمييول. وقييد ثبييت أن طريقيية املقاربيية هييذه مفيييدٌة 
يف َجْمييع املعطيييات: يف األمكنيية الخطييرة، واملناطييق القاصييية، 
اد اإلصابييات مقلقيياً، وحيييث  واملناطييق التييي يكييون فيهييا عييدَّ
ة مهمييًة،  تكييون االسييتجابة لحاجييات املعطيييات الجديييدة واملتغييريِّ
ييفة.  ويف السييياقات التييي ُيحتيياُج فيهييا إىل رَْصييد األحييوال امُلتكشِّ
وأيضيياً فقييد ُوِجييَد أنهييا ُتخييِرُج معطيييات عالييية الجييودة وفعاليية 

بالقييياس إىل كلفتهييا.2 

ي لجائحيية داء الُحَميية التاجييية )كوڤيييد 19(، أطلييق  ويف التصييدِّ
د األشييواط لَجْمييع  البنييك الييدويل اسييتطالعاً هاتفّييياً فّعيياالً متعييدِّ
املعطيييات االجتامعييية االقتصادييية يف نحييِو 100 بلييد.3 وبالتعيياون 
مييع البنييك الييدويل ومفوضيَّيية الالجئييني واملكاتييب اإلحصائييية 
الوطنييية، َيدَعييُم مركييز املعطيييات املشييرتك بييني البنييك الييدويل 
ومفوضيَّيية الالجئييني يف شييؤون الهجييرة القرسييية4 إدميياَج عينييات 
رييين يف َشييوَطنِي عييىل األقييل ميياّم هييو جيياٍر  معييززة ميين امُلهجَّ
د األشييواط يف  أو ُمعَتييزٌَم إجييراؤه ميين االسييتطالع الهاتفييّي املتعييدِّ
شييأن داء الُحَميية التاجييية )كوڤيييد 19( يف 12 بلييداً أو نحييو ذلييك 
ات  ن ميين فهييٍم أفضييَل للتغييريُّ ميين تلييك البلييدان. وهييذا سييُيمكِّ
التييي أحدثتهييا جائحيية داء الُحَميية التاجييية )كوڤيييد 19( يف صييالِح 
ن  رييين ووجييوه ضعفهييم ومييا يرجونييه، وسييُيمكِّ معيشيية املهجَّ

أيضيياً ميين صييوِغ اسييتجابات أحسيين.5 

د األشييواط ميكيين أن ُيولِّييد  ومييع أّن االسييتطالع الهاتفييّي املتعييدِّ
يييات يف تطبيقييه،  يية يف أثنيياء الجائحيية، هنيياك ُمتحدِّ معطيييات مهمَّ
يييات  املتحدِّ تصنيييف  وميكيين  التَّهجييري.  سييياق  يف  سيييَّام  وال 
ة العيِّنيية وقيييوداً عييىل مييا ُجِمييع  الرئيسيية وحييوَه تهديييٍد لقييوَّ

، أنَّ مييع البصييرية واالتِّئيياد يف  ميين معلومييات. وميين حسيين الحييظِّ
يييات.  التخطيييط ُطُرقيياً للتغلُّييب عييىل تلييك امُلتحدِّ

أخذ العيِّنة 
ليييك يصييدق عييىل االسييتطالع أّنييه سييليم ميين الوجهيية اإلحصائيَّيية، 
داً، وأن يؤخييذ قييدر ميين العيِّنيية  ينبغييي أن ميّثييل مجتمعيياً ُمحييدَّ
يحصييل بهييا قييوة إحصائييية الكتشيياف مييا يفيييد ميين وجييوه 
االختييالف بييني الفئييات أو بييني األوقييات. وإذ قييد كانييت تغطييية 
بالعوامييل  تتأثيير  )التييي  امللكييية  متفاوتيية –بسييبب  الهاتييف 
ييبَكة أو وجييود الكهربيياء،  انّية واالقتصادييية( أو تغطييية الشَّ السييكَّ
وذلييك عييىل سييبيل املثييال– فقييد ال تكييون عينييات االسييتطالع 
ميين  املقصييودة  للفئيية  ممثلييًة  األشييواط  د  املتعييدِّ الهاتفييّي 
رييين، فيقييود ذلييك ميين ثييمَّ إىل َحييرِْف النتائييج التحليلييية.  امُلهجَّ
ييز حييني َيبُعييُد انتقيياء  ومثييل ذلييك، أنييه ميكيين أن يحييدث التحيُّ
تييى ُتسييَتْطَلع )»عييّد  بعييض الفئييات أو َيقييرُُب انتقيياء غريهييا حَّ
ناقييص« أو »عييّد تفاضييّل«(، أو حييني يرفييض بعييض امُلسييتطَلعني 
املشيياركة )»انتفيياء االسييتجابة«( أو يرفضون االسييتمرار يف األشييواط 

حقيية )»تناقييص«(.  الالَّ

ييز املحتمييل أمييٌر بالييغ يف األهمييية  وتحديييد مصييادر معينيية للتحيُّ
عنييد التمرييين َجْمييع املعطيييات لتعظيييم القييدرة عييىل: أ( َمْنييع 
ييز  ييز ابتييداًء ميين اإلعييداد والتصميييم، ب( وتصحيييح التحيُّ التحيُّ
ييز  بالتنقيييح وإعييادة الييَوْزن والتحليييل، ج( وتحديييد اتجيياه التحيُّ
ييَة  لتسييهيل اسييتعامل املعطيييات يف رَْسييم السياسييات. ثييمَّ إنَّ ِصحَّ
تحديييد وتنفيييذ إطييار أخييذ العينييات القييوي وإسييرتاتيجية أخذهييا 
ييز  واألوزان التحليلييية –وهييي أدوات أساسييية للتغلُّييب عييىل التحيُّ
يف العينيية– جييزٌء ال ينفصييل ميين قيميية معطيييات االسييتطالع. وإذا 
د األشييواط،  ييز يف معطيييات االسييتطالع الهاتفييّي املتعدِّ اسييتمرَّ التحيُّ
ييز آخييذاً يف الُعُلييّو، وهييذا يعنييي أن  ييح أن يكييون التحيُّ فميين املرجَّ
املعطيييات قييد تشييري إىل أنَّ السييكان أفضييل حيياالً ميياّم هييم عليييه 
يف الحقيقيية. وحتَّييى إذا كان األميير كذلييك، فمعطيييات االسييتطالع 
د األشييواط ال تييزال مفيييدًة يف رَْسييم السياسييات،  الهاتفييّي املتعييدِّ
هييذا إن كانييت النتائييج املالحظيية يف املعطيييات ُمنخفَضيية بحيييث 

ييل فيييه.   يشييري انخفاضهييا إىل أن األمييَر يسييتأهل التدخُّ

https://www.fmreview.org/ar/issue66


نرشة الهجرة القرسية 66املُعطَيات والتَّهجري 52 52

www.fmreview.org/ar/issue662021 آذار/مارس

وبالجمليية، ُتسييَتعمُل ثييالث ُطييُرق لبنيياء إطييار أخييذ العينييات: 
العشييوايّئ  واالتِّصييال  قامئيية،  واسييتعامل  التمثيييّل،  االسييتطالع 
باألرقييام.6 وتعتمييد الطريقتييان اأُلولَيييان عييىل وجييود معلومييات 
شيياملة يف وقييٍت غييري طويييل قبييل ابتييداء االسييتطالع بالهاتييف. ومن 
حسيين حييظ بعييض البلييدان أنَّ فيهييا جهييداً وطنّييياً يبييذل لجمييع 
املعطيييات، ومنييه جمييع املعطيييات وأرقييام الهواتييف عيين السييكان 
رييين، وميكيين أخييذ عينيية متثيلييية منهييا. يف حيياالت أخييرى،  املهجَّ
ميكيين اسييتعامل معطيييات التسييجيل عنييد مفوضيَّيية الالجئييني، مييا 
ييِجلِّ –وال سيييَّام أرقييام الهواتييف– صالحييًة  دامييت معطيييات السِّ
لني ليين يكونييوا يف ِعييَداد امُلسييتطَلعني.  وحديثيية، عييىل أنَّ غييرَي امُلسييجَّ
وميكيين عييادًة اسييتعامل املعلومييات الشييخصية للحصييول عييىل عيِّنيية 
متوازنيية ولكيين ال ُيرَسييُل إىل فرقيية الَعييدِّ إال أرقييام الهواتييف )وذلييك 
لإلعانيية عييىل تخفيييف املخيياوف ميين أميير حامييية املعطيييات(. وأمييا 
الطريقيية الثالثيية –وهييي االتِّصييال العشييوايئ باألرقييام )باسييتعامل 
أرقييام هواتييف ُتختيياُر عشييوائياً(– فينييدر أن تكييون فّعاليية بالقييياس 
رييين، عييىل  إىل كلفتهييا أو أن ميكيين تنفيذهييا عنييد اسييتطالع امُلهجَّ

أّنهييا قييد تكييون مناسييبًة لحيياالٍت معيَّنيية. 

التي  االستطالع  أعامل  يف  ُمستعملٌة  جميعاً  الثالث  الطرق  وهذه 
إطار  يف  ُيستعَمُل  تشاد،  ففي  املشرتك.  املعطيات  مركز  يدعمها 
عىل  واشتمل   2018 سنة  ابتدأ  كلَّه،  البلد  ميّثل  استطالٌع  العّينات 
جيبويت  ويف  فيها.  الالجئني  عىل  ُيشتَمل  مرّة  أوَّل  وكانت  الالجئني، 
الالجئني.  التي عند مفوضيَّة  التسجيل  ُتستعَمل معطيات  وإثيوبيا، 
ويف اإلكَودور، ستشارِك فرقة االستطالع )كام فعلت من قبل( رشكَة 
أرقام  ومجموعات  الجغرافية  املناطق  لتعنيِّ  املحلية  االتصاالت 
الهواتف التي هي أقرب إىل أن تكون للفنزويليِّني العائشني يف أحوال 

تشبه أحوال الالجئني يف البلد.

»إعادة  استعامل  أمكن  املناسبة،  اإلمتاميَّة  املعطيات  ُوِجَدت  وإن 
الَوْزن« لإلعانة عىل تصحيح معطيات العيِّنة لُيستعاَد ما نقص متثيله 
وصعب،  د  ُمعقَّ العمل  هذا  الحقيقّية.  السّكانية  الفئة  أجزاء  من 
ولكن إذا ُطبِّق تطبيقاً صحيحاً أمكن حلُّ مشكالت التناقص وانتفاء 
الفئة  من  نافعاً  تقريباً  العينة  تصري  تى  حَّ الجزيّئ،  والعدِّ  االستجابة 

السكانّية الحارضة. 

إنَّ الوقايَة من وقوع التحّيز يف عيِّنٍة هو وال شكَّ أفضل من تصحيحها، 
وميكن أن تعني الحوافز عىل ذلك. إذ كان استطالع البنك الدويل يف 
اإلكوادور الذي تناول تأثري داء الُحَمة التاجية )كوڤيد 19( يف السكان 
الزمن  يستوعب  مبا  الهاتفية  البطاقات  َشَحَن  جئني  والالَّ امُلضيِفني 
خياراٌت  الوباء  نطاق  فخارج  يجاوزه.  مبا  أو  االستطالع  يف  املَقيضَّ 
للحوافز أخرى، مثل التزويد املبارش بالهواتف املحمولة أو باملحطات 

مس.7  الصغرية التي تشحن الهواتف بالشَّ

تصميم األداة والتَّنفيذ
هنياك عيّدة مين االعتبيارات العمليية التيي ينبغيي أن ُتعَتيرَب يف 
القييود امُلحتَملية عيىل ميا ميكين جمعيه وكيمُّ ميا ميكين جمعيه. 

امُلسيتطَلعون،  َيسيأَم  لئيال  قصيرياً  االسيتطالع  يكيون  أن  ويجيب 
ام إذا ُعيِزَم عيىل تكيرار التفاعيل، ذليك أّنهيم إن سيئموا  وال سييَّ
وجيب أن َيِقيلَّ ميا يحتمل مين عمق جميع املعطيات واّتسياعها. 
يدة متييل إىل تقلييل جيودة املعطييات، يف  ثيمَّ إنَّ األسيئلة املعقَّ
ييىص. وهناك ثالثة خييارات ُتخفِّف هذه  االسيتطالع الهاتفييّ خصِّ
القييود بعيض التَّخفييف يف األقيّل. فيمكين أن ُيعينيَّ مُلسيتطَلعني 
مختلفيني وحيدٌة مختلفية مين األسيئلة عشيوائّياً، وأن ُتسيتعَمَل 
اإلجابيات مين جملٍة مشيرتكة مين الوحيدات يف إسيناد املعطيات 
للوحيدات املفقيودة عشيوائياً. وميكن بدالً من ذليك، يف الوحدات 
التيي ُتْسيأَُل للعيِّنية كّلهيا أن ُتيَداَر عيىل األشيواط مين شيوٍط إىل 
شيوٍط يف االسيتطالع، كيام حيدث يف إثيوبييا مين تضميني وحيدة 
يرَاد يف الشيوط الثانيية مين االسيتطالع الهاتفّي  عين جامعيات الجَّ
ن  د األشيواط. وأحسين ميا تعميل هيذه املقاربة حينَي ُتضمَّ املتعيدِّ
نتائيج أكيرث حركّييًة )مثيل األمين الغيذايئ والتوظييف( يف جمييع 
الرتكيبية  )مثيل  الثَّابتية  النتائيج  مين  املزييد  ر  وُتيدوَّ األشيواط، 
أن  الحياالت  بعيض  يف  ميكين  وأخيرياً،  التوارييخ(.  أو  انية  السيكَّ
ُتسيتعَمَل جمليٌة أصغير مين األسيئلة مين وحيدٍة طويلية إلسيناد 

النتيجية اإلجامليية )كيام هيو الحيال يف فقير االسيتهالك(.

بالهاتيف.  فيهيا  الحدييث  يصعيب  املواضييع  بعيض  أنَّ  عيىل 
لوجيه  وجهياً  اسيتطالعها  يصعيب  التيي  فاملواضييع  وبالعميوم 
ل ميا  يكيون اسيتطالعها بالهاتيف أصعيب، وميع ذليك، فقيد ُيسيهِّ
يف االسيتطالع الهاتفييّ مين انتفياء صفية الشيخصيَّة عيىل بعيض 
امُلسيتطَلعني مناقشيَة مواضييع معيَّنية )مثيل التيي يدخيل فيهيا 
العقليية واإلسياَءة األرسيية وُكيرُْه  ية  الَوْصيم االجتامعييّ كالصحَّ

الجنيّس(.  يلوُك  والسُّ األَجانيبِ 

وميا تيزال قاعدة األدّلية يف ُوثوقيَّة االسيتطالع الهاتفّي بالقياس إىل 
ريين حديثيَة العهيد. لكين وجدت  االسيتطالع وجهيًا لوجيه للُمهجَّ
عيّدة مين الدراسيات أن ال فرَق بني االسيتطالع بالهاتيف املحمول 
واالسيتطالع بالهاتيف الثابيت، وأن ال فرَق بني االسيتطالع بالهاتف 
ُيقيَدَر  أن  املأميول  ومين  لوجيه.8  وجهيًا  واالسيتطالع  املحميول 
يف العميل املخطيط ليه يف األردن املدعيوم مين مركيز املعطييات 
املشيرتك أن يكيون ليه نظيرات يف هيذه املسيألة، فهنياَك ُتقَسيم 
عيِّنية امُلسيتطَلعني بني اسيتطالٍع وجهيًا لوجه واسيتطالٍع بالهاتف.

ييات، فاالسيتطالع بالهاتيف لَجْمع  وعيىل الرغيم مين هيذه امُلتحدِّ
ْغريية االجتامعيية االقتصاديية أكرث مناسيبًة عموماً  املعطييات الصِّ
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مين الخييارات األخيرى لجميع املعطييات مين ُبْعيد. وقيد تكيون 
يمول  الشُّ عيىل  قليياًل  أقيدَر  القصيرية  النصّيية  الرسيائل  خييارات 
واملوافقية االبتدائيية، ولكين ُيحتياُج يف االسيتبانات عمومياً إىل أن 
تقتيص عيىل أقيل مين خمسية أسيئلة لتجنُّيب َسياَم امُلسيتطَلعني. 
ثيمَّ إن يف االسيتطالع الورقييّ مصاعيب إمدادية عظيمية يف املواضع 
التيي ال عناويين بريديية لهيا وال نظاَم برييٍد عاماًل. وأما االسيتطالع 
( ففييه مين شيّدة التحّييز يف العّينية عمومياً ما  يابيكُّ )اإلنرتنتييّ الشَّ
هيو أسيوأ مياّم يف االسيتطالع الهاتفيّي؛ ذليك أنيه يسيتدعي مزييداً 
مين التِّقانية، وإنشياُء إطاٍر ألخيذ العّينات فييِه قويٍّ وَتطوييرِه أمٌر 
أصعيب كثيرياً. وكلُّ هذه الخيارات ُيفرَتُض فيها أن يكوَن امُلسيتطَلع 
يف درجية عاليية أو شيبه عاليية مين معرفة القيراءة والكتابية، وهو 

د األشيواط. أميٌر غيري ذي بيال يف االسيتطالع الهاتفيّي املتعيدِّ

هنياك عيّدة من اإلرشيادات العملية إىل تنفيذ االسيتطالع بالهاتف، 
الُعظَميى  األهميية  منهيا  تسيتوعب موضوعيات  إرشيادات  وهيي 
الوطنيي.9  اإلحصيايئ  املكتيب  ميع  والتعياون  املعطييات  لحاميية 
وصحييح أن هيذا التعاون قد تبيدو إقامُته محتاجيًة إىل إنفاق َقْدٍر 
مين الوقيت كثيري يف أثناء أزمة مين األزمات، ولكنه مهيم يف اإلعانة 
الَجْميع  ريين يف  امُلهجَّ إدمياج  القيدرات، والحيّث عيىل  بنياء  عيىل 
اإلحصياءات  يف  التَّوافيق  وبليوغ  للمعطييات،  املنتظيم  الوطنيّي 
التيي ُتولَّيد لُتسيتعَمل يف إعيداد خّطية انتعياٍش واسيتجابٍة وطنّيية 
ريين. نعيم،  ليداء الُحَمية التاجيية )كوڤييد 19( تشيتمل عيىل امُلهجَّ
لييس االسيتطالع بالهاتيف يناسيب كلَّ حاليٍة، ولكّنيه إن ُجِميَع إىل 
إسيرتاتيجيٍة سيليمٍة وأداة سيليمٍة يف أخيذ العيِّنات أمكين أن يخرج 

عنيه معطيياٌت موثيوٌق بها.

jtanner@worldbank.org ِجْفِري َتاَنر 
اقتصاديٌّ رئيٌس، يف مركز املعطيات املشرتك بني البنك الدويّل 

ومفوضيَّة الالجئني يف شؤون الهجرة القرسية. 

 World Bank )2020( ‘Highly Vulnerable Yet Largely Invisible: Forcibly .1
 ‘Displaced Populations in the COVID-19 Induced Recession

رون والركود الناجم عن داء الُحَمة التاجية )كوڤيد  )عالية القيمة لكن ُمهَمٌل أكرثها: املهجَّ
 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 عمل يف جمع املعطيات 
ْغرية( الصِّ

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24595
د األشواط لداء الُحَمة التاجية )كوڤيد 19( من البنك الدويل  3. انظر لوحَة الرَّْصد املتعدِّ

bit.ly/WB-C19-HFdashboard
 4. هي مبادرة مشرتكة بني البنك الدويل ومفوضيَّة الالجئني ُأنِشئت سنة 2019 

 www.jointdatacenter.org
5. يف أكرِث االستطالعات وحدات دراسية يف موضوٍع أو أكرث من املواضيع اآلتية: الصحة، 
التعليم، كسب املال، األمن الغذايئ، االستهالك )استعامل الّسلع والخدمات(، مخرجات 

سوق العمل )مثل حالة التوظيف والقطاع، والتغريُّ يف َدْخل العمل(، عادات الصّحة 
وصّحة عاّمة الّناس وُسُبل ِحْفظها من نظافٍة ومياٍه عذبة وَصٍْف صحّي، معارف داء 

الُحَمة 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 

رين. املواقف تجاه امُلضيِفني وامُلهجَّ
 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

د األشواط لألرَُس املعيشية بغيَة تقدير األرضار التي أحدثها داء  )االستطالع الهاتفّي املتعدِّ
الُحَمة التاجية )كوڤيد 19(: مبادئ توجيهية يف إعداد العيِّنة(

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

 )رَْصد أزمة إيبوال باستعامل االستطالع بالهاتف املحمول(
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-25120-8

8. انظر الهامش ذا الرقم 2.
9. انظر 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
خول مع الرشكاء اإلمنائيِّني عىل ما يجري من استطالع َتقديٍر رسيع لداء الُحَمة التاجية  )الدُّ

)كوڤيد 19(: خمس نصائح ملكاتب اإلحصاء الوطنّية(
 bit.ly/UNESCAP-stats-brief-25;

 UNICEF )2020( ‘MICS Plus; A Step-By-Step Guide to Implementation’
)ِمْكس إبَلس: دليل التَّنفيذ خطوة خطوة( 
  bit.ly/UNICEF-MICS-guide-2020;

 World Food Programme )2017( ‘Conducting Mobile Surveys Responsibly’
)إجراء االستطالع بالهاتف املحمول إجراًء يستويف املسؤولية(

bit.ly/WFP-mobile-surveys-2017

ُجَمُل معطياٍت سُتنرَش للنَّاس 

املصاحبة  )والوثائق  املعطيات  ُجَمل  يف  الُهوّية  ُمعرِّفات  سُتزَاُل 
من  رين  املهجَّ عن  املشرتك  املعطيات  مركز  يدعمها  التي  لها( 
من  يوافها  ما  مع  هذه  املعطيات  جمل  ُتنرَش  ثمَّ  بلداً،   12 نحو 
وسُتنرَش  )امُلِضيفة(.  الوطنّية  انية  السكَّ الفئات  عن  معطيات 
ُوَصِلها  َنرْشِ  ْغرية مع  الصِّ البنك الدويل للمعطيات  للنَّاس يف مكتبة 
ْغرية يف مفوضيَّة الالجئني هاهنا   )روابطها( يف مكتبة املعطيات الصِّ

 .https://microdata.worldbank.org

وسُتؤَخُذ ُموَجزاٌت عن االتِّجاهات يف هذه املعطيات لُيستفاُد منها 
يف محاورة ع الحكومات امُلِضيفة لبياِن ما يعرتض أولئك امُلستضَعفني 

ياٍت يف أثناء الجائحة. من ُمتحدِّ

مراجعة الدراسات السابقة وآخر أخبارها وقاعدة معطياتها يف مركز 
املعطيات املشرتك 

ُيصِدر مركز املعطيات املشرتك بني البنك الدويّل ومفوضيَّة الالجئني 
الدراسات  مراجعة  أخبار  آخَر  شهٍر  كلَّ  القرسية  الهجرة  شؤون  يف 
مراجعات  تضمُّ  معطياٍت  قاعدة  إىل  هذه  وُتضاُف  السابقة. 
 الدراسات السابقة، وإىل تجميعٍة َتْقَبُل البحث فيها يف 13 موضوعاً. 

www.jointdatacenter.org/resources
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قياس َوَفَيات املهاجرين وحاالت اختفائهم 
أندريا غارِثّيا بورخا وجوليا بالك

لتحسني  فعله  ما ميكن  أنَّ  املهاجرين واختفائهم، عىل  َوَفَيات  توثيَق  تعوِّق  التي  يات  امُلتحدِّ كثريٌة هي 
استيعاب هذه املعطيات وإمتامها كثرٌي أيضاً.

يحيياول النَّيياُس الِهجييرَة إىل بلييدان أخييرى فيغرقييون يف قنييوات 
ف الصحييّي، وميوتييون بالييربد يف الغابييات القاصييية؛  ميياِء الييصَّ
وميوتييون بالتَّجَفيياف والجييوع بعييد أن يصيييب مركباتهييم خلييل 
يف عييرض الصحييراء. فُيِعيينُي توثيييق َوَفَيييات املهاجرييين وحيياالت 
اختفائهييم عييىل َمْنييِع َهَمليَّيية هييذه املييآيس، ثييمَّ إن َجْمييَع هييذه 
املنيياصة،  املعطيييات وتحليلهييا ونرشهييا مفيييٌد يف حمييالت 
يين  وُيحسِّ األدليية،  عييىل  القامئيية  الهجييرة  سياسييات  فُيعِلييُم 

التخطيييط التنفيييذي.  

ومييع ذلييك، جمييع معلومييات الوفيييات يف طريييق الهجييرة َصعٌب 
ة أسييباب. إذ يجييرب انعييدام الخيييارات اآلمنيية والقانونييية  لعييدَّ
ييفر يف ُطييُرق هجييرٍة غييري نظامييية  يف الهجييرة النيياَس عييىل السَّ
ليتجنَّبييوا َكشييَفُهم. ونتيجيية لذلييك، إمييا أن ال ُيبلَّييغ عيين الوفيييات 
ييب التضاريس  وإمييا أن تقييع وال شييهود عليهييا. وفييوق ذلييك ُتصعِّ
الخشيينة النائييية ِوجييداَن رفييات النيياس؛ فرفييات عييدٍد ال يحييىص 
ميين األشييخاص الذييين أتييت حتوفهييم يف رحييالت الهجييرة غييري 

النظامييية –وبخاصييٍة املفقودييين يف البحيير– ال تسييرتجع أبييداً. 

ثييمَّ يف األميير مسييألتان أُخَرَيييان، عييىل أّن التغلييب عليهييام 
ممكييٌن: أوالً صعوبيية االصطييالح عييىل تعريييف إجييرايّئ السييم 
»املهاجيير املفقييود«، وثانييياً ِقّليية مصييادر املعطيييات التييي ُيعتييدُّ 
بهييا وُيوَصييل إليهييا.  ويف جائحيية داء الُحَميية التاجييية )كوڤيييد 
19(، صييار جمييع املعطيييات يصعييب أكييرث فأكييرث، فقييد نشييأت 
عقبييات زائييدة ميين انخفيياِض اإلنبيياء بوفيييات املهاجرييين يف 
وسييائل اإلعييالم، والعجييِز عيين البلييوِغ إىل املهاجرييين لجمييع 
الشييهادات، وإغييالِق الحييدود الييذي يدفييع املهاجرييين إىل ُطييُرق 

أكييرث خفيياًء.

َمِن امُلهاِجر املَفُقود؟
يف املنظميية الدولييية للهجييرة مييرشوٌع اسييمه مييرشوع املهاجرييين 
املفقودييين، وهييو مجموعيية معطيييات عامليَّيية ُمباَحيية لتتبُّييع 
وفيييات النيياس يف ُطييُرق الهجييرة املختلطيية يف جميييع العييامل.1 
َع فيييه سيينَة 2014 ميين الوفيييات  ل املييرشوع منييذ رُشِ وقييد َسييجَّ
تعريييَف  وال  الهجييرة 2،40505  ُطييُرق  االختفيياء يف  وحيياالت 
مصطلحيياً عليييِه السييم »املهاجيير املفقييود«، ولكيين يحتيياج وال 

شييّك إىل تعريييٍف إجييرايّئ إلنشيياء قاعييدة أدليية. 

ويشيري التعرييف اليذي أت بيه ميرشوع املهاجريين املفقوديين إىل 
كلِّ شيخٍص ميات )أو ُفِقد وُيظنُّ موته( يف أثنياِء الهجرة إىل مقصد 
دويل، مهيام تكين حالتيه القانونيية. وأما مين مات مين املهاجرين 
أو ُفِقيَد يف غيري الهجيرة فيال ُيدخُليون يف قاعيدة املعطييات، مثيال 
ذليك َمين يقييم يف بليٍد أجنبيي. وُيسيتْبِعد ميرشوع املهاجريين 
املفقوديين أيضياً الوفيات التيي تحدث يف مراكز َحْجيز املهاجرين، 
ويف املسيتوطنات مثيل مخييامت الالجئيني، والوفييات التي تحدث 
بعيَد اإلبعياد. وقيد ُوِضَع هيذا التعريف خصييىص لتحديد احتامل 

األخطيار التيي تحيّف برحالت الهجيرة غيري النظامية.

يف  ذكرهيا  ورد  ميا  التيي  املفقوديين  املهاجريين  أصنياف  ومين 
التعرييف اليذي وضعيه ميرشوع املهاجريين املفقوديين هيي كرثٌة 
أعزَّائهيم.  وبيني  بينهيم  االتَّصيال  ُيقَطيع  الذيين  املهاجريين  مين 
وقيد يكيون هيؤالء أحيياء ولكّنهيم حييث ال وسييلة لهيم لالتِّصيال 
بأرسهيم، أو قيد يقصيدون أن ال يتَّصليوا مخافيَة اإلبعياد أو غيريه 

مين العواقيب. 

صحييٌح أن اعتيامَد تعرييٍف رضورة البتيداء َجْميع املعطييات يف 
أميٍر مين األميور، ولكين قد ينشيأ مين أيضياً سيوء العاقبية. مثال 
ذليك: أّن اسيتبعاَد الوفييات التيي تحيدث يف ميآوي املهاجريين 
ِر  ي إىل تصيوُّ أو مخّييامت الالجئيني أو يف أثنياء الَحْجيز قيْد ييؤدِّ
أنَّ املهاجريين يف مثيل هيذه األمكنية آَميُن مين الذين ميا يزالون 
ميرشوع  منهجيية  يعليم  ال  َمين  ُيضيِّيق  فقيد  وأيضياً  ينتقليون. 
وفييات  عين  املعطييات  جميع  نطياَق  املفقوديين  املهاجريين 
املهاجريين ويحيّط معيارهيا. فهذا أمٌر حاّمل مشيكالت وال سيّيام 
التيي ينرشهيا ميرشوع  َتْسيتعمُل وسيائل اإلعيالم األرقياَم  حيني 
املعلوميات  مين  عندهيا  لييس  وهيي  املفقوديين  املهاجريين 
األساسيية إال اليشء القلييل، وحيني ُتعيرَض معيدالت الوفيات وال 

ُتفيرسَّ طريقية حسيابها.3 

أثنياء  الوفياة »يف  وقيوع  وقيِت  تحدييَد  أن  ذليك،  إىل  ويضياف 
معنيى  يف  ويدخيل  ومصاعيب.  مشيكالت  فييه  أمير  الهجيرة« 
فكيرة العبيور يف العميوم الَعارِضيَّيُة )كيون اليشء عارضياً غيري 
بياٍق(، فيال تيدلُّ عيىل يشٍء مين طيوِل رحلية الهجيرة أو وجهتهيا 
أو اتِّصالهيا. ففيي منهجية ميرشوع املهاجرين املفقوديين ُيفرَتَض 
أّن العبيور ُمتَّصيٌل عمومياً، ولكيّن الواقيع أنَّ املهاجريين يكيرث أن 

https://www.fmreview.org/ar/issue66
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تهم  وا وجهتهم لتعيود إليهم قوَّ يقفيوا رحلتهيم مؤّقتياً أو أن يغيريِّ
ويعّوضيوا ميا خيرسوه مين امليال، وقيد ييأيت عيىل متيام رحالتهيم 
َ مهاجير أو ُفِقَد يف أثناء لَبثيٍة من لبثاته،  شيهوٌر أو سينني. فيإن ُتُويفِّ
فيال َيُعيدُّ وفاَتيه َميرُشوُع املهاجريين املفقوديين. فيكيون من ذلك 
اسيتبعاد كثيرٍي مين الحيوادث مين قاعيدة املعطييات ألّن إثبياَت 

وفياة املهاجير وهيو يف العبيور غيري مسيتطاع.  

وِمثيُل ذليك، أنَّ املهاجريين كثيرياً ميا يقيرسون عيىل اللَّبيث مبيكاٍن 
يف رحالتهيم بسيبِب سياسيات الحكوميات التيي تقيُّيد حركَتهيم. 
يل بغييَة  ففيي سينة 2020، كانيت ميا رُضَِب مين قييوٍد عيىل التنقُّ
أن ُيحيَصَ انتشيار داء الُحَمية التاجيية )كوڤييد 19( ُمْقِلقياً عيىل 
الخصيوص، فيرُتَِك آالٌف مين املهاجريين متقّطعيًة بهيم األسيَباُب 
يف أحيوال ُمخِطيرَة، قيد َتْخُليو مين املعونية اإلنسيانية، مثيل بليوغ 

الرعايية الصحيَّية. 

َ مراهيقٌ مين سياحل العياج عيىل مين سيفينِة َحْجيٍر صحيّي يف  ُتيُويفِّ
إيطالييا، بعيد مرور شيهٍر عيىل إنقاذه مين البحر املتوسيط. وورَد أّن 
َ صحته إىل حال أسيوأَ  َنْقيَص الرعايية الصحيية عىل من السيفينة صريَّ
َ يف آخير املطياف. ولو ُجعَلت ليه رعاية صحيية أفضل من فور  فتيويفِّ

َنْشيلِه مين البحر ألمكيَن أن ُتنَقيَذ حياته.

مصادر املعطيات 

وفييات  يف  املعطييات  الرسيمية  املصيادر  بعيض  وتنيرش  تجميع 
بعيض  يف  هيو  املعطييات  مين  يوجيد  ميا  أّن  عيىل  املهاجريين، 
مين  الِقّلية  هيذه  َيجميُع  إذ  تياّم.  غيري  أو  مدّقيق  غيري  األحييان 
املعطييات الرسيمية يف العيادة هيئيات الحيدود وفاحييص الطيّب 
الرشعيي. وملعالجية عيدم عيدِّ كثيرٍي مين املهاجريين املفقوديين يف 
املعطييات الحكوميية، يعتميد ميرشوع املهاجريين املفقودين عىل 
مصيادر أخيرى، مثل وسيائل اإلعالم ووسيائل التواصيل االجتامعي، 
واملنظيامت غيري الحكومية، واملجتميع املدين، واملنظيامت الدولية، 

أنفسيهم.  واملهاجريين 

ُيِعينُي مكتيب مقاطعية بييام التابع للطبييب الرشعيّي يف أِريُزونا ُأرَسَ 
املهاجريين املفقوديين، إذ يفحيص الجثيث التيي ال ُيعيرَف أصحابهيا 
ويعيرث عليهيا يف نطياق سيلطته القضائيية، وُيعينيِّ أّيياً منهيا ميكين 
أن يطليق عيىل أصحابهيا أنهيم »عابيروا حيدود ال يحمليون وثائيق 
رسيمية«. ومين املعاييري التيي يّتخذهيا املكتيب وجيدان الجّثية يف 
الشيخص  متياع  وتطابيق  املعروفية،  الهجيرة  مسيالك  مين  مسيلك 
األشيياء  هيذه  وقيدوم  عيادًة،  املهاجيرون  يحملهيا  التيي  واألشيياء 
مين املكسييك. فينشيُأ عين هيذا التصنييف اليسيري ِسيجلٌّ ال يقيّدر 
بثمين لوفييات املهاجريين عيىل طيول حدوٍد تقيع فيها إحيدى أعىل 
معيدالت الوفييات. ومنذ سينة 2001، سيجل املكتب أكيرَث من 3398 

وفياًة مين وفييات املهاجريين.4

مين  املفقوديين  املهاجريين  ميرشوع  يسيتعمل  ميا  فأكيرث 
تكيون  أن  يكيرث  ولكين  اإلعيالم.  وسيائل  تقارييَر  املصيادر 
املعلومات التي تنرشها وسيائل اإلعيالم يف وفيات املهاجرين 
أن يسياء تفسيريها وُيغياىَل  أو  تاّمية،  أو غيري  غيري مدّققية 
فيهيا.5 ويضياف إىل ذليك، أّن الوفييات حني تقع منهيا أعداد 
كثيرية يف طيرق الهجيرة املعروفية، مثل طريق البحير األبيض 
املتوسيط ، هيي أكرث قربياً إىل أن ُتبلَِّغها َوسيائُل اإلعالم، وهذا 
قيد يثبيت يف معطييات ميرشوع املهاجريين املفقودين صفَة 
االنحيياز. وهيذه املشيكلة إمنيا تتفاقيم حيني يركز جيزء كبري 
مين نيرشات األنبياء هّميه يف بضيع مسيائل فقط. ففي سينة 
2015، كان حيّظ أزمية خلييج البنغيال مين َنيرْش أنباِئهيا يف 
وسيائل اإلعيالم عريضياً، فيزادت معطياتنيا زييادًة عظيمية. 
ووثَّيق ميرشوع املهاجريين املفقوديين ميوت 577 مهاجيراً 
يَنة. ولكن يف سينة 2020  مين الروهنغييا يف البحر يف تلك السَّ
سيجل امليرشوع مين وفييات البحير 165 وفياة فقيط، مع أن 
املنظيامت غيري الحكوميية قيد أعلنيت أن بضعياً وألفياً مين 
الروهنغييا تقطعيت بهيم األسيباب يف البحر شيهوراً، مشيريًة 
بذليك إىل أن عيدد الوفييات قيد يكيون أكثري كثيرياً من ذلك.

هيذا ويسيتعمل ميرشوع املهاجرين املفقوديين أيضاً مصادر 
وشيهادات  املهاجريين  اسيتطالع  مثيل  للمعلوميات  أخيرى 
النَّاجيني. عيىل أّن ميا يحيدث أخيرياً مين تشيديد اإلجيراءات 
يامت غيري الحكوميية التيي تقيوم بأعيامل البحث  عيىل املنظَّ
واإلنقياذ وتدعيم املهاجريين مبا ينقيذ أرواحهيم –مثل الذين 
ينشيطون يف البحير املتوسيط  والحدود الجنوبيية يف الواليات 
فحسيب،  للخطير  املهاجريين  حيياة  ض  ُيعيرِّ ال  املتحيدة– 
بيل هيو إىل ذليك يعيوِّق قدرتنيا عيىل جميع األدلية. وأخيرياً، 
يسيتعمل ميرشوع املهاجريين املفقوديين معطييات املوضع 
التيي  البحير لتعييني الحيوادث املحتملية  امُلنَطَليق منيه يف 
يدخيل فيهيا وفييات املهاجريين أو اختفاؤهيم يف مسيالك 

البحار. 

يق املهاجريين يف املمير البحيري من السياحل  يف سينة 2020، زاد تدفُّ
الشياميل الغيريب إلفريقييا إىل جيزر الكناري اإلسيبانية زييادًة عظيمة 
جنيس  معلوميات  وكانيت    .2019 سينة  تدّفقهيم  إىل  بالقيياس 
اختفائهيم  أو  املمير وسيّنهم وموضيع موتهيم  املفقوديين يف هيذا 
د قليلية الوجيود. ففي سينة 2020، تويفِّ 849 شيخصاً يف األقّل  املحيدَّ
عيىل هيذا املمير. وميا ييزال هنياك عيّدة حيوادث تحتميل أن يكيون 
املهاجريين  منهيا ميرشوع  النياس سييتثّبت  مين  مئيات  فييه  تيويفِّ 
املفقوديين ويسيّجلها، ولكين َجميع األدلية صعيب. وبناًء عيىل ذلك، 
املنطلقيني  معطييات  جميَع  املفقوديين  املهاجريين  ميرشوع  ابتيدأ 
مين سياحل السينغال؛ فبذليك ميكين بعيُد أن ُتَقاَبل هيي ومعطيات 
الواصليني إىل جزائير الكنياري لُحسيَبان ميا يحتميل عرقيه مين السيفن.  
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التوصيات
ق التوثيييق كثييرية، ولكيين ميكن  يييات التييي تعييوِّ صحيييٌح أّن املتحدِّ
أن ُيفَعييل يشء كثييري لتحسييني اسييتيعاب معطيييات املهاجرييين 

املفقودييين وإمتامهييا، كييام تقييرتح التوصيييات اآلتييية. 

ــوض  ــي يخ ــة الت ــارب املعيش ــات التج ــل املعطي ــب أن متث يج
فيهــا النــاس يف رحــالت الهجــرة. يجييب عييىل الفاعلييني الذييين 
مييرشوع  تعريفييات  مثييل  اإلجرائييية،  بالتعريفييات  يعملييون 
املهاجرييين املفقودييين، أن يصوغييوا إرشييادات يف ُطييُرق تكيُّييف 

منهجيتهييم بالحقائييق النَّاشييئة يف رحييالت الهجييرة.

يجــب عــىل كلِّ الفاعلــني العاملــني يف األمكنــة التــي تقــع 
ــات  ــوا املعطي ــم أْن يجمع ــن واختفاؤه ــات املهاجري ــا وفي فيه
وينرشوهــا. وأيضيياً يجييب عييىل الفاعلييني الذييين يجمعييون 
تقاريييَر املفقودييين أن يصّنفييوا هييذه املعطيييات بحيييث ميكيين 

أن ُتعيينيَّ حيياالت االختفيياء التييي بينهييا وبييني الهجييرة صليية.

املهاجريــن  معطيــات  يف  الفاعلــون  يتشــارك  أن  يجــب 
املفقوديــن مــن غــري نظــٍر إىل التعريــف. يكييرث أن تكييون 
معطيييات املهاجرييين املفقودييين متفرّقيية ومجييّزأة، وهنيياك 
قيميية عاليةلجمييع مصييادر املعطيييات املتباينيية معيياً لُتقاَبييَل 

ييق.  وُتحقَّ

يجــب عــىل الــدول أن تبتــدئ رسيعــاً جمــَع معطيــات وفيــات 
الفاعلييون  يكييون  أن  يبعييد  ال  أراضيهــا.  داخــل  املهاجريــن 
الرسييميُّون يجمعييون معطيييات الوفيييات يف َطييْوق واليتهييم 
القضائييية. ويجييب عييىل السييلطات املحلييية والوطنييية واإلقليمية 
التييي تجمييع هييذه املعطيييات أن تصّنفهييا بحسييب حاليية الهجييرة 
وأن وتنرشهييا وفقيياً ملعايييري حامييية املعطيييات. ويشييمل ذلييك 
جمييع املعلومييات –جمعيياً ُمدّققيياً– ميين املهاجرييين فيييام 

شييهدوا ميين وفيييات أصحابهييم أو اختفائهييم. 

يجــب أن تتعــاون املنظــامت غــري الحكوميــة واملنظــامت 
غــري الحكوميــة الدوليــة واملجتمــع املــدين عــىل حــّل املســائل 
وتوليــد األدلــة. ميين الفاعلييني غييري الحكومّيييني َميين يقييود 
مبييارشة مييع النيياس وهييم ينتقلييون أعييامالً يبييذل فيهييا الجهييد 
لجمييع املعطيييات، وميكيين أن يتجيييء تلييك األعييامل مبعلومييات 
جديييدة وأن تزيييد احتييامَل تحقيييق املعطيييات، وال سيييام يف 
األحييوال التييي ال ُتسييرتَجُع فيهييا جثييث املهاجرييين. وينبغييي 
أيضيياً أن ُيَحييثَّ عييىل معاونيية أرس املفقودييين وعييىل التعيياون 
فيييام بينهييا، ففييي مشيياركتها إتييياٌن مبعلومييات مهّميية ومعونيية 

ي لصعوبيية الَحييرْية فيييام فقييدوا. لهييا عييىل التصييدِّ

يجــب أن تلتــزم وســائل اإلعــالم املبــادئ التوجيهيــة الراهنــة يف 
ــن. ميكيين أن تكييون التقارييير اإلعالمييية  ــات املهاجري ــغ وفي تبلي
أوََّل مشييرٍي إىل وفيياة مهاجييٍر أو اختفائييه، فلهييا بذلييك شييأٌن عظيييم 
يف جمييع املعطيييات. ويجييب الييكالم يف تفاصيييل النيياس الداخلييني 
يف مثييل هييذه األحييداث كلييام أمكيين ذلييك، مييع مراعيياة الواجييب 
للمييوت ومصالييح أرسهييم. وفييوق ذلييك، ينبغييي أن تذكيير التقارييير 
اإلخبارييية مييا يقّيييد كّل معطييياٍت تنرشهييا، وذلييك لتجنييب انتفيياء 
التَّدقيييق أو التفسييري املغلييوط فيييه، وينبغييي أن تسييعى إىل 

وصييف َميين متّثلييه األعييداد ميين النيياس.

أندريا غارِثّيا بورخا 
agarciaborja@iom.int @agarciaborja 

ُمحلِّلة معطيات 

jblack@iom.int @_Julia_Black جوليا بالك 
فٌة يف املرشوع  موظَّ
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 F )2019( ‘Calculating “Death Rates” in the Context of Migration Journeys’
)حساُب »معدالت الوفيات« يف سياق رحالت الهجرة( 
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)رسائل مختلطة: نصيب الهجرة والوفيات من َنرْش أنبائها( 

الحامية يف البحر

الهجرة  نرشة  يف  مقاالت  من  ُنييرِش  أن  سبق  ما  انظر 

ُجِمَعت  وقد  املوضوع،  هذا  حول  أِديييرَت  القرسية 

البحر.  يف  الحامية  عنوان  تحت  مواضيعيَّة  قامئٍة  يف 

هنا  ابكة  بالشَّ متَّصلة  وجدتها  قراءتها  شئت   فييإن 
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َنا  يات التَّشارك يف معطيات الدَّ ي مُلتحدِّ التصدِّ
سارة َكْتساِنس وديانا ماِدن وُكورتِني ِسِگرْت وإدَوردو كاناِلس وَكْيت سرَبْديل

املهاجرين  لتعرُّف هوية  نا  الدَّ التشارك يف معطيات  دون  تحول  التي  واألخالقية  اإلدارية  العوائق  متثِّل 
املعثور عليهم يف طول الحدود بني الواليات املتحدة واملكسيك– مثااًل عىل الحاجة إىل حلول طويلة األمد 

وإىل أعامل مستدامة.

ل أبيداً، ومقيياٌس قيوي يف تعيرُّف  َنيا )DNA( ميوروٌث ال يتبيدَّ الدَّ
التَّحسيني  وجيوه  ميت  تقدَّ وقيد  رفاتيه.  مين  اإلنسيان  هويية 
التقنيي يف اسيتعامله عيىل مير العقيود، ولكينَّ العوائيق األخالقيية 
ف  التعيرُّ يف  ام  سييَّ وال  اسيتعامله،  تقيُّيد  والبريوقراطيية  واإلداريية 
ٌ يف الوالييات الحدوديية مين الوالييات  العابير لألوطيان. وهيذا بينيِّ
املتحيدة، حييث ُتدَفين الجثاميني التيي ال ُيعيرَف أصحابهيا وُيَظينُّ 
َنا منهيا أو ُتيرتك لتظَل بال  أنهيا ملهاجريين مين غيري أَخيِذ عيِّنيات الدَّ

اسيم عيّدَة سينني. 

منيذ سينة 2008، ُعيرِثَ عيىل أكرث مين 800 جثامن ال ُيعيرَف صاحبه 
يف مقاطعية بروكيس، عيىل بعد أكيرث من 70 مياًل يف شياميّل الحدود 
بيني ِتْكَسيس واملكسييك.1 ويجري عيىل هذه الوفيات التيي ال ُيعَلم 
سيببها تحقييٌق يشيتمل يف معظيم األمكنية عيىل ترشييح الجثة مع 
أخيذ عينيات مين الدنيا، ولكين يف جنيويّب ِتكَسيس مل ُتتَّبيع القوانني 
وُسيَنن العميل يف ذليك قبيَل سينة 2013، وهيذا يعني أنيه مل تؤَخذ 
عينيات مين الدنا قبل هذه السينة. وليذا ُتنَبُش القبيور اليوَم لَجْمع 
. وقيد  الدنيا واملعطييات األناسييَّة األخيرى لتحقييق هويية املتيوفَّ
يوا  ُتعرَِّفيت إىل اآلن 34 جّثية مين 163 جّثية مين جثيث اليذي ُتُوفُّ
مين زمين بعيد، ومزييد من القبور سيُتنَبش. وبسيبب النقص الذي 
مل ييزل منيذ زمين بعيد يف تتبُّيع الحاالت يف املنطقية، ال نعرف عدَد 
القبيور الُغْفيل أو غيري امُلعلَّمية التي قيد تحوي رفيات املفقودين.2 

وكثيرياً ميا يسيتغرق التعيرُّف سينني، فعادًة ُترَسيل الجثاميني التي ال 
ُيعيرَف أصحابهيا إىل سيلطة طبية قانونيية لُتَتعيرَّف ُهوّيتها، وهناك 
الترشييح، وفييه أخيذ عينيات  الحياالت يجيري عليهيا  يف معظيم 
يُل معطييات الدنيا عيىل نظيام معطييات الدنيا  مين الدنيا. ثيمَّ ُتحمَّ
يب لفهيرس الدنيا. وُتَقابيل هيذه املعطيات  االتِّحيادّي: النظيام املركَّ
ويف  املفقوديين.  أقيارب  وفهيرس  املفقوديين  فهيرس  ومعطييات 
الدنيا  لفهيرس  يب  املركَّ النظيام  باسيتعامل  الدنيا  املبنييّ  التعيرُّف 
نظرّييٌة تقيول إّنيه يف وقيٍت ما سيُيخرِبُ أفيراد األرسة عين َمفقوِدهم 
ميون عينيات »مرجعيية أرسيية« من الدنيا. وحينئيٍذ ميكن أن  ويقدِّ
تتسيلَّم كّل واليية قضائيية يف الوالييات املتحدة بالغاً مبفقيوٍد وعّينًة 
مرجعّيية أرسيية، ثمَّ ترسيل تليك العّينية إىل مخترِب دنا تابيٍع للنظام 

يب لفهيرس الدنا.  املركَّ

حاجٌة إىل التَّنسيق والتَّعاون
تعيرُّف  تعيوِّق  دة  متعيدِّ عوائيق  فيعرتضهيا  املهاجيرة  األرَُس  وأميا 
يم  ُصمِّ ميا  أوَّل  يَم  ُصمِّ الدنيا  لفهيرس  يب  املركَّ فالنظيام  الهويية. 
يَم لحاميية  للقضاييا الجنائيية ال لتعيرُّف هوّيية املفقوديين. وُصمِّ
َجيْودة املعطييات، وفييه قييوٌد عىل الوصيول إىل املعطيات ُتنِشيئ 
أعبياء ثقيلية يف األعيامل الورقيية عنيد رَْفيِع تقارير للجثاميني التي 
ال ُيعيَرف أصحابهيا وللعّينيات املرجعّيية األرسيية. ثيم إّن مختربات 
ي النظير يف الحياالت الفرديية التيي قيد تكيون حيياة  الجرميية ُتبيدِّ
دة باليزوال؛ أي أنَّ ُمعالجيَة الجثاميني التيي  الفيرد أو حريتيه ُمهيدَّ
ير. وأيضاً  ال ُيعيَرف أصحابهيا والعّينيات املرجعّيية األرسيية قيد ُتؤخَّ
يب لفهيرس الدنيا رقيَم تقرييِر حالٍة  تقتييض مختيربات النظيام املركَّ
للمفقيود مين والية من الوالييات القضائية األمريكيية، وهذا قد ال 

يكيون ممكنياً إذا ُرِفيَع التقريير خيارَج الوالييات املتحيدة.

وأهيمُّ مين ذليك أنيه يف حياالت املفقوديين العابيرة لألوطيان، من 
َيْجَميَع  أن  الدنيا  لفهيرس  يب  املركَّ لنظيام  االتِّحاديية  املقتضييات 
فيو إنفياذ القانيون. ولكين قيد ال  العينيات املرجعيية األرسيية موظَّ
يرغيب أقيارب املفقودين يف إعطاء سيلطات إنفاذ القانيون عّيناٍت 
مرجعّيية أرسيية، ورمبا كان السيبب يف ذلك خوَفهيم من أن ُيبَعُدوا 
هيم أو أفيراد أرسهيم. وفوق ذلك، ميكين أن يعيرِّض اإلدراك العاّم 
بتقريير املفقيود حيياَة األرسة وامُلهاِجير للَخَطير. إذ يكيرث أن َيَقيَع 

ون باملفقود.  االبتيزاز عيىل أفيراد األرسة الذيين ُيخيربِّ

هيذا، وتسيتمّر عيّدة مين الجهيود الحكوميية وغيري الحكوميية يف 
تحسيني البحيث واالسيرتجاع، وتعيرُّف الهويية، واالتصيال واإلعيادة 
إىل الوطين. مثيال ذليك: أن بعيض السيلطات القضائيية ابتيدأت 
يف إرسيال الجثاميني التيي ال ُيعيرَف أصحابهيا والعّينيات املرجعّيية 
األرسيية إىل مختيرب دنيا خياصٍّ ال يطليب أخيَذ عّينيات مرجعّيية 
أرسيية يف حضيور سيلطات إنفياذ القانيون، وقيد أسيهم ذليك يف 
تعيرُّف هوّيية كثيرٍي مين األفيراد. وميكين أن يقبيل املختيرب الخياّص 
املرجعّيية  والعّينيات  أصحابهيا  ُيعيرَف  ال  التيي  الجثاميني  أيضياً 
األرسيية مين ُبليداٍن أخيرى. عيىل أّن أكيرَث الجثاميني التيي ال ُيعرَف 
يب لفهيرس الدنيا، وبعضهيا وارد يف  أصحابهيا واردة يف النظيام املركَّ
قاعيدة معطييات خاّصية، وأما العّينيات املرجعّية األرسيية فأكرثها 
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يب لفهيرس  املركَّ النظيام  يًة ال يف  ُميوَدٌع قاعيدَة معطييات خاصَّ
الدنيا. فأنشيأَ ذليك نظاَميني ملعطيات الدنيا منفصيٌل بعضهام من 
تيت فرٌص يف  بعيض، يعرتيهيام النَّقيص يف الحياالت اإلفراديية، فُفوِّ

تعيرُّف الهوّييات.

وميع ميرور السينني، اجتمعيت جامعيات مختلفية مين أصحياب 
ييات  ُمتحدِّ مين  وغريهيا  ييات  امُلتحدِّ لهيذه  ي  للتصيدِّ املصلحية 
إنفياذ  طبقيات  جمييع  املصلحية  أصحياب  ويف  الدنيا.  تعيرُّف 
القانونيُّيون،  الطبيُّيون  واملسيؤولون  الصليح،  وقضياة  القانيون، 
واملنظيامت  الدوليية،  الحكوميية  واملنظيامت  والقنصلييات، 
اإلنسيانية، ُومنياِصو ُأرَس املهاجريين، وعلامء األَناَسية الرشعيِّون، 
والقيِّميون عيىل قواعيد املعطييات، وخيرباء الدنيا، واملسيؤولون 
ين  الحكوميُّون، وخرباء حقوق اإلنسيان. وقد نشيأت بعض التحسُّ
باجتيامع هيذه الجهيود، مثيل: تحسيني االتصيال بيني أصحياب 
املصلحية، وإنشياء قاعيدة معطيات إنسيانية جديدة حتَّيى ُيَقاَبَل 

بيني العّينيات املرجعّيية األرسيية التيي ال وجيود لهيا يف 
يب لفهيرس الدنيا وبيني الجثاميني التيي ال  النظيام املركَّ
يب لفهيرس الدنا، ومن  ُيعيرَف أصحابهيا يف النظيام املركَّ
التحسيني أيضياً أنَّ املسيؤولون القنصليُّيون صار يسيمح 
لهيم بَجْميع العّينيات املرجعّيية األرسيية لُتيوَدَع النظام 

يب لفهيرس الدنيا.3 املركَّ

وأميا َشيأُن األكادمييِّني فسيلوك ُطيُرق للمقاربية البحثّية 
غيري متحيِّيزة لفحص فجوات السياسية ووجهيات النظر 
فرقتنيا  وضعيت  وقيد  م.  التَّقيدُّ تقيُّيد  التيي  املختلفية 
هيا يف اسيتعامل معطييات  إسيرتاتيجيَة بحيٍث تركيز همَّ
الدنيا يف التعيرُّف، ويف آذار/ميارس 2020 عقدنيا نيدوًة 
خييارات  يف  وتناقشينا  املحرتفيني  املصلحية  ألصحياب 
السياسية )ويف نيَّتنيا أيضياً أن نسيتجمَع ُأرَس املفقوديين 
يات  ننيا ذليك مين رسد امُلتحدِّ العابريين لألوطيان(. فمكَّ
يف  النظير  ومين  املصلحية  أصحياب  دهيا  حدَّ التيي 
مهيا كّل جامعية مين  األولوييات واملقرتحيات التيي تقدِّ

أصحياب املصلحية بيني يديهيا. 

أهداف مختلفة وأولويَّات مختلفة
ي  تيؤدِّ جميعياً،  املصلحية  أصحياب  نّيية  ُحْسين  وميع 
يديدة يف األولويات  الضغوط السياسيية واالختالفات الشَّ
املبنّية عىل األهداف إىل الخالف وسيوء التواصل بشيأن 
يف شيؤون السياسيات. مثيال ذليك، أنَّ عنيد وحيدة مين 
وحيدات العدالية الجنائيية مصلحيٌة يف الحفياظ عيىل 
النزاهية يف قضيية مفقيود ميكين أن تكون جرميية قتل. 
ومثيل ذليك، أنَّ أَميَن الحيدود ليه مصلحية يف معرفية 
يق العصابيات  إليهيم حتَّيى يتحقَّ هوّيية املهاجريين واملنتسيبني 
اإلنسيانية  يامت  املنظَّ أنَّ  ذليك  وُيباِيينُ  بالتَّهرييب.  واملشيتغلني 
َتْنيُصُ حيقَّ األرسة يف املعرفية وإعيادة أعّزائهيا إىل الوطين مين 
غيري نظيٍر إىل دخولهيم يف أعيامٍل غيري قانونيية. ولكلِّ هيدٍف من 
هيذه األهيداف قيميٌة جوهريية، غيري أّن االختيالف فيهيا يجليب 

يَدل. الخيالف والجَّ

هيذا، وكثيرٌي مين املعلوميات املحيطية باملفقيود العابير لألوطيان 
باليٌغ يف الحساسيّية. وُتعيدُّ املعطييات الجغرافيية التي ُيعيرَث فيها 
الرفيات مفييدًة يف العثيور عىل مزييٍد من الناس وَفْحيِص يف ُطُرق 
بون أو الخاطفون أسيامَء أفراد  التَّهريب. وميكن أن يسيتغلَّ املهرِّ
ُأرَس املفقوديين أو ميكين أن ُتسيتعَمل يف التحقييق يف انتهياكات 
الهجيرة يف الوالييات املتحيدة. وأيضياً ميكين اسيتعامل معطييات 
الدنيا مين املفقوديين ومين أفراد أرسهيم يف التحقييق يف األعامل 
اإلجراميية. وبالنظير إىل هيذه الحساسييات، ترى أنَّ انتفياَء الثقة 

َقرُب مهاجٍر ُغْفل )غري معروف الهوّية( يف جبَّانة َسْكرِد َهرْت يف مقاطعة بُركس.

س
ساِن

َكْت
رة 

سا
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بيني جامعيات أصحياب املصلحية كثيري. فَفهيم األعيامل الجاريية 
م، ويف هيذه  ومصاليح أصحياب املصلحية خطيوٌة أوىل يف التقيدُّ
املرحلية مين بحثنيا ميكن مالحظة بعيض ميادين رئيسية لتحقيق 

لتَّحِسني. ا

ديَّـات املحيطـة بالجثامـني التي ال ُيعـَرف أصحابها:  تحويـل الرسَّ
امُلالِبسية  األحيوال  ر  تصيوُّ تحجيب  االفيرتاض  وجيوه  مين  كثيري 
للمفقوديين عنيد الحدود. وأحيد وجوه االفيرتاض أنَّهم مهاجرون 
جميعياً. نعيم، كثيرٌي منهيم مهاجيرون ولكين لييس كّلهيم. ووجيه 
افيرتاض آخير هيو أن املهاجريين جميعياً هاجيروا مين املكسييك 
أعيداد  الييوم  تتزاييد  ولكين  الوسيطى.  أمرييكا  يف  وبليدان 
املهاجيرون اليذي يأتيون مين جمييع العيامل إىل أمرييكا الجنوبيية 
الوالييات املتحيدة. ووجيه افيرتاض آخير  يامل إىل  الشَّ ليقصيدوا 
ييات التيي تعيرتض التعيرُّف بالدنيا مقتيصة عىل  يقيول إن امُلتحدِّ
املهاجريين املفقوديين. لكينَّ الواقيع أّن كثيرياً مين قيود التشيارك 
رضوب  جمييع  عيىل  مرضوبيٌة  التموييل  وقييود  املعطييات  يف 
لنا لغتنا بأخرٍة فاسيتبدلنا  التَّحقييق املتعليق باملفقوديين. وقد عدَّ
مبصطليح »املهاجرين املفقودين« مصطليح »املفقودين العابرين 
عيىل  مقصيورة  ليسيت  ييات  امُلتحدِّ أن  متاميًا   َ لُنبينيِّ لألوطيان« 
املهاجريين أو عيىل مناطيق معينية مين العيامل، ولُنيرِبَز املسيائل 
الخاّصية بوجيوه التعيرُّف العابيرة للحدود بيني الوالييات املتحدة 

واملكسييك. 

وال  يامت،  املنظَّ يف  متخلِّيٌل  التفاهيم  سيوء  التواصـل:  تحسـني 
سييِّام حيني يدخيل يف األمير أصحياب مصلحة كثيريون. وليذا كان 
الجاريية،  السياسيات  تنفييذ  يف  رضورّييان  احية  والصَّ الوضيوح 

املنظيامت.  بيني  والتواصيل  وَصيْوغ سياسيات جدييدة، 

رَْفـُع الحلـول اإلبداعية: أكيرث النتائج الواعدة لبحثنيا هي األفكار 
ين الحيال الراهنية. مثال ذليك، أنَّ كثيرياً من  التيي ميكين أن ُتحسِّ
أصحياب املصلحية عيرّبوا عين دعمهيم العياّم السيتعامل أدوات 
»الدنيا الرسييع« يف تحلييل معطييات الدنيا رسيعياً يف الجثاميني 
التيي ال ُيعيرَف أصحابهيا والعيِّنيات املرجعيَّة األرسيية. وميكن أن 
َيسيتعِمَل هيذه األدوات غيري ذي خيربة، إذ يف َطْوقهيا معالجية 
العينيات يف 90 دقيقية، وهيي ُتحَميل وحملهيا يسيري بالقياس إىل 
ِفيَق اتِّفاقياً قوّيياً عيىل الحاجية إىل آليية لتدرييب  غريهيا. وقيد اتُّ
األفيراد غيري العامليني يف إنفياذ القانيون وإعطائهيم الشيهادات، 

حتَّيى يصبحيوا جامعيي عّينيات مرجعّيية أرسّيية. 

أّن آلييات السياسية الدقيقية املحتياج إليهيا لتحقييق  وصحييٌح 
تيزال غيري واضحية، ولكين كلُّ صاحيب مصلحية  ميا  التَّحسيني 
لقينياه يوافيق عيىل أنَّ إصالَح ُسيَنن العمل املّتبعية اليوم رضورة. 

فنأميل أن يكيون يف بنياِء إطياٍر سييايّس مبنيّي عيىل األولوييات 
والحليول التيي يقودهيا أصحياب املصلحية إعانيٌة عيىل اإلتييان 

بحليول مسيتدامة. 

سارة َكْتساِنس 
sara.katsanis@northwestern.edu  @GxJustice 
بوفيسورة بحث مساعدة، يف طب األطفال، بكلية الطب يف 
ِفْنرِبغ، من جامعة نورثوسرِتْن، ومستشفى آن وروِبرت لوري 

لألطفال يف شيكاغو 

dimadden@luriechildrens.org ديانا ماِدن 
قٌة بحوث السلوك، يف مستشفى آن وروِبرت لوري لألطفال  ُمنسِّ

يف شيكاغو 

 csiegert@txstate.edu ُكورتِني ِسِگرْت 
ُمرّشحٌة لَنْيِل درجة الدكتوراه، بكلية علم اإلنسان، يف جامعة 

ِتْكَسس 

إدَوردو كاناِلس 
 ecsouthtexashumanrights@gmail.com 

ٌس ومدير، يف مركز َسْوث ِتْكَسس لحقوق اإلنسان  ُمؤسِّ

mks@txstate.edu  @kate_spradley َكْيت سرَبْديل 
بروفيسورٌة، بكلية علم اإلنسان، يف جامعة ِتْكَسس 

كلُّ ما ورد من آراٍء يف هذه املقالة هي آراء مؤلِّفيها وليست آراء 
الجهات التي ينتمون إليها أو يعملون فيها وال آراء املموِّلني. وقد 

َدَعَم هذا العمَل منحٌة أرقامها R01HG009923 من املعهد 
يث البرشي )الجينوم البرشي(. الوطني لبحوث املجموع امُلورِّ

1. صحيٌح أن مقاطعة بروكس ال تقع عىل الحدود، ولكّنها تتناول كثرياً من وفيات 
املهاجرين بسبب وجود بقعة تفتيش تابعة للجامرك ودوريات الحدود األمريكية.

 Spradley M K and Gocha TP )2020( ‘Migrant deaths along the .2 
 Texas/Mexico border: a collaborative approach to forensic identification

 of human remains’, Forensic Science and Humanitarian Action: Interacting
 with the Dead and the Living

)وفيات املهاجرين عىل طول الحدود بني ِتْكَسس واملكسيك: طريقة تعاونّية ُتَقارُِب تعرَُّف 
هوّية الجثامني يف الطب الرشعّي(

  https://doi.org/10.1002/9781119482062.ch34
 Budowle B, Bus M M, Josserand M A and Peters D L )2020( ‘A .3

 standalone humanitarian DNA identification database system to increase
 identification of human remains of foreign nationals’, 

 International Journal of Legal Medicine 134)6(
)نظام قاعدة معطيات قائٌم برأسه لتعرُّف الدنا يف املعونة اإلنسانية بغيَة زيادة تعرُّف 

جثامني املواطنني األجانب(
 https://link.springer.com/article/10.1007/s00414-020-02396-9
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واملرَتوُكون َخْلفاً؟
َمرْتا َسْنِشز ِدُيونيز وَكْيت ِديرَدن

الختفاء الناس وهم يف رحالت الهجرة آثاٌر عميقة يف أرسهم ومجتمعهم. 

كيف  تعلم  ال  ا  إمَّ أمرين:  بني  الهجرة  رحلة  يف  املفقودين  ُأرَسُ 
ِفْعل ذلك، وتكاد  الشكُّ يف  الحكومي وإما يعروها  الدعم  تطلب 
يقلُّ  أنه  والظاهر  املشكلة.  هذه  ملعالجة  شيئاً  تعمل  ال  ول  الدُّ
الفهم والتقدير للعقبات التي تعرتض األرَُس يف البحث عن إجابات 
ُحْسن  يف  الحال  هذه  مثل  ولتأثري  املفقودين،  أعّزائهم  َمِصري  يف 

أحوالهم وُسُبل معاشهم. 

دولًة   152 أيَّدت   ،2018 سنة  من  األول/ديسمرب  كانون  شهر  يف 
النفوس وبذَل جهٍد دويلٍّ  »إِنقاَذ  للهجرة وقرَّرت  العاملي  االتفاَق 
باألرَُس  االتِّصال  و»تيسرَي  املفقودين«،  املهاجرين  شأن  يف  ق  ُمنسَّ
رة« و »إنشاَء قنوات تنسيق عابرة لألوطان وَتْعِيني مواضع  املترضِّ
ومع  املفقودين«.1  املهاجرين  عن  تبحث  التي  لييأُلرَس  اتِّصال 
إىل  الخاّصة  أحوالها  من  دة،  ُمتعدِّ بنيوية  قيوداً  األرَُس  َتِجُد  ذلك، 
َحَركيَّات  ُتراِعي  التي  املناسبة  ياسية  والسِّ سية  املؤسَّ األطر  انتفاء 
)دينياميَّات( الوفيات وحاالت االختفاء يف رحالت الهجرة. وَتْنُجُم 
دة التي تصوغها طبقة املهاجرين  القيود أيضاً عن التفاعالت امُلعقَّ
وحال هجرتهم وجنسهم، يف حني أن الجهد املبذول لتتبُّع األقارب 

داً َبْذُله بجائحة داء الُحَمة التاجية )كوڤيد 19(.  قد ازداد تعقُّ

اختفى شقيق ليىل فجأًة من حياة أرسته ومجتمعه. انقطع االتِّصال 
به بني عشيٍَّة أو ُضحاها. »َهَتَف إلينا من الساحل وقال إنه سينام 

هناك ويذهب يف اليوم الثاين«. فام اتَّصَل بعد ذلك قّط. 

إثيوبيا  يف  بحثاً  للهجرة  الدولية  املنظمة  أجرت   ،2020 سنة  ويف 
وإسبانيا واململكة املتحدة لتعرف كيف ميكن تحسني َدْعم الذين 
فقدوا أقاربهم املهاجرين يف بحثهم عنهم وتدّبرهم آثار الفقدان.2 
ذلك،  املهاجرة. ومع  األرَُس  كّل  لَِقَيته  ما  الدراسة ال متثل  أن  عىل 
رحالت  يف  عزيٍز  بَفْقِد  الناس  تأثُّر  كيفية  يف  عميقة  أفكار  ففيها 

الهجرة. 

تجارب األرَُس
فجوة  األرَُس  وحاجات  ومعارفها  الحكومات  مقاربة  طريقة  بني 
بالَحرْية فال تعلم  البلدان شعوراً  تِجُد األرَُس يف جميع  واضحة. إذ 
يف  نقصاً  هناك  أن  ُتييدرِك  حني  بحثها  فيه  تبتدئ  الذي  املوضع 
الربوتوكوالت أو الكيانات التي ميكن أن تدعم بحثها. وإذا اتصلت 
األرَُس بالسلطات، تقول لها السلطات يف العادة إنها ليس لها سلطة 
االختفاء مل  أن  املفقودين، وتزعم  املهاجرين  قضائية عىل مسائل 

يحدث عىل أرضها. 

فهناك تصور واضح بأن السلطات تعامل قضايا املهاجرين  وأيضاً 
مكافحة  قضايا  من  قضية  معاملَة  تعاملها  ما  أوَّل  املفقودين 
األرَُس  عىل  وُيضَغط  الهجرة.  مراقبة  أو  بالناس  واالتِّجار  التَّهريب 
ي التَّهريب الداخلني يف األمر، وكثرياً ما يقال  لتذكر تفاصيل ُميرسِّ
َل يشٍء أن تدَع أقربائها يخوضون يف  لها إنها ما كان ينبغي لها أوَّ
املهاجرين، وبخاصة  أنفسهم من  الذين هم  الهجرة. ويرى  رحلة 
)أو  سلطة  أّي  إىل  الذهاب  أن  مستقّر،  غري  حال هجرتهم  الذين 
املعلومات(  يف  السلطات  تشارك  قد  أنها  يرون  مة  منظَّ أي  حتى 
املناصين  إنَّ  ثمَّ  للخطر.  البلد  يف  إقامتهم  ُيعرِّض  أن  شأنه  من 
املجتمعنيِّ الذين يتصلون بالسلطات نيابة عن األرَُس ُيسأُلوَن عن 
صلتهم باألرَُس وُيتَّهمون باالرتباط بجامعات تهريب امُلهاِجرين أو 

باملشاركة يف تيسري تهريب املهاجرين.

لذلك تعتمد األرَُس يف األكرث عىل القنوات غري الرسمية، واالتصال 
بالذين  واالتِّصال  البلدان،  مختلف  يف  األرُسة  وأفراد  باألصدقاء 
التَّهريب.  ي  وُميرسِّ اآلخرين  املهاجرين  مثل  أقاربهم،  مع  سافروا 
و التَّهريب –الذين هم أنفسهم  مثال ذلك أنَّ يف إثيوبيا كان ُميرسِّ
يكرث أن يكونوا أفراداً يف املجتمع املحّل– راغبني وقادرين يف كثري 
من األحيان عىل الوصول إىل جهات االتصال واملعلومات التي ميكن 

د أو ُتِعني عىل تحديد النواحي التي انتهى إليها املفقود.  أن ُتحدِّ

ويعتمد كثري من األرَُس عىل ِفرَق مجتمعية وجمعيات للمهاجرين 
أنفسهم  هم  يكونون  ما  كثرياً  لهم،  مناصين  وعىل  والالجئني 
للسياقات  األرَُس، وعندهم فهٌم عميق  لغات  وُيتِقنون  مهاجرون، 

املختّصة باألرَُس يف مجتمعاتها املحلّية. 

املهاجرين،  مناصي  من  شبكٍة  من  إسبانيا  يف  دعاًم  ليىل  ت  وتلقَّ
يعينون األرَُس عىل بحثها. فكلَّمنا أمرية، وهي ُتِعني ليىل عىل البحث 
الِفرَق،  من  فرٌد  أو  أرسٌة  يب  اتَّصلت  »إذا  لنا:  فقالت  شقيقها،  عن 
نبتدئ البحث عن املعلومات مبعونة َشبَكة من املعارف غري رسمية 
امُلعتقاَلت  يف  ثم  املستشفيات،  يف  عنهم  نبحث   ... نظامية  وغري 

ُجون ... ثم يف املرشحة أخرياً...«. والسُّ

وتستعمل األرَُس وسائل التواصل االجتامعي يف البحث، فتنرش وصفاً 
قصرياً للمفقود وُصَوراً، وتستعني بِفرَق التحرِّي ألخذ معلومات عن 
املهاجرين املفقودين أو املوت. ولكن يفتقر كثري منها يف منازلها إىل 
ابَكة )اإلنرتنت( أو الحواسيب، وال سبيل لها إىل إجراء البحث  الشَّ
ِقّلة  أَمُر  تفاقم  ولقد  املجتمعيَّة.  امت  املنظَّ عند  من  إال  ابيكِّ  الشَّ
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بلوغ التِّقانة، وهو أمر ُمشِكٌل أصاًل، يف جائحة داء الُحَمة التاجية 
)كوڤيد 19(، إذ أُغِلَق كثرٌي من مواضع البلوغ إليها، مثل مقاهي 

ابَكة أو املراكز املجتمعيَّة أو املكتبات.  الشَّ

غري ُوجوِه ضعٍف وصعوبٍة
كثرياً ما يكون الدخول يف البحث ُمكلفاً، واالفتقار إىل املوارد املالية 
واالجتامع  التقارير،  رفع  يؤدي  أن  وميكن  زائييداً.  قاً  ُمعوِّ ُينِشئ 
الشخص،  فيها  ُشوِهد  التي  املواضع  آخر  إىل  والسفر  بالسلطات، 
ومحاولة اقتفاء آثاره، إىل كلفة ثقيلة، هذا سوى االحتيال أو االبتزاز 
يف مقابل أخذ املعلومات. ثم إنَّ لألرَُس يف بلدان عبور املهاجرين 
املتحدة، وظائف غري مستقرة  واململكة  إسبانيا  مثل  ومقصدهم، 
قدرتها  كثرياً  ذلك  فيقلِّل  رديئة،  ُسكَنى  وأحوال  األجر  ومنخفضة 
املهاجرون،  منها  يجيء  التي  األمكنة  ويف  البحث.  ابتداء  عىل 
ع أن  مثل إثيوبيا، يكرث أن ُترتَك األرَُس بال دعم اقتصادي كان ُيتوقَّ
وأيضاً  رحلتهم.  نجحت  إن  املفقودون  أرسهم  أفراد  به  يدعمهم 
تكبدها  التي  الكبرية  الديون  سداد  مسؤولية  منهم  كثرياً  يعرتض 
دوا نفقات رحلتهم. وهذا إمنا يؤثِّر بخاصٍة يف النساء  أعّزاؤهم ليسدِّ

واألقارب الكبار السن الباقني.

ومن وجوه الضعف أيضاً الحرمان القانوين من الحقوق، وهو أمر 
ي الخوف من ابتداِء بحٍث قبل  يصوغ قرارات األرَُس. وكثرياً ما ُيؤدِّ
بلوغ حالة الهجرة املناسبة إىل إرجاِء البحث، فإىل ضياع وقت مثني 
قيود  تقلِّل  فقد  وأيضاً  كليهام.  أو  األدلة  أو  املعلومات  َجْمع  من 

خول )التأشرية( خيارات البحث.  ِسمة الدُّ

ُيبنّي  دلياًل  يديه  بني  للهجرة  الدولية  املنظمة  بحث  م  وُيقدِّ ذلك، 
طويلة  واشتداد رضوٍب  تفاقم  إىل  االختفاء  يقود  أن  ميكن  كيف 
املهاجرين  معظم  كان  فلامَّ  الجنسانيَّة.  املساواة  انتفاء  من  األمد 
املفقودين رجاالً، َكرُثَ أن تكون الزوجات واألخوات واألمهات ُهنَّ 
من  ألحوالهنَّ  موافٍق  غري  قدراً  ويتحملَن  البحث،  َيُسْقَن  الاليت 
ع من النساء يف الوقت نفسه  املسؤولية االجتامعية واملالية. وُيتوقَّ
وأفراد  أطفالهنَّ  رعايتهنَّ  مع  املفقود  عن  بحثهنَّ  يف  االستمرار 

األرسة امُلسنِّني. 

الخامتة
الدولية  املنظمة  لبحوث  العامة  السياسة  آثار  بعض  أن  صحيٌح 
االستنتاجات  من  عاّم سبق   ُ ُتعربِّ ولكنها  ياق،  السِّ دة  ُمحدَّ للهجرة 

هذا أحد املشاركني يف بحثنا وهو ُيِرينا آخر صورة عنده ألخيه الكبري الذي ُفِقد. 

يز
ون

ِدُي
ز 

ِش
َسْن

ْتا 
َمر
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امت  املفقودين ومنظَّ املهاجرين  أت بها مرشوع  التي  والتوصيات 
أخرى، مثل لجنة الصليب األحمر الدولية.3 

وينبغي يف كلِّ ما ُيبَذل من جهٍد إلعانة الفاقدين أفراداً مهاجرين 
من ُأرَسهم أن ُيَقرَّ بخربة األرَُس ومعارفها وُحْسن حالها وأن توضع 
يف مركز الهّم. وهذا إمنا يعني قضاء حاجاتها، بدالً من الرتكيز عىل 
الجوانب األمنية والجنائية امُلالِبسة الختفاء الشخص. وينبغي أن 
يكون تعريف األرسة لّيناً يف الحاالت التي يدخل فيها فقد مهاجر، 
هذا مع مراعاة التبعية االنفعالية، وأن ُيواِفَق السياقات الثقافية 

وغريها. 

ثم إنَّ الِفرَق املجتمعية واملناصون يف القاعدة الشعبية واملنظامت 
واملنظامت  الرئيسة  املدين  املجتمع  ومنظامت  الحكومية  غري 
األخرى التي تدعم ُأرَس املهاجرين املفقودين، كّل هذه ذات أهمية 
املناسبة  ْون  الصَّ وعوامل  والسياسات  القوانني  انتفت  إذ  حاسمة 
ي الدعم منها.  الناس عىل االقرتاب من السلطات وتلقِّ التي تعني 
املهاجرين  الفاعلني وُأرَس  ِفرَق عمل من هؤالء  تؤلََّف  فيمكن أن 
األرَُس  بني  املعلومات  تبادل  عىل  لإلعانة  دولة  كل  يف  املفقودين 
ميكن  التعاون  هذا  ونعم،  باألمر.  املّتصلة  الحكومية  والهيئات 
القصد  يكون  أن  ينبغي  ولكن  الُقْطر،  صعيد  عىل  به  يبتدأ  أن 
اإلقليمي  الصعيد  عىل  اآلخرين  الفاعلني  مع  شبكات  تأليف  هو 
قضايا  حلِّ  عىل  ولإلعانة  الفضىل  العمل  ُسَنن  لتبادل  وخارَجه، 

معينة من قضايا املفقودين.

أو  ة  العامَّ ياَسات  السِّ تعالجها  ال  املفقودين  املهاجرين  مسألة  إنَّ 
دولة  كل  عند  املنطلقات  من  ولعلَّ  بها.  تصلح  معالجًة  القوانني 

مقاربة  طريقة  اتِّباع  من  ن  مُيكِّ أن  شأنه  من  بروتوكوالً  َتَضَع  أن 
التي  القامئة،  والدولية  الوطنية  القانونية  األحكام  لتنفيذ  دة  موحَّ
تحمي حقوق ُأرَس املهاجرين املفقودين. وينبغي أن يتضمن هذا 
فيها  والتشارك  وحفظها  املعطيات  لَجْمع  تعليامت  الربوتوكول 
فيتنزَّل  املفقودين.  قضايا  يف  القطاعات  بني  وللتعاون  اليَّة،  بفعَّ
امت  الربوتوكول منزلَة دليٍل لألرَُس، وأيضاً للِفرَق املجتمعية واملنظَّ
عن  بحثها  كيفية  عىل  إعانتها،  تحاول  التي  الحكومية  والهيئات 

عم لها.    أعّزائها وحصول الدَّ

msanchez@iom.int  @msdionis َمرْتا َسْنِشز ِدُيونيز 
فٌة يف مرشوع املهاجرين املفقودين من املنظمة الدولية  موظَّ

للهجرة 

 kdearden@iom.int َكْيت ِديرَدن 
فٌة يف مرشوع املهاجرين املفقودين من املنظمة الدولية  موظَّ

للهجرة 

 www.iom.int/global-compact-migration .1
www.missingmigrants. 2. مرشوع املهاجرين املفقودين من املنظمة الدولية للهجرة

iom.int وِفرَقته البحثية مؤلَّفة من غاِبرِيالَّ َسْنِشز، من املعهد الدمنَريك للدراسات الدولية، 
وكارُلس أرْس، من جامعة قرطبة، وِتَكَلنْي أيالو ِمْنِجْست، من جامعة أديس أبابا، وصموئيل 

أوكريي، من جامعة إبرِسُتل.
3. مثال ذلك ما ورد يف:

  Five Point Action Plan in IOM’s Fatal Journeys Volume 2 )2016(
)خّطة العمل ذات الخمس ُنَقط( 

 https://publications.iom.int/fr/system/files/fataljourneys_vol2.pdf
ها اليوَم مرشوع  دة »مبادئ تفاعل أصحاب املصلحة وُأرَس املفقودين« التي ُيعدِّ ويف مسوَّ

املفقودين بعناية لجنة للصليب األحمر الدولية.
www.icrc.org/en/draft-principles-stakeholder-interaction-families-

missing-migrants

البحث عن الحقيقة والعدل وااللتئام النفسايّن يف زمن الجائحة
َداَناي أَنِگيِل

ى األرَس املهاجرَة الفاقدَة وهي يف ُحزْنها عىل موت عزيٍز لها أو  ياِت التي تتحدَّ قد زادِت الجائحة امُلتحدِّ
اختفائه، ولكن األمر ال يخلو من ُطُرٍق ملساندتها. 

وااللتئام  والعدالة  الحقيقة  تبلغ  أن  الفاقدة  األرس  حقِّ  من 
رَها قانوُن حقوق  النفسايّن. وهذه الحقوق هي من األسس التي قرَّ
اإلنسان الدويلُّ وأوجَبها، فُأدِخَلت تحت الحق يف الكرامة، والحق 
يف العيش، والحق يف أن يكون للمرء أرسة، والحق يف حرمة الحياة 
الخاصة.1 فال أقلَّ من أن تضمن الدول لألرس املهاجرة الفاقدة أن 
فإن  إليها،  انتهوا  التي  والنواحي  أمواتها  أو  مفقوديها  ُتبلََّغ مصرَي 
هي علمت ذلك طالبت بنقل جثامينهم إىل أوطانهم، حتى ُتَواَرى 

َى )جاء هذا يف إعالن َمْيَتِليِني سنة 22018(. يف الرثَّ

عيىل أّن اسيتجابات األوطيان لجائحية الُحَمية التاجيية )كوڤييد 
19( كان لهيا آثيار أرّضت بأخيِذ األرَُس املهاجيرة الفاقيدة الحقوَق 
الُحَمية  ملَْنيِع  اتُّخيذت  التيي  الَحيْص  ذرائيع  فأكيرُث  املذكيورة. 
املهاجيرة  األرس  حاجيات  تيراِع  مل  تنتيرَش  أن  مين  )الفيريوس( 
قيات القانونيية والعمليية. وقيد  الفاقيدة خاّصيًة، وزادت يف املعوِّ
)هيي  بليدان  مثانيية  يف  مهاجرييَن  تجيارِب  مين  أمثليًة  أخذنيا 
اليونيان وأملانييا وفرنسيا وإيطالييا واملكسييك وجنيوب إفريقييا 
والوالييات املتحيدة وزمبابيوي( يف زمين الجائحية، لنبينيِّ أّن مين 
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يُرِق ُطُرقياً عملييًة وواقعييًة إن سيلكتها اليدول –ميع أداِئهيا  الطُّ
واجباِتهيا الدوليية– أمكنهيا مسياندة األرس املهاجيرة الفاقدة من 

غيري إضعياٍف السيتجابات الصّحية العاّمية.3 

فهم سبب املوت
ثيم حيني ييرد خرُب ميوِت عزيٍز، سيواء كان مثبتياً أو مظنونياً، تثار 
حولَيه أسيئلٌة فيميّر الزمن وال يجياب عنها، وتنعقد عليه شيكوك 
فيال تقطيع، فَيثُقيل ذليك عيىل مين بقيي مين األرسة. حتيى أقيرَّ 
قانيوُن حقيوق اإلنسيان اليدويلُّ بيأنَّ ميا تصيرب علييه األرس مين 
أمل النفيس والُكْربية قيد يبليغ إىل حيدِّ املعاملية امُلهيَنية التيي ال 
إنسيانية فيهيا. وليذا وجب عيىل اليدول أن تسيتثبت يف الَوَفَيات 
امُلِريبية، وأن تحاسيب املسيؤولني عنهيا، وأن ال تقطيع األخبيار يف 

ذلك عين األرَُس. 

هيذا، وكان مين غميوِض طبيعية الُحَمية )الفيريوس( الجدييدة 
الَحيرْية بيني جامعيات  ت  أِن اشيتدَّ َنَظريَّيات املؤاميرة  وانتشياِر 
ُتبينيِّ  التيي  الرسيمية  أنَّ املعطييات  املهاجريين. وأوَّل األسيباب 
معيدَل انتقيال داء الُحَمية التاجية )كوڤيد 19( ومعيدل الَوَفَيات 
بيه فييام بيني املهاجريين ال تيكاد توجيد. فيال ينيرش كثيرٌي مين 
اليدول، ومنهيا معظيم اليدول األوربيية والوالييات املتحيدة، ميا 
ليًة  عنيده مين إحصياءات داء الُحَمية التاجيية )كوڤييد 19( ُمفصَّ
بحسيب جنسيية املصابني، وال يفيرد ألحوال املهاجريين التقارير. 

اختيالف  هيو  تفاقمهيا واحيداً  الَحيرْية، ولييس سيبب  وتتفاقيم 
يُق بهيا الوفيات بيداء الُحَمية التاجيية )كوڤيد  الطيرق التيي ُتَحقَّ
19(، وإمنيا لذليك سيبٌب آخير وهو َقيْدُر املعلومات التيي ُيخرَبُها 
أقيرب األقيارب. فسيبب الوفياة، يف بعيض البليدان )مثيل أملانيا(، 
التيي ُتسيلَّم إىل مكتيب  الوفياة  ُيجَعيل رّساً مطوّيياً يف شيهادة 
اإلحصياء، ولكنهيا ال ُتجَعُل سيهلة امُلَتناَول ألقرب األقارب بسيبب 
يا يف نيوُيرك، فقد  القوانيني التيي تحميي املعطيات الشيخصية. أمَّ
كان نصييب شيهادات الوفياة التي تقول إنَّ سيبَب وفاة أصحابها 
ْتها ُأرَسٌ كثريٌة بسيوء  هيو داء الُحَمية التاجيية )كوڤييد 19( أْن َتَلقَّ
الظيّن، وال سييام إذا كان امُلتيوفَّ معياًف مين قبيلُ وكان السيبيل 
ت الطبيية أو إىل مزييد املعلوميات عين سيبب الوفاة  إىل السيجالَّ
فييه   َ ُتيُويفِّ اليذي  البليد  خيارج  يف  التيي  األرَُس  وأميا  مقطوعياً. 
، فقيد يكون اسيتعالم أحيوال الوفاة عليهيا أصعب؛ وذلك  امُلَتيوفَّ
بسيبب القييود التيي عىل السيفِر وعيىل تعينِي صاحيب الحقِّ يف 
الوصيول إىل ميا ليه صلية باألمر من األعيامل الكتابية مين تقارير 

واسيتئامرات. ومراسالت 

وقيد اعيرتَض املهاجرييَن –وبخاصيٍة الذيين ال يحمليون وثائيق 
يت تشيتدُّ يف وصولهيم إىل الرعايية  رسيمية– مصاعيب ميا انفكَّ

يت الجائحية. فليم ُيعَلم عدد  الصحيية ألسيباٍب عيّدة منذ تفشَّ
ميا مل ُيعالَيج من حياالت املصابني بيداء الُحَمية التاجية )كوڤيد 
مل  َمين  عيدد  ُيعَليم  ومل  الطبيية،  الحياالت  مين  وغريهيا   )19
ص مين الوفيات التيي أدركها املوت خارج املستشيفيات.  ُيشيخَّ
فيإن ُأطِلقيت معطيياٌت رسيمية واضحية صيحية عين معيدل 
انتقيال اليداء ومعيدل الوفييات فيام بيني املهاجريين كان ذلك 
ُمِعينياً عيىل قطيع الشيكِّ والنَّظير، وُمَسيانداً ليأُلرَس التي تطلب 

الحقيقية والعيدل واملحاسيبة. 

وهيذه املكسييك مثياًل تنرش السيلطات فيها كلَّ ييوٍم معطياٍت 
تاّميًة مباحيًة عين داء الُحَمية التاجية )كوڤييد 19( من مصابني 
ومستشيفني ووفييات. ثم إن املكسييك ال تقيص معطياتها عىل 
نيس واملوضيع ووجيوه االعتيالل  ينِّ والجِّ ات كالسِّ تتبُّيع املتغيريِّ
َك )comorbidities(، وإمنيا تيورد إىل ذليك معلومياٍت  امُلشيرتَ
إىل  وُيَضياُف  امُلَغياَدر.  والبليد  الهجيرة  الجنسيية وصفية  عين 
هيذا، أّن املكسييك أطلقيت تقاريير يف علم األوبئة كلَّ أسيبوٍع 
أدارتهيا حيول داء الُحَمية التاجيية )كوڤيد 19( بيني املهاجرين، 
ومين ذليك َمجموُع حياالِت اإلصابة امُلثَبَتية واملظنونة والبلداِن 
اإلحصياءات  أنَّ  وصحييح  والوفييات.  وامُلستشيِفني  األصلّيية 
الرسيمية ال ُتفيرسِّ ميا بليغ إلييِه عيدد الوفييات )واملكسييك 
الحكومية  ولكيّن  االختبيار(،  يف  الً  معيدَّ البليدان  أقيلِّ  إحيدى 
هنياك اتَّخيذت مسيلكاً مهاّمً إىل متاِم إباحة املعطيات الرسيمية 
للنياس وجعلهيا يف نسيٍق مفتيوٍح يحتملهيا ِمين الشيابكة َمين 

ء. شا

الوفياة وتحصييُل مزييد  َيْسيُهَل َطَليُب شيهادات  فينبغيي أن 
املعلوميات عين أحيوال الوفياة، وينبغيي يف ذليك مراعياة ميا 
تجيده األرس الفاقيدة املقيمية يف الخيارج مين صعوبية زائيدة. 
املهاجريين  ورابطيات  امليدين  املجتميع  ملنظيامت  وميكين 
وفيرق الدعيم أن تعيني األرَُس الفاقيدة عيىل معرفية سيبيلها يف 
اإلجيراءات اإلداريية؛ فمين الواجيب أن تظيل هيذه الجهيات 

الفاعلية عامليًة سيهلة املأخيذ يف أثنياء الجائحية. 

انتشيار  لَحيْص  إلييه، ال  هيذا وتوسييع امليدارك أميٌر محتياج 
الُحَمية )الفيريوس( فحسيب، بيل ولإلخبيار مبعلومياٍت شياملٍة 
وعيامَّ  الصحيية،  الرعايية  إىل  السيبيل  عين  املتنياول  سيهلة 
يحتمليه أميُر َمين ُأثِبَتيْت بالتَّشيخيص إصابُتيه، وعين األسيباب 
ع  املوجبية ألن يكيون لتدبيري الَحْص أثيرٌ ُمبارِشٌ يف حييثُ يتجمَّ
الالجئيني واملهاجريين واملنظيامت  إن إرشاك  ثيم  املهاجيرون. 
الشيعبية وغريهيا مين فيرق الدعيم يف نيرش هيذه املعلوميات 
طريقيٌة ناجعيٌة يف التغلُّيب عيىل ميا رََسيَخ يف النفيس من سيوء 

الظيّن بالسيلطات.

https://www.fmreview.org/ar/issue66


نرشة الهجرة القرسية 66امُلهاِجرين املَفقوِدين 64 64

www.fmreview.org/ar/issue662021 آذار/مارس

َى  امُلَواراُة يف الثَّ
ُيِقيرُّ القانيون اليدويل بحيقِّ اإلنسيان يف أن يدفين َمين ُيتيوفَّ مين 
الجنائيز  يل يف  ُيفضَّ أقاربيه ويكرميه. عيىل أنَّ ضيامن احيرتام ميا 
والشيعائر قيد َصُعَب يف أثناء الجائحة خاصًة بعيد أن ُقيَِّد الحضور 
والقييام بشيأن الجثث. وأيضاً فقيد تفاقم بالجائحة اإلليزاُم الزمنّي 
وامليايل؛ فليامَّ كانت املشيارح ميا تزال تضييق باالكتظياظ، ُأرِسَع يف 
الجنائيز، فُقيَّيَد خييار األرس املعيوزة التيي تحتياج إىل مزييِد وقيٍت 
لجميع امليال، وحيصت عين نقيل الجثاميني إىل مواضيَع أَُخير. ثيم 
د  قات. ويكيرث تعقُّ ُقيِّيَد السيفر بيني البليدان بيرشوٍط فيزادت املعوِّ
تهيا.  األمير حيني ال ُتعيَرف هوّيية الجثيامن أو تشيكُّ األرسة يف صحَّ

وينبغيي أن تتنياول بروتوكيوالت الطيبِّ الرشعيّي صاحيًة ُطيُرَق 
َجْميِع املعطييات وحفظهيا قبيَل الوفياة وبعدهيا لِياَم ليه بتعيرُّف 
ية عيىل ذليك ميا  الهوّيية يف املسيتقبل صلية. ومين األمثلية املهمَّ
تأخيذ فيِه املكسييك مين بروتوكوالت الطيبِّ الرشعّي ليداء الُحَمة 
التاجيية )كوڤييد 19( يف القييام بشيأن الجثاميني التيي ال ُيعيرَف 
أصحابهيا. فتصيف هيذه الربوتوكوالت ميا ينبغي من كيفّيية القياِم 
بشيأن الجثيث وَجْميِع املعطييات وَخزْنهيا يف زمن الجائحية. وأيضاً 
فهيذه الربوتوكيوالت متنيع َحرَْق الجثاميني التي ال ُيعيَرف أصحابها. 
وإن احتييَج إىل القييام بشيأن كيرثٍة مجتمعيٍة مين الجثيث، وجيب 
أن تدفين كلُّ جثَّيٍة مصابيٍة بيداء الُحَمية التاجيية )كوڤييد 19( ال 
ُيطالِيب بهيا أحيٌد –سيواء ُعرَِف أصحابهيا أم مل ُيعرَفيوا– يف قرٍب عىل 
حدتهيا، ووجيب عيىل مكتيب الوكييل وخدميات الطيب الرشعيّي 

فن. تسيجيل موضيع الدَّ

ُثيمَّ ميكين أن ُتدَخيل املعونية عيىل نفقيات الجنيازة تحيت املعونة 
يف آثيار الجائحية. وقيد خطيا  املاليية التيي ُتعِطيهيا اليدول لتخفِّ
برناميج اإلعانية عيىل الدفين مبدينية نيوُيرك يف هيذا النَّْحيِو خطوًة 
مهميًة؛ ففتيح السيبيل لألرس املهاجرة أن تسيتعني بيه ولو مل تحمل 

رسيمية.  وثائق 

ويعيدُّ إِنشياُء سيمِة ُدُخوٍل وطنيٍَّة إلجيراء الجنازة أو تعيرُّف امُلتوفَّ 
أو كليهيا وسييلًة فّعاليًة وعمليًة يف مسياندة األرَُس املهاجرة الفاقدة 
ز سيمة دخيول األرسة  العائشية يف الخيارج. وهيذه أملانييا مثاًل ُتجوِّ
أثنياء الجائحية– ألَفيراِد األرسة،  فيهيا –وهيي سيمة اسيتمرَّت يف 
تيًة  ُمَوقَّ زييارًة  أملانييا  ييزوروا  أْن  ة،  امُلمتيدَّ األرسة  أفيراد  ومنهيم 

الجنائز.  ليحيرضوا 

وينبغيي أن ُيظَهيَر اللِّيني يف بروتوكوالت الخدمات يف املستشيفيات 
والجنائيز فتسيتوعب شيعائر الجنيازة ميا اسيُتِطيع. وميع أن أملانيا 
ز لهم  ز ليذوي القيرىب نقيَل الجثيامن إىل وطنيه، فهيي تجيوِّ ال تجيوِّ
يف بعيض األحيوال أو األمكنية أن يشييِّعوا الجنيازة يف غرفيٍة مين 

املستشيفى. وأميا يف زمبابيوي، فيتييرسَّ بيثُّ الجنائيز بّثياً شيابكّياً 
ُمبيارِشاً ليأُلرَس )وغيري األرس مين أفيراد املجتميع املحيّل( العاجيزة 

عين الحضور بنفسيها.

َنْقُل الجثامِن إىل وطِن صاحِبه
ال يتيمُّ ليألرسة الفاقيدة االلتئياُم النفسيايّن إال بإعادة قريبهيا امُلتوفَّ 
إىل وطنيه. عيىل أنَّ إعيادة رفيات النياس إىل أوطانهيا مل تيزل مين 
يداً وغيايَل الثَّمين. وزاد َغياَلُء مثين هيذه  قبيِل الجائحية أميراً ُمعقَّ
اإلجيراءات وُوُجيوُه الِبريُقراطيَّيِة فيهيا منذ حيدوث الجائحة، إذ زاد 
كثيرٌي مين اليدول يف الُقُييود لتجنُّيب الَعيدَوى. هيذا ميع ميا سيبَّبه 
َتعِلييُق الخدميات القنصلية يف كثيرٍي من البلدان وُقُيوُد السيفر من 
اشيتداد صعوبية األمير عىل األرس العائشية يف الخيارج. فليس نادراً 
أن متتنيع األرس املهاجيرة الفاقيدة عين َطَليِب نقيل الجثيامن إىل 
الوطين أو أن تلتميس إىل تحقييق ذلك مسيلكاً أعيوج. ومثال ذلك 
يف اليونيان أنَّ كثيرياً مين األرس املهاجيرة تكتفيي بإعيادة العظيام، 
ز ألقيرب األقيارب أخيذ العظام بعيد أن مييرَّ عىل دفن  فهنياك ُيجيوَّ
صاحبهيا ميا بيني ثالث سينني وخمس سينني. وأميا يف نيوُييرك، فقد 
تختيار األرس املكسييكية َحيْرَق جثَّية قريبها عىل خيالف معتقدها؛ 
ذليك أنَّ إعيادة رفاتيه إىل الوطين أسيهل مين إعيادة جّثتيه. وبعُد، 
فيكل هيذا يثقيل عيىل مين بقيي مين األرسة. ليذا ُتِليحُّ الحاجة إىل 
َ إِجيراَءاُت إعادة  تحسيني اللوائيح الوطنية والتنسييق اليدويل لُتَيرسَّ

الجثاميني إىل أوطيان أصحابهيا تيسيرياً أَفَعَل. 

فيال ينبغيي أن ُتيرَتَك األرس املهاجيرة الفاقيدة يف الحيداد وحَدَهيا. 
وليسيت املعونية املناسيبة واجباً ُخُلقّياً فحسيب، إمنيا هي إىل ذلك 

ُه معاييري يف حقيوق اإلنسيان ثابتة.  يدُ التيزاٌم قانيوينٌّ ُتَعضِّ

Danai.angeli@bilkent.edu.tr َداَناي أَنِگيِل 
بروفيسورٌة مساعدة، يف جامعة ِبْلِكْنت، ومستشارٌة يف مرشوع 
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املهاجرون املفقودون وأرسهم: دعوة إىل زيادة التنسيق الدويل 
ِسْلِفي َڤن الِمَرْيه وفلوريان ُفن ُكوِنش

املهاجرين  مكان  تحديد  أَفَعَل يف  يكونوا  أن  للفاعلني  ُأِريد  إذا  والتَّعاون رضورة  التَّنِسيق  التزام  تقوية 
املفقودين وإعانة أرسهم. ومن املبادرات الجديدة ما يفسح سبياًل للُميضِّ ُقُدماً. 

البحيييث عييين املهاجريييين املفقوديييين عميييٌل عابييير لألوطيييان، 
بيييل وعابييير للقيييارات، يسيييتدعي التعييياون بيييني طائفييية عريضييية 
مييين الفاعليييني.1 وقيييد كان يفتقييير إىل إطيييار عميييل حكوميييي 
دويل عامليييي يف مثيييل هيييذا التعييياون، لكييين هيييذا تغيييريَّ ميييع 
إدراج الغيييرض الثامييين )بحيييضٍّ مييين اللجنييية الدوليييية للصلييييب 
األحمييير( يف االتفييياق العامليييي للهجيييرة. وبذليييك، التزميييت أكيييرث 
يييق يف شيييأن املهاجريييين  مييين 150 دولييية ببيييذل جهيييد ُمنسَّ
املفقوديييين، ومييين السيييبل إىل ذليييك توحييييد َجْميييع املعلوميييات 
وتبادلهيييا وإنشييياء َتنِسييييق عابييير ألوطيييان يف تعيييرُّف الهويييية 

واالتِّصيييال بييياألرَُس. 

عيييىل أنَّ نقيييَل وجيييوه االلتيييزام السييييايّس إىل أفعيييال يقتييييض 
د املشيييكلة وُتحلَّيييل. وهيييذا متحيييدٍّ  معلوميييات حتَّيييى ُتحيييدَّ
يسء السيييمعة إذ يصعيييب الحصيييول عيييىل ميييا يعتيييدُّ بيييه مييين 
عيييدد املهاجريييين املفقوديييين، ألسيييباٍب منهيييا طبيعييية الرسيَّييية 
يف الهجيييرة يف كثيييري مييين األحييييان. هيييذا ويكيييرث أن َتليييِوَي 
التصيييورات ُعُنيييَق املسيييألة، وهيييذا ظاهييير الرتكييييز يف كلِّ مييين 
التقاريييير اإلعالميييية واالهتيييامم اليييرأي العيييام بسيييياقات البحييير 
املتوسيييط أو أمرييييكا الوسيييطى، فُيهَميييُل مييين ثيييمَّ امليييدى 
الواسيييع لتدفقيييات الهجيييرة داخيييَل إفريقييييا أو آسييييا أو اليييرشق 
األوسيييط. ولذليييك كانيييت املبيييادرات، مييين مثيييل ميييرشوع 
مييية الدوليييية للهجيييرة أو  املهاجريييين املفقوديييين التابيييع للمنظَّ
املرصيييد اإلفريقيييي للهجيييرة والتنميييية اليييذي أنشيييأه االتحييياد 
اإلفريقيييي بأخيييرٍة، بالغيييًة يف األهميييية إلنشييياء خيييط قاعيييدّي 
للسياسييية العامييية وإتاحييية التحلييييل اليييذي تشيييتدُّ الحاجييية 

إليه.  

وميييع هيييذا ُيحَتييياُج إىل أطييير ملموسييية لَتنِسييييق جهيييد 
الفاعليييني املعنيِّيييني عيييىل طيييول طيييرق الهجيييرة للوقايييية2 مييين 
الفقيييد ولحيييلِّ قضاييييا املهاجريييين املفقوديييين، ومييين السيييبل 
إىل ذليييك َجْميييع املعلوميييات مييين مصيييادر مختلفييية وتجميُعهيييا 
والتشيييارك فيهيييا ومقابلتهيييا بعضهيييا ببعيييض. ثيييم إنَّ فحيييص 
ُسيييَنن العميييل املّتبعييية الييييوَم وتقدييييم اإلرشييياد يف كيفيييية 
م ذكيييره غيييرٌض يسيييعى إلييييه ميييرشوع  تحقييييق ميييا تقيييدَّ
املفقوديييين التابيييع للجنييية الدوليييية للصلييييب األحمييير منيييذ 

أطَلَقْتيييه سييينة 2018.3 

اسِتجاَمُع أصحاِب املَصَلحة
أنشييأت اللجنيية الدولييية للصليييب األحميير، بنيياًء عييىل خربتهييا 
لَتجِميييِع  املفقودييين  مييرشوع  امليييدان،  هييذا  يف  الطويليية 
مجتمييع عالَمييي ميين أصحيياب املصلحيية ألجييل أن يشييرتكوا يف 
َوْضييع إرشييادات لتحسييني االسييتجابة.4 ويف مناقشيياٍت ُأِديييرَت 
يف ورشييٍة للخييرباء سيينة 20195، أثبييَت نحييو 60 مييزاوالً ميثلييون 
ييامٍت وُأرَس املهاجرييين املفقودييين أنَّ بعييض العقبييات  دوالً ومنظَّ
الرئيسيية هييي: انتفيياء سيينن عمييل ومعايييري راسييخة يف ميييدان 
يييات حامييية املعلومييات الشييخصية  َجْمييع املعلومييات، وُمتحدِّ
اَسيية، وَضْعييف ُسييَنن عمييل املتَّبعيية يف الطييب الرشعييي.  الحسَّ
يييات ُمعيَّنيية تعييرتض  ييدوا ُمتحدِّ وأيضيياً فقييد ذكيير املشيياركون وأكَّ
ُأرَس املفقودييين، مثييل صعوبيية الحصييول إىل املعلومييات ميين بلييد 
قييات الديوانيَّيية  آخيير، وانتفيياء الثقيية بسييلطات الدوليية، واملعوِّ
املييوارد  إىل  وبالنظيير  واللغوييية.  والقانونييية  )البريوقراطييية( 
والخييربات التييي قدمهييا الفاعلييون ميين غييري الييدول وإىل أهمييية 
إرشاك األرَُس يف البحييث، حصييل اتفيياق عيياّم عييىل أن أمنييوذج 
ييَق  ُيحقِّ أن  قريييٌب  للتنسيييق  دييين  امُلتعدِّ املصلحيية  أصحيياب 

ة.  النتائييج املرجييوَّ

وليييك ُتحييوَّل هييذه النتائييج إىل عمييل، اقييرتح املشيياركون أن 
دات. فأوَّلهييا،  ُينِشييئ مييرشوع املفقودييين ثييالث مخرجييات ُمحييدَّ
دة جمليية معطيييات للتَّوفيييِق بييني  أّنييا قييد عملنييا عييىل ُمسييوَّ
املعلومييات املتَّصليية بالبحييث عيين املهاجرييين املفقودييين.6 وبييدل 
أن نسييتبدل بُسييَنن العمييل املتَّبعيية غريَهييا بَنْينييا عليهييا، فجمعنييا 
حركيية  تسييتعملها  واسييتئامرات  اإلنرتبييول  اسييتئامرات  بييني 
الصليييب األحميير والهييالل األحميير، فخرجييت وثيقيية تحتييوي عييىل 
ييدة تسييتوعب معلومييات مثييل التفاصيييل الشييخصية  أسييئلة موحَّ
للمهاجيير املفقييود، ومميِّزاتييه الجسييامنيَّة واألحييوال املالِبسيية 
الختفائييه. وثيياين امُلخرَجييات نييرش مؤلَّييف اسييمه )مبييادئ تفاعييل 
أصحيياب املصلحيية وُأرَس املهاجرييين املفقودييين(.7 وهييو مؤلَّييف 
م بييني  يييات تعييرتض األرَُس، وُيقييدِّ م ذكييره ميين تحدِّ ُيعالِييج مييا تقييدَّ
َيَديييِه اإلِرشيياَد للفاعلييني يف كيفييية معاملتهييا، وورد فيييه َتوِكيييُد 

مركزيَّيية شييأِن األرَُس يف كلِّ بحييٍث عيين مفقييود. 

وأميييا الوثيقييية الثالثييية فنقيييول إنَّهيييا أكيييرث الوثائيييق الثيييالث 
تعقييييداً، وهيييي جمليييٌة مييين )املبيييادئ التوجيهيييية يف التَّنِسييييق 
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وآلييييات تبيييادل املعلوميييات للبحيييث عييين املهاجريييين 
املفقوديييين(.8 وتتألَّيييف هيييذه اآللييييات –املوضوعييية لبييييان 
مصيييري املهاجريييين املفقوديييين والنواحيييي التيييي انتهيييوا 
إليهيييا، سيييواء كانيييوا أحيييياء أو أميييوات– مييين شيييبكة 
يييف مييين أنيييواع مختلفييية مييين أصحييياب  سيييهلية التكيُّ
املصلحييية املتعاونيييني عيييىل تبيييادل املعلوميييات وتحليلهيييا 
يف مسيييالك الهجيييرة، الذيييين ميكييين أن تختليييف شيييؤونهم 
د  وأهميَّتهيييم النسيييبية عيييىل حسيييب السيييياق. وُتحيييدِّ
وثيقتنيييا العنييياص الرَّئيسيييَة لهيييذه اآلليييية: فهيييم مشيييرتك 
يييقة  ليييألدوار ووجيييده املسيييؤوليَّة، وطريقييية مقاربييية ُمنسَّ
لتدبيييري املعلوميييات قيييد تشيييمل أدوات تقبيييل التشيييغيل 
دة بيِّنييية لتبيييادل املعلوميييات،  البينيييّي، ومسيييارات ُمحيييدَّ
واتفاقييييات قانونيييية تقيييوم عليهيييا كّل العنييياص املتقّدمييية 
دة املبيييادئ التوجيهيييية  الذكييير. وأيضييياً َتِصيييف مسيييوَّ
الخطيييوات األوليييية التيييي يليييزم اتِّخاذهيييا يف الصعييييد 
الوطنيييي، مثيييل التَّوفييييِق ومركزيَّييية املعطييييات التيييي 
يجمعهيييا فاعليييون شيييتَّى. وإذ قيييد كان سيييياق الهجيييرة 
ة  يييَدت يف الوثيقييية الحاجييية إىل ِشيييدَّ حساسييياً، فقيييد ُأكِّ

حاميييية املعطييييات الشيييخصية.9 

وقيييد ُبِنَييييت وثيقييية اإلرشييياد عيييىل جمليييٍة مييين املبيييادئ 
التوجيهيييية التيييي يعتمدهيييا الييييوَم املؤمتييير اإلقليميييي 

للهجيييرة يف األمريكيََّتيييني، وذليييك لتسيييتقيم الوثيقييية عيييىل 
التيييزام امليييرشوع بالتوصييييات األساسييييَّة، ميييا أمكييين، 
يف ُسيييَنن العميييل املتَّبعييية الييييوَم. وهيييذا إمنيييا هيييو أول 
ُد أسييياليب ملموسييية  إطيييار عميييل حكوميييي إقليميييي ُيحيييدِّ
للتعييياون يف مسيييألة املهاجريييين املفقوديييين. ومُيَاِثيييل ذليييك 
دة مشيييريًة  أنَّ املبيييادئ التوجيهيييية ُتبييينيِّ توصييييات ُمحيييدَّ

إىل ُسيييَنن العميييل امُلتَّبعييية. 

ما املُحتاُج إليه بعُد؟
ثيييم إنَّ املناقشيييات التيييي دارت بيننيييا وبيييني الخيييرباء 
واملزاوليييني ال تيييدع لنيييا أدىن حّييييٍز للشيييكِّ يف أن بالجهيييد 
املبيييذول لبليييوغ الغيييرض الثامييين حاجيييٌة إىل التَّعزييييز 
والتَّنسييييق. وصحييييح أنَّ بعيييض التقريييير تيييرد مييين بعيييض 
البليييدان باإلجيييراءات امُلتَّخيييذة هنييياك يف الصعييييد الوطنيييّي 
–مثيييل تعزييييز أنظمييية الطيييب الرشعيييي الوطنيييية–، ولكييين 
هيييذا الجهيييد يليييزم منيييه انتفييياء الكفايييية إن ُبيييِذل بيييال 
يييق. فِزَييييادُة الَعيييزْم والتنسييييَق يف عميييل  عميييل دويل ُمنسَّ

 . الحكوميييات حاجييية ال تيييزال ُتِليييحُّ

وملَّيييا انتفيييت اإلجيييراءات الحاسيييمة عنيييد الحكوميييات، 
كثَّيييف املجتميييع امليييدين وغيييريه مييين الفاعليييني غيييري 
الحكوميِّيييني العميييَل مليييلء الفيييراغ يف نيييواٍح مييين العيييامل 

ليب األَحمر الدوليَّة وهي َتأُخُذ طلَب بحٍث عن مفقود من امرأٍة صوماليَّة، يف جزيرة لرِيُس باليونان.  فة من لجنة الصَّ موظَّ
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كثيييريٍة. عيييىل أنَّ عملهيييم كثيييرياً ميييا يكيييون ضيِّيييَق النطييياق 
ُمفتقيييراً إىل امليييوارد والدعيييم مييين السيييلطات املَعنيَّييية. 
فإنَّيييا مقتنعيييون أن شيييأَن أقيييوى الفاعليييني الدوليِّيييني مثيييل 
اللجنييية الدوليييية للصلييييب األحمييير رضوريٌّ يف إعانييية 
اليييدول عيييىل أن تسيييتويف مييين التزَمتيييُه، وهيييذا ُمتيييمٌّ 
م ذكيييره مييين بيييذل الجهيييد. فشيييأٌن كهيييذا إمنيييا  مليييا تقيييدَّ
يحتييياج إىل أن ُيجييياِوز الدعيييوة إىل اجتيييامٍع أو املشيييورة 
التقنيييية فَيبُليييَغ الدعيييم امللميييوس –مثيييل ميييا ليييع عالقييية 
يييَن التنسييييَق  بتدبيييري املعطييييات واملعلوميييات– لُيمكِّ
بيييني اليييدول وغريهيييا. مثيييال ذليييك: أنَّ اللجنييية الدوليييية 
للصلييييب األحمييير تعميييل الييييوَم عيييىل إنشييياء منصييية 
رقميييية تفتيييح السيييبيل للسيييلطات والفاعليييني اآلخريييين أن 
يتبادليييوا ويدّبيييروا املعطييييات واملعلوميييات املتَّصلييية بأميييور 
املفقوديييين، وجعيييل كلِّ ذليييك آمنييياً يف الصعييييد الوطنيييي 

والعابييير لألوطيييان. 

ثيييم إنَّ إنشييياء منهجييييات وأعيييامالً للتَّحقييييق وتعيييرُّف 
الهويييية ُتسيييتعَمل فيهيييا هيييذه املعلوميييات اسيييتعامالً 
ييياالً، وُتكيَّيييُف بطائفيييٍة عريضييية مييين السيييياقات  فعَّ
يييياً شيييديداً.10 عيييىل  وامليييوارد الحيييارضة– ميييا ييييزال ُمتحدِّ
أنَّ بيييذَل الجهيييد واالسيييتثامرات الطويلييية األميييد لُيضَميييَن 
تحقييييق التنسييييق وتبيييادل املعلوميييات عيييىل طيييول 
مسيييالك الهجيييرة رضورٌة، إذا أردنيييا إجابييية األرَُس التيييي 

تبحيييث عييين عزييييٍز لهيييا مفقيييود. 

 svanlammeren@icrc.org ِسْلِفي َڤن الِمَرْيه 
َنِصيحٌة، يف مرشوع املفقودين، من اللجنة الدولية للصليب 

األحمر 

 fvonkoenig@icrc.org فلوريان ُفن ُكوِنش 
َنائُب رئيٍس، يف مرشوع املفقودين، من اللجنة الدولية للصليب 

األحمر

1. ال تعريَف قانونياً دولياً ملصطلح »املهاجرين املفقودين«. وتعرِّف اللجنة الدولية 
للصليب األحمر املفقوديَن بأنهم أفراد ال يعرف أقاربهم املواضع التي انتهوا إليها، أو 

بأنهم الذين ُيَبلَُّغ فقدهم، بناًء عىل معلومات ُيعَتدُّ بها، نتيجَة نزاٍع مسلح أو غري ذلك من 
حاالت العنف أو كارثة أو هجرة. 

ة يف وقاية املهاجرين من أن ُيفَقدوا  2. من شاء االطالع عىل توصيات السياسات العامَّ
فلَيْنظر: 

 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
ة افرتاضية بني الخرباء وممثل األرَُس وأصحاب املصلحة  4. يجمع مرشوع املفقودين مبنصَّ

ز املعايري  اآلخرين حتَّى ُتَثاَر املناقشة وُيبَنى توافق اآلراء يف ُسَنن العمل الُحْسنى وُتعزَّ
ر معايري جديدة عند الحاجة إليها. فإن شئت االنضامم إىل  التقنيَّة القامئة وُتنَشأَ وُتطوَّ

جامعة املزاولني العامليَّة اتَّصل بأحد املؤلَِّفني.
5. اشرتَك يف تنظيمه اللجنة الدولية للصليب األحمر ومرشوع املهاجرين املفقودين التابع 

للمنظمة الدولية للهجرة والِفرَقة األرجنتينيَّة ألَناَسة الطبِّ الرشعي. انظر:
 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

6. باب التشاور يف جملة املعطيات مفتوح للنَّاس حتَّى 15 نيسان/أبريل 2021: 
www.icrc.org/en/document/draft-minimum-standard-dataset-search-

missing-migrants
www.icrc.org/ar/document/ :اقرأها بالعربية 

 مسودة-مجموعة-البيانات-املعيارية-الدنيا-للبحث-عن-املهاجرين-املفقودين  
دة الوثيقة مفتوح للنَّاس حتَّى 15 نيسان/أبريل 2021:  7. باب التشاور يف مسوَّ
www.icrc.org/en/draft-principles-stakeholder-interaction-families-

missing-migrants
دة الوثيقة مفتوح للنَّاس حتَّى 31 أيار/مايو 2021:  8. باب التشاور يف مسوَّ

 www.icrc.org/en/document/guidelines-coordination-missing-migrants
9. انظر:

  ICRC )2020( Handbook on Data Protection in Humanitarian Action, 
 2nd Edition

)دليل حامية املعطيات يف العمل اإلنسايّن(
 bit.ly/ICRC-Handbook-data-protection-2nd-edition

10. إن شئت مثاالً عىل ُسُبل األخذ بعمٍل كهذا، فانظر: 
 ICRC )2020( The Missing and Deceased Migrants and their Families

 Program in South Africa and Zimbabwe
)برنامج املهاجرين املفقودين واملوت وُأرَسهم يف جنوب إفريقيا وزِْمبابوي(

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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www.fmreview.org/ar/issue66ال يكون َتْوزيُع النرشة إال باملّجان

الفقدان واألمل والعمل
ال  ط  املتوسِّ البحر  َقْطَع  يحاولون  الذين  املهاجرين  من  كثرٌي 
ينجحون، فمنهم َمن ميوت فيه ومنهم َمن يختفي. ومع كلِّ مهاجر 

ُيفَقُد أرسٌة تتوق التئاَم النَّفس. 

»ال ميرُّ علينا حدٌث أو عطلٌة ال نستحرضه فيهام. حتَّى إنَّ ِظلَّه ال 
يغيب عن عيناَي وأنا يف الشوارع أسري«.

مبعالجة  تشتغل  تونس،  مدينة  يف  ُمَناَصٍة  مُة  ُمنظَّ بورتوس  الَترْي 
وأساس  ُأرَسهم.  عىل  الواقع  لم  والظُّ املفقودين  املهاجرين  محنة 
ُتغريَّ  حتَّى  املييدارك  توسيع  وحمالت  القانونية  امُلناَصة  عملها 
َثث التي ُيعرَث عليها  السياسات العاّمة فُيفَتَح السبيل إىل تعرُّف الجُّ

أو ُتسرَتَْجع. 

ِمِشَغن  جامعة  طالب  مع  الَتييريْ  مة  منظَّ عملت  فقد  وأيضاً 
والسعي  املفقودين،  املهاجرين  ُأرَس  رواييييات  تصوير  عىل 
املسائل  حّيز  يف  املفقودين  املهاجرين  مسألة  إدخييال  إىل 
بتغيري  املطالبة  إىل  والسعي  اإلنسانية،  للمعونة  املقتضية 
هنا:  من  ابَكة  الشَّ يف  مة  املنظَّ معرض  فُزْر  العاّمة.   السياسات 

  .https://missingmigrants.org

مة الَترْي بورتوس مبدينة تونس، وأوِديَسا  عامد سلطاين )association_laterrepourtout@yahoo.com(، من منظَّ
ُغْنزَاِلس ِبْنُسن )odessagb@umich.edu(، وَڤِديم ِبسپروزَڤني )vbesproz@umich.edu(، مع املؤلِّفة املشاركة إِِلينا 

ُغوِدن، واملؤلِّفان املشاركان أنطونيو ِسِسْلَياُنو وبدر البدر، من جامعة ِمِشَغن

إن شئَت االستزادة يف أخبار املهاجرين املفقودين فاقرأ هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية.

الجئون يف ساحل جزيرة لِْسُبس ُبَعْيَد بلوغهم إّياه بزورٍق منفوخ.  مفوضيَّة الالجئني/أيُفور بريكيت
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	كاثلين رُتلِج وسَنْدرا إيمان پِرْتِك ومحمد أبوهلال وعطا الله فِتْسغِيبُون

	شَأنُ الوُسَطاءِ الثقافيِّين ووجوه مسؤوليَّتهم
	إيميلي فِنَبلِس وكاثِرِين وَيْتهَوس وكَتْرِينا سبِهْسُو ولِلْيان بِتْزِي وأحمد الروسان وإستيفانو دِكَارلو
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	مقاربة دَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة بُطُرق مجتمعيَّة
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