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تحليل امُلْنَعزََلت: إدماج ُسُبل ِحْفظ الصّحة العاّمة من نظافٍة وماٍء عذب وَصٍْف 

صحّي يف الستجابة ألزمة التَّهجري 
كالوديو ِدُيوَل وسيد يارس أحمد خان وأنطونيو ُتورِّس وإْيِت ُكْريِن وراَين شَوْيتِزر 

رين  ة يف امُلهجَّ ة العامَّ ْف الصحّي ل غنى عنها لتكون الصحَّ ل بالنَّظافة واملاء الَعْذب والصَّ وجوه التدخُّ
جيِّدة. وقد ُأطِلَق بأخرٍة »خريطة طريق« تعاونية توصل إىل تحسني إدماج خدمات النَّظافة واملاء الَعْذب 

ْف الصحّي يف الستجابة لألزمة. والصَّ
ة حني  العامَّ ة  دات يف الصحَّ رون مراراً ألخطار وُمهدِّ َيتعرَّض املهجَّ
خدماتهم  ومزوِّدي  معاشهم  وسبل  االجتامعية  ِشَباَكهم  يرتكون 
تهم تضعف يف  أّن صحَّ رون  املهجَّ يرى  ما  وكثرياً  التَّحتية.  وبناهم 
تغذيتهم  تكون  فال  ورشابهم  طعامهم  لِقلَّة  ر  التَّهجُّ رحلة  أثناء 
ْف الصحّي، وكثرياً ما  كام ينبغي، ولِقلَّة املاء اآلمن وخدمات الصَّ

يفتقرون إىل املوارد التي يحتاجون إليها لِحْفظ أساس النَّظافة.  

تجعل  ة  العامَّ ة  الصحَّ عىل  خطر  بعوامل  رون  املهجَّ يختصُّ  ولقد 
ان  السكَّ بالنِّسبة إىل   ٍ املهاجرين قرساً مستضعفني عىل وجٍه معنيَّ
بيل  السَّ بضيِق  هذه  الزائدة  الخطر  عوامل  وترتبط  امُلضيِفني. 
إحداث  )أي  التَّمنيع  تواريخ  ومبجهوليَّة  الصحيَّة،  جالت  السِّ إىل 
بيل  املناعة(، وبِقلَّة املعارف بخدمات الرعاية الصحيَّة وضيق السَّ
يات  ة العامة بسبب امُلتحدِّ إليها. وتتفاقم هذه األخطار عىل الصحَّ
العمل،  يف  الحّق  انتفاء  ومنها  رين،  املهجَّ تعرتض  التي  األخرى 
ل، وانتفاء التوثيق، وضيق السبيل إىل الخدمات املالية  وتقييد التنقُّ

واإلسكان واألرض وحقوق املِْلك. 

إىل  األكرث  يف  تؤدي  َضْعٍف  وجوَه  تنشئ  الخطر هذه  عوامل  كلُّ 
)مثال  املعدية  األمراض  عن  الناجمة  والوفيات  االعتالل  ازدياد 
والتِّيفيَّة،  اإلسهال،  وأمــراض  التنفسيَّة،  العدوى  رضوب  ذلك: 
املالريا  )مثل  بناقٍل  املنقولة  واألمراض  الكبد(  والتهاب  والحصبة، 
السبل  انتفاء  ويجلب  اللِّيشامنيَّات(.1  وداء  وزِيكَا  الضَّنْك  ى  وحمَّ
املأمونة  الصحّي  ف  ْ والــصَّ الَعْذب  واملاء  النَّظافة  خدمات  إىل 
يف  أسبابها  َدْفع  يكن  وفاٍة  ألَف   829 من  نحواً  سنٍة  كلَّ  اإلدارة 
كلِّ نواحي العامل، منها 297 ألَف وفاٍة ألطفاٍل مل يتّم لهم خمس 
ي ماء الرشب غري املأمون، وانتفاء املاء الكايف للنظافة  سنني.2 ويؤدِّ
نحو  إىل  كّلها معاً،  الصحّي،  ف  الصَّ إىل  ُبل  السُّ الشخصية، وضيق 
الَوَفَيات الناجمة عن أمراض اإلسهال3؛ ذلك أّن اإلسهال  88% من 
يف  رئيٌس  وسبٌب  الوفاة  يف  الرئيسة  األسباب  ثاين  معدوٌد  السبب 

سوِء التَّغذية عند األطفال الذين دون الخمس سنني.4 

ويستدعي متادي كثرٍي من حاالت التَّهجري التغيرَي يف كيفية إيصال 
إىل  الحاجة  وتشتدُّ  املألوفة،  الطوارئ  يف  ة  العامَّ ة  الصحَّ خدمات 

تقديم الحلول املستدامة عىل غريها، ومن ذلك الحلول التي تقوِّي 
نات  النظم املحلية والوطنية. وتطلب هذه الحلول تآزراً بني املكوِّ
ْف  والصَّ الَعْذب  واملاء  النَّظافة  خدمات  إيصال  –مثل  املختلفة 

الصحّي– التي تسهم يف تحقيق نتائج صحيَّة مستدامة.

يات قطاع النَّظافة واملاء  ُمتحدِّ
ْف الصحّي الَعْذب والصَّ

يف العقد املايض، جهد أهل املعونة اإلنسانيَّة حيُث استجابوا لحال 
األرواح  وينقذوا  يغيثوا  حّتى  التَّهجري  طوارئ  يف  ة  العامَّ ة  الصحَّ
وهم يعالجون مع ذلك أسباب األمراض املعدية. وكثرياً ما أخفق 
ْف الصحّي يف أن يكون له شأٌن  قطاع النَّظافة واملاء الَعْذب والصَّ
عظيٌم فاعٌل يف اإلسهام يف تحسني النتائج الصحيَّة، فكان له شأٌن 

قاً إليصال الخدمات. منفعٌل إذ كان منسِّ

التَّعقيد املتزايد  عىل أنَّ أسباَب وجوه القصور هذه كثرية، منها: 
ة حاالت التَّهجري، والثغرات الكبرية يف التَّنسيق بني قطاعات  وُمدَّ
ة، واستجابة  العامَّ ة  الصحَّ الكايف الستجابة  املعونة، والتمويل غري 
إىل  ساق  ما  وهو  لألزمات،  اإلنسانية  الهيئات  من  كثرٍي  عدٍد 
الوالية،  وجوه  من  جملة  الهيئات  ولهذه  التَّمويل.  يف  التَّنافس 
التَّنسيق  عىل  تجلب  أن  ويكن  أحياناً،  بعضاً  بعضها  ُيداِخُل  قد 
الحاالِت  يف  أّن  ذلك،  إىل  ويضاف  شديدة.  ياٍت  ُمتحدِّ والتَّعاون 
امت  حاالٍت ال ُتواِفق فيها مجاالت الخربة الجامعية يف هذه املنظَّ
عمل  أطر  بانتفاء  العوامل  هذه  تتفاقم  وأخرياً،  الواقع.  حاجاِت 
واضحة تقوِّي التعاون، يكن أن ُتْذِهَب ما يبذله الفاعلون األفراد 

من جهد عظيٍم هباًء.

يات الرَّئيَسة لتقليل  هذا، والتَّدهور البيئّي وتغريُّ امُلَناخ من املتحدِّ
الَعْذب  واملاء  النَّظافة  قطاع  يحتاج  إذ  املعدية.  األمراض  انتشار 
ة  ة العامَّ ْف الصحّي إىل إنشاِء َفْهم عميٍق للعالقة بني الصحَّ والصَّ
والبيئة، ومن ذلك جوانٌب مثل إدارة موارد املياه وسالمة املياه، 
ث الهواء والرتبة، ومكافحة نواقل األمراض، ومعالجة  ومكافحة تلوُّ
الَخِطرة،  النُّفايات  وتدبري  منها،  والتخلُّص  الكيميائية  األسلحة 

ومعالجة الفضالت البرشية وتدبريها.
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مل  املايض،  العقد  ففي  التَّمويل.  َنْقُص  وهو  آخر  رئيٌس  وُمتحدِّ 
ْف  الَعْذب والصَّ النَّظافة واملاء  التَّمويِل املزمُن يعرتض  َنْقُص  يزل 
القطاعات.5  من  غريه  عن  كثرياً  القطاع  هذا  رت  فتأخَّ الصحّي، 
داً  مثال ذلك: أّن اليمن تعرتضه إحدى أكرث الطوارئ اإلنسانية تعقُّ
الُحَمة  وداء  الكولريا  تفشِّ  عليها  اجتمع  إذ  الحديث،  العص  يف 
التاجية )كوڤيد 19( يف آٍن معاً، وهذا يستدعي أن تكون خدمات 
ْف الصحّي يف أساس االستجابة. ومع  الَعْذب والصَّ النَّظافة واملاء 
ْف  والصَّ الَعْذب  واملاء  النَّظافة  فإن موارد  بيِّنة،  الحاجة  أّن هذه 
الصحّي يف اليمن آخذٌة يف االنخفاض شديداً؛ ففي سنة 2020، كان 
ْف الصحّي 1.2% فقط من َمْبَلغ  متويل النَّظافة واملاء الَعْذب والصَّ
ص لالستجابة. وقد ُبيِّنت الواصلة بني االستثامرات  التَّمويل امُلخصَّ
ْف الصحّي األساسّية وبني  يف خدمات النَّظافة واملاء الَعْذب والصَّ
تزال  ما  ذلك  ومع  ة،  العامَّ والصحيَّة  البيئية  النتائج  عىل  الَوْقع 
ْف الصحّي ناقصَة التَّمويل.   خدمات النَّظافة واملاء الَعْذب والصَّ

تعقيٌد ال  اإلنسانيََّة  امِت  املنظَّ التَّمويل، يعرتض  َنْقِص  إىل  وإضافًة 
ينفكُّ يزيد يف الطوارئ التي تعوِّق قدرتها عىل إيصال الَعْون. مثال 
الكونغو  جمهورية  يف  ر  ُهجِّ و2020،   2017 سنتي  بني  أّنه  ذلك: 
مستقرِّة  غري  بيئة  يف  إنسان  ماليني  خمسة  من  أَكرُث  الديقراطية 
ة  الصحَّ يف  األخطار  من  كثرٍي  جانب  إىل  املسلَّح  النِّزاع  تهديد  مع 
العامة، ومنها تفشِّ الحمى الصفراء والحصبة والطاعون والكولريا 
األخطار  19(. وهذه  )كوڤيد  التاجية  الُحَمة  داء  وبأخرٍة  وإيبوال، 
إمنا تزيد األعباء املوجودة أصاًل التي يتحّملها السكان، مثل ارتفاع 
باملالريا.  اإلصابة  معدالت  وارتفاع  الحاد  التَّغذية  سوء  معدالت 
دة  البيئة املعقَّ رين وُحْسن أحوالهم يف هذه  فضامن سالمة املهجَّ
املبارشة عىل  الهجامت  تفاقمت شّدته بسبب  ُمتحدٍّ شديد، وقد 
بعض  أخذت  أن  منها  فكان  اإلنسايّن،  العمل  ميدان  يف  الفاعلني 

فيها ووقفت أعاملها.  الهيئات موظَّ

ْف  والصَّ الَعْذب  واملاء  النَّظافة  قطاُع  الصحة  قطاِع  عكس  وعىل 
فعالة  أو  ُمتَّسقة  بأنظمة  بعُد  ز  مجهَّ غري  فهو   ، اإلنساينُّ الصحّي 
م من أنشطته آثارها السببيَّة أو نتائجها أو ما عليها  ليقاس أو يقوَّ
سات والهيئات التَّنسيقية إىل املوارد املحتاج  من َوْقع. وتفتقر املؤسَّ
إليها يف إنشاء نطاق نظاِم رَْصٍد قوّي وتطويره وتوسيعه. وهذا من 
ب الدعوة الفّعالة إىل زيادة نفقات النَّظافة واملاء الَعْذب  ثمَّ يصعِّ

ْف الصحّي يف بيئة متويل تنافسية.   والصَّ

رَْسُم خريطِة طريق
واملاء  النَّظافة  ل  تدخُّ إدماج  عملية   2017 سنة  أواخر  يف  بدأت 
يف  التَّغذية  ل  وتدخُّ ة  الصحَّ ل  وتدخُّ الصحّي  ف  والــصَّْ الَعْذب 
ة يف أثناء األزمات اإلنسانية.  ة العامَّ استجابٍة فّعالة وشاملة للصحَّ
الصلة،  ذات  املجاالت  كلِّ  ملعالجة  العملية  هذه  ُوِضَعت  وقد 

االجتامعي.  لوك  السُّ تغيري  برامج  إىل  الصحيَّة  الرعاية  مرافق  من 
ى  تسمَّ سنني  خمس  مدتها  مخصصة  مبادرة  بإطالق  ُتوِّجت  ثمَّ 
ْف الصحّي يف قضايا  »إدماج وتنسيق النَّظافة واملاء الَعْذب والصَّ
ة« التي يف خريطة طريق قطاع النَّظافة واملاء الَعْذب  ة العامَّ الصحَّ
ْف الصحّي 2020-2025، التي ستدمج ما أسهم به الفاعلون  والصَّ
العامليُّون واإلقليميُّون والوطنيُّون يف ميدان النَّظافة واملاء الَعْذب 

ْف الصحّي.  والصَّ

تقريراً  بال حدود  أطباء  منظمة  ويف حزيران/يونيو 2017، نرشت 
الَعْذب  واملاء  النَّظافة  لقطاع  الرئيسة  القيود  عىل  الضوء  يلقي 
الكفاءة  ذكر  عىل  ويأيت  اإلنسانية،  املعونة  يف  الصحّي  ْف  والصَّ
التِّقنية داخل القطاع، والقدرة التشغيلية عىل االستجابة الرسيعة، 
وثقافة الرِّضا عن النفس. وطالب التَّقريُر الِقطاَع بإزالة »ُمْنَعزاَلت« 
اإلنسانية،  االستجابات  الصحّي يف  ْف  والصَّ الَعْذب  واملاء  النَّظافة 
النَّظافة  بني  الروابط  وتوضيح  الطوارئ،  َطْور  بعد  ما  إىل  والنظر 
ووجد  الصحّية.6  الحصائل  وبني  الصحّي  ْف  والصَّ الَعْذب  واملاء 
التقرير أّن االستجابات الطارئة دون الدرجة املثىل يف أزمات الصحة 
وأزمة  ونيجرييا،  والصومال  هايتي  الكولريا يف  تفشِّ  )مثل  العامة 
تلقي  الديقراطية(  الكونغو  وجمهورية  إفريقيا  غرب  يف  إيبوال 
ْف  بظالل من الشك عىل كفاءة قطاِع النَّظافة واملاء الَعْذب والصَّ
الصحّي يف املعونة اإلنسانية وقدرته عىل إيصال استجابٍة إنسانّية 
ْف الصحّي  فّعالٍة كافيٍة تأيت يف وقتها للنَّظافة واملاء الَعْذب والصَّ
يف طوارئ الصّحة العامة. مثال ذلك: أنه عندما حدثت إحدى أسوأ 
جّد  عدد  إال  يتمكن  مل  اليمن،  يف  املسجلة  الكولريا  تفشِّ  حاالت 
ْف الصحّي  قليل من الفاعلني يف ميدان النَّظافة واملاء الَعْذب والصَّ
بب يف ذلك انتفاء  ل يف َطْور الطوارئ الحادة )وبعض السَّ من التدخُّ
السبيل إليه وأيضاً بسبب انتفاء القدرات التشغيلية واإلمدادية(، 

هذا مع منوِّ عدد الفاعلني يف كلِّ نواحي العامل.  

واملاء  النَّظافة  مجموعة  دعت   ،2017 األول/أكتوبر  ترشين  ويف 
مجموعة  –وهي  الهيئات  بني  املشرتكة  الصحّي  ْف  والصَّ الَعْذب 
النَّظافة  امت  منظَّ أكرب  من  التسعينيَّات  يف  ُألِّفت  رسمية  غري 
ْف الصحّي– ومجموعة النَّظافة واملاء الَعْذب  واملاء الَعْذب والصَّ
ْف الصحّي العاملّية َدَعَتا أصحاَب املصلحة الرَّئيسني والهيئات  والصَّ
إىل  الصحّي  ْف  والصَّ الَعْذب  واملاء  النَّظافة  َمْيَدان  يف  الرَّئيسة 
يات والفرص يف القطاع. وصاغت  تها يومان لتعيني امُلتحدِّ ورشٍة مدَّ
التَّوصياُت النَّاشئُة عن الورشة7 هذه أساَس خريطة طريق 2020-

واملاء  النَّظافة  َمجموعُة  وأجرت   . رسميٍّ غرَي  وجٍه  عىل   2025
العاملّيُة تحلياًل شاماًل بعد ذلك ودفعته  ْف الصحّي  الَعْذب والصَّ
الذي  السنوي  باالجتامع  يرتبط  وفيام   .2019 سنة  رشكائها  إىل 
العاملّية،  ْف الصحّي  الَعْذب والصَّ النَّظافة واملاء  تعقده مجموعة 
نظمت هي ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف( واجتامعاً 
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مع ُمدبِّري الطوارئ يف أكرب 15 هيئة دولية معنية بقطاع النَّظافة 
ْف الصحّي من أجل إطالق خريطة طريق قطاع  واملاء الَعْذب والصَّ

ْف الصحّي بني 2020-2025 رسمّياً.  النَّظافة واملاء الَعْذب والصَّ

التَّأييد وابتداء التَّطبيق
للنَّظافة  الطريق  خريطة  وثيقة  متَّت   2020 سنة  أوائل  كانت  ملّا 
وظيفية:  ركائز  ثالث  ويتضمن  الصحّي.  ْف  والصَّ الَعْذب  واملاء 
القدرة والتَّنسيق والتَّمويل، مع ثالثة محاور تشغيلية. أوَّلها حاجة 
ْف الصحّي إىل تقديم استجابٍة  النَّظافة واملاء الَعْذب والصَّ قطاع 
إنسانية فّعالة )وقدرته عىل تقديها( تقيض الحاجات املنقذة لحياة 
رين يف نطاق واسع وبتأثري، ويشار إىل هذا املحور أيضاً باسم  املترضِّ
قيد  يف  البقاء  أجل  من  الصحّي  ْف  والصَّ الَعْذب  واملاء  »النَّظافة 
الحياة«. وأحد األهداف الرَّئيَسة لخريطة الطريق يف النَّظافة واملاء 
ْف الصحّي هو أن ُيضَمَن بحلول سنة 2025 أْن ُتدَمَج  الَعْذب والصَّ
ْف الصحّي اإلنسانية إدماجاً  استجابات النَّظافة واملاء الَعْذب والصَّ
وأْن  العامة،  للصحة  التشغيلية  والربامج  األطر  وُتدَخَل يف  منهجّياً 

تدفعها نتائج الصحة العامة. 

وهناك سبع عرشة مبادرًة إسرتاتيجية، يرأس كاّلً منها هيئٌة واحدة 
النَّظافة  طريق  خريطة  سُتخِرُج  الرائدة،  الهيئات  من  أكرث  أو 
ويف  التَّنفيذ.  أعامل  يف  وتتشارك  الصحّي،  ْف  والصَّ الَعْذب  واملاء 
الخمسة  الطوارئ  مدبِّري  جميع  وافق   ،2021 الثاين/يناير  كانون 
ْف  والصَّ الَعْذب  واملاء  النَّظافة  طريق  خريطة  عىل  رسمّياً  عرش 
التزامهم باملساهمة يف خطة تنفيذها ودعمها.  دين  الصحّي، مؤكِّ
بتطبيقها،  ُيبَتَدأَ  حّتى  املبادرات  من  لعدد  األولوية  أُعِطَيت  وقد 
ْف  ومنها »مبادرة 3.3: تكامل وتنسيق النَّظافة واملاء الَعْذب والصَّ
الصحّي يف مسائل الصحة العامة«. وهي مبادرة من خريطة طريق 
ْف الصحّي دائرة حول الصحة العامة  النَّظافة واملاء الَعْذب والصَّ
وزيادة  املوجودة  الثغرات  تعيني  إىل  تهدف  سنني،  خمس  مدتها 
التَّنسيق الفّعال بني هذه القطاعات.  يات من أجل  تحليل املتحدِّ
وبناًء عىل هذا التحليل والدروس املستفادة بالربامج األخرى ذات 
ستضع  الوطنية(  التَّنسيق  آليات  املثال  سبيل  عىل  )منها  الصلة 
الهيئات الرائدة لهذه املبادرة إرشاداٍت وأدواٍت وإجراءاٍت لتشغيٍل 
د بني القطاعات، حّتى تنَشأَ بيئة مواتية لطريقة مقاربٍة جيِّدة  موحَّ
األطوار  وستنصف  العاّمة.  الصحة  طوارئ  الستجابات  التَّنسيق 
األخرية من الخطة إىل قامئة املسالك والفرص البتداء إعامِل األدوات 
وتجريبها يف املنصات ذات الصلة باألمر، وللتَّنِسيق مع السلطات 
املحلية. ويف الوقت نفسه، ستقام جملٌة من األدلة لتثبيت املنارصة 

وجلب املال. 

املبادرة  هذه  داخل  فيها  سينظر  التي  املعّينة  الجوانب  وتشمل 
ما ييل:

األوبئة  	 علم  ملعطيات  املنهجي  االستعامل  توثيق  كيفّيَة 
ومعطيات البيئة، وذلك لتحسني الَقْصِد يف استجابات النَّظافة 

ْف الصحّي يف حاالت الطوارئ واملاء الَعْذب والصَّ

وكيفّيَة إنشاء بروتوكول للتصميم والتوثيق املنهجي الستجابات  	
عىل  بناًء  اإلنسانية  الصحّي  ْف  والصَّ الَعْذب  واملاء  النَّظافة 
ُتْنَقذ  التي  النفوس  عىل  الَوْقُع  ذلك  ومن  الصحية،  الحصائل 

وتقليل عبء املرض

وكيفّيَة توسيع قدرة القطاع عىل معالجة أخطار الصحة البيئية  	
ووقِعها

للنَّظافة  	 التحتية  البنيَة  املحيّل  املجتمع  إدارة  تعزيز  وكيفّيَة 
ْف الصحّي املرتبطة مبرافق الرعاية الصحية  واملاء الَعْذب والصَّ
األَدَن  الحدَّ  التزامها  لضامن  التغذية  عىل  تركز  التي  واملراكز 
وتوسيع  الصحّي،  ْف  والصَّ الَعْذب  واملاء  النَّظافة  معايري  من 
الَعْذب  واملاء  النَّظافة  إتاحة  وتحسني  الخدمات،  استعامل 

ْف الصحّي عموماً والصَّ

وكيفّيَة تقوية املشاركة واإلسهام مع نظام املجموعات الصحية  	
لألمم املتحدة

املقاربة  	 طرائق  تدعم  التي  الرشاكات  وتقوية  تعزيز  وكيفّيَة 
الشاملة وتدفعها

وكيفّيَة إنشاِء روابط مبا يبذل من جهد يف املنارصة، وتوسيِع  	
ل. نطاق وجوه التدخُّ

هذا ومع ِعَظِم الجهد الذي تبذله بعض الهيئات الرئيسة لضامن 
ْف الصحّي يف  الت النَّظافة واملاء الَعْذب والصَّ انتظام إدماج تدخُّ
إسرتاتيجيات االستجابة للصحة العامة، ما يزال ُيحتاُج إىل كثرِي عمل. 
إذ يستدعي نجاُح تنفيذ األعامل املنبثقة عن هذه املبادرة طريقَة 
واألكادييني  امليدانيِّني  للمزاولني  َنِشَطة  مبشاركة  شاملًة  مقاربٍة 
رة.  رين واملجتمعات املترضِّ والسلطات الحكومية واملانحني واملهجَّ
فباستنجاح االستجابة للصحة العامة ومكاملتها يكن أن يقلل أهل 
الضارّة  البيئية  والعواقب  العامة  الصحة  أخطار  اإلنسانية  املعونة 

رين يف كلِّ نواحي العامل.  ملاليني الناس املهجَّ

 c.deola@savethechildren.org.uk كالوديو ِدُيوَل 
ْف الصحّي  ناصٌح رئيٌس يف شؤون النَّظافة واملاء الَعْذب والصَّ

اإلنسانية، من منظمة إنقاذ الطفل 

سيد يارس أحمد خان 
 syahmad@InternationalMedicalCorps.org.uk 

ْف الصحّي العاملية،  ناصٌح يف شؤون النَّظافة واملاء الَعْذب والصَّ
من منظمة فيالق الرحمة الدولية 

https://www.fmreview.org/ar/issue67
mailto:c.deola@savethechildren.org.uk


77 ْف الصحّي الصحة العاّمة والنَّظافة واملاء الَعْذب والصَّ نرشة الهجرة القرسية 67

www.fmreview.org/ar/issue67 متوز/يوليو آب/أوغسطس 2021

 atorres@iom.int أنطونيو ُتورِّس 
ْف الصحّي العاملية،  ٌق لشؤون النَّظافة واملاء الَعْذب والصَّ منسِّ

من املنّظمة الدولية للهجرة

kearney@unhcr.org إْيِت ُكْريِن 
ْف الصحّي،  ٌف رئيٌس يف شؤون النَّظافة واملاء الَعْذب والصَّ موظَّ

يف مفوضيَّة الالجئني 

 vivevitu@gmail.com راَين شَوْيتِزر 
ْف  ٌف رئيٌس سابٌق يف شؤون النَّظافة واملاء الَعْذب والصَّ موظَّ

الصحّي، يف مفوضيَّة الالجئني 

 UNHCR )2014( Global Strategy for Public Health 2014–2018 .1
ة 2018-2014( ة العامَّ )اإلسرتاتيجية العاملية يف الصحَّ

bit.ly/UNHCR-PublicHealth-2014-18
 ’WHO )2019( ’Drinking-water .2

www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water )ماء الرشب(

 Prüss-Us̈tu ̈n A and WHO )2008( Safer water, better health: costs, .3
 benefits and sustainability of interventions to protect and promote health
ل وفوائدها واستدامتها يف حامية  تك: ُكَلُف وجوه التدخُّ )ارشب ماًء مأموناً تحسن صحَّ

  https://apps.who.int/iris/handle/10665/43840 )ة وتقويتها الصحَّ
 ’WHO )2017( ’Diarrhoeal disease .4

 )مرض اإلسهال(
www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoeal-disease

 Global WASH Cluster )2020( Delivering humanitarian water, sanitation .5
 and hygiene (WASH) at scale, anywhere and any time: Roadmap for

2020–2025
ْف الصحّي يف املعونة اإلنسانّية يف نطاق   )إيصال خدمات النَّظافة واملاء الَعْذب والصَّ

واسع يف كلِّ زماٍن ومكان: خريطة طريق ملا بني سنة 2020 و2025(
  bit.ly/WASH-roadmap

 MSF )2017( The Evolution of Emergency WASH in Humanitarian Action .6
ْف الصحّي يف العمل اإلنسايّن( )نشوء طوارئ النَّظافة واملاء الَعْذب والصَّ

 bit.ly/WASH-MSF-2017
 ’Where now for the Water, Sanitation and Hygiene sector’s response .7 

 in emergencies?’ Inter-Agency WASH Group )2017(
ْف الصحّي من الطوارئ اآلن؟( )أين موقع استجابة قطاع النَّظافة واملاء الَعْذب والصَّ

 

التَّعاون ساعة األزمة: دراسُة حالٍة من املكسيك
َغِبَْيْيل ُلو

رين  امُلهجَّ العاملون مع  التاجية )كوڤيد 19( أسلوَب تفكرٍي جديداً، إذ يحاول  الُحَمة  وّلدت جائحة داء 
الحصول عىل سكٍن آمن والوصول إىل الخدمات األساسية لطالبي اللُّجوء والالجئني عىل صعوبة السيِّاق.

قبل ظهور داء الُحَمة التاجية )كوڤيد 19(، كانت عملت مفوضيَّة 
الالجئني عدداً من السنني يف مدينة تاباتشوال من جنويبِّ املكسيك 
عىل طرق للدخول مع السلطات الصحية املحلّية يف تحسني إيصال 
ظهور  أجرب  ثّم  والالجئني.  اللجوء  طالبي  إىل  الصحية  الخدمات 
الجائحة يف تاباتشوال يف آذار/مارس 2020 كال الطرفني عىل تكثيف 

هذا التعاون. 

البلد  بني  الحدود  من  كم   30 من  نحٍو  ُبْعِد  عىل  تاباتشوال  تقع 
للمهاجرين  املكسيك  إىل  الرئيسة  البوابة  وهي  وغواتيامال، 
وطالبي اللجوء والالجئني الذين يسافرون بّراً من أمريكا الوسطى 
املحتاجني  إلعانة  إسرتاتيجية  بقعًة  يجعلها  إمنا  وهذا  والجنوبية، 
لجنة  تلّقتها  لجوء  طلب   41223 بني  ومن  الدولية.  الحامية  إىل 
ل أكرث  مساعدة الالجئني يف املكسيك )COMAR( سنة 2020، ُسجِّ
من 60% منها يف والية تشياباس، أكرثها يف تاباتشوال.1 ومع ذلك، 
الدنيا يف  املرتبة  تحتل  التي  الواليات  إحدى  أيضاً  فتشياباس هي 
سّكانها  من   %76 من  أكرث  إذ  واالقتصادية،  االجتامعية  امُلِشريات 
العامة قليلة، وهذا يعني  فقراء.2 والفرص االقتصادية والخدمات 

أن  اللجوء والالجئني يجب  املبذول يف مساعدة طالبي  الجهد  أن 
سات العامة.  ُيراِفَقه َدْعُم املؤسَّ

َكن  السَّ
عندما َهَجَم داء الُحَمة التاجية )كوڤيد 19(، كانت إحدى الطرق 
األوىل التي متكنت بها مفوضيَّة الالجئني من العمل مع السلطات 
الصحية املحلية منصفًة إىل فندٍق يف تاباتشوال ذو ميزانّية محلّية. 
ومنذ سنة 2016، تستأجر مفوضيَّة الالجئني ُغرَفاً يف فندق خاص 
اللجوء  لطالبي  بدياًل  مأوًى  إّياه  مّتخذًة  غرفة،   80 من  مؤلٍَّف 
أو  املدينة،  يف  الرَّئيَسة  املالجئ  متتلئ  حني  تستعمله  والالجئني، 
حاجات  بهم  والذين  أطفال  لها  التي  األرَُس  إيواء  يف  تستعمله 
حامئية أو أمنية معّينة. وكثرٌي من األفراد الذين ُيْؤَوْوَن يف الفندق 
هم من طالبي اللجوء الذين ُخيلِّ سبيلهم من مركز َحْجز الهجرة.3 

وحـني بـدأت الجائحـة، علَّقـت معظـم املالجـئ يف تاباتشـوال ويف 
جميـع نواحـي جنـويبِّ املكسـيك أعاملهـا أو َوَقَفتهـا عن اسـتقبال 
الالجئـني  مفوضيَّـة  عنـد  تزايـدت  السـياق،  هـذا  ويف  القادمـني. 
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