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موجز أرسة التحرير للعدد  67من نرشة الهجرة القرسية:
الصحي
والصف
الصحة العا ّمة وال َّنظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
والدول غري املو ِّقعة ونظام الالجئني ال َّدويل
ُّ /

الصحة العام
ال َع ْذب وال ّة وال َّنظافة واملاء
ص
َّ ْف الصح ّي

وموضوع ّ
خاص يف:

الدول غري املو ِّق

عة ون
ظام الالجئني الدويل

موج ٌز ملضمون العدد  67من نرشة الهجرة القرسية ،مع وصلة ّ
بني يدي موجز أرسة التحرير هذا ٌ
لكل مقالة ،وقامئة تا ّمة مبحتوى املقاالت.
عرض َ
الصحي يتكلم
والصف
يف محور الصحة العا ّمة النَّظافة واملاء الع َْذب َّ ْ
ّ
املؤلفون عىل املتح ِّديات واالستجابات واملستحدثات يف طائف ٍة عريضة
من األحوال ،ويع ِّينون الدروس ليفيدوا عمل الصحة العامة والنَّظافة
الصحي مع املهاجرين قرساً.
والصف
واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
وأ ّما املحور الثاين فنظر مؤلفو مقاالته يف حال الحامية يف الدول غري
املو ِّقعة ،نظروا بخاص ٍة يف شأن مفوض َّية الالجئني واملجتمع املدين
والفاعلني القانونيني يف تسهيل إيصال الحامية إىل الالجئني وطالبي
اللجوء.
ُز ْر َ www.fmreview.org/ar/issue67ت ِجدْ موج َز أرسة التحرير،
واملج ّلة أكملها ،واملقاالت ك ّلها.
وإن َ
رس ُل إليهم عىل الدوام نرشة الهجرة القرسية مطبوع ًة،
كنت ّ
ممن ُت َ
ولكنْ ترى ّأن موج َز أرسة التحرير يجيب ما َ
بك من حاجات ،فلو تراسلنا
رس َل إليك هذا ا ُملنتَج
من طريق  fmr@qeh.ox.ac.ukفتطلب إلينا أن ُن ِ
بدالً من ذاك .فذلك ُيس ِق ُط ع ّناً شيئاً من النفقة ويخ ِّفف وطأتنا عىل
البيئة .أو َ
لك أيضاً أن ُتق ّيد اسمك عندنا هنا
 www.fmreview.org/ar/request/alertsلتصل إليك التنبيهات عىل
صدور جديد األعداد والدعوات إىل املشاركة يف املقاالت .وإن َ
شئت
تجدُ ها ك ّلها ُمتَّصل ًة َّ
بالشابكة هنا www.
قراءة يش ٍء من األعداد السابقة ِ
.fmreview.org
محاور األعداد ا ُملقب َلة:
العدد  68من نرشة الهجرة القرسية ،ترشين األول/أكتوبر  :2021إِ ُ
عامل
املَنْع من الخارج
ُ
العدد  69من نرشة الهجرة القرسية ،آذار/مارس  :2022أ ْز َمة املنَاخ
والتَّهجري :من ال َع ْهد إىل الفعل
العدد  70من نرشة الهجرة القرسية ،متوز/يوليو  :2022توطني إنتاج
املعارف
ف َمنْ شاء التفصيل فلينظره هنا .www.fmreview.org/ar/forthcoming
ماريون كولدري وأ ِليس فيليب

ُم َح ِّر َرتا نرشة الهجرة القرسية
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الصحي
والص ْرف
الصحة العا ّمة والنَّظافة والماء ال َع ْذب َّ
ّ

مل ُي ْلــقَ الضــوء عــى الصحــة العا ّمــة كــا ُي ْل َقــى عليهــا منــذ بــدأت جائحــة كوڤيــد
ـأن النَّظافــة واملــاء ال َعـ ْ
 19العامليــة يف أواخــر ســنة  2019إال نــادراً .أصبــح شـ ُ
ـذب
الصحــي يف منــع العــدوى واضحــاً ملجتمــع أوســع بكثــر إذ ظهــرت
والــرف
ْ َّ
ّ
طــرق غســل اليديــن والتعقيــم وغريهــا مــن طــرق مكافحــة العــدوى مــن حيــث
هــي مفتــاح مكافحــة انتشــار املــرض.

التك ُّيف ساع َة األزمة

مل يكــد كوڤيــد  19يــرك ناحي ـ ًة مــن نواحــي العــامل إال لَ َم َســها ،ويف هــذا العــدد
مقــاالت تتكلــم عــى دروس مســتفادة مــن األشــهر الثامنيــة عــر األوىل مــن
الجائحــة .وقــد احتيــج إىل أســلوب تفكــر جديــد للتعامــل مــع َقــدْ ِر الجائحــة
وشــدَّ تها ،واقتــى األمــر االســتمرار يف التك ُّيــف واالســتحداث ألجــل مواكبــة الفهــم
الناشــئ لهــذا املــرض .وكانــت الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا مكونـاً أساسـ ّياً يف
االســتجابة للجائحــة .ويكشــف تقديـ ٌـر أجرتــه لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة لعــام 2020
ملعايــر الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا يف املرافــق الصحيــة يف  22دولــة عــن
وجــوه قصــو ٍر خطــرة يف هــذا امليــدان (إل ـ ِد ِرد وآخــرون) .ثــم ّ
إن ِق ّل ـ َة الوصــول
إىل امليــاه الصالحــة للــرب ،ونقــص سلســلة توريــد معــدات الوقايــة الشــخصية،
ومتحدِّيــات ّ
املوظفــن والتدريــب ،والتمويــل غــر الــكايف ،والبنيــة التحتيــة غــر
الكافيــة للمرافــق الصحيــةّ ،
ـف معايــر الوقايــة
كل ذلــك عوامــل تســهم يف َض ْعـ ِ
مــن العــدوى ومكافحتهــا يف كثــر مــن األمكنــة .ويطلــق املؤلفــون دعــو ًة إىل
العمــل ،مجملــن أنــه إضافـ ًة إىل جائحــة الســاعة ســتحتاج الوقايــة مــن العــدوى
ومكافحتهــا إىل اســتثامرات لضــان معالجــة جميــع وجــوه َّ
الضعــف هــذه.

اســتحداث
هــذا ،وأدّت التجــارب يف إثيوبيــا والصومــال وجنــوب الســودان إىل
ٍ
يف عمــل املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف ميــدان النَّظافــة واملــاء ال َعـ ْ
ـرف
ـذب والـ َّ ْ
ـي ،وال سـ ّيام يف اتصــاالت الصحــة العامــة (عبدالعزيــز وآخــرون) .وصحيــح
الصحـ ّ
ّ
ّأن الجائحــة قــد أكــدت أهميــة املشــاركة املجتمعيــة واســتعامل القنــوات ذات
ئيســة ،ولكنهــا
الصلــة التــي يســهل الوصــول إليهــا لنــر الرســائل الصحيــة ال َّر َ
تســتدعي أيضــاً طرائــق مقاربــة جديــدة بســبب التَّباعــد االجتامعــي وتقليــل
الســفر الــدويل .وهــذا األمــر األخــر يعنــي ّأن املوظفــن املحليــن وأفـراد املجتمــع
كانــوا أنشـ َ
ـط إىل الحـ ِّ
ـث عــى النّظافــة ومشــاركة معلومــات كوڤيــد  ،19فــأدّى إىل
رئيســة مســتفادة مــن االســتجابة
نتائــج َح َسـنَة .ويقــدّ م املؤلفــون ســبعة دروس َ
ُ
للجائحــة ،ومــن ذلــك نجــاح توزيــع إمــدادات الطــوارئ يف األ َس عنــد اســتهداف

الصحي  /والدُّ ول غري املو ِّقعة ونظام الالجئني الدَّويل
والصف
الصحة العا ّمة والنَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
الفئــات املســتضعفة التــي رمبــا اســتبعدت مــن َق ْبــل ألنهــا مــا اســتطاعت وطالبــو اللجــوء يف برامــج الوقايــة والتَّلقيــح لكوڤيــد  ،19وذلــك بضــان
تثبيــت ّ
كل الحقــوق القانونيــة يف الخدمــات ودعمهــا.
مغــادرة منازلهــا.

وتصــف دراســة حالــة أعدَّ تهــا َغ ِ ْب َي ْيــل ُلــو مــن املكســيك الطــرق التــي تحسين وجوه ُّ
الصحي
والص ْرف
تدخل النَّظافة والماء ال َع ْذب َّ
ّ

تعاونــت بهــا مفوض َّيــة الالجئــن والســلطات الصحيــة املحليــة يف تاباتشــوال
لضــان متكــن الالجئــن وطالبــي اللجــوء يف املدينــة مــن ا ّتبــاع توصيــة
الحكومــة «بلــزوم البيــت»ُ ( .لــو) .يف البــدء اس ـتُع ِمل فنــدق مح ـ ّ
ي فقــط
إليــواء الذيــن يحتاجــون إىل ال َع ـزْل بعــد أن ثبتــت إصابتهــم بكوڤيــد 19
يحــت خدمــات الرعايــة األوليــة األخــرى
باالختبــار ،ولكــن بعــد ذلــك ُأ ِت َ
فأنشــئت عيــادة يعمــل بهــا فرقــة طبيــة متولهــا مفوض َّيــة
هنــاك أيضــاً ِ
الالجئــن .فــكان ذلــك ّ ً
حــا قصــر األمــد ســاع َة األزمــة ناجحــاً ،وأتتــه
االســتجابات التقومييــة بالثنــاء مــن الذيــن يعيشــون هنــاك ومــن الســلطات
املحليــة أيضـاً .عــى ّأن الكلفــة املرتفعــة وخطــر إنشــاء بنــى موازيــة دامئــة
للوصــول إىل الرعايــة الصحيــة يعنيــان أن هــذا األمنــوذج هــو أكــر مناســب ًة
لالســتجابة الفوريــة لألزمــات.

تظهــر متحدِّيــات القيــام بعمــل َح َســن يف ميــدان النَّظافــة واملــاء ال َعـ ْ
ـذب
ـي يف الصعيــد املح ـ ّ
توجــه
والـ ْ َّ
ي ،ولكــن كثــراً مــن املقــاالت ِّ
ـرف الصحـ ّ
نظرنــا إىل مزيــ ٍد مــن املســائل البنيويــة داخــل القطــاع وتقــرح طرقــاً
ملعالجتهــا .فقــد شــاركت مجموعــة مــن املؤلفــن مــن الــوكاالت الدوليــة يف
تأليــف مقــال يوضــح التقــدم املح َّقــق نحــو مزيــد مــن التكامــل يف تدخالت
ـي يف االســتجابة للتَّهجــر ( ِد ُيـ َ
النَّظافــة واملــاء ال َعـ ْ
ـول
ـذب والـ َّ ْ
ـرف الصحـ ّ
وآخــرون) .أىت العقــد املــايض بكثـ ٍر مــن األمثلــة ألزمــات التَّهجــر الخطــرة
ذات حاجــات شــديدة يف النَّظافــة واملــاء ال َعـ ْ
ـي ،مثــال
ـذب والـ َّ ْ
ـرف الصحـ ّ
ذلــك يف اليمــن وجمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ،لكــن املدخــات مــن
هيئــات النَّظافــة واملــاء ال َع ْ
الصحــي واملهنيــن كثــراً مــا
والــرف
ــذب
َّ ْ
ّ
أخفقــت يف أن يكــون لهــا دو ٌر حاســم واســتباقي يف تحســن الصحــة العامــة
واســعاً بـ ّ
ـأن قيــود التمويــل وفـ َ
ـرض الواليــات التنظيميــة قــرت الرتكيــز
عــى تقديــم الخدمــة الفوريــة .و ُيس ـ َعى بخريطــة طريــق قطــاع النَّظافــة
ّ
واملــاء ال َع ْ
الحــث عــى إدمــاج
الصحــي  2025-2020إىل
والــرف
ــذب
َّ ْ
ّ
ْ
ـي يف خطــط الصحــة العامــة وأن
النَّظافــة واملــاء ال َعــذب والـ َّ ْ
ـرف الصحـ ّ
يكــون لهــا دعــم واســع النطــاق مــن الفاعلــن الرئيســن يف هــذا القطــاع.
ويــويص املؤلفــون بعــض التوصيــات يف السياســة العامــة امللموســة ،ومــن
ذلــك اســتعامل املعطيــات األحســن ،وزيــادة إدارة املجتمــع النحليــة للبنيــة
التحتيــة يف النَّظافــة واملــاء ال َع ْ
الصحــي ،وتقويــة جهــود
والــرف
ــذب
َّ ْ
ّ
ـم مــايل أكــر وللتغيــر يف السياســة العامــة.
املنــارصة للحصــول عــى دَعـ ٍ
ُ
دراســة حالــ ٍة مــن إثيوبيــا أن للسياســة الوطنيــة واإلقليميــة
ثــم ُتظ ِهــر
ُ
يڤنســن -بوفافنــد
تأثـ ٌر كبــر يف النتائــج الصحيــة عــى الصعيــد املحــي (س ِت ُ
ّ
 ِك ْيســرا) .ور ّكــزت عــى تفــي الكولــرا يف وادي أومــو الســفيل ،ووصــفاملؤلفــون كيــف أدى إهــال املحــددات البيئيــة للصحــة (ومثالهــا تل ـ ُّوث
مصــادر امليــاه املفتوحــة) إىل تفــي األمــراض املنقولــة بامليــاه حتــى يف
ســياق مشــاريع التنميــة التــي تشــمل مكونــات النَّظافــة واملــاء ال َعـ ْ
ـذب
ـح ّأن أكــر الرتكيــز كان عــى املامرســات الفرديــة
والـْ َّ
ـي .صحيـ ٌ
ـرف الصحـ ّ
والنظافــة ،ولكــن دراســة الحالــة هــذه ألقــت الضــوء عــى كيفيــة تأثــر
العوامــل البيئيــة والسياســية يف جــودة امليــاه وتوفرهــا بطــرق ضــا ّرة جــداً
أحيان ـاً .ويدعــو املؤلفــون إىل تحليــل دقيــق للواقــع االقتصــادي والثقــايف
عنــد التخطيــط لتدخــات النَّظافــة واملــاء ال َع ْ
الصحــي
والــرف
ــذب
َّ ْ
ّ
وتنفيذهــا وتقوميهــا ،هــذا إن ُأريــ َد تحســن نتائــج الصحــة العامــة ال
اإلرضار بهــا أو حتــى عكســها.

الفئات المستضعفة

ينظــر هــذا العــدد يف وجــوه ضعــف مع ّينــة عنــد فئــات معينــة يف أثنــاء
الجائحــة يف كثــر مــن الســياقات .فيعــرض الالجئــن املســنِّني الذيــن
يعيشــون يف أوغنــدا متح ِّديــات يف الحصــول عــى املــاء والصابــون ال ّتبــاع
النظافــة األساســية املحتــاج إليهــا لحاميــة أنفســهم مــن كوڤيــد  ،19إذ
هــو مــرض خطــره محــدق بهــم أكــر بســبب كــر س ـنّهم .ونظــرت إڤ ِلــن
َأڤلــوس ُك ْر َتــز ولو َر ْيــن ڤــان بلــرك يف حقائــق إتاحــة امليــاه وجمعهــا قبــل
الجائحــة ويف أثناءهــا ،فألقتــا الضــوء عــى املتح ِّديــات التــي تعــرض الذيــن
يعانــون مشــكالت التن ّقــل ومشــكالت صحيــة مزمنــة َ
(أڤلــوس ُك ْر َتــز  -ڤــان
بلــرك) .وقــد قـ َّو ِت الجائحــة وجــوه التفــاوت الصحــي يف ِّ
كل العــامل ،وهــو
موضــوع نظــرت فيــه أ ْن ِهــا أولَ َّيــا رِهْ ِكي َن ْيــه يف مقال ـ ٍة لهــا أدارتهــا حــول
السـ َّ
ـي يف كولومبيــا لكوڤيــد ( 19أولَ َّيــا
اســتجابة ُّ
ـكان ذوي األصــل اإلفريقـ ّ
رِهْ ِكي َن ْيــه) .فــإذ قــد كان الفقــر مزمن ـاً يف الحصــول عــى امليــاه النظيفــة
هم َشــة
وخدمــات الــرف الصحــي ،فقــد اســتجابت هــذه الجامعــة ا ُمل َّ
بإســراتيجيات حاميــة لهــا ومنهــا محطــات النظافــة التــي يه ِّيئهــا املجتمــع
املحــي والتزويــد بالغــذاء الجامعــي ورضب قيــود عــى حريــة تن ّقــل النــاس
إىل مناطقهــم .واس ـتُع ِمل الطــب التقليــدي واســعاً يف عــاج األع ـراض ويف
التطهــر لتجنــب العــدوى .وقــد أبــرزت جائحــة كوڤيــد  19افتقــار الدولــة
إىل فهــم الطــب التقليــدي ،وافتقارهــا إىل االســتثامر يف خدمــات الرعايــة
الصحيــة .هنــاك حاجــة إىل حــوار حقيقــي ومشــاركة هــذه الجامعــات
املهمشــة يف َر ْســم القـرار إذا أريــد تحســن نتائــج الصحــة العامــة يف هــذه
املنطقــة.

ثــم ّ
ـن موتــوري
إن خــذا املحــور تك ّلمــت عنــه مقالــة جــون آلِــن و َك ُرولَـ ْ
إذ نظــرت يف إدارة اإلمــداد باملــاء يف أوغنــدا يف مخيــات الالجئــن ،وتركــز
عــى االنتقــال مــن املنظــات غــر الحكوميــة التــي تقــدم خدمــات امليــاه
تحمــل املســؤولية (آلِــن  -موتــوري) .وإلجــراء
إىل املرافــق اإلقليميــة يف ُّ
هــذا التغيــر ملصلحــة مــن يعيــش يف املخيــات ،وال ســ ّيام أفقرهــم ،ال
بــدّ مــن فهــم الوســائل املاليــة عنــد الالجئــن واحتياجهــم إىل امليــاه فذلــك
رضورة .وتحتــاج ســلطات امليــاه واملنظــات غــر الحكوميــة إىل العمــل مــع
مجالــس الرعايــة االجتامعيــة لالجئــن ولجــان مســتعميل امليــاه لضــان
املشــاركة املجتمعيــة الحقيقيــة .والهــدف مــن ذلــك سالســة االنتقــال إىل

ويبحــث البحــث األخــر الــذي أجــراه مختــر الهجــرة العامليــة التابــع
للصليــب األحمــر والهــال األحمــر يف العوائــق التــي تحــول دون الوصــول
إىل الخدمــات واملســاعدة يف أثنــاء جائحــة كوڤيــد  ،19مــع الرتكيــز عــى
تجــارب املهاجريــن قــراً يف مثانيــة بلــدان (مــاو  -هُ ْغ َلنــد) .وقــد أدّت
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،
ـج الالجئــون
وتقديــم الدعــم املــايل عنــد الحاجــة ،وأهــم مــن ذلــك أن ُيد َمـ َ
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غري املو ِّقعة ونظام الالجئني الدَّويل
التحرير:والدُّ ول
الصحي /
ف
والص
الصحة العا ّمة والنَّظافة واملاء ال َع ْذب
موجز َّ ْ
ّ
العودة
أرسة
ـع الالجئــن يف مقابــل الحصــول عــى امليــاه بأســعار رخيصــة ومســتدامة
َد ْفـ ِ
أيض ـاً ملــز ِّودي امليــاه.

أ ّمــا املقالــة األوىل يف هــذا املحــور فتق ـدِّم لــه مبقدّ مــة ( َين ِمــر) .فذكــرت
ّأن ا ِّتفاقيــة عــام  1951الخاصــة بوضــع الالجئــن وبروتوكو ُلهــا لعــام 1967
هُ ـ َ
ؤسســات
ـا أســاس نظــام الالجئــن الــدو ّيل ،أي القواعــد القانونيــة وا ُمل َّ
همهــا يف حاميــة الالجئــن ،و 149دول ـ ًة مــن الــدول
ال َّرافــدة التــي تركــز ّ
ٌ
األعضــاء يف األمــم املتحــدة هــي اليــو َم أطــراف يف اتفاقيــة الالجئــن أو
يف بروتوكولِهــا لعــام  1967أو فيهــا جميع ـاً ،لكــنّ  44دول ـ ًة مــن أعضــاء
األمــم املتحــدة ليســت كذلــك .وأكــر مــا تكــون هــذه الــدول غــر املوقعــة
يف الــرق األوســط وجنــو ّيب آســيا وجنــو ّيب رشق ّيهــا .ولكــن الواضــح ّأن كثــراً
مــن الــدول غــر املو ِّقعــة منخرطـ ٌـة يف نظــام الالجئــن الــدو ّيل عــى وجــوه،
وأن لالتفاق ّيــة شــأناً عظيــ ً
ّ
ا يف بعــض هــذه الــدول .وكثــراً مــا تــؤدّي
رئيسـاً يف حـ ِّ
ـث الفاعلــن مــن الــدول غــر املوقعــة
مفوض َّيــة الالجئــن دوراً َ
عــى َق ُبــولِ معايــر دوليــة معينــة ،فذلــك يؤثــر عــى ســلوك الدولــة ،مــع
ّأن مفوض َّيــة الالجئــن يعرتضهــا متح ِّديــات يف فعــل ذلــك ( َين ِمــر ،كــول،
ِسـ ْ
ـك ِر ْي َب َلنْدَ ،ب ْر ُبــر) .وتتعامــل املحاكــم املحليــة أحيانـاً مــع قواعــد ومبــادئ
القانــون الــدويل لالجئــن ،وهــذا يؤثــر يف إيصــال الحاميــة إىل الالجئــن
وطالبــي اللجــوء ( َين ِمــرَ ،ب ْر ُبــر ،يل  -شــافر -نــام ،حســن ،ثانا َو ْت ُثــو -
ُر ْنغ ُث ْنــغ  -أَ ْر ُن ْلــد ِف ْر َن ْن ـ ِدز) .وأيض ـاً فإِســهامُ الــدول يف االجتامعــات الرفيعــة
واملنتديــات واالتفاقيــات مثــل االتفاقــات العامليــة عظيــم الشــأن فهــو
ـات يف القانــون غــر ا ُملل ـ ِزم تســتند إىل القانــون
يعــن عــى إنشــاء التزامـ ٍ
ً
ا ُمللـ ِزم (أي اتفاقيــة الالجئــن) الــذي اختــارت هــذه الــدول رســم ّيا الخــروج
منــه .ويف الوقــت نفســه ميكــن أن يــؤدّيَ املجتمــع املــدين دوراً متكينيـاً يف
كثـ ٍر مــن الــدول ( َين ِمــرَ ،ب ْر ُبــر ،يل  -شــافر -نــام ،ثانا َو ْت ُثــو ُ -ر ْنغ ُث ْنــغ  -أَ ْر ُن ْلــد
ِف ْر َن ْن ـ ِدز ،ك َلرتبــاك وآخــرون).

المشاركة المجتمعية

دور الفاعلــن املحليــن رضوريّ لنجــاح مبــادرات الصحــة العامــة ،وهــذا
يجعــل أنشــطة االتصــال وبنــاء الثقــة أدوات ذات أهميــة متزايــدة يف
برامــج الصحــة العامــة والنَّظافــة واملــاء ال َع ْ
الصحــي.
والــرف
ــذب
َّ ْ
ّ
«يجــب علينــا إمــا االنخ ـراط مــع املجتمــع املح ـ ّ
ي أو االســتعداد للعــودة
إىل أوطاننــا» هــذه جملــة ختمــت بهــا مقالــة تركــز عــى تجربــة منظمــة
غــر حكوميــة إيطاليــة اســمها أطبــاء مــع إفريقيــا ُكــ َوام يف األزمــة
الناشــئة يف كابــو ديلجــادو ،مــن موزمبيــق ( َك ْردُونــا ُف ْكــس) .جوهــر
عمــل ّ
منظمــة ُك ـ َوام هــو املنــارصون املجتمع ُّيــون َف ُهــم يفهمــون الســياق
املحــي واللغــات يف هــذه الحالــة الطارئــة املعقــدة .وبالعمــل مــع
اللجــان الصحيــة يف القــرى وكبــار الســن والزعــاء الدينيــن واملعالجــن
التقليديــن يق ِّدمــون املعلومــات والتدريــب للســكان املحليــن ويرصــدون
تفـ ّ
ـي األم ـراض وينــذرون باإلنــذارات املبكــرة مقدِّمــي الرعايــة الصحيــة.
وقــد اســتعملوا طــرق االتصــال املســتحدثة مثــل املسلســات اإلذاعيــة
إليصــال رســائل صحيــة مهمــة إىل النــاس ،وعملــوا مــع القــادة الدينيــن
لتكييــف االحتفــاالت العامــة لتقليــل خطــر عــدوى كوڤيــد  .19وأيضـاً أدّى
املهجــرون دوراً مهـ ً
ا يف تقديــم املســاعدة
املختصــون يف الرعايــة الصحيــة َّ
لنحــو  732ألــف نــازح داخــ ّ
ي يف املنطقــة ،حيــث عُ ِّ َ
ــن نحــو  600مــن
املهجــرة.
العاملــن يف الرعايــة الصحيــة التابعــن للدولــة داخــل هــذه الفئــة َّ

ذلــك ميكــن أن يعطــي تت ُّبــع تصــ ُّورات املجتمعــات املحل ّيــة معلومــات
ال غنــى عنهــا للعاملــن يف الصحــة العامــة .ففــي فنزويــا ،تســتعمل
ـع التصـ ُّورات املجتمع ّيــة لتســجيل األفــكار العميقــة
منظمــة أكســفام ُمتت ِّبـ ُ
عنــد املجتمعــات املحليــة ومقلقاتهــا مــن كوڤيــد ( 19أ َزلِي ِنــي) .وعندمــا
ــجلت املواقــف التمييزيــة تجــاه العائديــن (وال ســ ّيام الخــوف مــن
ُس ِّ
انتشــار الفــروس) ،متكــن رشكاء منظمــة أكســفام املحل ّيــن مــن االســتجابة
ّ
للحــث عــى الحــوار وإدمــاج العائديــن باســتعامل
بتدخــات مصممــة
وســائل التواصــل االجتامعــي وخطــط العمــل املجتمعيــة .واملأمــول أن
ِّ
لتفــي األمــراض.
ُتســتع َمل هــذه األداة واســعاً يف االســتجابة

اخـ ُ
ـل يف اتفاقيــة الالجئــن مــن دول آســيا عــددٌ قليــل ،ومــع ذلــك قــد
والدَّ ِ
يكــون لهــذه الــدول يف الواقــع قوانــن أو سياســات أو ُسـنَن عمــلٍ أو أنظمة
مفيــدة يف االســتجابة ملــا بالالجئــن مــن حاجــات حامئ ّيــة ( َب ْر ُبــر ،حســن،
يل  -شــافر -نــام) .فتايالنــد تعمــل عــى وضــع آليــة غربلــة لتنظيــم اإلقامــة
وتحســن حقــوق الحاميــة ،لكــن هنــاك مخــاوف مــن العيــوب املتصـ َّورة يف
النظــام .و ُيسـ َعى بالئحــة رئاســية جديــدة يف إندونيســيا إىل إتاحــة تنســيق
حســن بــن الهيئــات وإىل البحــث واإلنقــاذ لالجئــن الذيــن عــى خطــر
ُم َّ
ـن وجوه
البحــر .ويف بنغالديــش يتزايــد عمــل البنيــة التحتيــة القانونيــة و ُيبـ ِّ
االلتــزام بعــدم اإلعــادة القرسيــة .ووضعــت دول آســيوية أخــرى غــر
اءات لتقريــر صفــة الالجــئ ،منهــا الهنــد وهونــغ
موقعــة يف االتفاقيــة إجـر ٍ
ً
ّ
كونــغ وتايــوان .عــى ّأن يف املنطقــة عــددا مــن االتجاهــات الســالبة ،مــن
ـات وتســك ِري حــدو ٍد إىل تزاي ـ ٍد يف كــر ِه األجانــب .وينبغــي
ـع يف مخ ّيـ ٍ
َج ْمـ ٍ
َّ
ْ
يف البحــوث واملزاولــة أن ُيحقــقَ يف إنشــاء القوانــن والسياســات وســنن
العمــل ويف اســتدامتها ْ
َــم ذلــك ،إذ ميكــن أن تســهم يف حاميــة
وأن ُيدع َ
الالجئــن يف آســيا ،ســواء بتصديــق املعاهــدات أو بالترشيــع الداخــ ّ
ي أو
باملزاولــة امليدانيــة ،فذلــك مـ ّ
ـج الحاميــة ( َبر ُبــر).
حســن نتائـ َ
ـا ُي ِّ

أخــراًُ ،تـ ِري امرأتــان يف ليبرييــا كيــف يأخــذ أفـراد املجتمــع املحـ ّ
ي بطــرق
تتحــدّ ى الصــور النمطيــة ( ُزو ُلــو) .فأوديــل وإميــا الجئتــان ،أرادتــا مســاعدة
اآلخريــن بطــرق عمليــة فتقدَّ متــا للتــد ُّرب عــى إصــاح املَ َضـ ِّ
ـاخ اليدويــة.
فأصلحتــا مــذ ذاك ،مــع فرقتهــاّ ،
ّ
املضــاخ اليدويــة يف  33مبنــى يف
كل
مخ ّيمهــا ،وأجرتــا أعــال صيانــ ٍة مســتمرة ،وتأمــان يف الذهــاب إىل
مخيــات أخــرى للمســاعدة هنــاك .وإضافـ ًة إىل هــذا العمل اليــدوي ،ح ّثتا
النســاء األخريــات بنشــاط عــى االنضــام إليهــن ،وقالتــا لهــن« :وال تخفــن
مــن اإلخفــاق وال مــن تجربــة جديــد األشــياء وتحدَّ يــن الحــال ال َّراهنــة».

ثــم ّ
إن تركيــا صدَّ قــت اتفاقيــ َة الالجئــن لعــام  1951وبروتوكولَهــا لعــام
 ،1967ولكــن صدَّ قتهــا مــع تطبيــق التحديــد الجغــرايف االختيــاري،
فكانــت تركيــا بذلــك تطبــق اتفاقيــة الالجئــن عــى الالجئــن القادمــن
ويف تســع مقــاالت أديــرت حــول هــذا املحــور ينظــر املؤلفــون يف حالــة مــن أوربــا فقــط .عــى أ ّنهــا ُت ِضيــف اآلن نحــواً مــن أربعــة ماليــن الجــئ
َ
الحاميــة يف الــدول غــر املو ِّقعــة ،وال ســ ّيام
شــأن مفوض َّيــة الالجئــن وطالــب لجــوء (وفيهــم ( )3.6ثالثــة ماليــن وســتة أعشــار املليــون ســوريّ ).
ـام الحاميــة فيهــا َم ُصـ ٌ
ـوغ أساسـاً باتفاقيــة الالجئــن وبقانــون االتحــاد
واملجتمــع املــدين والفاعلــن القانونيــن يف تيســر إيصــال الحاميــة لالجئــن و ِنظـ ُ
ّ
وطالبــي اللجــوء.
األوريبّ ،ولكــن ملــا كان يف تركيــا أقــل مــن  100شــخص لهــم صفــة الالجــئ
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الصحي  /والدُّ ول غري املو ِّقعة ونظام الالجئني الدَّويل
والصف
الصحة العا ّمة والنَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
بالفعــل َو ْفــق اتفاقيــة الالجئــن ولـ ِّ
ـكل مــا هــو حاصـ ٌ
ـل جــا َز عدُّ هــا دولـ ًة
غــر مو ِّقعــة .فلالجئــن يف تركيــا عمومــاً حقــوق قليلــة مق َّيــدة ،وليــس
ـم حتــى وقــت
لهــم آفــاق طويلــة األمــد .وكان ملفوض َّيــة الالجئــن شــأن مهـ ّ
قريــب يف تســجيل الالجئــن وتقديــر حاالتهــم ،ولكــن اآلن مــع إنشــاء
ٍ
املديريــة العامــة إلدارة الهجــرة يف تركيــا بأخــر ٍة يظهــر أنهــا بــدأ يكــون لهــا
(سـ ْ
ـأن أشــدّ دع ـ ً
شـ ٌ
ـك ِر ْي َب َلنْد).
ا ِ

القانــون املحـ ّ
ي ،وقــد أيــدت املحكمــة العليــا مبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة
يف عــد ٍد مــن امل ـ ّرات .ويف الوقــت نفســه يف هونــغ كونــغ دفعــت جملـ ٌـة
مــن قـرارات املراجعــة القضائيــة الحكومــة إىل إجـراء غربلــة عــدم اإلعــادة
القرسيــة ،وبذلــك معالج ـ َة بعــض التزاماتهــا الدوليــة تجــاه الالجئــن مــن
حيــث إ ّنهــا طــرف يف معاهــدات دوليــة مع ّينــة لحقــوق اإلنســان (يل -
شــافر -نــام).

ثــم أنشــأت هونــغ كونــغ آل ّي ـ ًة لتقريــر صفــة الالجــئ بقيــادة الحكومــة
كثــراً مــا ُيستش ـهَد بهــا ف ُتـ َ
ـر ُب مثــاالً َح َســناً لوســيلة بديلــة ميكــن بهــا
حاميــة الالجئــن يف دولــة غــر مو ِّقعــة .عــى ّأن معــدل اإلقــرار بصفــة
الالجــئ بهــذه اآلليــة منخفــض عــى وج ـ ٍه ُمق ِلــق ،وإجراءاتهــا يف الواقــع
ّ
أقــل كثــراً مــن مســتوى املعايــر الدوليــة (يل  -شــافر -نــام) .ومــع ّأن
املجتمــع املــدين واملحاكــم ذكــرت مقلقاتهــا م ـراراً وتك ـراراً ،تبقــى اإلرادة
السياســية قليلــة إلحــداث إصــاح حقيقــي ،وذلــك يف ســياق رسديــ ٍة
معممــة يف ُكـ ْره األجانــب .ويف حــن ّأن منظــات املجتمــع املــدين تنــارص
ّ
اإلصــاح ،تعمــل أيض ـاً عــى متكــن الالجئــن يف هونــغ كونــغ مــن إيجــاد
طــرق أخــرى للحاميــة ،مثــل برامــج رعايــة املجتمــع إلعــادة التوطــن.

ملّــا انتفــت يف لبنــان واألردن األطــر القانونيــة الوطنيــة املتعلقــة بالالجئــن،
ـع اإلســراتيجيات وطرائــق
َو َجـ َ
ـب أن ُيب ـ ِدعَ الفاعلــون القانون ُّيــون يف وضـ ِ
َ
ً
املقاربــة لضــان حاميــة حقــوق الالجئــن عمل ّيـا( .كلرتبــاك وآخــرون) .وإذ
قــد مــال هــؤالء الفاعلــون إىل اســتعامل ُح َج َج حقــوق اإلنســان يف ا ُمل َ
قاضاة،
ـج اإلنصــاف واالعتبــارات اإلنســانية
فهــم كثــراً مــا اضطـ ُّروا إىل إيـراد ُح َجـ ِ
واال ِّتســاق ،مــن حيــث هــي «آل َّي ُ
ــات حاميــ ٍة بديلــة» ،ومل ُيع ِّولــوا عــى
القانــون .ولكــنّ البلــدان التــي مل توقــع يف ا ِّتفاقيــة الالجئــن ُمل َز َمــة باحــرام
حقــوق اإلنســان لالجئــن عــى الوجــه املنصــوص عليــه يف املعاهــدات
الدوليــة األخــرى لحقــوق اإلنســان التــي صدَّ قتهــا الــدول ،وكذلــك أحــكام
العـ ْر ِف ،مثــل
ا ِّتفاقيــة الالجئــن التــي أصبحــت جــزءاً مــن القانــون الــدويل ُ
حظــر اإلعــادة القرسيــة .وميكــن أن ُيعـ ِّز َز الفاعلــون يف املعونــة القانونيــة
شــأن حجــج القانــون املحــ ّ
َ
ي والــدو ّيل هــذه .ومــن الوجهــة العمليــة،
ّ
وجــد املعينــون القانون ُّيــون يف لبنــان واألردن طرائــق لالتصــال باملوظفــن
الحكوميــن ،ومصاحبــة الالجئــن للحصــول عــى الوثائــق ،والتفــاوض يف
النزاعــات ،وإيصــال خدمــات توســيع املــدارك القانون ّيــة ،ولكــن تعرتضهــم
كثــر مــن العوائــق القانونيــة واإلداريــة لفعــل ذلــك.

المجتمع المدني

للمجتمــع املــدين شـ ٌ
ـم يف كثــر مــن الــدول غــر املو ِّقعــة يف العمــل
ـأن مهـ ّ
ٌ
عــى تحســن تحقيــق الحاميــة .وعــى الكثرييــن مهمــة شــاقة يف الدفــاع
عــن اإلصــاح (يل  -شــافر -نــام) ،لكنهــم متكنــوا يف بعــض الســياقات مــن
اإلســهام إســهاماً ب ّنــا ًء وهــم يط ـ ِّورون قدرتهــم عــى القيــام بذلــك .مثــال
هــذا أ ّنــه ال يـزال هنــاك مزيــد مــن املناقشــات التي تركــز عىل اإلســراتيجية
بــن الفاعلــن يف املجتمــع املــدين الوطنيــن واملحليــن يف آتشــيه وجاكرتــا،
وذلــك أدّى إىل احتــالٍ أكــر للتأثــر يف املناقشــات يف السياســات ،يف حــن
أن الفاعلــن يف املجتمــع املــدين واملحامــن يف تايــوان يتناولــون بالتدريــج
قضايــا الالجئــن .ويف الوقــت نفســه يف الفيليبــن وكوريــا ُيعــا ِون الفاعلــون
يف املجتمــع املــدين ومفوض َّيــة الالجئــن الدول ـ َة ويتعاونــون ،ويتشــابكون
تشــابكاً َح َســناً ( َب ْر ُبــر).

التَّمويل والتَّأثير

وتركــز إحــدى املقــاالت عــى املصاعــب التــي ميكــن أن تنشــأ عندمــا تــأيت
الهيئــات الدوليــة بالتمويــل مــن الــدول غــر املو ِّقعــة (كــول) .إذ جمعــت
مفوض َّيــة الالجئــن مقــداراً كثــراً مــن األمــوال مــن الحكومــات وف ـرادى
املانحــن ،ومــن طــرق ذلــك إيتــاء الــزكاة ،وال ســ ّيام يف دول الخليــج
وإندونيســيا وتركيــا ،وقــد مكنــت هــذه األمــوال مفوض َّيــة الالجئــن مــن
دعــم الربامــج والســكان الذيــن اعتيـ َد إغفالهــم .ومــع ذلــك ،هنــاك قيــود
عــى كيفيــة إنفــاق هــذه األمــوال املت ـ َّرع بهــا ومــكان إنفاقهــا ،ولذلــك
تبعـ ٌ
ـات يف عمــل مفوض َّيــة الالجئــن .ويضــاف إىل ذلــك ،أ ّنــه عندمــا يكــون
ً
مقــدا ٌر كثــ ٌر مــن التمويــل مهــدَّ دا بالــزَّوال ،قــد يكــون هنــاك تأثــر يف
إنفاقــه ،وال شـ ّ
ـك أن هــذا ليــس متحدِّيـاً جديــداً ولكــن قــد يكــون لــه آثــار
يف املنارصيــن لحـ ِّ
ـث هــذه الــدول عــى تعزيــز حاميــة الالجئــن يف أراضيهــا،
أو يف أن تكــون مــن املو ِّقعــن يف اتفاقيــة الالجئــن.

ويف تايالنــد ،ط ّبــق ِح ْلـ ٌ
ـف مــن منظــات املجتمــع املدين دروسـاً مــن طرائق
املقاربــة الســابقة للتأثــر يف الحكومــة ،وقــد وضــع اآلن إســراتيجيات أكــر
فاعلي ـ ًة تركــز عــى إثــارة القضايــا واقــراح الحلــول (ثانا َو ْت ُثــو ُ -ر ْنغ ُث ْنــغ -
الح ْلــف ،ومــن
أَ ْر ُن ْلــد ِف ْر َن ْنـ ِدز) .ويعـ ِّ
ـن املؤلفــون عــدداً مــن عنــارص نجــاح ِ
ذلــك قيادتــه مــن قبــل املجتمــع املــدين املحـ ّ
ي التايالنــدي ،ووجــود قاعــدة
واســعة مــن الفاعلــن  ،ومتابعــة التزامــات الحكومــة عــى الصعيديــن
اإلقليمــي والعاملــي (ومنهــا االتفــاق العاملــي للهجــرة) ،والتنســيق مــع
الحكومــات النظــرة للضغــط ،واســتعامل آليــات حقــوق اإلنســان الدوليــة
لإلبــاغ عــن التقــدم ا ُمل َح َّقــق ،وعقــد منتديــات مفتوحــة لجميــع أصحــاب وجهة نظر الجئ
املصلحــة.
ـن املقــال األخــر األحــوال القاســية التــي يعايشــها الجــئ يف إندونيســيا،
و ُيبـ ِّ
وهــي دولــة غــر مو ِّقعــة (جُنَيْــد) .إذ تعرتضــه قيــود عــى اإلقامــة والعمــل
المحاكم والفاعلون القانونيون اآلخرون
والتن ُّقــل وحقــوق امللكيــة والحصــول عــى الرعايــة الصحيــة ،بــل تعرتضــه
ـح ّأن بنغالديــش ليســت مو ِّقع ـ ًة يف اتفاقيــة الالجئــن ،ولكــن يشــر قيــود عــى الحــب! وفــوق ذلــك تزيــد دول إعــادة التوطــن املعروفــة
صحيـ ٌ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
ّ
ـق أبوابهــا عــى الالجئــن .و َيذك ـ ُر أنــه إذا أس ـ ِقطت العوائــق التــي
عــددٌ مــن األحــكام القانونيــة األخــرة املتعلقــة بالالجئــن الروهنغ ِّيــن يف غلـ ِ
ــن أن القانــون تحــول دون حيــاة طبيعيــة كرميــة يف إندونيســيا ،فســيكون هــو ورفاقــه
إىل
احــرام لعنــارص أحــكام االتفاقيــة (حســن) .ومــن ال َب ِّ
ٍ
الوطنــي يف بنغالديــش لــه الغلبــة عــى القانــون الــدويل ،ولكــن يظــل الالجئــون قادريــن عــى اإلســهام يف االقتصــاد املحــي واإلعانــة عــى بنــاء
ـرف ُملـ ِزم مــا دام ال ُيعــا ِرض املجتمعــات املحل ّيــة.
املبــدأ املقبــول عمومـاً ّأن القانــون الــدويل ُ
العـ ِ
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قامئة محتويات العدد  67من نرشة الهجرة القرس ّية
الصحة العا ّمة والنَّظافة والماء ال َع ْذب
الصحي
والص ْرف
َّ
ّ

تت ُّبع تص ُّورات املجتمعات املحل ّية بفنزويال يف زمن كوڤيد 19
َر ْي َسا أ َز ِلي ِني وفرقة ُأكس َفام يف فنزويال ّ
(منظمة ُأكس َفام)

الح َمة التاجية كوڤيد
لج ْم ِع تصورات النَّاس وتتبعها يف سياق داء ُ
تتيح أدا ٌة جديد ٌة َ
معلومات ق ّيمة لإلعانة عىل دعم املجتمعات املحلية يف أثناء الجائحة ،مع
19
ٍ
متكني توسيع املشاركة املجتمعية.

الصحة العا ّمة من نظاف ٍة وما ٍء
تحليل ا ُمل ْن َعز ََلت :إدماج ُس ُبل حِ ْفظ ّ
صحي يف االستجابة ألزمة ال َّتهجري
عذب َ ْ
وص ٍف ّ

www.fmreview.org/ar/issue67/azzalini

كالوديو ِدي َ
وإيت ُك ْر ِن ورايَن ش َو ْيت ِزر (منظمة
ُول وسيد يارس أحمد خان وأنطونيو ُتو ِّرس ْ ِ
إنقاذ الطفل  /منظمة فيالق الرحمة الدولية  /املنظمة الدولية للهجرة  /مفوض َّية الالجئني)

تَقدي ُر الوقاية من العدوى ومكافحتها يف زمن كوڤيد  19يف  22سياقاً
إنسان ّياً

وجوه ُّ
الصحة
والصف
الصحي ال غنى عنها لتكون َّ
التدخل بالنَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
ُ
ُ
قَ
هجرين ج ِّيدة .وقد أط ِل بأخر ٍة «خريطة طريق» تعاونية توصل إىل
العا َّمة يف امل َّ
ْ
الصحي يف االستجابة لألزمة.
ف
والص
ب
ذ
ع
ال
واملاء
َّظافة
ن
ال
خدمات
تحسني إدماج
َّ
َ
ْ
ّ

وج ْمس َك ِهي و ِل ْليان ِك َيأ ِب و ِب ْي ِبي ال ُمنْد وس َت ْي ِس ُم ْرنز ولورا ِم ِلر و ِلز َو ْل َكر (وحدة
ك َل ْي إل ِد ِرد ِ
الصحة يف لجنة اإلنقاذ الدول َّية)
َّ

www.fmreview.org/ar/issue67/deola-khan-torres-kearneyschweitzer

الوقاية من العدوى ومكافحتها أمران ّ
في ،وأهميتهام
مهمن لبناء نظام ّ
صحي تك ّي ّ
ُ
بالغة يف زمن الجائحة .وقد ألقى تقدي ٌر متعدِّد البلدان أج ِريَ يف أواخر سنة 2020
الضو َء عىل وجو ِه قصو ٍر كبرية تحتاج إىل معالجة.

ال َّتعاون ساعة األزمة :دراس ُة حال ٍة من املكسيك

َغ ِ ْب َي ْيل ُلو (مفوض َّية الالجئني)

www.fmreview.org/ar/issue67/eldred-kahia-kiapi-lamondmearns-miller-walker

أسلوب تفك ٍري جديداً ،إذ يحاول
الح َمة التاجية (كوڤيد )19
َ
و ّلدت جائحة داء ُ
سكن آمن والوصول إىل الخدمات األساسية
العاملون مع ا ُمل َّ
هجرين الحصول عىل ٍ
لطالبي ال ُّلجوء والالجئني عىل صعوبة الس ِّياق.

الصحي لكوڤيد  19يف إثيوبيا
والصف
استجابات النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
والصومال وجنوب السودان

www.fmreview.org/ar/issue67/low

رسن وهَ ْي ِل ِو ْست وأنطونيو ُتو ِّرس ّ
(املنظمة الدولية للهجرة
ياسمني زيك عبدالعزيز و ِغ َم آر ِث ِ
يف جنيف)

العدل واإلنصاف ودخول املجتمع املح ّ
يل يف َن ْقل إدارة اإلمداد باملاء

جون آ ِلن و َك ُرو َل ْي موتوري (منظمة ُأكس َفام)

يف مواجهة كوڤيد  ،19كان التك ُّيف واالستحداث والتع ُّلم من التجربة مفاتيح
املهجرين.
لالستجابة الكافية لحاجات َّ

َب ْذ ُل الجهد جا ٍر يف مستوطنات الالجئني يف أوغندا بغي َة نقل املسؤولية عن
خدمات املياه من ّ
املنظامت غري الحكومية إىل مرافق البلد .وإن أريد نجاح هذا
النَّقل فال ب َّد من أن يجري بعناية.

www.fmreview.org/ar/issue67/abdelaziz-arthurson-westtorres

www.fmreview.org/ar/issue67/allen-muturi

الح َمة
العوائق يف طريق الوصول إىل الخدمات واملساعدة يف زمن داء ُ
ترضراً مبارشاً
ِّ
املترضرين ُّ
التاجية (كوڤيد  :)19التع ُّلم من

النَّظر يف اتِّجاه املنبع :نظرة نقدية يف ِّ
تفش الكولريا يف إثيوبيا

وساي ِك ْيسرتا (جامعة ُد ْرهَ ام  /معهد العوامل اإلفريقية)
يڤنسن ولويس بوفا ُفند َ َ
إ ْد َو ْرد س ِت ُ

ڤييك ماو و ِنيكول هُ ْغ َلند ّ
(منظمة الصليب األحمر األسرتايل)

تنظر دراس ُة حال ٍة من وادي أومو السف ّ
يل َ
بعض املتحدِّيات التي تعرتض األمن املايئ
للنَّاس الذين هُ ِّجروا داخل أوطانهم.

تفاوت كبرية يف
ُت ْل ِقي البحوث الحديثة يف عدد من البلدان الضو َء عىل وجو ِه
ٍ
الح َمة التاجية (كوڤيد
الوصول إىل خدمات الصحة العامة األساس ّية يف جائحة داء ُ
 .)19وعىل الدول مسؤول ّي ُة التع ُّلم مام يحدث يف جائحة الساعة ومعالجة العوائق
القامئة.

www.fmreview.org/ar/issue67/stevenson-buffavandkeestra

النساء الالجئات يف ليبرييا :إصالح َم َض ّاخ يدو ّية َ
وط ْرد أوهام

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

ِغ ْب ُسن ُزو ُلو (مفوض َّية الالجئني)

َو ْق ُع كوڤيد  19عىل الالجئني املسنِّني

باإلصالح ألجلِ دعم غريهام يف مجتمعهام
َت َت َت َّبع امرأتان يف ليبرييا املَ َض َّاخ اليدوية
ِ
املح ّ
يل.

إڤ ِلن َأڤلوس ُك ْر َتز ولو َر ْين ڤان بلرك (جامعة َد ْندي)

الالجئون املسنُّون معرضون خصوصاً لخطر اإلصابة بكوڤيد  .19وخدمات
أساس لتقليل انتقال املرض إىل هذه الفئة
والصف
النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
الصحي ٌ
ّ
املستضعفة.

www.fmreview.org/ar/issue67/zulu

ُ
التقليدي واإلسرتاتيج َّيات املجتمع َّية يف مكافحة كوڤيد 19
الطب
ِّ
شأن ِّ
هس َه ِن َيا أو َل َّيا ِرهْ ِكي َن ْيه (جامعة هارفرد)
أ ْن ِهال ِي َ

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

راشيل ُأن ُْكڤِك

اإلفريقي يف كولومبيا تهميشاً كثرياً يف
املهجرة ذوات األصل
ِ
وجدت الجامعات َّ
ّ
الح َمة
أثناء الجائحة ولكنها أخذت من معارف َس َل ِفها لتحاول أن تخ ِّف َف وطأ َة داء ُ
التاجية (كوڤيد .)19
www.fmreview.org/ar/issue67/olayarequene

َفلنَع َمل مع املجتمع املح ِّ
لنع ْد إىل أوطاننا :املشاركة املحل َّية يف
يل أو ُ
موزمبيق

َغ ِ ْب َي ْيل َك ْردُونا ُف ْكس وجيوفانا دي ِم ِني ِغي وإ ْد َو ْردو ُأ ّكا وأندريا أ ْتزُوري ّ
(منظمة أطباء مع
إفريقيا ُك َوام  /جامعة ميالن)

ّ
للتدخل الصحي يف أزمة معقد ٍة ،كأزمة كابو ديلجادو يف موزمبيق ،أن
ال ميكن
َ
ينجح إال إذا شارك املجتمع املحيل مشاركة ف ّعالة و َن ِشط إىل االستجابة.

www.fmreview.org/ar/issue67/cardonafox-demeneghiocca-atzori

إحدى َّ
موظفي لجنة اإلنقاذ الدولية وهي تُدر ُِّب عىل النَّظافة عند ِّ
تفش إيبوال يف سرياليون.
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الهجرة القرس ّية
العودة
التحرير:نرشة
أرسة 67من
موجزالعدد
قامئة محتويات
والدُّ ول غير المو ِّقعة ونظام الالجئين
الدَّولي
الدُّ ول غري املو ِّقعة ونظام الالجئني الدَّويل

مايا يَن ِمري (جامعة أوسلو)

ٌ
بلدان عددها غ ُري قليلٍ ما دَخ َل ْت يف اتفاق ّية
ِمن أكرث البلدان تضييفاً لالجئني
ٌ
منخرطة يف نظام الالجئني الدو ّيل عىل وجوه.
الالجئني لعام  ،1951ومع ذلك هي
ّ
ففي الدول غري املو ِّقعة ُتن َ ُ
ُ
ْش معايري قانون الالجئني الدويل وتع َت َمد ،وليس هذا
فحسب ،بل كثرياً ما يكون لهذه الدول يدٌ يف تط ُّور قانون الالجئني الدو ّيل بكونها
ساحات العالَم التي تجري فيها حامية الالجئني.
حارض ًة وفاعل ًة يف
ِ
www.fmreview.org/ar/issue67/janmyr

يف ما وراء استثنائ َّية آسيا :حامية الالجئني يف الدول غري املو ِّقعة

برا ِين َب ْربُر ّ
بسدْين)
(منظمة العمل من أجل السالم  /جامعة إنيو ساوث ويلز ِ

َّاخ ُل يف اتفاقية الالجئني من دول آسيا عددٌ قليل ،ومع ذلك قد يكون لهذه
الد ِ
الدول قوانني أو سياسات أو ُسنَن عملٍ أو أنظمة مفيدة يف االستجابة ملا بالالجئني
من حاجات حامئ ّية.
www.fmreview.org/ar/issue67/barbour

تركياٌ :
أدولة ٌ
طرف هي أم دولة غري طرف؟
ُأ ْز ِلم ُغ َرا َكر ِس ْك ِر ْي َب َلنْد (جامعة أوسلو)

بني أن تكون تركيا دول ًة طرفاً يف اتفاقية الالجئني أو ال تكون ،حالتها بالحقِّ فريدة
وغ أساساً
من وجهة قانون الالجئني وسنن العمل املتّبعة ،ف ِنظا ُم الحامية فيها َم ُص ٌ
مسموح به مبوجب هذه
باتفاقية الالجئني ،وتحديد النطاق الجغرا ّيف االختياري
ٌ
االتفاقية.

www.fmreview.org/ar/issue67/skribeland

املوحد ُة يف هونغ كونغ :تقديم َّ
ضمون
الش ْكل عىل املَ ُ
آل ّي ُة الغربل ِة َّ
راشيل يل وإسحاق شافر و ِل ِنت نام (مركز العدالة يف هونغ كونغ)

ُرض ُب مثاالً َح َسناً
كثرياً ما ُيستشهَد بهونغ كونغ فت َ
إلقليم غري مو ِّق ٍع أنشأ آل ّي ًة
ٍ
لتقرير صفة الالجئ بقيادة الحكومة .ولكن ملّا انتفى االلتزام العا ّم أو االلتزام ذو
القيادة التنفيذ ّية ،كانت هذه اآلل ّية يف غاية ال ُب ْع ِد عن املعايري الدولية.
www.fmreview.org/ar/issue67/li-shaffer-nam

الحامية البديلة يف األردن ولبنان :دور املعونة القانونية

مارتن ك َلرتباك ويارا الحصني ومازن منصور و ُم ِن َكا ِر ْس ُپو (من املجلس الرنويجي لالجئني يف
لبنان واألردن)

ملّا مل يكن يف األردن ولبنان إطار ُمقنَّن لحقوق الالجئنيَ ،و َج َب أن ُيب ِدعَ الفاعلون
وضع اإلسرتاتيجيات وطرائق املقاربة لضامن حامية حقوق الالجئني
القانون ُّيون يف ِ
عمل ّياً.
www.fmreview.org/ar/issue67/clutterbuck-husseinmansour-rispo

الدُّ ُ
ول املَانح ُة غ ُري املو ِّقعة ومفوض َّية الالجئني :أسئلة يف التمويل
والتأثري

جورجيا كول (جامعة أ ِد ْن َبة)

ِع َظ ُم شأنِ الدول غري املو ِّقعة ما يزال يشتدُّ من حيث هي دول مانحة ،وما تزال
مفوض َّية الالجئني تقصد إىل بعض مصادر التمويل الجديدة هذه .عىل ّأن مع
التمويل يجيء التأثري واملتحدِّيات.
www.fmreview.org/ar/issue67/cole

لِقا ُء َق َضا ِء بنغالديش اتِّفاق ّي َة الالجئني لعام 1951

إم َسن ِْجيب حسني (جامعة أوسلو)

صحيح ّأن بنغالديش ما صدَّقت اتفاقية الالجئني لعام  ،1951ولكنّ يشري عددٌ من
ٌ
األحكام القانونية األخرية إىل احرت ٍام لعنارص أحكام االتفاقية.
www.fmreview.org/ar/issue67/hossain

ترقية حقوق الالجئني يف الدول غري املو ِّقعة :دور املجتمع املدين
يف تايلند

نايانا ثانا َو ْت ُثو و َو ِرد َْسا َرا ُر ْنغ ُثنْغ وإِ ِم ِل أَ ْر ُن ْلد ِف ْر َن ْن ِدز ّ
مؤسسة طريق
(منظمة أَ َس ْي ِلم أَ ْك ِسس َّ /
السالم يف تايلند)

وضع ِح ْل ٌف من الفاعلني يف املجتمع املدين إسرتاتيجيات ف ّعال ًة للعمل مع الحكومة
سياسات َ
أفضل لالجئني.
التايلندية عىل تهيئة
ٍ

www.fmreview.org/ar/issue67/thanawattho-rungthongarnoldfernandez

ُمتحدِّيات تعرتضنا يف بل ٍد غ ِري مو ِّق ٍع

روهنغي)
جَ ي إن جُ َن ْيد (صَ حَ ِف ٌّي
ّ

ستطيع ْأن
مقيم يف إندونيسيا من سنة  ،2013غري ُم
في الجئ ٌ
َجي إن ُج َن ْيد َص َح ّ
ٍ
يغي حالَه وال قادر عىل استيفاء حقو ِقه األساس ّية.
ِّ
www.fmreview.org/ar/issue67/joniad

طلب متويلك إلنجاز بحثك متثل نرشة الهجرة القرسية ملتقى حاف ًال بالتبادل املستمر للخربات العملية
أَ ِق ِم التعاون بينك وبني نرشة الهجرة القرسية لتُع ِّز َز َ
واملعلومات واألفكار بني الباحثني والالجئني والنازحني داخلياً ومن يعملون معهم.
أو برنامجك
طلبات َ ْتويلٍ ناجح ٍة (منها مبالغ كثرية ومنها و ُي ْص ِد ُر النرش َة مر َك ُز دراسات الالجئني ،يف قسم التنمية الدولية ،بجامعة أكسفورد،
ُأد ِر َجت نرشة الهجرة القرسية عدداً من امل ّرات يف
ِ
باللغات اإلنجليزية والعربية واإلسبانية والفرنسية.
مبالغ قليلة) إلعداد الربامج والبحوث ،فاستفاد ا ُملد ِر ُج وا ُمل ْد َرج بذلك خرياً.
لع ّلك ُتدرِجُ عدداً من نرشة الهجرة القرسية أو موضوعاً مُص ّغراً من النرشة يف مقرتحك إخالء مسؤولية :ليس بالرضورة ْأن تستوي اآلراء الواردة يف أعداد نرشة الهجرة
ُوسعَ ِن َ
(ويف ميزان َّيتك) ،فت ِّ
طاق َن ْ ِ
ش ما ُي َتحصَّ ل من مرشوعك وتزي َد َو ْقعَه .إذ ميكننا أن نز ِّو َد القرسية هي وآراء أرسة تحرير النرشة أو آراء مركز دراسات الالجئني أو آراء جامعة
ّ
ْ
أن
له
يحسن
حيث
إىل
ه
ووصول
وانتشاره
عه
ق
و
عىل
ة
ل
وبأد
له،
ة
مخصص
مبعلومات
مرشوعك
ٍ
َ
ِ
ٍ
ٍ
أكسفورد.
يصل .فإن َ
شئت مناقش َة الخيارات ،فا ّتصل بأرسة التحرير من طريق .fmr@qeh.ox.ac.uk

إ ّنا ملعرتفون بجميل املذكورين تحت ل َد ْع ِمهم العدد  67من نرشة الهجرة القرسية:

حقوق النرش :نرشة الهجرة القرسية مفتوحة املصدر .وملزي ٍد من املعلومات يف حقوق
• Durham University, FORMAS grant #2017-01941
الطبع ،انقر هذه الوصلةwww.fmreview.org/ar/copyright :
European Research Council (ERC Starting Grant 2019,
اشرتك يف خدمة التنبيهات اإللكرتونية لنرشة الهجرة القرسية ليك تبقى ُم َّطلعاً عىل األعداد grant number No 851121) • International Organization
الجديدة وذلك من طريق هذه الوصلة:
for Migration • Swiss Federal Department of Foreign
Affairs • UNHCR • UNICEF
www.fmreview.org/ar/request/alerts
ٌ
اصطفاف ألخ ِذ املا ِء يف غر ِّيب أوغندا
األمامي:
صورة الغالف
ّ
َك ُرولَ ْي موتوري

www.fmreview.org/ar/issue67

