
ْف الصحّي يتكلم  يف محور الصحة العاّمة النَّظافة واملاء الَعْذب والصَّ

يات واالستجابات واملستحدثات يف طائفٍة عريضة  املؤلفون عىل املتحدِّ

من األحوال، ويعيِّنون الدروس ليفيدوا عمل الصحة العامة والنَّظافة 

ْف الصحّي مع املهاجرين قرساً. واملاء الَعْذب والصَّ

وأّما املحور الثاين فنظر مؤلفو مقاالته يف حال الحامية يف الدول غري 

املوقِّعة، نظروا بخاصٍة يف شأن مفوضيَّة الالجئني واملجتمع املدين 

والفاعلني القانونيني يف تسهيل إيصال الحامية إىل الالجئني وطالبي 

اللجوء.
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العدد 67
متوز/يوليو آب/أوغسطس 1202

موجز أرسة التحرير للعدد 67 من نرشة الهجرة القرسية: 

ْف الصحّي  الصحة العاّمة والنَّظافة واملاء الَعْذب والصَّ

ويل ول غري املوقِّعة ونظام الالجئني الدَّ / والدُّ

بني يدي موجز أرسة التحرير هذا عرٌض موَجٌز ملضمون العدد 67 من نرشة الهجرة القرسية، مع وصلة لكّل مقالة، وقامئة تاّمة مبحتوى املقاالت.

العدد 67
متوز/يوليو آب/أوغسطس 2021

وموضوع خاّص يف:

الدول غري املوقِّعة ونظام الالجئني الدويل

الصحة العاّمة والنَّظافة واملاء 

ْف الصحّي الَعْذب والصَّ

رْف الصحّي الصحة العاّمة والنَّظافة والماء الَعْذب والصَّ
مل ُيْلــَق الضــوء عــىل الصحــة العاّمــة كــام ُيْلَقــى عليهــا منــذ بــدأت جائحــة كوڤيــد 

19 العامليــة يف أواخــر ســنة 2019 إال نــادراً. أصبــح شــأُن النَّظافــة واملــاء الَعــْذب 

ــرت  ــري إذ ظه ــع بكث ــع أوس ــاً ملجتم ــدوى واضح ــع الع ــّي يف من ف الصح ــصَّْ وال

طــرق غســل اليديــن والتعقيــم وغريهــا مــن طــرق مكافحــة العــدوى مــن حيــث 

هــي مفتــاح مكافحــة انتشــار املــرض. 

التكيُّف ساعَة األزمة
مل يكــد كوڤيــد 19 يــرك ناحيــًة مــن نواحــي العــامل إال لََمَســها، ويف هــذا العــدد 

ــن  ــرش األوىل م ــة ع ــهر الثامني ــن األش ــتفادة م ــىل دروس مس ــم ع ــاالت تتكل مق

ــْدِر الجائحــة  ــع َق ــد للتعامــل م ــج إىل أســلوب تفكــري جدي ــد احتي الجائحــة. وق

تها، واقتــى األمــر االســتمرار يف التكيُّــف واالســتحداث ألجــل مواكبــة الفهــم  وشــدَّ

الناشــئ لهــذا املــرض. وكانــت الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا مكونــاً أساســّياً يف 

االســتجابة للجائحــة. ويكشــف تقديــٌر أجرتــه لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة لعــام 2020 

ملعايــري الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا يف املرافــق الصحيــة يف 22 دولــة عــن 

ــَة الوصــول  ــِدرِد وآخــرون(. ثــم إّن ِقّل وجــوه قصــوٍر خطــرية يف هــذا امليــدان )إل

إىل امليــاه الصالحــة للــرشب، ونقــص سلســلة توريــد معــدات الوقايــة الشــخصية، 

ــة غــري  ــة التحتي ــكايف، والبني ــات املوّظفــني والتدريــب، والتمويــل غــري ال ي ومتحدِّ

ــِف معايــري الوقايــة  ــة، كّل ذلــك عوامــل تســهم يف َضْع الكافيــة للمرافــق الصحي

ــوًة إىل  ــون دع ــق املؤلف ــة. ويطل ــن األمكن ــري م ــا يف كث ــدوى ومكافحته ــن الع م

العمــل، مجملــني أنــه إضافــًة إىل جائحــة الســاعة ســتحتاج الوقايــة مــن العــدوى 

عــف هــذه.  ومكافحتهــا إىل اســتثامرات لضــامن معالجــة جميــع وجــوه الضَّ

ــتحداٍث  ــودان إىل اس ــوب الس ــال وجن ــا والصوم ــارب يف إثيوبي ــذا، وأّدت التج ه

ْف  ــْذب والــصَّ ــدان النَّظافــة واملــاء الَع ــة للهجــرة يف مي يف عمــل املنظمــة الدولي

الصحــّي، وال ســّيام يف اتصــاالت الصحــة العامــة )عبدالعزيــز وآخــرون(. وصحيــح 

ــوات ذات  ــة واســتعامل القن ــة املشــاركة املجتمعي ــدت أهمي ــد أّك أّن الجائحــة ق

ــا  ــة، ولكنه ــة الرَّئيَس ــائل الصحي ــرش الرس ــا لن ــول إليه ــهل الوص ــي يس ــة الت الصل

ــل  ــي وتقلي ــد االجتامع ــبب التَّباع ــدة بس ــة جدي ــق مقارب ــاً طرائ ــتدعي أيض تس

الســفر الــدويل. وهــذا األمــر األخــري يعنــي أّن املوظفــني املحليــني وأفــراد املجتمــع 

كانــوا أنشــَط إىل الحــثِّ عــىل الّنظافــة ومشــاركة معلومــات كوڤيــد 19، فــأّدى إىل 

نتائــج َحَســَنة. ويقــّدم املؤلفــون ســبعة دروس رئيَســة مســتفادة مــن االســتجابة 

للجائحــة، ومــن ذلــك نجــاح توزيــع إمــدادات الطــوارئ يف األرَُس عنــد اســتهداف 
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موجز أرسة التحرير: العودة ويل ول غري املوقِّعة ونظام الالجئني الدَّ ْف الصحّي / والدُّ الصحة العاّمة والنَّظافة واملاء الَعْذب والصَّ

الفئــات املســتضعفة التــي رمبــا اســتبعدت مــن َقْبــل ألنهــا مــا اســتطاعت 

مغــادرة منازلهــا.   

ــي  ــرق الت ــيك الط ــن املكس ــو م ــل ُل َيْي ــا َغِبْ ته ــة أعدَّ ــة حال ــف دراس وتص

تعاونــت بهــا مفوضيَّــة الالجئــني والســلطات الصحيــة املحليــة يف تاباتشــوال 

ــة  ــاع توصي ــن اّتب ــة م ــوء يف املدين ــي اللج ــني وطالب ــن الالجئ ــامن متك لض

الحكومــة »بلــزوم البيــت«. )ُلــو(. يف البــدء اســُتعِمل فنــدق محــّي فقــط 

ــزْل بعــد أن ثبتــت إصابتهــم بكوڤيــد 19  ــواء الذيــن يحتاجــون إىل الَع إلي

ــة األخــرى  ــة األولي ــات الرعاي ــت خدم ــك ُأِتيَح ــد ذل ــن بع ــار، ولك باالختب

ــة  ــا مفوضيَّ ــة متوله ــة طبي ــا فرق ــل به ــادة يعم ــئت عي ــاً فأنِش ــاك أيض هن

ــه  ــاً، وأتت ــة ناجح ــاعَة األزم ــد س ــري األم ــاّلً قص ــك ح ــكان ذل ــني. ف الالجئ

االســتجابات التقومييــة بالثنــاء مــن الذيــن يعيشــون هنــاك ومــن الســلطات 

املحليــة أيضــاً. عــىل أّن الكلفــة املرتفعــة وخطــر إنشــاء بنــى موازيــة دامئــة 

للوصــول إىل الرعايــة الصحيــة يعنيــان أن هــذا األمنــوذج هــو أكــر مناســبًة 

ــات.  ــة لألزم لالســتجابة الفوري

الفئات المستضعفة

ينظــر هــذا العــدد يف وجــوه ضعــف معّينــة عنــد فئــات معينــة يف أثنــاء 

الجائحــة يف كثــري مــن الســياقات. فيعــرض الالجئــني املســنِّني الذيــن 

ــاع  ــون الّتب ــات يف الحصــول عــىل املــاء والصاب ي ــدا متحدِّ يعيشــون يف أوغن

ــد 19، إذ  ــن كوڤي ــهم م ــة أنفس ــا لحامي ــاج إليه ــية املحت ــة األساس النظاف

هــو مــرض خطــره محــدق بهــم أكــر بســبب كــب ســّنهم. ونظــرت إڤِلــن 

أَڤلــوس ُكرَْتــز ولوَرْيــن ڤــان بلــرك يف حقائــق إتاحــة امليــاه وجمعهــا قبــل 

يــات التــي تعــرض الذيــن  الجائحــة ويف أثناءهــا، فألقتــا الضــوء عــىل املتحدِّ

يعانــون مشــكالت التنّقــل ومشــكالت صحيــة مزمنــة )أَڤلــوس ُكرَْتــز - ڤــان 

ِت الجائحــة وجــوه التفــاوت الصحــي يف كلِّ العــامل، وهــو  بلــرك(. وقــد قــوَّ

ــا حــول  ــا أدارته ــٍة له ــه يف مقال ــا رِْهِكيَنْي ــال أولَيَّ ــه أْنِه موضــوع نظــرت في

ــا  ــد 19 )أولَيَّ ــا لكوڤي ان ذوي األصــل اإلفريقــّي يف كولومبي ــكَّ اســتجابة السُّ

ــة  ــاه النظيف ــاً يف الحصــول عــىل املي ــر مزمن ــد كان الفق ــإذ ق ــه(. ف رِْهِكيَنْي

ــة  َش ــة امُلهمَّ ــذه الجامع ــتجابت ه ــد اس ــي، فق ــصف الصح ــات ال وخدم

بإســراتيجيات حاميــة لهــا ومنهــا محطــات النظافــة التــي يهيِّئهــا املجتمــع 

املحــي والتزويــد بالغــذاء الجامعــي ورضب قيــود عــىل حريــة تنّقــل النــاس 

إىل مناطقهــم. واســُتعِمل الطــب التقليــدي واســعاً يف عــالج األعــراض ويف 

التطهــري لتجنــب العــدوى. وقــد أبــرزت جائحــة كوڤيــد 19 افتقــار الدولــة 

ــة  ــات الرعاي ــدي، وافتقارهــا إىل االســتثامر يف خدم ــم الطــب التقلي إىل فه

ــات  ــذه الجامع ــاركة ه ــي ومش ــوار حقيق ــة إىل ح ــاك حاج ــة. هن الصحي

املهمشــة يف رَْســم القــرار إذا أريــد تحســني نتائــج الصحــة العامــة يف هــذه 

املنطقــة. 

ــع  ــة التاب ــرة العاملي ــب الهج ــراه مخت ــذي أج ــري ال ــث األخ ــث البح ويبح

للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر يف العوائــق التــي تحــول دون الوصــول 

ــز عــىل  ــع الركي ــد 19، م ــاء جائحــة كوڤي ــات واملســاعدة يف أثن إىل الخدم

ــد أّدت  ــد(. وق ــاو - ُهْغَلن ــدان )م ــة بل ــرساً يف مثاني ــن ق ــارب املهاجري تج

الجائحــة إىل تفاقــم العوائــق الســابقة لهــا يف طريــق الخدمــات األساســية 

بســبب اإلقصــاء القانــوين ونقــص املعلومــات وعــدم كفايــة التمويــل. 

ويــويص مؤلفــو املقالــة بتقديــم املعلومــات باللغــات ذات الصلــة باألمــر، 

وتقديــم الدعــم املــايل عنــد الحاجــة، وأهــم مــن ذلــك أن ُيدَمــَج الالجئــون 

ــك بضــامن  ــد 19، وذل ــح لكوڤي ــة والتَّلقي ــو اللجــوء يف برامــج الوقاي وطالب

ــا.  ــات ودعمه ــة يف الخدم ــوق القانوني ــت كّل الحق تثبي

رْف الصحّي ل النَّظافة والماء الَعْذب والصَّ تحسين وجوه تدخُّ

يــات القيــام بعمــل َحَســن يف ميــدان النَّظافــة واملــاء الَعــْذب  تظهــر متحدِّ

ــه  ــرياً مــن املقــاالت توجِّ ــد املحــّي، ولكــن كث ف الصحــّي يف الصعي ــصَّْ وال

ــاً  ــرح طرق ــاع وتق ــل القط ــة داخ ــائل البنيوي ــن املس ــٍد م ــا إىل مزي نظرن

ملعالجتهــا. فقــد شــاركت مجموعــة مــن املؤلفــني مــن الــوكاالت الدوليــة يف 

ــق نحــو مزيــد مــن التكامــل يف تدخالت  تأليــف مقــال يوضــح التقــدم املحقَّ

ــواَل  ْف الصحــّي يف االســتجابة للتَّهجــري )ِدُي ــصَّ ــْذب وال ــاء الَع ــة وامل النَّظاف

وآخــرون(. أىت العقــد املــايض بكثــرٍي مــن األمثلــة ألزمــات التَّهجــري الخطــرية 

ْف الصحــّي، مثــال  ذات حاجــات شــديدة يف النَّظافــة واملــاء الَعــْذب والــصَّ

ــة، لكــن املدخــالت مــن  ــة الكونغــو الدميقراطي ــك يف اليمــن وجمهوري ذل

ــا  ــرياً م ــني كث ــّي واملهني ْف الصح ــصَّ ــْذب وال ــاء الَع ــة وامل ــات النَّظاف هيئ

أخفقــت يف أن يكــون لهــا دوٌر حاســم واســتباقي يف تحســني الصحــة العامــة 

ــز  ــة قــرست الركي ــات التنظيمي ــرَض الوالي ــل وف ــود التموي ــأّن قي واســعاً ب

عــىل تقديــم الخدمــة الفوريــة. وُيســَعى بخريطــة طريــق قطــاع النَّظافــة 

ــاج  ــىل إدم ــّث ع ــّي 2020-2025 إىل الح ْف الصح ــصَّ ــْذب وال ــاء الَع وامل

ْف الصحــّي يف خطــط الصحــة العامــة وأن  ــْذب والــصَّ النَّظافــة واملــاء الَع

يكــون لهــا دعــم واســع النطــاق مــن الفاعلــني الرئيســني يف هــذا القطــاع. 

ويــويص املؤلفــون بعــض التوصيــات يف السياســة العامــة امللموســة، ومــن 

ذلــك اســتعامل املعطيــات األحســن، وزيــادة إدارة املجتمــع النحليــة للبنيــة 

ــود  ــة جه ــّي، وتقوي ْف الصح ــصَّ ــْذب وال ــاء الَع ــة وامل ــة يف النَّظاف التحتي

املنــارصة للحصــول عــىل َدعــٍم مــايل أكــب وللتغيــري يف السياســة العامــة. 

ــة  ــة واإلقليمي ــة الوطني ــا أن للسياس ــن إثيوبي ــٍة م ــُة حال ــر دراس ــم ُتظِه ث

تأثــرٌي كبــري يف النتائــج الصحيــة عــىل الصعيــد املحــي )سِتيڤنُســن- بوفاُفنــد 

- ِكْيســرا(. ورّكــزت عــىل تفــي الكولــريا يف وادي أومــو الســفّي، ووصــف 

ث  املؤلفــون كيــف أدى إهــامل املحــددات البيئيــة للصحــة )ومثالهــا تلــوُّ

ــى يف  ــاه حت ــة باملي ــراض املنقول ــي األم ــة( إىل تف ــاه املفتوح ــادر املي مص

ــْذب  ــاء الَع ــة وامل ــات النَّظاف ــي تشــمل مكون ــة الت ســياق مشــاريع التنمي

ف الصحــّي. صحيــٌح أّن أكــر الركيــز كان عــىل املامرســات الفرديــة  والــصَّْ

ــري  ــة تأث ــة هــذه ألقــت الضــوء عــىل كيفي ــة، ولكــن دراســة الحال والنظاف

العوامــل البيئيــة والسياســية يف جــودة امليــاه وتوفرهــا بطــرق ضــارّة جــداً 

ــايف  ــع االقتصــادي والثق ــق للواق ــل دقي ــاً. ويدعــو املؤلفــون إىل تحلي أحيان

ْف الصحــّي  عنــد التخطيــط لتدخــالت النَّظافــة واملــاء الَعــْذب والــصَّ

وتنفيذهــا وتقوميهــا، هــذا إن ُأريــَد تحســني نتائــج الصحــة العامــة ال 

ــى عكســها.  ــا أو حت اإلرضار به

ــوري  ــنْي موت ــن وَكُرولَ ــة جــون آلِ ــه مقال ــم إّن خــذا املحــور تكّلمــت عن ث

إذ نظــرت يف إدارة اإلمــداد باملــاء يف أوغنــدا يف مخيــامت الالجئــني، وتركــز 

عــىل االنتقــال مــن املنظــامت غــري الحكوميــة التــي تقــدم خدمــات امليــاه 

ــراء  ــوري(. وإلج ــن - موت ــؤولية )آلِ ــل املس ــة يف تحمُّ ــق اإلقليمي إىل املراف

ــم، ال  ــّيام أفقره ــامت، وال س ــش يف املخي ــن يعي ــة م ــري ملصلح ــذا التغي ه

بــّد مــن فهــم الوســائل املاليــة عنــد الالجئــني واحتياجهــم إىل امليــاه فذلــك 

رضورة. وتحتــاج ســلطات امليــاه واملنظــامت غــري الحكوميــة إىل العمــل مــع 

ــامن  ــاه لض ــتعمي املي ــان مس ــني ولج ــة لالجئ ــة االجتامعي ــس الرعاي مجال

ــة. والهــدف مــن ذلــك سالســة االنتقــال إىل  ــة الحقيقي املشــاركة املجتمعي
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ويلموجز أرسة التحرير: العودة ول غري املوقِّعة ونظام الالجئني الدَّ ْف الصحّي / والدُّ الصحة العاّمة والنَّظافة واملاء الَعْذب والصَّ

َدْفــِع الالجئــني يف مقابــل الحصــول عــىل امليــاه بأســعار رخيصــة ومســتدامة 

أيضــاً ملــزوِّدي امليــاه.     

المشاركة المجتمعية

ــة، وهــذا  ــادرات الصحــة العام ــني رضورّي لنجــاح مب ــني املحلي دور الفاعل

يجعــل أنشــطة االتصــال وبنــاء الثقــة أدوات ذات أهميــة متزايــدة يف 

ْف الصحــّي.  برامــج الصحــة العامــة والنَّظافــة واملــاء الَعــْذب والــصَّ

»يجــب علينــا إمــا االنخــراط مــع املجتمــع املحــّي أو االســتعداد للعــودة 

إىل أوطاننــا« هــذه جملــة ختمــت بهــا مقالــة تركــز عــىل تجربــة منظمــة 

غــري حكوميــة إيطاليــة اســمها أطبــاء مــع إفريقيــا ُكــَوام يف األزمــة 

الناشــئة يف كابــو ديلجــادو، مــن موزمبيــق )َكرُْدونــا ُفْكــس(. جوهــر 

ــون َفُهــم يفهمــون الســياق  عمــل منّظمــة ُكــَوام هــو املنــارصون املجتمعيُّ

املحــي واللغــات يف هــذه الحالــة الطارئــة املعقــدة. وبالعمــل مــع 

ــني  ــني واملعالج ــامء الديني ــن والزع ــار الس ــرى وكب ــة يف الق ــان الصحي اللج

مــون املعلومــات والتدريــب للســكان املحليــني ويرصــدون  التقليديــني يقدِّ

مــي الرعايــة الصحيــة.  تفــّي األمــراض وينــذرون باإلنــذارات املبكــرة مقدِّ

ــة  ــالت اإلذاعي ــل املسلس ــتحدثة مث ــال املس ــرق االتص ــتعملوا ط ــد اس وق

ــني  ــادة الديني ــع الق ــوا م ــاس، وعمل ــة مهمــة إىل الن إليصــال رســائل صحي

لتكييــف االحتفــاالت العامــة لتقليــل خطــر عــدوى كوڤيــد 19. وأيضــاً أّدى 

ــرون دوراً مهــاًم يف تقديــم املســاعدة  املختصــون يف الرعايــة الصحيــة املهجَّ

ــن  ــو 600 م َ نح ــنيِّ ــث ُع ــة، حي ــّي يف املنطق ــازح داخ ــف ن ــو 732 أل لنح

ــرة.   العاملــني يف الرعايــة الصحيــة التابعــني للدولــة داخــل هــذه الفئــة املهجَّ

ــات  ــة معلوم ــات املحلّي رات املجتمع ــوُّ ــع تص ــي تتبُّ ــن أن يعط ــك ميك ذل

ال غنــى عنهــا للعاملــني يف الصحــة العامــة. ففــي فنزويــال، تســتعمل 

رات املجتمعّيــة لتســجيل األفــكار العميقــة  ــُع التصــوُّ منظمــة أكســفام ُمتتبِّ

ــا  ــي(. وعندم ــد 19 )أزَلِيِن ــا مــن كوڤي ــة ومقلقاته ــد املجتمعــات املحلي عن

لت املواقــف التمييزيــة تجــاه العائديــن )وال ســّيام الخــوف مــن  ُســجِّ

انتشــار الفــريوس(، متكــن رشكاء منظمــة أكســفام املحلّيــني مــن االســتجابة 

ــتعامل  ــن باس ــاج العائدي ــوار وإدم ــىل الح ــّث ع ــة للح ــالت مصمم بتدخ

ــول أن  ــة. واملأم ــل املجتمعي ــط العم ــي وخط ــل االجتامع ــائل التواص وس

ــراض.  ــيِّ األم ــتجابة لتف ــعاً يف االس ــذه األداة واس ــتعَمل ه ُتس

أخــرياً، ُتــِري امرأتــان يف ليبرييــا كيــف يأخــذ أفــراد املجتمــع املحــّي بطــرق 

تتحــّدى الصــور النمطيــة )ُزوُلــو(. فأوديــل وإميــا الجئتــان، أرادتــا مســاعدة 

متــا للتــدرُّب عــىل إصــالح املََضــاخِّ اليدويــة.  اآلخريــن بطــرق عمليــة فتقدَّ

ــى يف  ــة يف 33 مبن ــاّخ اليدوي ــام، كّل املض ــع فرقته ــذ ذاك، م ــا م فأصلحت

مخّيمهــام، وأجرتــا أعــامل صيانــٍة مســتمرة، وتأمــالن يف الذهــاب إىل 

مخيــامت أخــرى للمســاعدة هنــاك. وإضافــًة إىل هــذا العمل اليــدوي، حّثتا 

النســاء األخريــات بنشــاط عــىل االنضــامم إليهــن، وقالتــا لهــن: »وال تخفــن 

يــن الحــال الرَّاهنــة«.   مــن اإلخفــاق وال مــن تجربــة جديــد األشــياء وتحدَّ

ولي  ول غير الموقِّعة ونظام الالجئين الدَّ الدُّ
ــة  ــون يف حال ــرت حــول هــذا املحــور ينظــر املؤلف ــاالت أدي ويف تســع مق

عــة، وال ســّيام شــأَن مفوضيَّــة الالجئــني  الحاميــة يف الــدول غــري املوقِّ

واملجتمــع املــدين والفاعلــني القانونيــني يف تيســري إيصــال الحاميــة لالجئــني 

ــوء. ــي اللج وطالب

ــري(. فذكــرت  ــه مبقّدمــة )َينِم م ل ــة األوىل يف هــذا املحــور فتقــدِّ ــا املقال أّم

أّن اتِّفاقيــة عــام 1951 الخاصــة بوضــع الالجئــني وبروتوكوُلهــا لعــام 1967 

ســات  ــة وامُلؤسَّ ــدويّل، أي القواعــد القانوني ــني ال ــاَم أســاس نظــام الالجئ ُه

ــدول  ــًة مــن ال ــني، و149 دول ــة الالجئ ــا يف حامي ــز هّمه ــي ترك ــدة الت الرَّاف

ــني أو  ــة الالجئ ــراٌف يف اتفاقي ــوَم أط ــي الي ــدة ه ــم املتح ــاء يف األم األعض

ــًة مــن أعضــاء  ــا لعــام 1967 أو فيهــام جميعــاً، لكــّن 44 دول يف بروتوكولِه

األمــم املتحــدة ليســت كذلــك. وأكــر مــا تكــون هــذه الــدول غــري املوقعــة 

يف الــرشق األوســط وجنــويّب آســيا وجنــويّب رشقّيهــا. ولكــن الواضــح أّن كثــرياً 

عــة منخرطــٌة يف نظــام الالجئــني الــدويّل عــىل وجــوه،  مــن الــدول غــري املوقِّ

ــؤّدي  ــا ت ــرياً م ــدول. وكث ــذه ال ــض ه ــاًم يف بع ــأناً عظي ــة ش وأّن لالتفاقّي

مفوضيَّــة الالجئــني دوراً رئيَســاً يف حــثِّ الفاعلــني مــن الــدول غــري املوقعــة 

عــىل َقُبــوِل معايــري دوليــة معينــة، فذلــك يؤثــر عــىل ســلوك الدولــة، مــع 

ــول،  ــري، ك ــك )َينِم ــل ذل ــات يف فع ي ــا متحدِّ ــني يعرضه ــة الالجئ أّن مفوضيَّ

ِســْكِرْيَبَلْند، َبْرُبــر(. وتتعامــل املحاكــم املحليــة أحيانــاً مــع قواعــد ومبــادئ 

ــني  ــة إىل الالجئ ــال الحامي ــر يف إيص ــذا يؤث ــني، وه ــدويل لالجئ ــون ال القان

وطالبــي اللجــوء )َينِمــري، َبْرُبــر، يل - شــافر -نــام، حســني، ثاناَوْتُثــو - 

رُْنغُثْنــغ - أَرُْنْلــد ِفرَْنْنــِدز(. وأيضــاً فإِســهاُم الــدول يف االجتامعــات الرفيعــة 

ــو  ــأن فه ــم الش ــة عظي ــات العاملي ــل االتفاق ــات مث ــات واالتفاقي واملنتدي

ــون  ــزِم تســتند إىل القان ــون غــري امُلل ــاٍت يف القان يعــني عــىل إنشــاء التزام

امُللــزِم )أي اتفاقيــة الالجئــني( الــذي اختــارت هــذه الــدول رســمّياً الخــروج 

منــه. ويف الوقــت نفســه ميكــن أن يــؤّدَي املجتمــع املــدين دوراً متكينيــاً يف 

كثــرٍي مــن الــدول )َينِمــري، َبْرُبــر، يل - شــافر -نــام، ثاناَوْتُثــو - رُْنغُثْنــغ - أَرُْنْلــد 

ــاك وآخــرون(.  ــِدز، كَلرب ِفرَْنْن

اِخــُل يف اتفاقيــة الالجئــني مــن دول آســيا عــدٌد قليــل، ومــع ذلــك قــد  والدَّ

يكــون لهــذه الــدول يف الواقــع قوانــني أو سياســات أو ُســَنن عمــٍل أو أنظمة 

مفيــدة يف االســتجابة ملــا بالالجئــني مــن حاجــات حامئّيــة )َبْرُبــر، حســني، 

يل - شــافر -نــام(. فتايالنــد تعمــل عــىل وضــع آليــة غربلــة لتنظيــم اإلقامــة 

رة يف  وتحســني حقــوق الحاميــة، لكــن هنــاك مخــاوف مــن العيــوب املتصــوَّ

النظــام. وُيســَعى بالئحــة رئاســية جديــدة يف إندونيســيا إىل إتاحــة تنســيق 

ــن عــىل خطــر  ــات وإىل البحــث واإلنقــاذ لالجئــني الذي ــني الهيئ ــن ب ُمحسَّ

البحــر. ويف بنغالديــش يتزايــد عمــل البنيــة التحتيــة القانونيــة وُيبــنيِّ وجوه 

ــري  ــرى غ ــيوية أخ ــت دول آس ــة. ووضع ــادة القرسي ــدم اإلع ــزام بع االلت

موقعــة يف االتفاقيــة إجــراءاٍت لتقريــر صفــة الالجــئ، منهــا الهنــد وهونــغ 

كونــغ وتايــوان. عــىل أّن يف املنطقــة عــدداً مــن االّتجاهــات الســالبة، مــن 

ــٍد يف كــرِه األجانــب. وينبغــي  ــامٍت وتســكرِي حــدوٍد إىل تزاي ــٍع يف مخّي َجْم

ــنن  ــات وس ــني والسياس ــاء القوان ــَق يف إنش ــة أْن ُيحقَّ ــوث واملزاول يف البح

ــة  ــهم يف حامي ــن أن تس ــك، إذ ميك ــَم ذل ــتدامتها وأْن ُيدَع ــل ويف اس العم

ــّي أو  ــع الداخ ــدات أو بالترشي ــق املعاه ــواء بتصدي ــيا، س ــني يف آس الالجئ

ــن نتائــَج الحاميــة )َبرُبــر(. باملزاولــة امليدانيــة، فذلــك مــاّم ُيحسِّ

ــام  ــا لع ــام 1951 وبروتوكولَه ــني لع ــَة الالجئ ــت اتفاقي ق ــا صدَّ ــم إّن تركي ث

قتهــام مــع تطبيــق التحديــد الجغــرايف االختيــاري،  1967، ولكــن صدَّ

ــني  ــني القادم ــىل الالجئ ــني ع ــة الالجئ ــق اتفاقي ــك تطب ــا بذل ــت تركي فكان

مــن أوربــا فقــط. عــىل أّنهــا ُتِضيــف اآلن نحــواً مــن أربعــة ماليــني الجــئ 

وطالــب لجــوء )وفيهــم )3.6( ثالثــة ماليــني وســتة أعشــار املليــون ســورّي(. 

وِنظــاُم الحاميــة فيهــا َمُصــوٌغ أساســاً باتفاقيــة الالجئــني وبقانــون االتحــاد 

األوريّب، ولكــن ملّــا كان يف تركيــا أقــل مــن 100 شــخص لهــم صفــة الالجــئ 
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ويل ول غري املوقِّعة ونظام الالجئني الدَّ ْف الصحّي / والدُّ الصحة العاّمة والنَّظافة واملاء الَعْذب والصَّ

هــا دولــًة  بالفعــل َوْفــق اتفاقيــة الالجئــني ولــكلِّ مــا هــو حاصــٌل جــاَز عدُّ

ــس  ــدة، ولي ــة مقيَّ ــوق قليل ــاً حق ــا عموم ــني يف تركي ــة. فلالجئ ع ــري موقِّ غ

لهــم آفــاق طويلــة األمــد. وكان ملفوضيَّــة الالجئــني شــأن مهــّم حتــى وقــت 

ــاء  ــع إنش ــن اآلن م ــم، ولك ــر حاالته ــني وتقدي ــجيل الالجئ ــٍب يف تس قري

املديريــة العامــة إلدارة الهجــرة يف تركيــا بأخــرٍة يظهــر أنهــا بــدأ يكــون لهــا 

ــْكِرْيَبَلْند(.   شــأٌن أشــّد دعــاًم )ِس

ــادة الحكومــة  ــر صفــة الالجــئ بقي ــًة لتقري ــغ كونــغ آلّي ــم أنشــأت هون ث

ــاالً َحَســناً لوســيلة بديلــة ميكــن بهــا  ــَرُب مث كثــرياً مــا ُيستشــَهد بهــا فُت

ــة  ــرار بصف ــدل اإلق ــىل أّن مع ــة. ع ع ــري موقِّ ــة غ ــني يف دول ــة الالجئ حامي

ــق، وإجراءاتهــا يف الواقــع  الالجــئ بهــذه اآلليــة منخفــض عــىل وجــٍه ُمقِل

ــع أّن  ــام(. وم ــافر -ن ــة )يل - ش ــري الدولي ــتوى املعاي ــن مس ــرياً م ــّل كث أق

املجتمــع املــدين واملحاكــم ذكــرت مقلقاتهــا مــراراً وتكــراراً، تبقــى اإلرادة 

السياســية قليلــة إلحــداث إصــالح حقيقــي، وذلــك يف ســياق رسديــٍة 

معّممــة يف ُكــرْه األجانــب. ويف حــني أّن منظــامت املجتمــع املــدين تنــارص 

اإلصــالح، تعمــل أيضــاً عــىل متكــني الالجئــني يف هونــغ كونــغ مــن إيجــاد 

ــادة التوطــني.  ــع إلع ــة املجتم ــج رعاي ــل برام ــة، مث طــرق أخــرى للحامي

المجتمع المدني

عــة يف العمــل  للمجتمــع املــدين شــأٌن مهــّم يف كثــري مــن الــدول غــري املوقِّ

ــة. وعــىل الكثرييــن مهمــٌة شــاقة يف الدفــاع  عــىل تحســني تحقيــق الحامي

عــن اإلصــالح )يل - شــافر -نــام(، لكنهــم متكنــوا يف بعــض الســياقات مــن 

ــاًء وهــم يطــوِّرون قدرتهــم عــىل القيــام بذلــك. مثــال  اإلســهام إســهاماً بّن

هــذا أّنــه ال يــزال هنــاك مزيــد مــن املناقشــات التي تركــز عىل اإلســراتيجية 

بــني الفاعلــني يف املجتمــع املــدين الوطنيــني واملحليــني يف آتشــيه وجاكرتــا، 

وذلــك أّدى إىل احتــامٍل أكــب للتأثــري يف املناقشــات يف السياســات، يف حــني 

ــج  ــون بالتدري ــوان يتناول ــني يف املجتمــع املــدين واملحامــني يف تاي أن الفاعل

قضايــا الالجئــني. ويف الوقــت نفســه يف الفيليبــني وكوريــا ُيعــاِون الفاعلــون 

ــون، ويتشــابكون  ــَة ويتعاون ــني الدول ــة الالجئ يف املجتمــع املــدين ومفوضيَّ

تشــابكاً َحَســناً )َبْرُبــر(. 

ويف تايالنــد، طّبــق ِحْلــٌف مــن منظــامت املجتمــع املدين دروســاً مــن طرائق 

املقاربــة الســابقة للتأثــري يف الحكومــة، وقــد وضــع اآلن إســراتيجيات أكــر 

ــغ -  ــو - رُْنغُثْن ــا واقــراح الحلــول )ثاناَوْتُث ــارة القضاي ــًة تركــز عــىل إث فاعلي

أَرُْنْلــد ِفرَْنْنــِدز(. ويعــنيِّ املؤلفــون عــدداً مــن عنــارص نجــاح الِحْلــف، ومــن 

ذلــك قيادتــه مــن قبــل املجتمــع املــدين املحــّي التايالنــدي، ووجــود قاعــدة 

ــن  ــىل الصعيدي ــة ع ــات الحكوم ــة التزام ــني ، ومتابع ــن الفاعل ــعة م واس

ــع  ــيق م ــرة(، والتنس ــي للهج ــاق العامل ــا االتف ــي )ومنه ــي والعامل اإلقليم

الحكومــات النظــرية للضغــط، واســتعامل آليــات حقــوق اإلنســان الدوليــة 

ــق، وعقــد منتديــات مفتوحــة لجميــع أصحــاب  لإلبــالغ عــن التقــدم امُلَحقَّ

املصلحــة. 

المحاكم والفاعلون القانونيون اآلخرون

عــًة يف اتفاقيــة الالجئــني، ولكــن يشــري  ــٌح أّن بنغالديــش ليســت موقِّ صحي

ــني  ــني الروهنغيِّ ــة بالالجئ ــرية املتعلق ــة األخ ــكام القانوني ــن األح ــدٌد م ع

ــون  ــنيِّ أن القان ــن الَب ــني(. وم ــة )حس ــكام االتفاقي ــارص أح ــراٍم لعن إىل اح

ــل  ــن يظ ــدويل، ولك ــون ال ــىل القان ــة ع ــه الغلب ــش ل ــي يف بنغالدي الوطن

املبــدأ املقبــول عمومــاً أّن القانــون الــدويل الُعــريِف ُملــزِم مــا دام ال ُيعــارِض 

القانــون املحــّي، وقــد أيــدت املحكمــة العليــا مبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة 

ــٌة  ــغ دفعــت جمل ــغ كون يف عــدٍد مــن املــّرات. ويف الوقــت نفســه يف هون

مــن قــرارات املراجعــة القضائيــة الحكومــة إىل إجــراء غربلــة عــدم اإلعــادة 

القرسيــة، وبذلــك معالجــَة بعــض التزاماتهــا الدوليــة تجــاه الالجئــني مــن 

ــان )يل -  ــوق اإلنس ــة لحق ــة معّين ــدات دولي ــرف يف معاه ــا ط ــث إّنه حي

شــافر -نــام(.

ملـّـا انتفــت يف لبنــان واألردن األطــر القانونيــة الوطنيــة املتعلقــة بالالجئــني، 

ــق  ــون يف وضــِع اإلســراتيجيات وطرائ ــون القانونيُّ ــِدَع الفاعل ــَب أن ُيب َوَج

املقاربــة لضــامن حاميــة حقــوق الالجئــني عملّيــاً. )كَلربــاك وآخــرون(. وإذ 

قــد مــال هــؤالء الفاعلــون إىل اســتعامل ُحَجَج حقــوق اإلنســان يف امُلقاَضاة، 

وا إىل إيــراد ُحَجــِج اإلنصــاف واالعتبــارات اإلنســانية  فهــم كثــرياً مــا اضطــرُّ

ــىل  ــوا ع ل ــة«، ومل ُيعوِّ ــٍة بديل ــاُت حامي ــي »آليَّ ــث ه ــن حي ــاق، م واالتِّس

القانــون. ولكــّن البلــدان التــي مل توقــع يف اتِّفاقيــة الالجئــني ُملزََمــة باحــرام 

ــدات  ــه يف املعاه ــوص علي ــه املنص ــىل الوج ــني ع ــان لالجئ ــوق اإلنس حق

قتهــا الــدول، وكذلــك أحــكام  الدوليــة األخــرى لحقــوق اإلنســان التــي صدَّ

اتِّفاقيــة الالجئــني التــي أصبحــت جــزءاً مــن القانــون الــدويل الُعــْريِف، مثــل 

َز الفاعلــون يف املعونــة القانونيــة  حظــر اإلعــادة القرسيــة. وميكــن أن ُيعــزِّ

ــة،  ــة العملي ــن الوجه ــذه. وم ــدويّل ه ــّي وال ــون املح ــج القان ــأَن حج ش

ــون يف لبنــان واألردن طرائــق لالتصــال باملوّظفــني  وجــد املعينــون القانونيُّ

ــاوض يف  ــق، والتف ــىل الوثائ ــول ع ــني للحص ــة الالجئ ــني، ومصاحب الحكومي

النزاعــات، وإيصــال خدمــات توســيع املــدارك القانونّيــة، ولكــن تعرضهــم 

كثــري مــن العوائــق القانونيــة واإلداريــة لفعــل ذلــك.

التَّمويل والتَّأثير

وتركــز إحــدى املقــاالت عــىل املصاعــب التــي ميكــن أن تنشــأ عندمــا تــأيت 

عــة )كــول(. إذ جمعــت  الهيئــات الدوليــة بالتمويــل مــن الــدول غــري املوقِّ

ــرادى  ــات وف ــن الحكوم ــوال م ــن األم ــرياً م ــداراً كث ــني مق ــة الالجئ مفوضيَّ

املانحــني، ومــن طــرق ذلــك إيتــاء الــزكاة، وال ســّيام يف دول الخليــج 

ــة الالجئــني مــن  ــا، وقــد مكنــت هــذه األمــوال مفوضيَّ وإندونيســيا وتركي

دعــم البامــج والســكان الذيــن اعتيــَد إغفالهــم. ومــع ذلــك، هنــاك قيــود 

ــك  ــا، ولذل ــكان إنفاقه ــا وم ــبَّع به ــوال املت ــاق هــذه األم ــة إنف عــىل كيفي

ــة الالجئــني. ويضــاف إىل ذلــك، أّنــه عندمــا يكــون  تبعــاٌت يف عمــل مفوضيَّ

ــري يف  ــاك تأث ــون هن ــد يك ــزَّوال، ق داً بال ــدَّ ــل مه ــن التموي ــرٌي م ــداٌر كث مق

يــاً جديــداً ولكــن قــد يكــون لــه آثــار  إنفاقــه، وال شــّك أن هــذا ليــس متحدِّ

يف املنارصيــن لحــثِّ هــذه الــدول عــىل تعزيــز حاميــة الالجئــني يف أراضيهــا، 

ــني. ــة الالجئ عــني يف اتفاقي أو يف أن تكــون مــن املوقِّ

وجهة نظر الجئ

وُيبــنيِّ املقــال األخــري األحــوال القاســية التــي يعايشــها الجــئ يف إندونيســيا، 

عــة )جُنَيْــد(. إذ تعرضــه قيــود عــىل اإلقامــة والعمــل  وهــي دولــة غــري موقِّ

ــل وحقــوق امللكيــة والحصــول عــىل الرعايــة الصحيــة، بــل تعرضــه  والتنقُّ

ــة  ــني املعروف ــادة التوط ــد دول إع ــك تزي ــوق ذل ــب! وف ــىل الح ــود ع قي

ــي  ــق الت ــه إذا ُأســِقَطت العوائ ــُر أّن ــني. وَيذُك ــا عــىل الالجئ ــِق أبوابه يف َغْل

ــه  ــة يف إندونيســيا، فســيكون هــو ورفاق ــة كرمي ــاة طبيعي تحــول دون حي

الالجئــون قادريــن عــىل اإلســهام يف االقتصــاد املحــي واإلعانــة عــىل بنــاء 

ــة. املجتمعــات املحلّي
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 الصحة العاّمة والنَّظافة والماء الَعْذب 
رْف الصحّي والصَّ

تحليل امُلْنَعزاََلت: إدماج ُسُبل ِحْفظ الصّحة العاّمة من نظافٍة وماٍء 
عذب وَصٍْف صحّي يف االستجابة ألزمة التَّهجري 

كالوديو ِدُيواَل وسيد يارس أحمد خان وأنطونيو ُتورِّس وإْيِت ُكْريِن وراَين شَوْيتِزر )منظمة 

إنقاذ الطفل / منظمة فيالق الرحمة الدولية / املنظمة الدولية للهجرة / مفوضيَّة الالجئني(

ة  ْف الصحّي ال غنى عنها لتكون الصحَّ ل بالنَّظافة واملاء الَعْذب والصَّ وجوه التدخُّ

رين جيِّدة. وقد ُأطِلَق بأخرٍة »خريطة طريق« تعاونية توصل إىل  ة يف امُلهجَّ العامَّ

ْف الصحّي يف االستجابة لألزمة. تحسني إدماج خدمات النَّظافة واملاء الَعْذب والصَّ
www.fmreview.org/ar/issue67/deola-khan-torres-kearney-

schweitzer 

التَّعاون ساعة األزمة: دراسُة حالٍة من املكسيك
َغِبَْيْيل ُلو )مفوضيَّة الالجئني(

يحاول  إذ  تفكرٍي جديداً،  أسلوَب   )19 )كوڤيد  التاجية  الُحَمة  داء  جائحة  وّلدت 

رين الحصول عىل سكٍن آمن والوصول إىل الخدمات األساسية  العاملون مع امُلهجَّ

لطالبي اللُّجوء والالجئني عىل صعوبة السيِّاق.
www.fmreview.org/ar/issue67/low 

العدل واإلنصاف ودخول املجتمع املحيّل يف َنْقل إدارة اإلمداد باملاء 
جون آِلن وَكُروَلنْي موتوري )منظمة ُأكسَفام(

عن  املسؤولية  نقل  بغيَة  أوغندا  يف  الالجئني  مستوطنات  يف  جاٍر  الجهد  َبْذُل 

خدمات املياه من املنّظامت غري الحكومية إىل مرافق البلد. وإن أريد نجاح هذا 

النَّقل فال بدَّ من أن يجري بعناية. 
www.fmreview.org/ar/issue67/allen-muturi 

النَّظر يف اتِّجاه املنبع: نظرة نقدية يف تفشِّ الكولريا يف إثيوبيا
إْدَورْد سِتيڤنُسن ولويس بوفاُفند ورَسَاي ِكْيسرتا )جامعة ُدرَْهام / معهد العوامل اإلفريقية(

يات التي تعرض األمن املايئ  تنظر دراسُة حالٍة من وادي أومو السفّي بعَض املتحدِّ

روا داخل أوطانهم. للنَّاس الذين ُهجِّ
www.fmreview.org/ar/issue67/stevenson-buffavand-

keestra 

 النساء الالجئات يف ليبرييا: إصالح َمَضاّخ يدوّية وَطرْد أوهام 
ِغْبُسن ُزوُلو )مفوضيَّة الالجئني(

َتَتَتبَّع امرأتان يف ليبرييا املََضاخَّ اليدوية باإلصالِح ألجِل دعم غريهام يف مجتمعهام 

املحّي.
www.fmreview.org/ar/issue67/zulu

شأُن الطبِّ التقليديِّ واإلسرتاتيجيَّات املجتمعيَّة يف مكافحة كوڤيد 19
أْنِهال ِيهَسَهِنَيا أوَليَّا رِْهِكيَنْيه )جامعة هارفرد(

يف  كثرياً  تهميشاً  كولومبيا  يف  اإلفريقّي  األصل  ذوات  رة  املهجَّ الجامعات  وجدِت 

َف وطأَة داء الُحَمة  أثناء الجائحة ولكنها أخذت من معارف َسَلِفها لتحاول أن تخفِّ

التاجية )كوڤيد 19(.
www.fmreview.org/ar/issue67/olayarequene 

َفلَنعَمل مع املجتمع املحيلِّ أو لنُعْد إىل أوطاننا: املشاركة املحليَّة يف 
موزمبيق

َغِبَْيْيل َكرُْدونا ُفْكس وجيوفانا دي ِمِنيِغي وإْدَورْدو ُأّكا وأندريا أْتُزوري )منّظمة أطباء مع 

إفريقيا ُكَوام / جامعة ميالن(

أن  أزمة معقدٍة، كأزمة كابو ديلجادو يف موزمبيق،  الصحي يف  للتدّخل  ال ميكن 

ينجح إال إذا شارك املجتمع املحي مشاركة فّعالة وَنِشَط إىل االستجابة. 
www.fmreview.org/ar/issue67/cardonafox-demeneghi-

occa-atzori 

رات املجتمعات املحلّية بفنزويال يف زمن كوڤيد 19 تتبُّع تصوُّ
َرْيَسا أزَِليِني وفرقة ُأكسَفام يف فنزويال )منّظمة ُأكسَفام(

تتيح أداٌة جديدٌة لَجْمِع تصورات النَّاس وتتبعها يف سياق داء الُحَمة التاجية كوڤيد 

مع  الجائحة،  أثناء  املحلية يف  املجتمعات  لإلعانة عىل دعم  قّيمة  معلوماٍت   19

متكني توسيع املشاركة املجتمعية.
www.fmreview.org/ar/issue67/azzalini 

َتقديُر الوقاية من العدوى ومكافحتها يف زمن كوڤيد 19 يف 22 سياقاً 
إنسانّياً 

كَلرْي إلِدرِد وِجْمس َكِهي وِلْليان ِكيأَِب وِبْيِبي الُمْند وسَتْيِس ُمرْنز ولورا ِمِلر وِلز َوْلَكر )وحدة 

ة يف لجنة اإلنقاذ الدوليَّة( الصحَّ

الوقاية من العدوى ومكافحتها أمران مهاّمن لبناء نظام صّحي تكّيفّي، وأهميتهام 

د البلدان أُجِرَي يف أواخر سنة 2020  بالغة يف زمن الجائحة. وقد ألقى تقديٌر متعدِّ

الضوَء عىل وجوِه قصوٍر كبرية تحتاج إىل معالجة.
www.fmreview.org/ar/issue67/eldred-kahia-kiapi-lamond-

mearns-miller-walker 

ْف الصحّي لكوڤيد 19 يف إثيوبيا  استجابات النَّظافة واملاء الَعْذب والصَّ
والصومال وجنوب السودان

ياسمني زيك عبدالعزيز وِغَم آرِثرِسن وَهْييِل ِوْست وأنطونيو ُتورِّس )املنّظمة الدولية للهجرة 

يف جنيف(

مفاتيح  التجربة  من  والتعلُّم  واالستحداث  التكيُّف  كان   ،19 كوڤيد  مواجهة  يف 

رين.   لالستجابة الكافية لحاجات املهجَّ
www.fmreview.org/ar/issue67/abdelaziz-arthurson-west-

torres 

العوائق يف طريق الوصول إىل الخدمات واملساعدة يف زمن داء الُحَمة 
راً مبارشاً رين ترضُّ التاجية )كوڤيد 19(: التعلُّم من املترضِّ

ڤييك ماو وِنيكول ُهْغَلند )منّظمة الصليب األحمر األسرتايل(

يف  كبرية  تفاوٍت  وجوِه  عىل  الضوَء  البلدان  من  عدد  يف  الحديثة  البحوث  ُتْلِقي 

الوصول إىل خدمات الصحة العامة األساسّية يف جائحة داء الُحَمة التاجية )كوڤيد 

19(. وعىل الدول مسؤولّيُة التعلُّم مام يحدث يف جائحة الساعة ومعالجة العوائق 

القامئة. 
www.fmreview.org/ar/issue67/mau-hoagland 

َوْقُع كوڤيد 19 عىل الالجئني املسنِّني
إڤِلن أَڤلوس ُكرَْتز ولوَرْين ڤان بلرك )جامعة َدْندي(

وخدمات   .19 بكوڤيد  اإلصابة  لخطر  خصوصاً  معرضون  املسنُّون  الالجئون 

ْف الصحّي أساٌس لتقليل انتقال املرض إىل هذه الفئة  النَّظافة واملاء الَعْذب والصَّ

املستضعفة.
www.fmreview.org/ar/issue67/avaloscortez-vanblerk 

في لجنة اإلنقاذ الدولية وهي ُتدرُِّب عىل النَّظافة عند تفيِّ إيبوال يف سرياليون. إحدى موظَّ
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قامئة محتويات العدد 67 من نرشة الهجرة القرسّيةموجز أرسة التحرير: العودة

َز طلَب متويلك إلنجاز بحثك  أَِقِم التعاون بينك وبني نرشة الهجرة القرسية لُتعزِّ

أو برنامجك

ُأدرَِجت نرشة الهجرة القرسية عدداً من املّرات يف طلباِت مَتْويٍل ناجحٍة )منها مبالغ كثرية ومنها 

مبالغ قليلة( إلعداد البامج والبحوث، فاستفاد امُلدِرُج وامُلْدَرج بذلك خرياً.

مقرتحك  يف  النرشة  من  ُمصّغراً  موضوعاً  أو  القرسية  الهجرة  نرشة  من  عدداً  ُتدِرُج  لعّلك 

َد  ل من مرشوعك وتزيَد َوْقَعه. إذ ميكننا أن نزوِّ َع ِنطاَق َنرْشِ ما ُيَتحصَّ )ويف ميزانيَّتك(، فُتوسِّ

مرشوعك مبعلوماٍت مخصصٍة له، وبأدّلٍة عىل َوْقعه وانتشاره ووصولِه إىل حيث يحسن له أن 

.fmr@qeh.ox.ac.uk يصل. فإن شئَت مناقشَة الخيارات، فاّتصل بأرسة التحرير من طريق

املعلومات يف حقوق  من  وملزيٍد  املصدر.  مفتوحة  القرسية  الهجرة  نرشة  النرش:  حقوق 

www.fmreview.org/ar/copyright :الطبع، انقر هذه الوصلة

لعاً عىل األعداد  اشرتك يف خدمة التنبيهات اإللكرتونية لنرشة الهجرة القرسية ليك تبقى ُمطَّ

الجديدة وذلك من طريق هذه الوصلة: 

 www.fmreview.org/ar/request/alerts
 صورة الغالف األمامّي: اصطفاٌف ألخِذ املاِء يف غريبِّ أوغندا

َكُرولنَْي موتوري

العملية  للخبات  املستمر  بالتبادل  حافاًل  ملتقى  القرسية  الهجرة  نرشة  متثل 

واملعلومات واألفكار بني الباحثني والالجئني والنازحني داخلياً ومن يعملون معهم. 

وُيْصِدُر النرشَة مرَكُز دراسات الالجئني، يف قسم التنمية الدولية، بجامعة أكسفورد، 

باللغات اإلنجليزية والعربية واإلسبانية والفرنسية.

الهجرة  أعداد نرشة  الواردة يف  اآلراء  تستوي  أْن  بالرورة  ليس  إخالء مسؤولية: 

القرسية هي وآراء أرسة تحرير النرشة أو آراء مركز دراسات الالجئني أو آراء جامعة 

أكسفورد. 

 إّنا ملعرتفون بجميل املذكورين تحت لَدْعِمهم العدد 67 من نرشة الهجرة القرسية:

 Durham University, FORMAS grant #2017-01941 • 
 European Research Council (ERC Starting Grant 2019,

 grant number No 851121) • International Organization
 for Migration • Swiss Federal Department of Foreign

Affairs • UNHCR • UNICEF 
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ول غير الموقِّعة ونظام الالجئين  والدُّ

ولي الدَّ
ويل ول غري املوقِّعة ونظام الالجئني الدَّ الدُّ

مايا َينِمري )جامعة أوسلو(

اتفاقّية  يف  َدخَلْت  ما  قليٍل  غرُي  عددها  بلداٌن  لالجئني  تضييفاً  البلدان  أكر  ِمن 

الالجئني لعام 1951، ومع ذلك هي منخرطٌة يف نظام الالجئني الدويّل عىل وجوه. 

ففي الدول غري املوقِّعة ُتْنرَشُ معايري قانون الالجئني الدويّل وُتعَتَمد، وليس هذا 

ر قانون الالجئني الدويّل بكونها  فحسب، بل كثرياً ما يكون لهذه الدول يٌد يف تطوُّ

حارضًة وفاعلًة يف ساحاِت العالَم التي تجري فيها حامية الالجئني.
www.fmreview.org/ar/issue67/janmyr 

يف ما وراء استثنائيَّة آسيا: حمية الالجئني يف الدول غري املوقِّعة 
براِين َبْرُبر )منّظمة العمل من أجل السالم / جامعة إنيو ساوث ويلز بِسْدين(

اتفاقية الالجئني من دول آسيا عدٌد قليل، ومع ذلك قد يكون لهذه  اِخُل يف  الدَّ

الدول قوانني أو سياسات أو ُسَنن عمٍل أو أنظمة مفيدة يف االستجابة ملا بالالجئني 

من حاجات حامئّية.
www.fmreview.org/ar/issue67/barbour 

تركيا: أدولٌة طرٌف هي أم دولة غري طرف؟
ُأزِْلم ُغرَاَكر ِسْكِرْيَبَلْند )جامعة أوسلو(

بني أن تكون تركيا دولًة طرفاً يف اتفاقية الالجئني أو ال تكون، حالتها بالحقِّ فريدة 

من وجهة قانون الالجئني وسنن العمل املّتبعة، فِنظاُم الحامية فيها َمُصوٌغ أساساً 

باتفاقية الالجئني، وتحديد النطاق الجغرايّف االختياري مسموٌح به مبوجب هذه 

االتفاقية. 
www.fmreview.org/ar/issue67/skribeland 

ْكل عىل املَضُمون دُة يف هونغ كونغ: تقديم الشَّ آلّيُة الغربلِة املوحَّ
راشيل يل وإسحاق شافر وِلِنت نام )مركز العدالة يف هونغ كونغ(

آلّيًة  أنشأ  ٍع  موقِّ غري  إلقليٍم  َحَسناً  مثاالً  فُتَرُب  كونغ  بهونغ  ُيستشَهد  ما  كثرياً 

لتقرير صفة الالجئ بقيادة الحكومة. ولكن ملّا انتفى االلتزام العاّم أو االلتزام ذو 

القيادة التنفيذّية، كانت هذه اآللّية يف غاية الُبْعِد عن املعايري الدولية. 
www.fmreview.org/ar/issue67/li-shaffer-nam 

الحمية البديلة يف األردن ولبنان: دور املعونة القانونية  
مارتن كَلرتباك ويارا الحصني ومازن منصور وُمِنَكا رِْسُپو )من املجلس الرنويجي لالجئني يف 

لبنان واألردن(

ملّا مل يكن يف األردن ولبنان إطار ُمقنَّن لحقوق الالجئني، َوَجَب أن ُيبِدَع الفاعلون 

القانونيُّون يف وضِع اإلسراتيجيات وطرائق املقاربة لضامن حامية حقوق الالجئني 

عملّياً. 
www.fmreview.org/ar/issue67/clutterbuck-hussein-

mansour-rispo 

وُل املَانحُة غرُي املوقِّعة ومفوضيَّة الالجئني: أسئلة يف التمويل  الدُّ
والتأثري

جورجيا كول )جامعة أِدْنَبة(

ِعَظُم شأِن الدول غري املوقِّعة ما يزال يشتدُّ من حيث هي دول مانحة، وما تزال 

مع  أّن  عىل  هذه.  الجديدة  التمويل  مصادر  بعض  إىل  تقصد  الالجئني  مفوضيَّة 

يات. التمويل يجيء التأثري واملتحدِّ
www.fmreview.org/ar/issue67/cole 

ِلقاُء َقَضاِء بنغالديش اتِّفاقّيَة الالجئني لعام 1951
إم َسْنِجيب حسني )جامعة أوسلو(

قت اتفاقية الالجئني لعام 1951، ولكّن يشري عدٌد من  صحيٌح أّن بنغالديش ما صدَّ

األحكام القانونية األخرية إىل احراٍم لعنارص أحكام االتفاقية. 
www.fmreview.org/ar/issue67/hossain 

 ترقية حقوق الالجئني يف الدول غري املوقِّعة: دور املجتمع املدين 
يف تايلند

سة طريق  نايانا ثاناَوْتُثو وَورِْدَسارَا رُْنغُثْنغ وإِِميِل أَرُْنْلد ِفرَْنْنِدز )منّظمة أََسْيِلم أَْكِسس / مؤسَّ

السالم يف تايلند(

وضع ِحْلٌف من الفاعلني يف املجتمع املدين إسراتيجيات فّعالًة للعمل مع الحكومة 

التايلندية عىل تهيئة سياساٍت أفضَل لالجئني.
www.fmreview.org/ar/issue67/thanawattho-rungthong-

arnoldfernandez 

ٍع  يات تعرتضنا يف بلٍد غرِي موقِّ ُمتحدِّ
َجي إن ُجَنْيد )َصَحِفيٌّ روهنغّي(

َجي إن ُجَنْيد َصَحفّي الجئ مقيٌم يف إندونيسيا من سنة 2013، غري ُمستطيٍع أْن 

يغريِّ حالَه وال قادر عىل استيفاء حقوِقه األساسّية. 
www.fmreview.org/ar/issue67/joniad 
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