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كلمة أرسة التحرير
الصحي كام ُي ْل َقى عليها منذ بدأت جائحة
والصف
مل ُي ْلقَ الضوء عىل الصحة العا ّمة والنَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
كوڤيد  19العاملية يف أواخر سنة  2019إال نادراً ،فجا َء املحور ال َّرئيس يف هذا العدد مليقات الحاجة إلي ِه.
فهذا العدد مع استيعابه لعدد من املقاالت املنرصفة إىل الجائحة يستوعب طائف ًة واسعة من املواضيع،
الصحي يف املخ َّيامت إىل املشاركة املجتمعية
والصف
فمن وجوه التَّحسني يف خدمات النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
يف املسائل الصحية يف أزمات التَّهجري.
وأ ّما املحور الثاين من العدد فهو الدول غري املو ِّقعة ونظام الالجئني الدويل ،نظر مؤلِّفو مقاالته يف لوازم
الحامية حني ال تو ِّقع الدول يف اتفاقية األمم املتحدة الخاصة بوضع الالجئني لعام ( 1951أو يف بروتوكولها
وخص املؤلفون بالنظ ِر َ
شأن مفوض َّية الالجئني واملجتمع املدين
لسنة  1967أو ال تو ِّقع فيهام جميعاً)َّ .
والفاعلني القانونيني يف تيسري إيصال الحامية يف الدول كبنغالديش وهونغ كونغ وتايلند وتركيا واألردن
ولبنان.
يطيب لنا أن َن ْش ُك َر مل َ
ِيشيل فارنغنت ورا َين شوتزر إعانتهام عىل محور الصحة العا ّمة والنَّظافة واملاء ال َع ْذب
ُ
الصحي ،وملايا َين ِمري مشاركتها يف محور الدول غري املو ِّقعة .و َن ْشك ُر أيضاً َّ
كل َمن جا َد باملال دع ًام.
والصف
َّ ْ
ّ
ومج َّلتُنا هذه ورفي ُقها موجز أرسة التحرير حارضان بإصدا ٍر شاب ّ
يك هنا www.fmreview.org/ar/issue67
بأربع لغات :العربية اإلنجليزية والعربية واإلسبانية .وستكون النسخ املطبوعة باللغة اإلنجليزية والعربية
ولن تكون بالفرنسية واإلسبانية؛ فرنجو أن يغتنم الق ّراء الن َُّس َخ الشابك ّي َة لهذه الحال.
املحاور ا ُملق ِبلة:

سننرش يف ترشين األول/أكتوبر عدداً فيه محور كبري يف إعامل املَنْع من الخارج ،ومحور صغري (مبشاركة
البحثي) يف شأن التن ُّقل والشبكات يف أحوال التَّهجري املتامدية .وإ ّنا اليو َم فاتحون باب إبداء
مرشوع ترافج
ّ
«تغي ا ُملنَاخ :من ال َعهْد إىل الفعل» .وسرنسل يف أيلول/
االهتامم بعدد آذار/مارس سنة  2022الذي محوره ُّ
سبتمرب دعو ًة إىل املشاركة يف مقاالت عدد متوز/يوليو سنة  2022الذي محوره «توطني إنتاج املعارف» ،ينظر
يف البحوث ومواضع إجرائها ،واألفكار العميقة والتجارب ،وال س َّيام التي يف أكرث األقاليم ُّ
ترضراً بالتَّهجري،
يعب عنها وكيف ُتتَل َّقى وكيف تقدر حقّ قدرها .ف َمنْ شاء التفصيل فلينظره هنا
كيف َّ
.www.fmreview.org/ar/forthcoming
عىل َ
والب َكة
الخ ْ ِي َ َ
ماريون كولدري وألِيس فيليب
ُمح ِّر َرتا نرشة الهجرة القرسية
األمامي:
صورة الغالف
ّ

يو َم ُأ ِخ َذت هذه الصورة يف كانون الثاين/يناير سنة  ،2020يف غر ّيب أوغندا ،كان ا ُملنت ََظ ُر أن يُج َرى املا ُء من الساعة  9صباحاً حتى منتصف
فرتك أفرا ُد املجتمع املح ّ
النهار ثم من الساعة  3مسا ًء إىل الساعة  6مسا ًءَ .
يل عىل العادة أوعية املاء يف ٍّ
صف ينتظرون إتاحة املاء .ولكن يف
هذا اليوم مل يتد َّفق املاء إال بعد الظهر ،وحني تد َّفق كان أهل املجتمع املحيل قد انتظروا أكرث من ثالث ساعات .عىل ّأن ذلك مل يكن غريباً.
وقد قال أهل املجتمع املحيل إنه ليس فيهم مقلقات من جودة املاء ،ولكن من اإلمداد غري املوثوق به وغري املناسب لجميع حاجاتهم .ويف
بعض األحيان يجب عىل العامل عىل موضع املاء أن يقرص ِّ
لكل أرس ٍة وعاءين أو ثالثة حتّى يحصل كل فر ٍد عىل املاء طوال اليوم.
َك ُرولَ ْي موتوري
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ُش ْك َران!
الخارجي يف كل وجه من وجوه عملها .وبعض مصادر التمويل مت ِّولنا متوي ًال سنو ّياً ِق َوام ّياً ُ
لتش َّد
نرشة الهجرة القرسية ُمع ِّو ٌلة عىل التمويل
ِّ
من أز ِر عملنا ،وغريها مت ِّول مواضيع مخصوصة ،ومن مصادر التمويل أيضاً أفراد :ق ّراء ومؤلِّفون يرغبون يف أن يكونوا لعملِ نرشة الهجرة
القرسية داعمنيَ.
إ ّنا ملعرتفون بجميل املذكورين تحت ل َد ْع ِمهم العدد  67من نرشة الهجرة القرسية:
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وص ٍف
تحليل ا ُمل ْن َعز ََلت :إدماج ُس ُبل ِح ْفظ ّ
الصحة العا ّمة من نظاف ٍة وما ٍء عذب َ ْ
صحي يف االستجابة ألزمة التَّهجري
ّ
كالوديو ِدي َ
وإيت ُك ْر ِن ورايَن ش َو ْيت ِزر
ُول وسيد يارس أحمد خان وأنطونيو ُتو ِّرس ْ ِ

ُّ
هجرين
والصف
وجوه
الصحة العا َّمة يف ا ُمل َّ
الصحي ال غنى عنها لتكون َّ
التدخل بالنَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
ُ
ْ
َ
ج ِّيدة .وقد أط ِلق بأخر ٍة «خريطة طريق» تعاونية توصل إىل تحسني إدماج خدمات النَّظافة واملاء ال َعذب
الصحي يف االستجابة لألزمة.
والصف
َّ ْ
ّ

الصحة العا َّمة حني
املهجرون مراراً ألخطار و ُمهدِّدات يف َّ
َيتع َّرض َّ
يرتكون ِش َبا َكهم االجتامعية وسبل معاشهم ومز ِّودي خدماتهم
صحتهم تضعف يف
املهجرون ّأن َّ
وبناهم التَّحتية .وكثرياً ما يرى َّ
َّهجر ل ِق َّلة طعامهم ورشابهم فال تكون تغذيتهم
أثناء رحلة الت ُّ
الصحي ،وكثرياً ما
ف
الص
وخدمات
اآلمن
املاء
ة
كام ينبغي ،ول ِق َّل
َّ
ْ
ّ
ُمتحدِّيات قطاع النَّظافة واملاء
لح ْفظ أساس النَّظافة.
يفتقرون إىل املوارد التي يحتاجون إليها ِ

تقديم الحلول املستدامة عىل غريها ،ومن ذلك الحلول التي تق ِّوي
النظم املحلية والوطنية .وتطلب هذه الحلول تآزراً بني املك ِّونات
والصف
املختلفة –مثل إيصال خدمات النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
الصحي– التي تسهم يف تحقيق نتائج صح َّية مستدامة.
ّ

الصحي
والصف
ال َع ْذب َّ ْ
ّ

يف العقد املايض ،جهد أهل املعونة اإلنسان َّية ُ
حيث استجابوا لحال
الصحة العا َّمة يف طوارئ التَّهجري حتّى يغيثوا وينقذوا األرواح
َّ
وهم يعالجون مع ذلك أسباب األمراض املعدية .وكثرياً ما أخفق
الصحي يف أن يكون له ٌ
شأن
والصف
قطاع النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
عظيم ٌ
فاعل يف اإلسهام يف تحسني النتائج الصح َّية ،فكان له ٌ
شأن
ٌ
ٌ
منسقاً إليصال الخدمات.
كان
إذ
منفعل
ِّ

الصحة العا َّمة تجعل
ولقد
ُّ
املهجرون بعوامل خطر عىل َّ
يختص َّ
املهاجرين قرساً مستضعفني عىل وج ٍه ٍَّ
معي بالنِّسبة إىل الس َّكان
السبيل
ا ُملضي ِفني .وترتبط عوامل الخطر الزائدة هذه
بضيق َّ
ِ
السجالت الصح َّية ،ومبجهول َّية تواريخ التَّمنيع (أي إحداث
إىل ِّ
َّ
السبيل
وضيق
ة
ي
الصح
الرعاية
بخدمات
املعارف
ة
ل
ق
وب
املناعة)،
ِ
َّ
َّ
الصحة العامة بسبب ا ُملتحدِّيات
إليها .وتتفاقم هذه األخطار عىل َّ
املهجرين ،ومنها انتفاء الحقّ يف العمل،
األخرى التي تعرتض َّ
أسباب وجوه القصور هذه كثرية ،منها :التَّعقيد املتزايد
وتقييد التن ُّقل ،وانتفاء التوثيق ،وضيق السبيل إىل الخدمات املالية عىل َّأن
َ
و ُم َّدة حاالت التَّهجري ،والثغرات الكبرية يف التَّنسيق بني قطاعات
واإلسكان واألرض وحقوق املِ ْلك.
الصحة العا َّمة ،واستجابة
املعونة ،والتمويل غري الكايف الستجابة َّ
ُّ
كل عوامل الخطر هذه تنشئ وجو َه َض ْع ٍف تؤدي يف األكرث إىل عد ٍد كث ٍري من الهيئات اإلنسانية لألزمات ،وهو ما ساق إىل
ازدياد االعتالل والوفيات الناجمة عن األمراض املعدية (مثال التَّنافس يف التَّمويل .ولهذه الهيئات جملة من وجوه الوالية،
داخ ُل بعضها بعضاً أحياناً ،وميكن أن تجلب عىل التَّنسيق
ذلك :رضوب العدوى التنفس َّية ،وأم ـراض اإلسهال ،والتِّيف َّية ،قد ُي ِ
الحاالت
ِّيات شديدة .ويضاف إىل ذلكّ ،أن يف
ِ
والحصبة ،والتهاب الكبد) واألمراض املنقولة بناقلٍ (مثل املالريا والتَّعاون ُمتحد ٍ
حاالت ال ُتوا ِفق فيها مجاالت الخربة الجامعية يف هذه َّ
وحمى ال َّ
املنظامت
ضنْك وزِيكَا وداء اللِّيشامن َّيات) 1.ويجلب انتفاء السبل
ٍ
َّ
ْ
ـر
ـ
وال
ب
ذ
ع
ال
واملاء
َّظافة
ن
ال
خدمات
إىل
الصحي املأمونة
ف
حاجات الواقع .وأخرياً ،تتفاقم هذه العوامل بانتفاء أطر عمل
ِ
َ
ْ
ّ
َّ
اإلدارة َّ
كل سن ٍة نحواً من َ 829
ألف وفا ٍة ميكن َد ْفع أسبابها يف واضحة تق ِّوي التعاون ،ميكن أن ُت ْذ ِه َب ما يبذله الفاعلون األفراد
ِّ
كل نواحي العامل ،منها َ 297
عظيم هبا ًء.
يتم لهم خمس من جهد
ألف وفا ٍة ألطفالٍ مل ّ
ٍ
سنني 2.ويؤدِّي ماء الرشب غري املأمون ،وانتفاء املاء الكايف للنظافة
الصف
ئيسة لتقليل
الصحي ،ك ّلها معاً ،إىل نحو هذا ،والتَّدهور
الس ُبل إىل َّ
البيئي ُّ
وتغي ا ُملنَاخ من املتحدِّيات ال َّر َ
الشخصية ،وضيق ُّ
ّ
ّ
 %88من ال َو َف َيات الناجمة عن أمراض اإلسهال3؛ ذلك ّأن اإلسهال انتشار األمراض املعدية .إذ يحتاج قطاع النَّظافة واملاء ال َع ْذب
رئيس يف
السبب معدودٌ ثاين األسباب الرئيسة يف الوفاة
الصحة العا َّمة
الصحي إىل إنشا ِء َف ْهم
والصف
ٌ
عميق للعالقة بني َّ
َّ ْ
وسبب ٌ
ٍ
ّ
4
سو ِء التَّغذية عند األطفال الذين دون الخمس سنني.
جوانب مثل إدارة موارد املياه وسالمة املياه،
والبيئة ،ومن ذلك
ٌ
ومكافحة تل ُّوث الهواء والرتبة ،ومكافحة نواقل األمراض ،ومعالجة
ويستدعي متادي كث ٍري من حاالت التَّهجري التغي َري يف كيفية إيصال األسلحة الكيميائية والتخ ُّلص منها ،وتدبري النُّفايات َ
الخ ِطرة،
الصحة العا َّمة يف الطوارئ املألوفة ،وتشتدُّ الحاجة إىل ومعالجة الفضالت البرشية وتدبريها.
خدمات َّ
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رئيس آخر وهو َن ْق ُص التَّمويل .ففي العقد املايض ،مل
و ُمتح ِّد ٌ
والصف
يزل َن ْق ُص التَّمويلِ املزمنُ يعرتض النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
5
الصحيَّ ،
فتأخرت هذا القطاع كثرياً عن غريه من القطاعات.
ّ
مثال ذلكّ :أن اليمن تعرتضه إحدى أكرث الطوارئ اإلنسانية تع ُّقداً
يف العرص الحديث ،إذ اجتمع عليها ِّ
الح َمة
تفش الكولريا وداء ُ
التاجية (كوڤيد  )19يف آنٍ معاً ،وهذا يستدعي أن تكون خدمات
الصحي يف أساس االستجابة .ومع
والصف
النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
والصف
ّأن هذه الحاجة ب ِّينة ،فإن موارد النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
الصحي يف اليمن آخذ ٌة يف االنخفاض شديداً؛ ففي سنة  ،2020كان
ّ
الصحي  %1.2فقط من َم ْب َلغ
والصف
متويل النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
خصص لالستجابة .وقد ُب ِّينت الواصلة بني االستثامرات
التَّمويل ا ُمل َّ
ْ
الصحي األساس ّية وبني
ف
والص
ب
ذ
ع
ال
واملاء
َّظافة
ن
يف خدمات ال
َّ
َ
ْ
ّ
ال َو ْقع عىل النتائج البيئية والصح َّية العا َّمة ،ومع ذلك ما تزال
الصحي ناقص َة التَّمويل.
والصف
خدمات النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
وإضاف ًة إىل َن ْق ِص التَّمويل ،يعرتض َّ
امت اإلنسان َّي َة تعقيدٌ ال
املنظ ِ
ُّ
ينفك يزيد يف الطوارئ التي تع ِّوق قدرتها عىل إيصال ال َع ْون .مثال
ذلك :أ ّنه بني سنتي  2017و ،2020هُ ِّجر يف جمهورية الكونغو
الدميقراطية أَك ُرث من خمسة ماليني إنسان يف بيئة غري مستق ِّرة
الصحة
مع تهديد ال ِّنزاع املس َّلح إىل جانب كث ٍري من األخطار يف َّ
العامة ،ومنها ِّ
تفش الحمى الصفراء والحصبة والطاعون والكولريا
الح َمة التاجية (كوڤيد  .)19وهذه األخطار
وإيبوال ،وبأخر ٍة داء ُ
إمنا تزيد األعباء املوجودة أص ًال التي يتح ّملها السكان ،مثل ارتفاع
معدالت سوء التَّغذية الحاد وارتفاع معدالت اإلصابة باملالريا.
وح ْسن أحوالهم يف هذه البيئة املع َّقدة
املهجرين ُ
فضامن سالمة َّ
ُمتح ٍّد شديد ،وقد تفاقمت شدّته بسبب الهجامت املبارشة عىل
الفاعلني يف ميدان العمل اإلنسا ّين ،فكان منها أن أخذت بعض
الهيئات َّ
موظفيها ووقفت أعاملها.
والصف
قطاع الصحة قطاعُ النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
وعىل عكس ِ
الصحي اإلنسا ُّين ،فهو غري مجهَّز بعدُ بأنظمة ُمتَّسقة أو فعالة
ّ
ليقاس أو يق َّوم من أنشطته آثارها السبب َّية أو نتائجها أو ما عليها
املؤسسات والهيئات التَّنسيقية إىل املوارد املحتاج
من َو ْقع .وتفتقر َّ
نظام َر ْص ٍد قويّ وتطويره وتوسيعه .وهذا من
إليها يف إنشاء نطاق ِ
ثم يص ِّعب الدعوة الف ّعالة إىل زيادة نفقات النَّظافة واملاء ال َع ْذب
َّ
الصحي يف بيئة متويل تنافسية.
ف
والص
َّ
ْ
ّ

َر ْسمُ خريط ِة طريق

بدأت يف أواخر سنة  2017عملية إدماج ُّ
تدخل النَّظافة واملاء
ُّ
ُّ
وتدخل التَّغذية يف
الصحة
وتدخل
الصحي
ـرف
ال َع ْذب والـ ْ َّ
َّ
ّ
للصحة العا َّمة يف أثناء األزمات اإلنسانية.
استجاب ٍة ف ّعالة وشاملة َّ
وقد ُو ِض َعت هذه العملية ملعالجة ِّ
كل املجاالت ذات الصلة،
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السلوك االجتامعي.
من مرافق الرعاية الصح َّية إىل برامج تغيري ُّ
تسمى
سنني
خمس
ثم ُت ِّوجت بإطالق مبادرة مخصصة مدتها
َّ
َّ
ْ
الصحي يف قضايا
ف
والص
ب
ذ
ع
ال
واملاء
َّظافة
ن
ال
وتنسيق
«إدماج
َّ
َ
ْ
ّ
الصحة العا َّمة» التي يف خريطة طريق قطاع النَّظافة واملاء ال َع ْذب
َّ
الصحي  ،2025-2020التي ستدمج ما أسهم به الفاعلون
ف
والص
َّ
ْ
ّ
العامل ُّيون واإلقليم ُّيون والوطن ُّيون يف ميدان النَّظافة واملاء ال َع ْذب
الصحي.
والصف
َّ ْ
ّ
ويف حزيران/يونيو  ،2017نرشت منظمة أطباء بال حدود تقريراً
يلقي الضوء عىل القيود الرئيسة لقطاع النَّظافة واملاء ال َع ْذب
الصحي يف املعونة اإلنسانية ،ويأيت عىل ذكر الكفاءة
والصف
َّ ْ
ّ
التِّقنية داخل القطاع ،والقدرة التشغيلية عىل االستجابة الرسيعة،
وثقافة ال ِّرضا عن النفس .وطالب التَّقري ُر ال ِقطاعَ بإزالة « ُم ْن َعزَالت»
الصحي يف االستجابات اإلنسانية،
والصف
النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
والنظر إىل ما بعد َط ْور الطوارئ ،وتوضيح الروابط بني النَّظافة
والصف
الصحي وبني الحصائل الصح ّية 6.ووجد
واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
التقرير ّأن االستجابات الطارئة دون الدرجة املثىل يف أزمات الصحة
العامة (مثل ِّ
تفش الكولريا يف هايتي والصومال ونيجرييا ،وأزمة
إيبوال يف غرب إفريقيا وجمهورية الكونغو الدميقراطية) تلقي
والصف
قطاع النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
بظالل من الشك عىل كفاءة ِ
الصحي يف املعونة اإلنسانية وقدرته عىل إيصال استجاب ٍة إنسان ّية
ّ
الصحي
والصف
ف ّعال ٍة كافي ٍة تأيت يف وقتها للنَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
الصحة العامة .مثال ذلك :أنه عندما حدثت إحدى أسوأ
يف طوارئ ّ
حاالت ِّ
تفش الكولريا املسجلة يف اليمن ،مل يتمكن إال عدد ج ّد
ْ
الصحي
ف
والص
ب
ذ
ع
ال
واملاء
َّظافة
ن
ال
ميدان
يف
الفاعلني
قليل من
َّ
َ
ْ
ّ
َ
ُّ
السبب يف ذلك انتفاء
(وبعض
الحادة
الطوارئ
ر
و
ط
يف
ل
التدخ
من
ْ
َّ
السبيل إليه وأيضاً بسبب انتفاء القدرات التشغيلية واإلمدادية)،
هذا مع من ِّو عدد الفاعلني يف ِّ
كل نواحي العامل.
ويف ترشين األول/أكتوبر  ،2017دعت مجموعة النَّظافة واملاء
الصحي املشرتكة بني الهيئات –وهي مجموعة
والصف
ال َع ْذب َّ ْ
ّ
غري رسمية ُألِّفت يف التسعين َّيات من أكرب َّ
منظامت النَّظافة
الصحي– ومجموعة النَّظافة واملاء ال َع ْذب
والصف
واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
أصحاب املصلحة ال َّرئيسني والهيئات
الصحي العامل ّية َد َعتَا
والصف
َ
َّ ْ
ّ
ْ
الصحي إىل
ف
والص
ب
ذ
ع
ال
واملاء
َّظافة
ن
ال
َان
د
ي
م
يف
ئيسة
ال َّر
َّ
َ
ْ
َ
ْ
ّ
ورش ٍة مدَّتها يومان لتعيني ا ُملتحدِّيات والفرص يف القطاع .وصاغت
ُ
الت
أساس خريطة طريق -2020
َّوصيات النَّاشئ ُة عن الورشة 7هذه َ
رسمي .وأجرت َمجموع ُة النَّظافة واملاء
ري
غ
ه
وج
عىل
2025
ٍ
َ
ٍّ
الصحي العامل ّي ُة تحلي ًال شام ًال بعد ذلك ودفعته
والصف
ال َع ْذب َّ ْ
ّ
إىل رشكائها سنة  .2019وفيام يرتبط باالجتامع السنوي الذي
الصحي العامل ّية،
والصف
تعقده مجموعة النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
نظمت هي ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسف) واجتامعاً

5
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مع ُمد ِّبري الطوارئ يف أكرب  15هيئة دولية معنية بقطاع النَّظافة
الصحي من أجل إطالق خريطة طريق قطاع
والصف
واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
الصحي بني  2025-2020رسم ّياً.
ف
والص
ب
النَّظافة واملاء ال َع ْذ
َّ
ْ
ّ

التَّأييد وابتداء التَّطبيق

ملّا كانت أوائل سنة َّ 2020متت وثيقة خريطة الطريق للنَّظافة
الصحي .ويتضمن ثالث ركائز وظيفية:
والصف
واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
القدرة والتَّنسيق والتَّمويل ،مع ثالثة محاور تشغيلية .أ َّولها حاجة
الصحي إىل تقديم استجاب ٍة
والصف
قطاع النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
إنسانية ف ّعالة (وقدرته عىل تقدميها) تقيض الحاجات املنقذة لحياة
ِّ
املترضرين يف نطاق واسع وبتأثري ،ويشار إىل هذا املحور أيضاً باسم
ْ
الصحي من أجل البقاء يف قيد
ف
والص
ب
ذ
ع
ال
واملاء
َّظافة
«الن
َّ
َ
ْ
ّ
ئيسة لخريطة الطريق يف النَّظافة واملاء
ر
ال
األهداف
وأحد
الحياة».
َّ َ
الصحي هو أن ُيض َمنَ بحلول سنة ْ 2025أن ُتد َم َج
والصف
ال َع ْذب َّ ْ
ّ
الصحي اإلنسانية إدماجاً
ْ
ف
والص
ب
ذ
ع
ال
واملاء
َّظافة
استجابات الن
َّ
َ
ْ
ّ
دخ َل يف األطر والربامج التشغيلية للصحة العامةْ ،
منهج ّياً و ُت َ
وأن
تدفعها نتائج الصحة العامة.
كل منها ٌ
وهناك سبع عرشة مبادر ًة إسرتاتيجية ،يرأس ّ ً
هيئة واحدة
أو أكرث من الهيئات الرائدة ،ستُخ ِر ُج خريطة طريق النَّظافة
الصحي ،وتتشارك يف أعامل التَّنفيذ .ويف
والصف
واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
كانون الثاين/يناير  ،2021وافق جميع مد ِّبري الطوارئ الخمسة
والصف
عرش رسم ّياً عىل خريطة طريق النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
الصحي ،مؤ ِّكدين التزامهم باملساهمة يف خطة تنفيذها ودعمها.
ّ
عط َيت األولوية لعدد من املبادرات حتّى ُيب َتدَأَ بتطبيقها،
وقد ُأ ِ
والصف
ومنها «مبادرة  :3.3تكامل وتنسيق النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
الصحي يف مسائل الصحة العامة» .وهي مبادرة من خريطة طريق
ّ
الصحي دائرة حول الصحة العامة
والصف
النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
مدتها خمس سنني ،تهدف إىل تعيني الثغرات املوجودة وزيادة
تحليل املتحدِّيات من أجل التَّنسيق الف ّعال بني هذه القطاعات.
وبنا ًء عىل هذا التحليل والدروس املستفادة بالربامج األخرى ذات
الصلة (منها عىل سبيل املثال آليات التَّنسيق الوطنية) ستضع
إرشادات
الهيئات الرائدة لهذه املبادرة
اءات لتشغيلٍ
وأدوات وإجر ٍ
ٍ
ٍ
موحد بني القطاعات ،حتّى َ
تنشأَ بيئة مواتية لطريقة مقارب ٍة ج ِّيدة
َّ
التَّنسيق الستجابات طوارئ الصحة العا ّمة .وستنرصف األطوار
األخرية من الخطة إىل قامئة املسالك والفرص البتداء إعاملِ األدوات
َّنسيق مع السلطات
وتجريبها يف املنصات ذات الصلة باألمر ،وللت ِ
املحلية .ويف الوقت نفسه ،ستقام ٌ
جملة من األدلة لتثبيت املنارصة
وجلب املال.
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كيف ّي َة توثيق االستعامل املنهجي ملعطيات علم األوبئة
ومعطيات البيئة ،وذلك لتحسني ال َق ْص ِد يف استجابات النَّظافة
الصحي يف حاالت الطوارئ
والصف
واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
وكيف ّي َة إنشاء بروتوكول للتصميم والتوثيق املنهجي الستجابات
الصحي اإلنسانية بنا ًء عىل
والصف
النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
الحصائل الصحية ،ومن ذلك ال َو ْق ُع عىل النفوس التي ُت ْنقذَ
وتقليل عبء املرض
وكيف ّي َة توسيع قدرة القطاع عىل معالجة أخطار الصحة البيئية
ووق ِعها
وكيف ّي َة تعزيز إدارة املجتمع املح ّ
يل البني َة التحتية للنَّظافة
الصحي املرتبطة مبرافق الرعاية الصحية
والصف
واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
واملراكز التي تركز عىل التغذية لضامن التزامها الح َّد األَ َ
دن
الصحي ،وتوسيع
والصف
من معايري النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
استعامل الخدمات ،وتحسني إتاحة النَّظافة واملاء ال َع ْذب
الصحي عموماً
والصف
َّ ْ
ّ
َ
وكيف ّية تقوية املشاركة واإلسهام مع نظام املجموعات الصحية
لألمم املتحدة
وكيف ّي َة تعزيز وتقوية الرشاكات التي تدعم طرائق املقاربة
الشاملة وتدفعها
وتوسيع
وكيف ّي َة إنشا ِء روابط مبا يبذل من جهد يف املنارصة،
ِ
نطاق وجوه ُّ
التدخل.
هذا ومع ِع َظ ِم الجهد الذي تبذله بعض الهيئات الرئيسة لضامن
انتظام إدماج ُّ
الصحي يف
والصف
تدخالت النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
حتاج إىل كث ِري عمل.
إسرتاتيجيات االستجابة للصحة العامة ،ما يزال ُي ُ
نجاح تنفيذ األعامل املنبثقة عن هذه املبادرة طريق َة
إذ يستدعي ُ
مقارب ٍة شامل ًة مبشاركة َن ِش َطة للمزاولني امليدان ِّيني واألكادمييني
ِّ
املترضرة.
واملهجرين واملجتمعات
والسلطات الحكومية واملانحني
َّ
فباستنجاح االستجابة للصحة العامة ومكاملتها ميكن أن يقلل أهل
املعونة اإلنسانية أخطار الصحة العامة والعواقب البيئية الضا ّرة
املهجرين يف ِّ
كل نواحي العامل.
ملاليني الناس َّ

كالوديو ِدي َ
ُول c.deola@savethechildren.org.uk

الصحي
والصف
رئيس يف شؤون النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ٌ
ناصح ٌ
ّ
اإلنسانية ،من منظمة إنقاذ الطفل

سيد يارس أحمد خان

syahmad@InternationalMedicalCorps.org.uk

وتشمل الجوانب املع ّينة التي سينظر فيها داخل هذه املبادرة
الصحي العاملية،
والصف
ناصح يف شؤون النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ٌ
ّ
ما ييل:
من منظمة فيالق الرحمة الدولية
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أنطونيو ُتو ِّرس atorres@iom.int

الصحي العاملية،
والصف
منسقٌ لشؤون النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ِّ
ّ
من ّ
املنظمة الدولية للهجرة
إيت ُك ْر ِن kearney@unhcr.org
ِْ

َّ
الصحي،
والصف
رئيس يف شؤون النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
موظ ٌف ٌ
ّ
يف مفوض َّية الالجئني
رايَن ش َو ْيت ِزر vivevitu@gmail.com

َّ
والصف
رئيس سابقٌ يف شؤون النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
موظ ٌف ٌ
الصحي ،يف مفوض َّية الالجئني
ّ
UNHCR (2014) Global Strategy for Public Health 2014–2018 .1
الصحة العا َّمة )2018-2014
(اإلسرتاتيجية العاملية يف َّ
bit.ly/UNHCR-PublicHealth-2014-18
’WHO (2019) ‘Drinking-water .2
(ماء الرشب) www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water

7

www.fmreview.org/ar/issue67
Prüss-Üstün A and WHO (2008) Safer water, better health: costs, .3
benefits and sustainability of interventions to protect and promote health
صحتكُ :ك َل ُف وجوه التدخُّ ل وفوائدها واستدامتها يف حامية
(ارشب ما ًء مأموناً تحسن َّ
الصحة وتقويتها) https://apps.who.int/iris/handle/10665/43840
َّ
’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
الصحي يف املعونة اإلنسان ّية يف نطاق
والصف
(إيصال خدمات النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
واسع يف ِّ
كل زمانٍ ومكان :خريطة طريق ملا بني سنة  2020و)2025
bit.ly/WASH-roadmap
MSF (2017) The Evolution of Emergency WASH in Humanitarian Action .6
الصحي يف العمل اإلنسا ّين)
والصف
(نشوء طوارئ النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
bit.ly/WASH-MSF-2017
‘Where now for the Water, Sanitation and Hygiene sector’s response .7
)in emergencies?’ Inter-Agency WASH Group (2017
الصحي من الطوارئ اآلن؟)
والصف
(أين موقع استجابة قطاع النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ

التَّعاون ساعة األزمة :دراس ُة حال ٍة من املكسيك

َغ ِ ْب َي ْيل ُلو

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

الح َمة التاجية (كوڤيد  ،)19كانت عملت مفوض َّية أن الجهد املبذول يف مساعدة طالبي اللجوء والالجئني يجب أن
قبل ظهور داء ُ
الالجئني عدداً
َ
املؤسسات العامة.
ْم
ع
د
ه
ق
ف
ا
ر
ي
املكسيك
يب
جنو
من
تاباتشوال
مدينة
يف
السنني
من
َ
ِّ
ُ
ُ
ِ
َّ
عىل طرق للدخول مع السلطات الصحية املحل ّية يف تحسني إيصال
الس َكن
الخدمات الصحية إىل طالبي اللجوء والالجئنيّ .ثم أجرب ظهور َّ
الح َمة التاجية (كوڤيد  ،)19كانت إحدى الطرق
الجائحة يف تاباتشوال يف آذار/مارس  2020كال الطرفني عىل تكثيف عندما هَ َج َم داء ُ
األوىل التي متكنت بها مفوض َّية الالجئني من العمل مع السلطات
هذا التعاون.
الصحية املحلية منرصف ًة إىل فندقٍ يف تاباتشوال ذو ميزان ّية محل ّية.
تقع تاباتشوال عىل ُب ْع ِد نح ٍو من  30كم من الحدود بني البلد ومنذ سنة  ،2016تستأجر مفوض َّية الالجئني ُغ َرفاً يف فندق خاص
وغواتيامال ،وهي البوابة الرئيسة إىل املكسيك للمهاجرين مؤ َّل ٍف من  80غرفة ،متّخذ ًة إ ّياه مأوىً بدي ًال لطالبي اللجوء
ئيسة يف املدينة ،أو
وطالبي اللجوء والالجئني الذين يسافرون ب ّراً من أمريكا الوسطى والالجئني ،تستعمله حني متتلئ املالجئ ال َّر َ
والجنوبية ،وهذا إمنا يجعلها بقع ًة إسرتاتيجية إلعانة املحتاجني تستعمله يف إيواء ُ
األ َس التي لها أطفال والذين بهم حاجات
إىل الحامية الدولية .ومن بني  41223طلب لجوء تل ّقتها لجنة حامئية أو أمنية مع ّينة .وكث ٌري من األفراد الذين ُي ْؤ َو ْو َن يف الفندق
3
مساعدة الالجئني يف املكسيك ( )COMARسنة ُ ،2020س ِّجل أكرث هم من طالبي اللجوء الذين ُخ ِّل سبيلهم من مركز َح ْجز الهجرة.
من  %60منها يف والية تشياباس ،أكرثها يف تاباتشوال 1.ومع ذلك،
فتشياباس هي أيضاً إحدى الواليات التي تحتل املرتبة الدنيا يف وحين بـدأت الجائحـة ،ع َّلقـت معظـم املالجـئ يف تاباتشـوال ويف
ا ُمل ِشريات االجتامعية واالقتصادية ،إذ أكرث من  %76من س ّكانها جميـع نواحـي جنـو ِّيب املكسـيك أعاملهـا أو َو َق َفتهـا عن اسـتقبال
فقراء 2.والفرص االقتصادية والخدمات العامة قليلة ،وهذا يعني القادمين .ويف هـذا السـياق ،تزايـدت عنـد مفوض َّيـة الالجئين
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أهم ّيـة ضمان وصـول طالبي اللجـوء والالجئني إىل مـكان آمن من ذلـك ،قدَّمـت السـلطات الصحيـة املحليـة الدعـم يف تعقيـم مـاء
أجـل اتبـاع توصيـة الحكومـة «بلـزوم البيـت» .فـزادت مفوض َّيـة الفنـدق بالكلـور.
الالجئين عـدد الغرف التي اسـتأجرتها يف الفنـدق ،وجعلتها متاحة
ِّ
خدمات ال ِّرعاية الصحية األولية
لـكل طالبـي اللجـوء والالجئين املحتاجين إىل سـكن مؤقـت.
يف تاباتشـوال ،سـاعدت مشـاركة مفوض َّية الالجئني مع السلطات
وأمـا السـلطات الصحيـة املحلية فـكان ذلك مفيداً لهـا من وجوه .الصحيـة املحليـة يف ضمان أن يقـدر طالبـو اللجـوء والالجئـون
إذ ك ِّلفـت مبعالجـة حـال َّ
باملجـان
املرشديـن يف تاباتشـوال ،ومتكنـت مـن على الوصـول إىل خدمـات الصحـة العامـة األساسـية ّ
إحالـة طالبـي اللجـوء والالجئين َّ
املرشديـن إىل املـأوى يف الفندق .مـا دامـوا يقدمـون يبرزون وثائـق هويـة صـادرة عـن لجنـة
فق َّلـل عدد األشـخاص يف الشـوارع َخ َطـ َر اإلصابة بني ّ
عامـة الناس .مسـاعدة الالجئين يف املكسـيك أو عـن سـلطات الهجـرة ،وهـو
رمـز فريد لتسـجيل السـكان 4وإثبات مكان إقامتهـم .وهذا أمر
ورسعـان مـا توسـعت اإلحـاالت لتشـمل طالبـي اللجـوء والالجئني عظيـم الشـأن بالنسـبة إىل أنـه يف بعـض املـدن األخرى مـا يزال
الح َمـة التاجيـة (كوڤيـد  )19أو ثبتـت طالبـو اللجـوء والالجئون يواجهون متحدِّيـات يف أخذ العالج يف
الذيـن إمـا تعرضـوا لـداء ُ
إصابتهـم ولكـن مل تظهـر عليهـم أعـراض خطيرة تسـتدعي دخول مرافـق الصحـة العامة.
الح ْجـر
املستشـفى .فـكان الفنـدق مكانـاً ميكنهـم فيـه دخـول َ
الصحـي أو عَـز َْل أنفسـهم ،وهو أمـر مل تتمكن السـلطات الصحية ولكـن مـع وصـول الجائحـة إىل ذروتهـا األوىل يف املكسـيك بين
ّ
املحليـة مـن إتاحتـه لهـم .وهنـاك راقـب املـرىض َّ
طبيـب نيسـان/أبريل وأيلول/سـبتمرب  ،2020كانـت خدمـات الصحـة
كل يـوم
ٌ
الح َمـة العامـة ُتع َم ُ
ـل بأكثر من طاقتها .ومـع تحويل السـلطات وجه َة
اسـتأجرته مفوض َّيـة الالجئين خصوصـاً لالسـتجابة لـداء ُ
التاجيـة (كوڤيـد  ،)19مـع إجراء األطبـاء من نظام الصحـة العامة املـوارد بغيـ َة إعطـاء األولويـة للرعايـة الطارئـة ،عُ ِّلقـت معظـم
فحوصـاً دوريـة إمـا بحضورهـم شـخص ّياً أو بالهاتـف .وأمضى خدمـات الرعايـة األوليـة املقدمـة يف املراكـز الصحيـة املحليـة.
كثير مـن طالبـي اللجـوء والالجئني،
جميـع املصابين بـداء ُ
تأثير ٌ
الح َمـة التاجيـة (كوڤيـد  )19الذيـن ُأحي ِلوا فـكان لذلـك ٌ
كبير يف ٍ
الح ْجـر الصحـي وال َعـزْل من غري مشـكالت كبرية الذيـن ص َّعبـت عليهـم ِشـ َب ُ
اك دعمهـم االجتامعـي القليلـة
إىل الفنـدق مـ ّد َة َ
تحم َ
ـل كلفـة الرعايـة الصحيـة
اليسيرة
االقتصاديـة
ومواردهـم
غريهـم.
إىل
منهـم
للفيروس
معـروف
ومـن غير انتقـالٍ
ُّ
الخاصـة .وأمـر مهـم آخر ،وهـو تعليق عمل الخدمـات الصحية
ّ
ويف حزيران/يونيـو ومتوز/يوليـو مـن سـنة  ،2020مـع ارتفـاع عدد السـابقة للـوالدة فلـم يكـن بإمـكان الحوامـل الحصـول على
يحـت ٌ
غرفـة ووجبات الرعايـة الطبيـة إال قبـل وقـت قصير مـن الـوالدة أو يف حالـة
حـاالت داء ُ
الح َمـة التاجيـة (كوڤيـد ُ ،)19أ ِت َ
باملجـان يف جنـاح منفصـل مـن الفنـدق ملوظفـي الصحـة يف حـدوث طارئـة مـن الطـوارئ.
ّ
الح َمـة التاجية
الصفـوف األماميـة الذيـن يخدمـون يف منشـأة داء ُ
(كوڤيـد  )19ال َّرئيسـة يف املدينـة .فأعـان ذلـك العاملين الصح ِّيين ونتيجـة لذلـكَ ،و َج َب أن يرتقي َش ُ
ـأن طبيـب مفوض َّية الالجئني
على تجنُّـب العـدوى املحتملـة بين أهـل بيتهـم .وعىل وجـ ٍه غري رسيعـ ًا ليشـمل إدار َة عيـاد ٍة يف الفنـدق لتقديـم رعايـة صحيـة
باملجـان لطالبي اللجـوء والالجئني ،وفيهم الذيـن مل ُيؤ َو ْوا
مبارش أكسـب االتصـال اليومي بني العاملين الصح ِّيني يف الصفوف أوليـة ّ
نظـر فريد ًة لتنظر يف الفنـدق .وقـد تلقـى مـا يصل إىل  45فـرداً يف األسـبوع عناية
األماميـة وبين مفوض َّية الالجئني أكسـبها وجه َة ٍ
منهـا وتـرى كيـف كانـت االسـتجابة للجائحة َّ
طبيـة ،مـع إعطـاء األولويـة للرعاية السـابقة للـوالدة للحوامل.
تتكشـف.
وأيضـاً اسـتقبلت العيـادة عـدداً كثيراً مـن األطفـال الذيـن
ولكي يقـدم الفندق هذه الخدمـات تقدمياً آمناً ،أنشـأت مفوض َّية يعانـون اضطرابـات الجلـد والتهابات املسـالك البولية واملصابني
الح َمـة التاجية بأمـراض مزمنة.
الالجئين إجـراءات التشـغيل القياسـية يف زمن داء ُ
(كوڤيـد  )19لعملهـا يف الفنـدق خصوصـاً .فاسـتوعبت هـذه
اإلجـراءات جوانـب مثـل املناطـق املنفصلـة ملل َّفـات التَّعريـف ودعمـت السـلطات الصحيـة املحليـة هـذه املبـادرة بإدراجهـا
والحاجـات املختلفـة ،وإتاحـة عنـارص مـن مـواد التَّنظيـف إىل يف نظـام املراقبـة الصحيـة املحلي وإتاحـة بعـض املسـتلزمات
َ
وصـول
الهواتـف املحمولـة وأرقـام الطـوارئ .وقـد ُأط ِل َـع طالبـوا اللجـوء الطبيـة واألدويـة ريثما تنتظـر مفوض َّيـة الالجئين
الح َمـة التاجيـة (كوڤيـد  ،)19مشترياتها .وأهـم مـن ذلـكّ ،أن العالقـة القويـة التـي أقامتهـا
والالجئـون على آخـر تطـورات داء ُ
ضت به .و ُد ِّر َب جميـع َّ
ومـن ذلـك الخدمات التـي ُأ ِ َّ
املوظفني عىل مفوض َّيـة الالجئين بينهـا وبني السـلطات الصحيـة املحلية تعني
الح َمـة التاجيـة (كوڤيـد  .)19إضافـ ًة إىل ّأن لـدى مفوض َّيـة الالجئين خـط مبـارش إلحالـة الحـاالت التـي
تدابير الوقايـة مـن داء ُ
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هذا الفندق يف تاباتشوال أصبح مأوى لطالبي اللجوء والالجئني يف زمن الجائحة العامل ّية.

تسـتدعي رعايـة طبيـة متخصصـة إىل منشـأ ٍة مـن منشـآت األمـد ،فلهـا عنـد مفوض َّيـة الالجئين اليـوم مـأوىً يف ضواحـي
الصحـة العامـة ،مـع إتاحـة سـلطات الهجـرة وسـائل النَّقـل يف تاباتشـوال ُتنْـ ِز ُل فيـه طالبـي اللجـوء والالجئين.
حـاالت الطـوارئ.
ويف حين أنـه مـن املناسـب ،ورمبا من الضروري ،تقديـم خدمات
هـذا ،وقد اسـتُك ِم َلت الخدمـات الصحية التـي تقدمها مفوض َّية الرعايـة الصحيـة األوليـة تدبيراً مؤقتـاً يف الطـوارئ ،ال ينبغـي
بربنامج املسـاعدة النقدية السماح بتحويلهـا إىل خدمـة موازيـة .فبتقديـم االستشـارات
الالجئين والسـلطات الصحية املحلية
ِ
التابـع ملفوض َّيـة الالجئين ،الـذي دعـم طالبي اللجـوء والالجئني الطبيـة يف الفنـدق ،تقصـد مفوض َّيـة الالجئين إىل إتاحـة أعلى
ب َد ْفـع أمثـان األدويـة والفحـوص الطبيـة التـي مل تكـن متاحـ ًة َجـ ْو َد ٍة ممكنـة مـن الرعايـة يف هـذه األحـوال .ولكـن مـع ِق ّلـة
يف عيـادة الفنـدق أو يف منشـأة الصحـة العامـة 5.كما زادت خدمـات الصحـة العامـة التـي تتعـرض لضغـوط زائـدة بسـبب
مفوض َّيـة الالجئين ت ُّربعهـا باملعـدات الطبيـة للمرافـق الصحيـة الجائحـة ،وجـب أن يـؤدِّي ذلـك إىل التفـاوت بين الخدمـات
َ
املحليـة ،وهـو مـا يضمـن أن تفيـد املسـاعدة
السـكان املحليني املتاحـة يف املرافـق العا ّمـة والخدمـات التـي تقدمهـا مفوض َّيـة
أيضاً .
الالجئين .وقـد أصبح هذا التفـاوت واضحاً مع انتهاء االستشـارات
فعبر بعـض طالبي اللجـوء والالجئني
الطبيـة املقدمـة يف الفنـدقَ َّ .
الدروس املستفادة
عـن خيبـة أملهـم ،قائلني إنهـم يفضلون االسـتمرار يف تلقي العالج
بـدأ الفنـدق مـأوىً ولكـن ُك ِّي َ
ـف بوجـوه اسـتعامل مختلفـة يف يف عيـادة الفنـدق ال يف املرافـق الصحيـة املحليـة .ومـع ذلـك ،مـا
يبين بعـض الطـرق املختلفـة التـي كان للسـلطات املحليـة قـوة َد ْف ٍـع تذكـر إلدراج طالبـي اللجـوء
أثنـاء الجائحـة ،وهـذا إمنـا ِّ
ميكـن بهـا اسـتعامل أمكنـة ليـس لهـا بقطـاع الصحـة صلـة يف والالجئين يف خدمـات الصحـة العامـة مـع تة ّقـع السـلطات ّأن
ُّ
التدخلات القصيرة املـدى يف
الصحـة العا ّمـة سـاع َة األزمـة .مفوض َّيـة الالجئين سـتقيض هـذه الحاجـات .ومهما يكـن األمـر،
ّ
وميكـن أن تكـون مثـل وجـوه التك ُّيـف هـذه قابلـ ًة للتطبيق يف فليـس مـن االسـتعامل الف ّعـال للمـوارد ْأن تسـتم ّر مفوض َّيـة
ُ
حيـث تكـون الخدمـات
حـاالت األوبئـة أو الجوائـح أو يف غريهـا مـن أزمـات الصحـة الالجئين يف تقديـم الخدمـات الصحيـة
ً
العامـة مثـل كـوارث الطبيعـة .ولكـن ميكـن أن تكـون كلفـة
أصلا .ومـا أبرزتـه التجربـة يف فنـدق تاباتشـوال هـو ّأن تقديـم
اسـتئجار املـكان عاليـة .فمـع ّأن الفنـدق الـذي تسـتعمله خدمـات الرعايـة الصحيـة ا ُملعينَـة ينبغـي أن يبقـى مـ ّد ًة مح َّدد ًة
مفوض َّيـة الالجئين يف تاباتشـوال يك ِّلـف 9
سـياقات محـدَّد ٍة حين تسـتدعي حاجـات الصحـة العامـة
دوالرات أمريكيـة ويف
ٍ
ٍ
ُّ
مـرور
مـع
املرتاكمـة
فقـط للغرفـة يف الليلـة ،6تجعـل الكلفـة
قريب معرفة وقـت تقليل األعامل
األهمية
ومـن
ـل.
التدخ
مبـكانٍ
ٍ
الزمـن قابليـ َة التطبيـق قصيرة املـدّ ة .وأمـا الحاجـات الطويلـة والتث ُّبـت مـن وجـود إستراتيجي ٍة للخـروج مـن البـدء.
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ب َي ْيل ُلو lowg@unhcr.org
وأمـا طالبـوا اللجـوء والالجئـون يف تاباتشـوال ،فقـد صـار وصولهم َغ ِ ْ
َّ
إىل الخدمـات الصحيـة اليـو َم َ
موظف ُة شؤون ميدانية يف مفوض َّية الالجئني يف تاباتشوال
للحـدْس يف
أكثر ثباتـاً وقابليـة َ
مسـتقبله ،وهـذا ُي ِري تقدُّ مـاً كبرياً يف حامية السـكان عموماً
ومن
.
COMAR .1
غري املسـتبعد أن يسـتمر التعاون الوثيق الذي نشـأ يف جائحة داء www.gob.mx/comar/articulos/la-comar-en-numeros-271284?idiom=es
الح َمـة التاجيـة (كوڤيـد  )19إىل مـا بعـد الجائحـة .ففـي األوقات  .2أحدث املعطيات ترجع إىل سنة  ،2018من املجلس الوطني لتقويم التنمية االجتامعية
ُ
bit.ly/CONEVAL-data-2018
َ
تقوية
إىل
الجهـد
بذل
ف
صر
ي
أن
ينبغي
األزمـات،
من
تخلـو
التـي
ُ
َ
ْ
 .3يقع يف تاباتشوال ِس ْغ ُلو الواحد والعرشين ( ،)Siglo XXIوهو مركز َح ْج ٍز يديره املعهد
الخدمـات الصحية بالدعـم
ّ
التقني وبناء القدرات ،وباالسـتثامرات الوطني للهجرة .ثم إنّه أحد أكرب املراكز يف أمريكا الالتينية ،إذ يسع  960محجوزاً.
يف البنيـة التحتيـة واملعـدات واإلمـدادات .ومـا دامـت مفوض َّيـة  .4هو رقم هوية تصدره الحكومة.
املوسع الذي
الالجئين مسـتمرة يف الحصـول على املـال ،ميكـن أن تقـ ِّد َم الدعم  .5املعونة النقدية يف الحاجات الصحية هي جزء من برنامج املعونة النقدية َّ
ّ
تقيمه مفوض َّية الالجئني يف املكسيك ،وهو يعني عىل استيعاب نفقات املعيشة للمع َّوقني
املـاديّ إىل النظـام الصحـي املحلي ،مـع االعتماد على السـلطات من ذوي االحتياج.
املحليـة للحصـول على املدخلات التقنيـة واملسـاعدة التقنيـة .6 .تسع الغرف من الناس ما بني الفردين والعرشة أفراد ،وكلفة الغرف كلها سواء.
وسيسـتمر الطرفـان يف االسـتفادة مـن انتظـام التَّنسـيق وتبـادل
املعلومات.

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

جون آ ِلن و َك ُرو َل ْي موتوري

َ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.

ُت ِض ُ
يــف أوغنــدا مــن الالجئــن مــا يقــدَّ ر بنحــو مليــون خدمــات امليــاه ،مــن حيــث موضــع وجودهــا وقــدرة النــاس
وأربعــة أعشــار مــن املليــون ،معظمهــم مــن جنــوب عــى دفــع رســومها.
الســودان وجمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة .ولتحســن
االســتدامة عــى املــدى البعيــد ،بــدأت وزارة امليــاه والبيئــة فأجــرت منظمــة ُأكســ َفام دراســة يف ســنة  2020ركــزت
يف أوغنــدا ومفوض َّيــة الالجئــن يف َن ْقــلِ إدارة مخططــات عــى عــدد مــن جوانــب َن ْقــل املرفــق :االقتصــاد ومشــاركة
اإلمــداد باملــاء إىل مرافــق امليــاه يف البلــد .فاملســؤول اليــو َم املجتمــع املح ـ ّ
ي والحوكمــة واملحاســبة 1.تضمنــت الدراســة
ُ
خبيــن
مل
ا
مــع
ومقابــات
الســابقة،
للدراســات
عــن إتاحــة خدمــات امليــاه الجئــن يف أوغنــدا وللمجتمعــات مراجعــ ًة
ِّ
ّ
ئيســن ومناقشــات ِفر َقــة الرتكيــز التــي دارت يف أوغنــدا
ا ُمل ِضي َفــة املجــاورة هــو الهيئــات اإلنســانية
(املنظــات غــر ال َّر ِ
الحكوميــة يف األكــر) .وكان بعــض ذلــك أن ا ُّت ِفــقَ عــى يف كانــون الثاين/ينايــر وشــباط/فرباير  ،2020وركــزت
البــدء يف فــرض رســوم عــى امليــاه يف مســتوطنات الالجئــن .عــى أربعــة مســتوطنات لالجئــن يف أطــوار مختلفــة مــن
ال َّن ْقــل :رواموانجــا وكيــاكا الثانيــة يف وســط غــر ّيب أوغنــدا،
وتركــز الجهــود التــي يبذلهــا اليــوم الفاعلــون يف قطــاع ومســتوطتي راينــو وإمفيبــي يف منطقــة غــرب النيــل
النَّظافــة واملــاء ال َع ْ
الصحــي عــى جملــ ٍة الفرعيــة .فظهــرت عــدة وجــو ٍه للتَّحســن ،ميكــن أن تــؤدي
والــرف
ــذب
َّ ْ
ّ
مــن الجوانــب ،منهــا تحســن أنظمــة اإلمــداد باملــاء قبــل إىل َن ْقــلٍ أكــر إنصافــاً وإســهاماً وفعاليــ ًة يف آخــر املطــاف.
تســليمها ،وتعيــن الرســوم التــي ميكــن للمســتعملني الالجئــن
السياق واحتامل الخطر
دفعهــا ،وبنــاء قــدرات مرافــق امليــاه اإلقليميــة (املعروفــة ِّ
الجا ِم َعــة) .ومــع ذلــك ،هنــاك مخــاوف مــن كان الالجئــون يف رواموانجــا وكيــاكا الثانيــة عمومــاً عــى
باســم الهيئــات َّ
أن االنتقــال يف هيئتــه الحاليــة ميكــن أن يزيــد انتفــا َء العــدل درايــة بالرســوم املفروضــة عــى مســتعميل امليــاه ،ومــع
واإلنصــاف ،ويــؤدي إىل ع َْجــز وصــول املســتضعفني أص ـ ًا إىل ذلــك هــذا املفهــوم جديــداً يف منطقــة غــرب النيــل الفرعيــة.
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قــال معظــم الالجئــن (يف كلتــا املنطقتــن) إنهــم ســيدفعون
الرســوم إن كانــت الخدمــات عاليــة الجــودة ،أي إن كانــت
امليــاه الصالحــة للــرب متاحــة يف جميــع األوقــات يف
صنبــو ٍر قريــب ،مــع وقــت انتظــا ٍر قليــل ،وإن كانــت لهــم
فــرص توصلهــم إىل ســبل املعــاش ليزيــدوا َدخْ َلهــم .ولكــن
قــال ممثلــو الالجئــن يف غــرب النيــل ّ
إن الفــرص إىل ســبل
املعــاش كانــت قليلــة .وقــد ُق ِس ـ َمت تفضيــات املجتمعــات
املحليــة فيــا يتعلــق بتل ّقــي ال َّن ْقــد أو قســائم امليــاه (عــى
الســنِّ والجنــس
افــراض وفــرة املــال أليٍّ منهــا) عــى أســاس ِّ
والخطــوط الجغرافيــة .وكان االتجــاه ال َّرئيــس الــذي ظهــر
هــو تفضيــل ال َّن ْقــد عنــد غالبيــة طفيفــة مــن الرجــال ،إذ
قالــوا إنــه أفضــل عندهــم لتعــدُّ د وجــوه اســتعامله ،وأمــا
النســاء َّ
وجدْ َنــهُ مــن
ففض ْلــنَ كثــراً القســائم لســوء مــا َ
النُّقــود املعطــاة ل ـراء الطعــام .وبالنظــر إىل هــذه النتائــج
املتنوعــة ،ينبغــي أال يفــرض أصحــاب املصلحــة أن أمنوذج ـاً
واحــداً ل َن ْقــلِ خدمــات امليــاه ســيالئم َّ
كل الســياقات.

11

www.fmreview.org/ar/issue67

أوضــاع الالجئــن يف أوغنــدا يف دفــع مثــن امليــاه ويف قدرتهــم
عــى ذلــك ،عــى ّأن املعطيــات التــي تخرجهــا املوزعــات
الســابقة الدَّ ْفــع هــذه تعطــي فرص ـ ًة لتعيــن األســعار بنــا ًء
عــى االســتعامل وتاريــخ املدفوعــات الحقيقــي للنــاس.
و َق ْب َ
ــل الرســوم الرســم ّية التــي ســتفرضها املرافــق ،أدخلــت
الصحــي رســوماً
ْ
ف
والــر
ب
ــذ
ع
ال
واملــاء
َّظافــة
ن
ال
هيئــات
َّ
َ
ْ
ّ
غ ـ َر رســم ّي ٍة عــى مســتعملِ امليــاهَ ،ت ْع ـ ِد ُل يف العــادة ألـ َ
ـف
شــلن أوغنــدي ِّ
لــكل أرس ٍة مجتمعيــة يف الشــهر (وهــو مــا
يعــدل  28ســنتاً أمريكيــاً) .هــذا ليــس كافيــاً الســتيعاب
نفقــات التشــغيل الشــهرية ،ولكــن ُي َ
نظــر إليــه عــى أنــه
خطـ ٌ
ـوة وســيطة ذات شــأن قبــل إدخــال الرســوم الرســمية.
ومــا يــزال تدبــر األصــول ُمت ََح ِّدي ـاً شــديداً يف إدارة اإلمــداد
باملــاء يف مســتوطنات الالجئــن ،وال س ـ َّيام التخطيــط ووضــع
امليزانيــة لصيانــة األصــول العقاريــة.

ذلــك ّأن ال َّرصــ َد املــا ّيل الف ّعــال يف نجــاح َن ْقــلِ املرفــق
بــل ينبغــي أن تسرتشــد طــرق املقاربــة بتحليــات ســياقية يســتدعي مــن هيئــات النَّظافــة واملــاء ال َع ْ
والــرف
ــذب
َّ ْ
بالســياق املحــ ّ
ــف َن ْق ُ
متعمقــة حتــى ُيك َّي َ
ي.
ئيســن:
الصحــي ال َّرئيســة وأصحــاب املصلحــة ال َّر ِ
ــل املرافــق ِّ
ّ
أصحــاب املصلحــة
وينبغــي ألصحــاب املصلحــة أن يع ِّينــوا
َ
ْأن ينشــؤوا أدا َة َر ْصــ ٍد وتع ُّلــم للموزعــات املجتمعيــة
الرســم ِّيني وغــر الرســم ِّيني ،ومصــاد َر املعلومــات املوثــوق
الســابقة الدفــع لتوثيــق اســتعامل امليــاه والرســوم
بهــم واملز ِّوديــن بهــا ،يف صعيــد املجتمــع املحــ ّ
ي .ويــوىص
ْ
ب
ـذ
ـ
ع
ال
ـاء
أيض ـاً بــأن ُيح ِّلــل الفاعــل يف تنفيــذ النَّظافــة واملـ
َّ
َ
ْأن يأخــذوا يف طريقــة مقاربــ ٍة تشــمل القطــاع كلــه
ـع
ـ
جمي
ـن–
ـ
ـي –مــع أصحــاب املصلحــة اآلخري
وال ْـ َّ
َ
ـرف الصحـ ّ
الختبــار الرســوم واإلعانــات وإدخالهــا يف األنظمــة التــي
ْ
ـك
ـ
وذل
ـل،
ـ
ق
ن
ال
ـال
ـ
أع
يف
ـا
ـ
حدوثه
ـن
ـ
املمك
ـة
ـ
املحتمل
ـار
ـ
األخط
َّ
ليــس فيهــا موزعــات ســابقة الدفــع.
باالعتــاد عــى املعطيــات النوعيــة والتث ُّبــت مــن إجــراء
ْأن يضعــوا أمنوذجــاً ونظامــاً مشــركاً لتتبــع نفقــات
تحليــلٍ لألخطــار املحتملــة يف ِّ
كل خطــو ٍة مــن خطــوات
التشــغيل وتحســن الرصاحــة والوضــوح
أعــال ال َّن ْقــل ال يف خطــو ٍة واحــدة فقــط.
ْأن يعتمــدوا نظــا َم إدار ٍة لألصــول يشــمل القطــاع ك َّلــه
ال َّرصد املا ّيل
لتخطيــط جــداول اســتبدال رأس املــال وميزانياتــه.
يــدرك أصحــاب املصلحــة يف املرافــق ويف القطــاع أن الرســوم
يتوصلــوا إىل إجــاع يشــمل القطــاع ك َّلــه عــى
ْأن َّ
رضوريــة مــن أجــل اســتيعاب النفقــات التشــغيلية واإلســهام
اإلدخــال الوســيط للرســوم غــر الرســم ّية عــى مســتعميل
يف كلفــة دورة حيــاة إيصــال خدمــات امليــاه .ومــع ذلــك،
امليــاه يف املواقــع التــي مل ُيب َت ـ َدأ فيهــا ب َن ْقــلِ املرافــق بعــدُ .
وجــدت هــذه الدراســة ودراســات أخــرى ّأن املعطيــات
التفصيليــة للنفقــات كثــراً مــا تكــون غــر موجــودة.
هــذا ،ويعــدُّ بنــاء موزعــات امليــاه املجتمعيــة الســابقة
الدَّ ْفــع يف مســتوطنات الالجئــن ،املعروفــة أيضــاً باســم
«أجهــزة الــرف اآليل للميــاه» ،تطــ ُّوراً وليــداً يف هــذا
القطــاع .إذ تســمح هــذه املوزعــات ملــز ِّودي الخدمــات
بتعديــل الرســوم ،بحيــث ميكــن إلغــاء اإلعانــات تدريجيــاً.
ــر ٌة يف رغبــة املســتعملني النهائ ِّيــن يف مختلــف
وهنــاك َح ْ َ

تحســن النامذج املالية والتخطيط

ترقيــة القائــم مــن أنظمــة اإلمــداد بأنابيــب املــاء قبــل
ئيســة
تســليمها إىل املرافــق هــو أحــد محــاور الرتكيــز ال َّر َ
ـرف
عنــد الفاعلــن يف ميــدان النَّظافــة واملــاء ال َعـ ْـذب والـ َّ ْ
الصحــي .و ُيســ ِه ُم تخصيــص مــوارد اإلنفــاق الرأســايل
ّ
ألنظمــة اإلمــداد باملــاء يف اســتدامة األنظمــة الخاضعــة
إلدارتهــا املســتقبلية ويف تحســن العــدل واإلنصــاف يف
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َك ُرولَ ْي موتوري

محمي يف منطقة غرب النيل.
نساء يجبني املاء عند موضع ما ٍء
ّ

الوصــول إىل امليــاه الصالحــة للــرب .ويشــمل هــذه
وصــات الخاصــة للذيــن يريــدون صنابــر
اإلنفــاق توسـ َ
ـيع ا ُمل ِ
لهــم .ومــع ذلــك ،هــذه املوصــات الخاصــة مدعومــة ،وهــذا
يزيــد خطــر أن يفيــد ال َّن ْقــل ذوي األحــوال امليســورة عــى
كتــف مــن هــم أكــر اســتضعافاً منهــم الذيــن مــا يزالــون
وصــات العا ّمــة .فــا ينبغــي دعــم كلفــة
يفتقــرون إىل ا ُمل ِ
املوصــات الخاصــة ،إال إذا كان يقصــد بهــا إىل املســتضعفني
وصــات
مــن الســكان .ولكــن مــع ذلــك يدفــع مســتعملو ا ُمل ِ
الخاصــة رســوماً أعــى ،فيســهمون بذلــك يف إمــكان توليــد
الدَّ خْ ــل لنظــام اإلمــداد باملــاء ،وقــد يكــون ذلــك مفيــداً،
مــا دامــت االســتثامرات التكميليــة تجــري لضــان وصــول
اإلمــداد باملــاء إىل ِّ
كل النــاس عنــد الصنابــر العامــة.

ـام عــى حدتــه ،بحســب كلفــة التشــغيل
عــى أســاس كل نظـ ٍ
والصيانــة ،وميكــن أن تختلــف بــن  15شــلناً أوغنديـاً إىل 80
الس ـنْت األمريــي) لـ ِّ
ـكل
شــلناً أوغندي ـاً (مــن  0.4إىل  2مــن ِّ
 20لــراً .ويجــب عــى مســتعميل امليــاه أيضــاً أن يدفعــوا
ص َف كث ـ ُر
رســوماً ملشــغيل الصنابــر العا ّمــة .وصحيـ ٌ
ـح أنــه ُ ِ
اهتــام يف القطــاع إىل رســوم املرافــق ،ولكــن مل ُيحــ َر ْز
ٍ
يف تعيــن رســوم الصنابــر العامــة إال تقــدُّ م يســر .ومــن
األخطــار املحتملــة اليــو َم ّأن حــدود رســوم الصنابــر العامــة
ســتكون عاليــة وس ـتُب ِعد املســتعملني عــن املــاء .ومــع هــذا
ٌ
بيئــة ميكــن فيهــا تنظيــم أمثــان
فمســتوطنات الالجئــن
الرســوم .وينبغــي تعيــن أمثــان هــذه الرســوم مــع أصحــاب
املصلحــة املعن ِّيــن باألمــر عنــد التشــاور يف الرســوم الــذي
الجا ِم َعــة .وينبغــي
يجــري لتعيــن أمثــان رســوم الهيئــات َّ
تعيــن أمثــانٍ تكــون محفــزاً ماليــاً كافيــاً ملشــغيل الصنابــر
العامــة حتــى يتحملــوا املســؤولية ،ولكــن مــن غــر أن ُتب ِعـ َد
املســتعملني النهائ ِّيــن.

املؤسســة الوطنيــة للميــاه والــرف
هــذا ،وقــد تو َّلــت َّ
َ
تشــغيل
الصحــي يف أوغنــدا ،باتفاقهــا ومفوض َّيــة الالجئــن،
اإلمــداد باملــاء يف مخيــات الالجئــن يف رواموانجــا وبويــايل،
حيــث تفــرض رســوماً عــى الالجئــن واملجتمعــات ا ُمل ِضي َفــة
بثمـ ٍـن تقــول إنــه «داعـ ٌـم للفقــراء» يبلــغ  25شــلناً أوغند ّي ـاً اإلدماج واإلسهام واملحاسبة
لـ ِّ
الجا ِم َعــة الســت مــا درى أيٌّ مــن املجتمعــات املحل ّيــة التــي ُشــ ْو ِو َرت عنــد
ـكل  20لــراً مــن املــاء .عــى ّأن الهيئــات َّ
عــن رســوم مياههــا دراســة منظمــة ُأكســ َفام بالــدور الحــايل أو املســتقبيل
رشكات محــدود ًة ،و ُت َّ
الشــاملة تعمــل
ٍ
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املؤسســة الوطنيــة للميــاه والــرف
للهيئــات َّ
الجا ِم َعــة أو َّ
الصحــي يف أوغنــدا يف إدارة اإلمــداد باملــاء .ووجــدت
املجتمعــات املحليــة أنهــا ســتكون ملزمــة بقبــول َن ْقــلِ
إدارة اإلمــداد باملــاء مــن طريــق املرافــق إذا كانــت تلــك
هــي سياســة مفوض َّيــة الالجئــن .ومــن الوجهــة اإلداريــة،
عــرت مجتمعــات الالجئــن عــن درجــات أعــى مــن
ّ
الرضــا مبجالــس الرعايــة االجتامعيــة لالجئــن –وهــي
بنــى إداريــة لتمثيــل الالجئــن– بالنســبة إىل الهيئــات
األخــرى كلجــان مســتعميل امليــاه التــي يكــر أن تكــون
مســؤول ًة عــن التشــغيل اليومــي للصنابــر العامــة .وقــد
أســهم الالجئــون يف انتخــاب مجالــس الرعايــة االجتامعيــة
لالجئــن ،وأمــا أعضــاء لجــان مســتعميل امليــاه فقــد
انتقتهــم أحيانــاً ّ
املنظــات غــر الحكوميــة بنــا ًء عــى
قربهــم مــن مواضــع املــاء .وأعــرب الالجئــون عــن قلقهــم
بشــأن عــدم ِح ْفــظ لجــان مســتعميل امليــاه الســجالت
املناســبة ملدفوعــات رســوم املســتعمل .ومل يكــن عنــد
املجتمعــات املحليــة اعـ ٌ
ـع لجــان مســتعميل
ـراض عــى َج ْمـ ِ
امليــاه رســو َم مســتعميل امليــاه إذا انتخــب ممثلوهــم
فيهــا عــى وجـ ٍه أرصح وأوضــح مبشــاركة مجالــس الرعايــة
ّ
واملنظــات غــر الحكوميــة .وهــذا
االجتامعيــة لالجئــن
أمــر
ــن
ي
النهائ
املســتعملني
مشــاركة
إمنــا يــدل عــى أن
ِّ
ٌ
الســلوك الــذي ســيؤدِّي إىل توجيــه الثقافــة
عظيـ ٌ
ـم لتغيــر ُّ
نحــ َو دفــع الرســوم يف مقابــل املــاء.

13

www.fmreview.org/ar/issue67

النهائ ِّيــن إمــكان الحصــول عــى املعلومــات املتعلقــة
بجــودة امليــاه وبنيــة التَّســ ِعري والرســوم ،وبوجــود
ــع الفواتــر.
اإلعانــات ،وبأنظمــة َد ْف ِ
مفصلــة وفقــاً لبنيــة
إنشــاء وتطويــر مســالك إحالــة ّ
َّفــق عليهــا ،مــع وجــود صلــ ٍة واضحــة
حوكم ّيــة مت ٍ
بــن املرافــق واملجتمعــات املحليــة مــن خــال البنــى
املوثــوق بهــا ألجــل التَّمثيــل .وينبغــي أن يكــون
مســتعملو امليــاه قادريــن عــى إبــداء املالحظــات
مبســالك إحالــ ٍة واضحــة تســمح
و ِذ ْكــ ِر املخــاوف
ِ
للمرافــق باالســتجابة الواضحــة الرصيحــة.
متكــن البنــى املجتمعيــة القامئــة (مثــل لجــان
مســتعميل امليــاه ومجالــس الرعايــة االجتامعيــة
لالجئــن) ألجــل املنــارصة حتــى تقــى حاجاتهــا
املائيــة ،ومــن الســبل إىل ذلــك توســيع املــدارك
تدعــم ّ
املنظ ُ
ــات غــر
مبســائل اإلقصــاء .وميكــن أن
َ
الحكوميــة ّ
ـات املجتمع ّي ـ َة القامئ ـ َة بالتمويــل أو
املنظـ ِ
ببنــاء القــدرات إلعــا ِء آرائهــا.

فلــي ُي ِفيــ َد هــذا ال َّن ْق ُ
ــل الالجئــ َ
ن حــقَّ اإلفــادة ،ال بــدَّ
مــن أن يكــون للمرافــق وأصحــاب املصلحــة ال ُقــد َر ُة
عــى تحســن العــدل واإلنصــاف وال َّرصــد واإلدمــاج.
ولعـ َّ
ـم املســتم َّر مــن ِق َبــل
ـل التدريــب عــى ذلــك والدعـ َ
ّ
املحــي واالقتصاد ّيــات
املتخصصــن يف إرشاك املجتمــع
ِّ
فدونــك عــدداً مــن الخطــوات يحتــاج إليهــا لتمكــن واملحاســبة يعينــان عــى هــذا العمــل.
اإلدمــاج واإلســهام واملحاســبة:
جون آ ِلن John.Allen@oxfam.org

تنفيــذ إســراتيجية
ٍ
الصحي ،من فرقة العمل
الصف
اتصــاالت تســتهدف الحاجــات مهندس شؤون املاء ومرافق َّ
ّ
االتصــال
ذلــك
يتيــح
إذ
املحليــة؛
املع ّينــة واللغــات
ُ
اإلنساين العاملي ،يف ّ
منظمة أكس َفام
الثنــايئ االتجــاه باملجتمعــات املحليــة ،ومنــه معالجــة
الشــكاوى والعمــل عــى أســاس االســتجابة التقومييــة َك ُرو َل ْي موتوري
لتحســن الخدمــات ومحاســبة الفاعلــن يف َم ْيــ َدان caroline.muturi@oxfam.org @CarolMahighups
النَّظافــة واملــاء ال َع ْ
الصحــي.
والــرف
ــذب
َّ ْ
ّ
الصحي ،من فرقة
والصف
ُم ْست َِح َّث ٌة عىل النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
ُ
ي ،العمل اإلنساين العاملي ،يف ّ
منظمة أكس َفام
إنشــاء وتطويــر أدا ٍة لقيــاس إســهام املجتمــع املح ـ ّ
ً
فهــذا يضمــن أن يكــون اإلســهام شــامال وأن تدخــل  .1انظر إن شئت االستزادة:
ـع القــرار.
Allen J. and Muturi C. (2020) Transition for All: Equity and community
جميــع قطاعــات املجتمــع املحــي يف ُص ْنـ ِ
إتاحــة املعلومــات األساســية للمســتعملني النهائ ِّيــن،
فتوســيع الســبل إىل املعلومــات ّ
ميكــن املجتمعــات
املحليــة مــن التدقيــق يف عمــل املرافــق والضغــط
وتحســن عملهــا
تتحمــل مســؤوليتها
عليهــا حتــى
ّ
ّ
وتتجنَّــب الفســاد .وينبغــي يكــون للمســتعملني

engagement in the transition of water supply management to utilities in
refugee settlements in Uganda, UNHCR and Oxfam.
(ال َّن ْقل ملصلحة الجميع :العدل واإلنصاف واملشاركة املجتمعية يف َن ْقل إدارة اإلمداد باملاء
إىل مرافق مستوطنات الالجئني يف أوغندا)
bit.ly/uganda-water-transition
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النَّظر يف ا ِّتجاه املنبع :نظرة نقدية يف ِّ
تفش الكولريا يف إثيوبيا

وساي ِك ْيسرتا
يڤنسن ولويس بوفا ُفند َ َ
إ ْد َو ْرد س ِت ُ

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

للصحــة العامــة ،أنــه يف ســنة
املؤسســة ّ
جــاء يف إحــدى القصــص ِّ
 1854أز َال جــون ســنو ِم َق َبـ َ
مضخــة مــن َم َضـ ِّ
ـض ّ
ـاخ لنــدن ،وقــد
كانــت مصــدر املــاء الــذي يســتعمله الســكان املحل ّيــون الذيــن
مبــرض غامــض .وكانــت إذ ذاك طريقــة انتقــال
كانــوا ميوتــون
ٍ
هــذا املــرض محـ َّ
ـاف ،ومل يكــن لــه عــاج معــروف .ومــذ
ـل خـ ٍ
ذاك أنزلــت الكول ـرا منزلــة مــرض بكتــري ميكــن الوقايــة منــه
اك اإلمــداد باملــاء .وميكــن
بشــ َب ِ
وعالجــه وعُ ِر َفــت أنهــا تنتقــل ِ
الح َيو ّيــة.
عــاج َمــن أصابتــه الكولــرا باإلمهــاء وا ُملضــادَّات َ
ــح النــاس تلقيحــاً
وللكولــرا ثالثــة لقاحــات َف َم ِويــة بهــا ُيل َّق ُ
جامع ّيـاً .ومعرفــة طــرق االنتقــال مت ّكــن مــن َم ْنـ ِـع تفـ ِّ
ـي املــرض
ـع التل ـ ُّوث عــن اإلمــداد باملــاء.
ب َد ْفـ ِ
وعــى الرغــم مــن التقــدُّ م يف العلــوم الطبيــة والصحــة العامــة،
مل تختــف الكول ـرا ،وهــي تســتم ّر يف االنتشــار يف األمكنــة التــي
ـرف
ـي ومرافــق الـ َّ
يفتقــر فيهــا النــاس إىل اإلمــداد باملــاء املَ ْح ِمـ ّ
ـي األساسـ ّية 1.فقــد شــاعَ تفـ ِّ
ـي الكولـرا يف الســنني األخــرة
الصحـ ّ
بعقــب الحــرب والكــوارث خصوصــاً ،ومثــال ذلــك يف اليمــن
يف ســياق النِّــزاع املســ َّلح (بــن ســنة  ،)2018 2016ويف هايتــي
بعــد الزلــزال (يف ســنة  .)2011يف مثــل هــذه الحــاالت ،يجــب
أن تركــز االســتجابات الطارئــة عــى إتاحــة العــاج الرسيــري
وتلقيــح املجتمعــات املحليــة املتــررة .ومــع ذلــك ،بعــد انتهــاء
األزمــة ،مــن املهــم النظــر يف األحــوال التــي تجعــل النــاس عرضـ ًة
للمــرض بداي ـ ًة .فأكــر األســباب إلحاح ـاً قصــور خدمــات امليــاه
ـي ولكــن تنتــج هــذه األحــوال أساسـاً عــن
ومرافــق الـ َّ
ـرف الصحـ ّ
االجتامعــي .ويف الحالــة التــي نح ِّللهــا هاهنــا،
َّفــاوت
وجــوه الت
ّ
حــدث تفـ ٍّ
ـش ال يف ســياق الحــرب أو الكــوارث الطبيعيــة ولكــن
يف مشــاريع التنميــة –كالطــرق والســدود الكهربائيــة املائيــة
ـاس داخـ َ
ـل أوطانهــم.
هجـ ِ
وامل ـزارع– َّ
ـرت ال َّنـ َ

مــع بنــاء ســد غيــب الثالــث ( )Gibe IIIيف اتجــاه منبــع النهــر،
جلبــت مشــاريع التنميــة يف الســنوات العــر حتّــى ســنة
 2020أعــداداً كثــر ًة مــن العــال املهاجريــن وزادت الحضــور
العســكريّ يف املنطقــة.

حدثــت أوىل حــاالت الكولــرا يف منطقــة أومــو الســفىل يف قريــة
ـاك ومزارعــون ،كانــوا
ـاس مــن الكويغــو ،وص ّيــادو أسـ ٍ
يســكنها نـ ٌ
يجلبــون املــاء مــن أحــد روافــد نهــر أومــو .وكان يف ا ّتجــاه منبــع
النهــر معســكر للعــال ومفــرزة عســكرية ،قــال أهــل املنطقــة
ـج إىل هــذا
أنهــا ُيط َلــق منهــا مــاء الـ َّ
ـرف الصحـ ّ
ـي غــر ا ُمل َعالَـ ِ
الرافــد مبــارش ًة .ويف األســابيع التاليــة ،أصيــب مــا ال يقــل عــن
شــخص باملــرض وتــويف بــه  23شــخصاً يف املنطقــة التــي
200
ٍ
يعيــش فيهــا معارفنــا .مثانيــة مــن هــؤالء املتوفــن كانــوا مــن
الكويغــو ،وتــويف ســبعة أشــخاص آخــرون مــن جامعــة بــودي
وســتة مــن جامعــة مــريس 2.وهــذه الجامعــات مــن الرعــاة
الزراعيــن ،وكــا هــي حــال أكــر الســكان األصليــن يف أومــو
الســفىل ،يكســبون رزقهــم بجمعهــم بــن الرعــي والزراعــة.

ـم ،يف ســياق مخططــات التنميــة يف املنطقــة ،كان أعضــاء هذه
ف ِلـ َ
املجموعــات مع َّرضــن حديثــاً لإلصابــة بالكولــرا؟ يف النســني
العــر املاضيــة ،مل تســتفد قبائــل كويغــو وبــودي ومــريس
مــن برامــج التنميــة املحليــة إال قليـ ًا .إذ فقــدوا أرايض حيويــة
لصالــح مــزارع الســكر التــي تديرهــا الدولــة ،ثــم جــاء ســد
غيــب الثالــث وأنهــى الفيضــان الســنوي يف نهــر أومــو ،فــأزال
رئيســاً مــن يف ُن ُظــم معاشــهم .وكانــت الزراعــة عنــد
مك ِّونــاً َ
ركــود الفيضانــات –وهــي نظــام يســتعمل املــاء والطمــي الــذي
يجلبــه االرتفــاع الســنوي للنهــر– دعامــ ًة أساســية لالقتصــاد
رئيســاً للحبــوب األساســية ُّ
والــذ َرة البيضــاء.
املحــي ومصــدراً َ
وبحلــول ســنة  ،2020كانــت قــد مــ ّرت أربــع ســنوات مــن
الكولريا والتنمية يف منطقة أومو السفىل
دون حصــاد مــن ضفــاف النهــر .ونتيجــة لذلــك ،كانــوا جائعــن،
ـر بالكولــرا يف املرتفعــات اإلثيوبيــة يف نيســان/أبريل  ،2019وعندمــا وصلــت الكولــرا كانــت أجهزتهــم املناعيــة ضعيفــة
ُأخـ َ ِ
ويف كانــون الثاين/ينايــر  2020وصلــت إىل وادي أومــو الســفيل ،أص ـ ًا.
حيــث أجرينــا البحــوث عــ ّدة ســنوات .وقــد ركــزت بحوثنــا،
ِّ
وخلفيــة
تفــي املــرض ،يف توســيع مــزارع الســكر والبنيــة ولكــن للحصــول عــى رشح أكمــل ملــدى تع ـ ُّرض هــؤالء النــاس
ـم
التحتيــة للطــرق يف منطقـ ٍة فيهــا جامعــات قوم ّيـ ٌـة شـتّى ،مل تكن للكولـرا ،نحتــاج إىل اإلجابــة عــى بعــض األســئلة األساســية :لِـ َ
ـب ذات شــأنٍ يف االقتصــاد اإلثيــويب .وبالتزامــن مل يكــن عنــد النــاس يف أومــو الســفىل إمكانيــة الوصــول إىل
ح ّتــى وقــت قريـ ٍ
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ـم مل تظهــر خدمــات امليــاه ومرافــق
اإلمــداد باملــاء املحمــي؟ ولِـ َ
الصحــي األساســية يف أولو ّيــات خطــط التنميــة يف
الــرف
ّ
ّ
املنطقــة؟

منوذج العودة إىل القرى يف التنمية
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مــع أصدقــاء يف املجتمعــات املتــررة .فالكولــرا –أو أحــد
أعراضهــا الواضحــة وهــو اإلســهال املــايئ الحــاد– هــي حالــة
ميكــن اإلبــاغ عنهــا يف نظــام الصحــة العامــة اإلثيــويب ،ولكــن مل
يكــن مــن املهن ِّيــن الطب ِّيــن ا ُملب ِّلغــن إال عــدد قليــل .ومببــادرة
مــن ا ُملــد ِّرس َح َشــ َد املعونــة ،ومنهــا مــواد التعقيــم وصفائــح
نقــل الســوائل ملعالجــة امليــاه .وأتاحــت العــاج الطبــي منظمـ ٌـة
ـف انتقــال
غــر حكوميــة محليــة .ونجحــت هــذه الجهــود يف َو ْقـ ِ
العــدوى ،ويف خــال أســابيع كان الوبــاء قــد انقــى .لكــن بقــي
ـي خــارج مواقــع
هاهنــا أســئلة :لِـ َ
ـم مل يتــاح اإلمــداد باملــاء املحمـ ّ
القــرى املعــاد إليهــا؟ وبالجملــة ملــاذا ُخ ِّطـ َ
ـط للتنميــة يف املنطقــة
ـام بالحاجــات املحليــة؟
مــع قليــلِ اهتـ ٍ

كان الرتكيــز ال َّرئيــس للتخطيــط التنمــوي للســكان األصليــن يف
أومــو الســفىل هــو برنامــج عــود ٍة إىل القــرى .ففــي ســنة ،2012
أعلنــت الحكومــة املحليــة أنــه يف العــام التــايل ،ينبغــي ألكــر
ســكان منطقــة جنــو ّيب أومــو (نحــو  45ألـ َ
ـف شــخص) أن يرتكــوا
معيشــتهم شــبه البدويــة وأن يســتق ّروا دوم ـاً يف القــرى املنشــأة
حديثـاً .ويف هــذه املجتمعــات املحليــة الجديــدة ،سـ ُي َمدُّ الســكان
باملــاء الصالحــة للــرب ،إضافـ ًة إىل الخدمــات األساســية األخــرى
مثــل التَّعليــم وال ِّرعايــة الطبيــة .كان مــن ا ُمل ْنت ََظــ ِر أن ميتثــل أقــر إجابــة عــن ذلــك اإلجحــاف .فقــد أوضــح التاريــخ العاملــي
ئيســة هــو كــون الفــرد
الســكان ذلــك ،وأنــه ســيتبعه تحسـ ٌن يف الصحــة وحســن الحــال .للكولـرا أن أحـ َد عوامــل خطــر املــرض ال َّر َ
يف جامعٍــة تصـ َّوب إىل هو ّيتهــا العنرصيــة أو ال َو ْصــم .وطاملــا نظـ َر
ـف ّأن هــذه السياســة أهملــت جوانــب مهمــة اإلثيوبيــون يف املرتفعــات إىل الرعــاة وســكان األرايض املنخفضــة
ولكــن مــن أسـ ٍ
ـح هــذا
مــن الواقــع االقتصــادي والثقــايف .فقــد أهملــت خصوص ـاً قيمــة اإلثيوبيــة عــى أنهــم متخ ِّلفــون غــر متحرضيــن ،و َو َضـ َ
رضب مــن رضوب الــروة اإلجحــاف يف الرسد ّيــات التــي صاحبــت تفـ ِّ
ـي املــرض .وقــد ال َم
الــروة الحيوانيــة مــن حيــث هــي ٌ
ُ
و ُم ْس ـ ِه ٌم مهــم –مبنتجــات األلبــان– يف النظــم الغذائيــة املحليــة.
بعــض املوظفــن الحكوميــن الســكان املحليــن لرشبهــم مــاء
فلــم تســتوعب خطــة العــودة إىل القــرى اســتمرا َر رعــي املاشــية ،النهــر؛ وعـزا آخــرون املــرض إىل مــا متارســه جامعــة كويجــو مــن
وافرتضــت أن الســكان الجــدد إمنــا سيعيشــون معيشــة ِص َغــار أكل لحــم الجامــوس .هــذه التفسـرات أهملــت بعــض الحقائــق
املزارعــن .كــا أنهــا أهملــت َفخْ َرهــم بكونهــم كانــوا ُأ َمنَــا َء املهمــة .إذ مل تكــن هنــاك مصــادر ميــاه أخــرى ســهلة اإلتيــان بهــا
األرض .وباالســتقرار الجامعــي يف املواقــع املجــاورة ملـزارع الســكر لهــذه املجتمعــات املحليــة ،وكانــت ميــاه النهــر صالحــة للــرب
الجديــدة ،ســيكونون فعل ّيــاً يرتكــون ملكيــة الجــزء األكــر مــن بالنســبة إىل غريهــا قبـ َ
ـل مشــاريع التنميــة ،وقــد ســبق التَّفــي
3
أوطانهــم.
يف أومــو الســفىل وبــا ٌء يف املرتفعــات اإلثيوبيــة ،حيــث انتــرت
ـب املــرض إىل منطقــة أومــو الســفىل
الكول ـرا شــهوراًَ .مــنْ َج َلـ َ
وقــد كانــت إحــدى مزايــا مواقــع العــودة إىل القــرة اإلمــداد ُ
الغ َربــاء.
املحمــي الــذي ُر ِّكبــت تجهيزاتــه هنــاك ،وانتفــع ســكان
باملــاء
ّ
املجتمعــات املحليــة املجــاورة املوجــودة َق ْبـ ًا باســتعاملها .لكــن النَّظر يف ا ِّتجاه املنبع
يف حــن كان مــن املمكــن العيــش يف القــرى الجديــدة مــا دامــت توضــح دراســة الحالــة هــذه ضيق ـاً يف الطريقــة التــي ُي ـ َرى بهــا
الحكومــة تــوزع املعونــة الغذائيــة ،وجــد الذيــن حاولــوا كســب األمــن املــايئ ،ونــرى أنهــا وجهــة نظــر ض ِّيقــة غــر رضوريــة يف
الــرزق هنــاك أن ِق َطــع األرض الزراعيــة صغــرة جــداً ّ
الصحــي ،ويف االســتجابات
والــرف
وأن مــاء النَّظافــة واملــاء ال َعــ ْذب
َّ ْ
ّ
ً
ْ
ـي تر ّكــز
ـ
الصح
ف
ـر
ـ
وال
ب
ذ
ـ
ع
ال
ـاء
ـ
وامل
ـة
ـ
َّظاف
ن
فال
.
ا
ـ
عموم
ـة
ـ
لألوبئ
األخــرى
كاف .وأدَّى النــزاع مــع املجموعــات
الــ َّري هنــاك غــر ٍ
َّ
َ
ْ
ّ
التــي أعيــد توطينهــا أخ ـراً إىل شــعور بانتفــاء األمــان .وبحلــول يف املقــام األول عــى النظافــة الشــخصية وإتاحــة البنيــة التحتيــة
َ
حســنة كالصنابــر واملراحيــض ،وال تر ّكــز عــى املقلقــات البيئيــة
ســنة  ،2018كان الربنامــج قــد انهــار .وانتقــل مــن
هنــاك ا ُمل َّ
العاملــون يف ميــدان الصحــة األوليــة ،و َو َق َ
ـن
ــف توزيــع املعونــة كجــودة املــاء يف األنهــار أو سياســات توزيــع املــوارد .وهــذا يبـ ِّ
الطــب والصحــة العامــة لألحــوال البيئيــة والسياســية
الغذائيــة ،وأصبــح الســكان املحليــون يف حــال أســوأ مــن حالهــم إهــال
ِّ
التــي تؤثــر يف صحــة اإلنســان .ط ّيــب ،بعــد أن أزال جــون ســنو
األوىل.
مقبــض املضخــة ،مــن أيــن يــأيت النــاس باملــاء؟

إجحاف هو؟
أوباء
ٍ

ـى ألنهــا تلفــت االنتبــاه إىل منبــع
مــع ارتفــاع عــدد املصابــن بأع ـراض الكول ـرا يف األســابيع األوىل قصــة مقبــض املضخــة ال ُتنـ َ
مــن ســنة َّ ،2020
يختــف شــبح
ـدرس ســابقٌ يف املدرســة املشــكلة الــذي هــو اإلمــداد باملــاء .ولكــن مل
ِ
دق ناقــوس الخطــر مـ ٌ
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ساي ِك ْيسرتا s.m.keestra@amsterdamumc.nl
الكولــرا مــن املدينــة إال بعــد إصــاح أنظمــة امليــاه ومرافــق َ َ
ٌ
باحثة مساعد ٌة ،يف قسم الصحة العاملية والتنمية ،بكلية لندن
ـي يف لنــدن يف أواخــر القــرن التاســع عــر .و ِم ْثـ ُـل
الـ َّ
ـرف الصحـ ّ
الطبي ،من جامعة
ذلــك ،ســيظل النــاس يف منطقــة أومــو الســفىل ويف أماكــن أخــرى للنظافة والطب االستوا ّيئ ،ويف نركز أمسرتدام
ّ
املحســنة أمسرتدام
مع َّرضــن للخطــر إىل أن تتــاح مرافــق الــرف الصحــي َّ
هذه
ـي لهــم .عــى ّأن الوصــول الشــامل إىل
واإلمــداد باملــاء املحمـ ّ
« .1اإلمداد باملياه املَح ِم ّية» هي ما يخ ِّفف التل ّوث عن مواضع تج ّمع املاء ملا يكون عليه
ّ
ـية
ـ
سياس
ـات
ـ
ترتيب
ـق
ـ
تحقي
ـى
ـ
ع
م
ـو
ـ
الي
ـد
ـ
يعتم
املرافــق األساســية
َ
الصحي
الصف
بناؤه (مثال ذلك :وجود وِقا ٍء خرساين حول رأس البرئ) .ويقصد بـ«مرافق َّ
ّ
واقتصاديــة أكــر إنصافـاً .فــإن أردنــا حاميـ َة صحـ ِة وحســن حــال األساسية» املرافق التي تبنى إلبعا ِد الرباز بسالم ّ
عم تصل إليه يد اإلنسان ،مثال ذلك :أن
ّ
ِ
موضع آخر .انظر
يُعالَ َج الرباز أو يعزل حيث يكون أو أن يُن َق َل ل ُي َعالَ َج يف
ٍ
ً
ِّ
أكــر النــاس تهميشـا يف العــامل ،يجــب أن ننظــر يف اتجــاه املنبــعhttps://washdata.org/monitoring .

يڤنسن
إ ْد َو ْرد س ِت ُ

jed.stevenson@durham.ac.uk @jedstevenson

بروفيسو ٌر مساعد ،بكلية علم اإلنسان ،يف جامعة ُد ْرهَ ام يف
اململكة املتحدة

لويس بوفا ُفند lucie_buffavand@yahoo.fr

ٌ
باحثة ،من معهد العوامل اإلفريقية ،يف فرنسا

 .2يشري أحدث تعداد سكاين يف سنة  2007إىل ّأن عدد سكان جامعة كويغو وجامعة
بودي وجامعة مريس معاً يبلغ نحواً من َ 16
ألف شخص .ومع ذلك ،ال ُي ِري هذا الرقم
تد ُّفق الناس األخري من أماكن أخرى يف إثيوبيا ،الذين َي ْق ُر ُب اآلن أن يفوقوا عدد السكان
األصل ِّيني.
Stevenson E G J and Buffavand L (2018) ‘“Do our bodies know their .3
ways?” Villagization, food insecurity, and ill-being in Ethiopia’s Lower
Omo valley’ African Studies Review 61, 1: 109-133
(هل تعرف أجسادنا طريقها؟)
https://core.ac.uk/download/pdf/188182104.pdf

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

ِغ ْب ُسن ُزو ُلو

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

الح َم ــة التاجي ــة (كوڤي ــد  )19التوظي ـ َ
ـف يف غ ــر ذل ــك م ــن س ــبل املع ــاش .فزرعت ــا وحصدت ــا ال ــذر َة
ـرج تف ـ ِّـي داء ُ
أخ ـ َ
َ
َ
َّ
ـ
ي
للض
ـش
ـ
ي
ع
ال
ض
ر
ـ
ـ
وع
ـبيلهام،
ـ
س
ـن
ـ
ع
ـارة
ـ
والتج
والفلفـــل واألرز ،وهـــا اليـــو َم تبيعـــان الـــذرة
ـاع عمومــاً .والبطاطـــ َة
َ
ْ
َّ
َ ِ
حـــى ،ولكـــن ُ
أكـــر َمـــنْ م ــن حص ــاد ه ــذه الس ــنة.
فالضـــا ُّر مـــن آثـــار الجائحـــة ال ُي َ
ُ
نـــاس العـــامل اســـتضعافاً :الالجئـــون .ومـــع
أكـــر
أصا َبتْـــه
ِ
ـص ن ــو ٍر يف أبع ــد األماك ــن احت ــاالً لرؤيت ــه .وصلـــت املرأتـــان إىل ليبرييـــا يف ســـنة  .2011ف َّرتـــا مـــن
ذل ــك ُيــ َرى َبصي ـ ُ
حت ــى إ ّن ــه ُي ـ َرى يف أمكن ـ ٍة ُمضا ِي َق ـ ٍة كمس ــتوطنات الالجئ ــن ،العنـــف يف ســـاحل العـــاج بعقـــب انتخاباتهـــا الرئاســـية
الج ـ ْـأ ِش ُمل َت ِز ِم ــنَ إِح ـ َ
ـداث املتنـــازع فيهـــا .مل ترغـــب أوديـــل وإميـــا يف أن يتوقـــف
ـاس م ــا يزال ــون رابط ــي َّ
ففيه ــا ن ـ ٌ
ـــش جامعاتهـــم.
ي
ع
و
ـــهم
ش
ي
َـــن عـــى الرجـــال فشـــاركتا يف دور ٍة تدريبيـــة
بقائهـــا ح َّيت ْ
َ
ِ
ْ ِ
تغيـــر يف َع ْ
ٍ
نظريـــة وعمليـــة دامـــت أســـبوعاً يف حزيران/يونيـــو ،2019
فف ــي مس ــتوطنة ِب ْي ِت ْي ِب ــي لالجئ ــن يف مقاطع ــة گ َر ْن ــد ِجيــ َده دارت حـــول َم َض ِّ
يـــم هـــذا
ـــاخ إفريـــ ِدف اليدو َّيـــة .وقـــد ُأ ِق َ
م ــن ليبريي ــا ،مل ت ــزل أودي ــل وإمي ــا 1تقف ــان يف أ ّول صف ــوف التَّدريـــب مبشـــارك ٍة بـــن مفوض َّيـــة الالجئـــن وحكومـــة
الح َمـــة التاجيـــة (كوڤيـــد  ،)19ف َت َت َت َّبعـــان ليبرييـــا لتدريـــب  13الجئـــاً وأربعـــ ًة مـــن أفـــراد املجتمـــع
االســـتجابة لـــداء ُ
املَ َض ـ َّ
ـاخ اليدوي ــة باإلص ــاح ،وه ــي حرف ـ ٌـة تن ــدر يف النِّس ــاء .ا ُمل ِضيـــف .فكانـــت أوديـــل وإميـــا مـــن الالجئـــات األربـــع
ـ
ترت
فل ــم
ـض هات ــان الالجئت ــان االكتف ــا َء مبش ــاهدة املعون ــة اللـــوايت أمتمـــنَ تدريبهـــنَّ فنجحـــن واســـتم َّرتا يف إعـــالِ
ِ
الح َمـــة مهاراتهـــا مـــن يومئـــذ.
أو بأخذهـــا ،فق َّررتـــا العمـــل يف َو ْق ِ
ـــف انتشـــار داء ُ
الصحـــة العامـــة
التاجيـــة (كوڤيـــد  )19وعوا ِقبـــه عـــى َّ
وســـبل املعـــاش .وتحـــت رايـــة ال َعـــز ِْم وا ُملبـــاد َرة ومتكـــن فص ــار له ــا ش ـ ٌ
ـأن عظي ــم يف أواخ ــر س ــنة  2020يف خ ــال
املـــرأة د ََخ َلتَـــا يف إصـــاح املَ َض ِّ
الح َمـــة التاجيـــة (كوڤيـــد  ،)19فلـــم تـــزاال
ـــاخ اليدويـــة ،وأخ َذتـــا أيضـــاً جائحـــة داء ُ
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الصحي لالجئني التابعة ملفوض َّية الالجئني
والصْف
فرقة النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ
ّ

الصحي مجتمعون عند مضخة يدوية أصلحوها يف مستوطنة ِب ْي ِت ْي ِبي لالجئني.
والصْف
أعضاء فرقة النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ
ّ

تعمـــان لـــي ال ينقطـــع زاد امليـــاه النق َّيـــة ،عـــى مـــا تعمـــان بـــا أجـــ ٍر لجلـــب املـــاء إىل زمالئهـــا الالجئـــن يف
لصحته ــا م ــن األخط ــار .وملَّ ــا كان أ َّول س ــنة  ،2021املخ َّيـــم.
يع ــرض َّ
كانـــت فرقتهـــا قـــد أصلحـــت َّ
كل املَ َض ِّ
ـــاخ اليدو َّيـــة يف 33
بن ــا ًء تتأ َّل ـ ُ
نســـقة مقاطعـــ ٍة لشـــؤون
ـف منه ــا مس ــتوطنة ِبي ِتي ِب ــي لالجئ ــن ،وإن عن ــى قالـــت ُأو ِتيـــس َز ْر َزار ،وهـــي ُم ِّ
ْ
ّ
مـــن
ال
الفرقـــة
أن
عليهـــا
والبـــى
االســـتهالك
تعاقـــب
الصحـــي ،مـــن وزارة
ف
والـــر
ب
ـــذ
ع
ال
واملـــاء
َّظافـــة
ن
ال
بـــدَّ
َّ
َ
ْ
ّ
أن تتت َّبعهـــا باإلصـــاح بـــن حـــن وحـــن .ومـــن أَ َم ِلهـــا أن األشـــغال العامـــة ،يف مقاطعـــة گ َر ْنـــد ِجيـــ َده « :أوديـــل
تســـافرا إىل مقاطعـــة ما ِرلَنـــد إلصـــاح املَ َض ِّ
ـــاخ اليدو َّيـــة يف وإمي ــا ش ــجاعتان ُمجدَّ ت ــان .املجتم ــع ي ــرى أن ه ــذه الحرف ــة
فتح َّثـــان بذلـــك مزيـــداً مـــن للرج ــال .ولكنَّه ــا م ــع ذل ــك مش ــغوفتان به ــا حت ــى إنه ــا
مخيـــم لِ ِتـــل ِوليبـــو لالجئـــن ُ
ـاخ اليدو َّي ــةَ .ب َرعتـــا فيهـــا َ
الالجئ ــات ع ــى أن ي ـ َ
ـرن ذوات حرفــ ٍة يف املَ َض ـ ِّ
وط َردَتـــا األوهـــام».
وقـــد أنشـــأت املرأتـــان رابطـــ ًة وكيـــد ًة بواســـطة هـــذا
العمـــل وكان لهـــا احـــرام مجتمعهـــا .وصـــار لســـاكني
مخ َّيـــم بيتيبـــي لالجئـــن اليـــو َم ســـبيل أوســـع إىل املـــاء
الح َمـــة
ْـــع انتشـــار داء ُ
العـــذب يغســـلون بـــه أيديهـــم ملَن ِ
التاجيـــة (كوڤيـــد  ،)19وليـــس هـــذا فحســـب ،بـــل هـــم
أيضـــاً يســـتعملون املـــاء ملواشـــيهم وحدائقهـــم .فمنـــذ
ً
رجـــا
أصلحـــت أوديـــل وإميـــا وفرقتهـــنَّ املؤ َّلفـــة مـــن 11
املَ َض ـ َّ
ـاخ اليدو َّي ــة ،مل يع ــد ع ــى الالجئ ــن أن يس ــروا مس ــاف ًة
تبل ــغ  500م ــرٍ –أو تزي ــد– ليصل ــوا إىل حي ــث يك ــون امل ــاء.
فف ــي ح ــن تقط ــع في ــه س ــبل مع ــاش الن ــاس بس ــبب حظ ــر ِغ ْب ُسن ُزو ُلو zulug@unhcr.org @Gibson71501618
َّ
موظ ٌف ميدا ٌّين ُم َشا ِرك ،من مفوض َّية الالجئني يف ليبرييا
والح ْجـــر ،ويعرتضهـــم ارتفـــاعٌ يف كلفـــة النَّقـــل
التَّجـــوال َ
الجئتـــان
هنـــا
تجـــد
ـــة،
م
غ
م
اقتصاديـــة
وأحـــوال
والســـلع
ِ
ُ
َّ
ِّ
مغيان عن االسمني الحقيق َّي ْي.
 .1هذان االسامن َّ

هـــذه قصـــة امرأتـــن أخذتـــا عـــى نفســـيهام أن تســـتعمال
ّ
املحـــي ،تريـــان َّأن
مهاراتهـــا يف ُح ْســـن حـــال مجتمعهـــا
ل ـ ِّ
ـأن َّ
ـكل عم ــلٍ ول ــو صغ ــر ش ـ ٌ
وأن كل أحــ ٍد ميك ــن ْأن يغ ـ ِّـر
مـــن الحـــال شـــيئاً .وهـــا هـــي ذي رســـالتهام إىل زمالئهـــا:
«آمـــن بنفســـك وال تخـــف مـــن اإلخفـــاق وال مـــن تجربـــ ِة
َجديـــ ِد األشـــياء وتحـــدَّ ى الحـــال ال َّراهنـــة .فعنـــد الالجئـــن
يش ٌء كث ـ ٌـر يس ــتطيعون أن ُيســ ِهموا ب ــه يف ال ــدول ا ُمل ِضيف ــة
َّعليـــم وال َع َم ُ
التطبيقـــي هـــا األســـاس».
ـــل
لهـــم .والت
ُ
ُّ
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ُ
الطب التقليديِّ واإلسرتاتيج َّيات املجتمع َّية يف مكافحة كوڤيد 19
شأن ِّ
هس َه ِن َيا أو َل َّيا ِرهْ ِكي َن ْيه
أ ْن ِهال ِي َ

اإلفريقي يف كولومبيا تهميشاً كثرياً يف أثناء الجائحة ولكنها أخذت
املهجرة ذوات األصل
وجدت الجامعات َّ
ِ
ّ
الح َمة التاجية (كوڤيد .)19
من معارف َس َل ِفها لتحاول أن تخ ِّف َف وطأ َة داء ُ
اإلفريقـي يف كولومبيـا نحـو  %12األخذ من ِّ
الطب التَّقليدي
الس َّـكان ذوو األصـل
يبلـغ ُّ
ّ

ست
بالتَّقريـب مـن جميـع النَّازحين الداخل ِّيين يف البلـد .إذ ُق ِ َ
تـرك
آالف الجامعـات واألرس ذوات األصـل
اإلفريقـي على ِ
ّ
أرضهـا ،واالنتقـال إىل املناطـق الحرضيـة يف أطـراف مـدنٍ
كبوغوتـا وميديلين وكايل .ومـا تـزال جامعـات أخـرى محصور ًة
يف األرايض التـي تسـيطر عليهـا الجامعـات املسـلحة غير
الرشعيـة وعصابـات احتـكار املخـدرات (ال َك ْر ِتيـل).

الحصول عىل ماء الرشب مشكلة تاريخية وبنيوية تعرتض السكان
اإلفريقي ،وتتفاقم هذه الحال النتفاء أنظم ٍة صحية
ذوي األصل
ّ
هجرون .فاالكتظاظ عند
شاملة ولالكتظاظ الذي عليه يعيش ا ُمل َّ
نص ُح ب ِه من
املهجرين وما يرتتب عليه من صعوبة يف اتباع ما ُي َ
َّ
التَّباعد االجتامعي ٌ
الح َمة
عقبة َخ ِطر ٌة تعرتض الوقاية من داء ُ
التاجية (كوڤيد  )19واالستجابة له.

َّ
اإلفريقـي مصاعب من حيث
السـكان ذوو األصل
وقـد اعترض
ّ
أحـوال املعيشـية والعنرص ّيـة والتَّهميـش واإلقصـاء ،وك ّلها تؤثر
يف وصولهـم إىل الخدمـات الصح ّيـة والعمـل والتَّعليـم .ومنـذ
الح َمـة التاجيـة (كوڤيـد  ،)19تأ َّثـر األمـن
بَـدْ ِء جائحـة داء ُ
عظيم تأ ُّثـر .فإذ ضاقت
وسـ ُبل املعـاش
َّغذية
الغـذايئ وحـال الت
َ
ُ
الصحـي َّ
تعذر
سـبل الوصـول إىل مـاء الشرب ومرافق َّ
الصرف ّ
امتثالهـم توصيـات النَّظافـة –كغسـل اليديـن على انتظـام–
1
الح َمـة التاجيـة (كوڤيـد .)19
يف الوقت نفسه ،ظهر الطب التقليدي بقوة يف محاوالت
للوقايـة مـن عـدوى داء ُ
الح َمة (الفريوس) .فهناك ُتستَع َم ُل
املجتمعات املحل ّية د َْح َر ُ
فجـاءت اسـتجابتهم يف طريقينَ :و ْضع إستراتيج َّيات مجتمعية األعشاب وغريها من النباتات ألغراض طبية ولصنع املطهرات التي
للتَّخفيـف مـن أخطـار العـدوى ،و َب ْحـث عـن حلـولٍ يف ِّ
الح َمة (الفريوس) ومتنع انتشارها .وأدَّت معرفة
الطب تخ ِّفف أعراض ُ
التَّقليدي.
الطب التقليدي وتطبيقه الذي طبقه هؤالء يف أثناء هذه الجائحة
إىل تغيري تص ُّورهم لقيمة ِّ
الطب التقليدي املستم َّرة.

اإلفريقي بعض ما استفادوه من ِع َ ِب
ولقد َن َق َل القادة ذوو األصل
ّ
الجوائح إىل الح ِّيز العم ِّ
يل يف الواقع ،ومن ذلك إيبوال التي َّ
أرضت
بالسكان األفارقة الذين ال سبيل لهم إىل ماء الرشب ،والذين حفروا
اآلبار ليصلوا إىل املياه الجوفية .وقد ُك ِّررت معارف َح ْف ِر اآلبار هذه
اإلفريقي يف اإلكوادور وهندوراس ويف
عند السكان ذوي األصل
ّ
مجتمعات كويلومبا يف الربازيل.

إِسرتاتيج َّيات الحامية

أنشـأت بعـض املجتمعـات املحل ّيـة نظـام َر ْصـ ٍد لضبـطِ
الح َمـة (الفيروس)
صر انتشـار ُ
تحـ ُّرك النـاس ،والسـعي َ
لح ْ ِ
يف املجتمعـات املحل ّيـة التـي يكـون وصولهـا إىل الخدمـات
الصحيـة ض ِّيـقَ السـبيل لنـدرة الخدمـات و َن ْقـص وسـائل َن ْقـل
الخدمـات .ويف املناطـق الريفيـة الواقعـة على ضفـاف النهـر،
املهجريـن أحد أفرادها لشراء الطعام واملياه
تع ِّيين مجتمعـات َّ
َّ
ثـم إ ّنـه أنشـئت
كل شـه ٍر مـن املجتمعـات ا ُمل ِضيفـة املجـاورةّ .
مخصصـة لتطهير املالبـس وغسـل اليديـن،
مواضـع
ٍ
تنظيـف َّ
ـع النـاس مـن دخـول مجتمعاتهـم املحل ّية مـن مناطق
وقـد ُم ِن َ
أخـرى.

إفريقي
ويف سنة  ،2020اضطر أكرث من  28500شخص ذي أصلٍ
ٍّ
إىل مغادرة منازلهم هرباً من االشتباكات بني الجامعات املسلحة.
املهجرين يف األرايض املجاورة ،شاركوا معرفتهم
ومع إعادة توطني َّ
يف استعامل النباتات واألشجار لألغراض الطبية ،مثل ماتاراتون
(غلرييسيديا سيبيوم) ،التي يغىل زهرها لالستهالك أو االستعامل
يف الحاممات ،ويعتقد أنها تعني عىل َح ْف ِز جهاز املناعة .قالت
توليا مارتينيز« :علمتنا ج َّداتنا الخصائص العالجية لبعض النباتات
الطبية .لقد أعانتنا هذه املعارف  ...عىل تخفيف آثار املالريا
واإلنفلونزا والشيكونغونيا وأمراض أخرى».

ال َ
دليل علم ّياً عىل أن استعامل أو استهالك مثل هذه النباتات
الح َمة التاجية (كوڤيد  .)19ومع
وإضافـ ًة إىل الفائـدة املبـارشة لحاميـة املجتمـع ،أعانـت هـذه ميكن أن يحمي الناس من داء ُ
األنظمـة على الرشوع بإعـادة
األفريقي هو أحد األدوات القليلة
لص َيـغ التَّنظيم املجتمعي ذلك ،فالطب التقليدي ذو األصل
تقويم ِ
ّ
ٍ
األصل
ذوي
ين
ي
الكولومب
السـ َلف التي عند
اإلفريقي .التي بني أيديهم يحاولون بها تخفيف األعراض أو منع العدوى.
ومعـارف َّ
ِّ
ّ
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هس َه ِن َيا أولَ َّيا رِهْ ِك َ
ني
أ ْنهِال ِي َ

مهجَّ رون مسافرون بالقوارب عند موضع الحدود بني كولومبيا واإلكوادور.

العرقي بسبب تأثري داء
ويف سياق تعميق وجوه التفاوت
ّ
الح َمة التاجية (كوڤيد  )19وتقاطعه هو وعوامل أخرى ،تؤكد
ُ
املهجرة حاجتها إىل استعامل الطب التقليدي .ثم
املجتمعات َّ
إ ّنها تشدِّد عىل أنه من غري املمكن أن ُيض َمنَ لهم خدمات
رعاية صحية شاملة ومنصفة وعالية الجودة وتأيت يف وقتها ،من
غري إقرا ٍر بعادات أسالفهم وتقاليدهم الثقافية ،التي ال ُي ِق ُّر بها
يف العادة النظام الصحي الوطني .فتحتاج الدولة الكولومبية
إىل إدماج الطب التقليدي يف أنظمتها وتقوية كفاءتها العابرة
اإلفريقي.
للثقافات بإدماج املهنيني الصحيني ذوي األصل
ّ

شأنه أن يجعل من املمكن قياس التأثري غري املتناسب لعدم
ثم َو ْض َع
املساواة العرقية بني َّ
املهجرين ،وهو ما سيسهِّل من ّ
إسرتاتيجيات مناسب ًة ملراقبة الجائحة والوقاية منها ومكافحتها
ٍ
يف هذه الفئة من السكان.

مؤسسية مع
فمن الرضوريّ لهذا الغرض أن تفتح الدولة أحيازاً َّ
املهجرين للتشاور واملشاركة؛ إذ يسمح هذا بإجراء حوارات
َّ
عابر ٍة للثقافات بغي َة إدماج الطب التقليدي يف االستجابة لداء
الح َمة التاجية (كوڤيد  .)19وقد تكون سياسة العمل املوجب
ُ
يف ميدان الصحة املتعدِّد الثقافات مفيد ًة عند مواجهة الجوائح
إصالح ما أحدثته ٌ
املتحدِّيات الباقية
قرون
يف املستقبل ،وميكن أن تسهم أيضاً يف
ِ
وجوه َّ
املهجرين ذوي األصل من التَّمييز والتهميش واإلقصاء.
الض ْعف الشديدة التي تؤثر يف َّ
اإلفريقي جعلتهم عرض ًة خصوصاً ٍّ
لكل من األمراض املعدية
ّ
هس َه ِن َيا أو َل َّيا ِرهْ ِكي َن ْيه
وغري املعدية كالرسطان والسكري وأمراض القلب وأمراض أ ْن ِهال ِي َ
الجهاز التنفيس املزمنة .وهذا يجعلهم أكرث عرض ًة لخطر yesenia-olaya@fas.harvard.edu
منس ٌ
قة أكادمي ّي ٌة ،وحاملة شهاد ٍة يف الدراسات اإلفريقية األمريكية
الح َمة التاجية (كوڤيد
العواقب الوخيمة التي يأيت بها داء ُ
ِّ
اإلفريقي ّأن الدولة مل الالتينية ،يف معهد البحوث اإلفريقية األمريكية الالتينية ،بجامعة
 .)19وذكر ممثلو السكان ذوي األصل
ّ
تق ّر بعوامل الخطر هذه عند إعداد وتنفيذ تدابري النظافة التي هارفرد
واجهت بها الجائحة .ويطالب هؤالء السكان الدول َة بإعداد
Economic Commission for Latin American and the Caribean (2021) .1
خاصة لذوي األصل
بروتوكوالت لرعاي ٍة ّ
ّ
اإلفريقي املصابني بداء People of African descent and COVID-19: unveiling structural inequalities
الح َمة التاجية (كوڤيد  ،)19وهي بروتوكوالت تأخذ يف االعتبار in Latin America
ُ
اإلفريقي وداء الحُ َمة التاجية (كوڤيد  :)19الكشف عن عدم املساواة البنيوية
(ذوو األصل
ّ
األساسية.
أحوالهم
يف أمريكا aالالتينية) bit.ly/ECLAC-African-descent-Jan2021
ومطلب آخر مهم ،و هو إنشاء نظام معلومات إحصائية مع
ٌ
والسن .وهذا من
والجنس
العرق
بحسب
مصنفة
معطيات
ِّ
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َفلنَع َمل مع املجتمع املح ِّ
لنع ْد إىل أوطاننا :املشاركة املحل َّية يف موزمبيق
يل أو ُ

َغ ِ ْب َي ْيل َك ْردُونا ُف ْكس وجيوفانا دي ِم ِني ِغي وإ ْد َو ْردو ُأ ّكا وأندريا أ ْتزُوري

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

لتقديـــم الخدمـــات الصحيـــة األساســـية يف األحـــوال اإلنســـانية
ّيـــات كبـــرة .وقـــد ع ّلمتنـــا
املعقـــدة يف أثنـــاء الجائحـــة متحد ٍ
تجربتن ــا يف العم ــل م ــع النازح ــن الداخل ِّي ــن يف مقاطع ــة كاب ــو
ديلج ــادو يف موزمبي ــق أن التدخ ــل الصح ــي ال ميك ــن أن ينج ــح
إال بإســـراتيجيات مشـــاركة مجتمعيـــة ف ّعالـــة .وبتعبـــر آخـــر:
إم ــا أن نعم ــل م ــع املجتم ــع املح ـ ّ
ـي أو لنع ــد إىل أوطانن ــا.

كث ـراً م ــا يك ــون االنخ ـراط م ــع املجتم ــع املح ـ ّ
ـي ه ــو الطريق ــة
الوحيـــدة لضـــان َق ُبـــول ّ
التدخـــل ،وهـــذا يســـمح للعاملـــن
يف ميـــدان املعونـــة اإلنســـانية باســـتفاد ٍة أَ ْف َع َ
ـــل مـــن املـــوارد
القليل ــة .وب ــدون مش ــاركة مجتمعي ــة يك ــون ن ــر إس ـراتيجيات
االتصـــال الفعالـــة للتأثـــر يف التصـــ ُّورات والتأثـــر يف وجـــوه
الســـلوك إىل املســـتحيل أقـــرب .ففـــي الحـــاالت التـــي يـــؤدي
ُّ
املهجري ــن إىل تكثي ــف املنافس ــة
ـر م ــن َّ
فيه ــا تد ُّف ــق ع ــدد كث ـ ٍ
يف املــوارد القليلــة وإزعــاج التــوازن املحــي ،ومشــاركة املجتمــع
ـايس أيضــاً ملعالج ــة ال ّنــزاع بطريقــ ٍة حساس ــة للثقاف ــة.
أمــ ٌر أس ـ ّ
مقاطعـــة كابـــو ديلجـــادو يف موزمبيـــق هـــي اليـــو َم موقـــع
إلح ــدى أك ــر أزم ــات النازح ــن الداخل ِّي ــن إلحاحــاً يف الع ــامل.
فقـــد أدت الهجـــات العنيفـــة التـــي شـــنتها الجامعـــات
رشقـــي البـــاد والدمـــار
املســـلحة غـــر الحكوميـــة يف شـــا ّيل
ّ
النات ــج ع ــن إعص ــار كيني ــث س ــنة  2019إىل ن ــزوح نح ــو 732
أل ـ َ
ـف ش ــخص .يعي ــش ه ــؤالء الس ــكان اآلن يف أح ــوال محفوف ــة
باملخاط ــر م ــع وص ــول قلي ــلٍ إىل الخدم ــات الصحي ــة األساس ــية.
إذ ُد ِّم ــر م ــا يق ــرب م ــن  %36م ــن املراف ــق الصحي ــة يف أك ــر
املناطـــق ُّ
تـــرراً ،وأصبـــح الجـــزء الشـــايل مـــن املقاطعـــة
«منطقـــ ًة محظـــورة» ف ّع ٌ
ـــال َح ْظ ُرهـــا بعيـــدة مـــن متنـــاول
الفاعل ــن يف املعون ــة اإلنس ــانية 1.وق ــد أدت اآلث ــار االقتصادي ــة
َّجم ــع
لجائح ــة كوڤي ــد  19والقي ــود املرضوب ــة ع ــى الس ــفر والت ُّ
إىل تعقيـــد االســـتجابة اإلنســـانية كثـــراً.
وتتع ــاون ّ
منظم ــة أطب ــاء م ــع إفريقي ــا ( ُكــ َوام) ،وه ــي منظم ــة
غ ــر حكومي ــة إيطالي ــة ،م ــع املؤسس ــات املحلي ــة ع ــى إنش ــاء
أنظمـــة للوقايـــة والتعـــ ُّرف واإلحالـــة واملتابعـــة فيـــا يتعلـــق
بكوڤيـــد  19والكولـــرا واإلســـهال املـــايئ الحـــاد وفـــروس
عـــوز املناعـــة البـــريّ واألمـــراض املعديـــة األخـــرى (وكذلـــك

يف مســـائل الصحـــة اإلنجابيـــة وصحـــة األم والطفـــل وســـوء
التغذيـــة) .لقـــد تع ّلمنـــا أن إتاحـــة الخـــرة الطبيـــة والدعـــم
للنظ ــام الصح ــي الوطن ــي وح ــده ال يكف ــيّ ،
وأن الوع ــي الثق ــايف
واملشـــاركة الفعالـــة للســـكان واملؤسســـات املحليـــة رضورة إن
َّجـــاح أن يكـــون.
ُأريـــ َد للن ِ

املنارصة وال َّرصد املجتمع َّيان

جوهــر عمــل ّ
منظمــة ُكـ َوام هــو املنــارصون املجتمع ُّيــون و ُيعـ ِّ ُ
ـن
ه ــؤالء األش ــخاص الس ــلطات املحلي ــة ،ولك ــن ت ــرف عليه ــم
ُكــ َوام وتدف ــع إليه ــم أجوره ــم ،وق ــد يدخ ــل فيه ــم النازح ــون
الداخل ُّي ــون .إذ يفه ــم املن ــارصون املجتمعي ــون الس ــياق املح ــي
واللغـــات التـــي يتحـــدث بهـــا املهاجـــرون قـــراً .فهـــم جـــزء
م ــن النظ ــام الصح ــي املح ــي ويتنزل ــون منزل ــة حلق ــة وص ــل
بالســـكان املحليـــن .ويشـــمل تدريبهـــم الكشـــف املبكـــر
واإلب ــاغ ع ــن ح ــاالت تف ــي امل ــرض داخ ــل املجتم ــع إضافــ ًة
إىل الح ـ ِّ
الس ــلوك الوقائي ــة كالتَّباع ــد االجتامع ــي
ـث ع ــى وج ــوه ُّ
وغســـل اليديـــن ووضـــع الكاممـــات .وأيضـــاً فهـــم ينـــارصون
من ــع تهمي ــش األش ــخاص الذي ــن يعان ــون م ــن ف ــروس ع ــوز
املناعـــة البرشيـــة والكولـــرا وكوڤيـــد .19
ه ــذا وتعم ــل منظم ــة ُكــ َوام م ــن ُقــ ْر ٍب م ــع اللج ــان الصحي ــة
يف القريـــة وكبـــار املجتمـــع املحـــي واملعالجـــن التقليديـــن
والقابـــات واملزاولـــن الصحيـــن الرســـميني وغـــر الرســـميني.
فلج ــان الصح ــة القروي ــة له ــا أهمي ــة خاص ــة ،وه ــي تتأل ــف
م ــن مهني ــن طبي ــن وغ ــر طبي ــن ،وش ــيوخ الق ــرى ،والزع ــاء
الدينيـــن ،وغريهـــم مـــن األفـــراد املحرتمـــن داخـــل املجتمـــع،
وتس ــتم ّد ه ــذه اللج ــان مصداقيته ــا م ــن الس ــلطة الجامعي ــة
ألعضائه ــا .وباإلس ــهام الف ّع ــال للج ــان الصحي ــة القروي ــة ،أنش ــأنا
نظ ــام مراقب ــة وبائي ــة الكتش ــاف تف ــي كوڤي ــد  19واألمــراض
املعديـــة األخـــرى ،وذلـــك باســـتعامل آليـــات ال َك ْشـــف (مثـــل
الفح ــوص الخاص ــة الت ــي تج ــرى يف أثن ــاء الزي ــارات املنزلي ــة)
قح َمـــة.
التـــي ميكـــن عدُّ هـــا يف
ٍ
حـــاالت أخـــرى حساســـ ًة أو ُم َ
فمشـــاركة املنارصيـــن املجتمعيـــن للجـــان الصحيـــة املحليـــة
أمــ ٌر ش ــديد األهمي ــة لض ــان عم ــل النظ ــام ،وإلبق ــاء املجتم ــع
اطـــاع ،وللعثـــور عـــى الذيـــن يتخ ُّلـــون عـــن عالجهـــم
عـــى
ٍ
وإعادتهـــم.
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ّ
منظمة أطباء مع إفريقيا ُكوَام/نِكول ِبريت

عامل ُة من ّ
منظمة أطباء مع إفريقيا ُك َوام وهي تُعام ُِل أح َد أفراد املجتمع املح ّ
يل يف كابو ديلجادو.

وأيضــاً فق ــد تع َّلمن ــا َم ْب َل ـ َ
ـغ أهمي ــة َح ْش ــد مش ــاركة ش ــيوخ
(ويســـم ْو َن
التقليديـــن
واملعالجـــن
القريـــة والقابـــات
َّ
مختصـــن
هنـــاك فيتيســـروس) ،الذيـــن مـــع أنهـــم ليســـوا
ِّ
رســـمياً يف ميـــدان الرعايـــة الصحيـــة يحظـــون باالحـــرام يف
مجتمعاته ــم املحلي ــة وكث ــراً م ــا تعتم ــد عليه ــم الس ــلطات
الحكومي ــة .وله ــذه الجه ــات ش ـ ٌ
ـأن مه ـ ٌّـم يف توس ــيع امل ــدارك
الصح ّيـــة والحـــث عـــى امتثـــال التدابـــر الوقائيـــة .ففـــي
مقاطعـــة مونتيبويـــز ،عـــى ســـبيل املثـــال ،كان للمعالجـــن
التقليديـــن دور ف ّعـــال يف إقنـــاع ُ
األ َس املـــرددة يف األخـــذ
بغســـل اليديـــن يف منازلهـــم واالمتنـــاع عـــن مراســـم
الدفـــن التقليديـــة .فـــكان مـــن األخـــذ بطقـــوس بديلـــة
أكـــر تواضعـــاً ،إذ أدّى مراســـمها عـــدد قليـــل مـــن ممثـــي
ّ
املحـــي املختاريـــنْ ،أن صـــارت مخاطـــر العـــدوى
املجتمـــع
ـس
ـ
رئي
ر
دو
ـن
ـ
التقليدي
ـن
ـ
وللمعالج
ـذا،
ـ
ه
ـون.
ـ
يك
أق ــل م ــا
ٌ
ٌ
ـم يف ض ــان
ـ
ص
و
ـط
يف تثبي ـ
َ
ْ
ـم املصاب ــن بكوڤي ــد  ،19وم ــن ث ـ ّ
ِ
تلقيهـــم العـــاج املناســـب.
ثـــم ّ
إن التوســـط يف النـــزاع بـــن النازحـــن الداخليـــن
واملجتمعـــات املضيفـــة جـــزء ال ينفصـــل مـــن إســـراتيجية
ـر انتش ــار األم ــراض املعدي ــة ،إذ ي ــؤدي الــراع
أك ــر َ
لح ـ ْ ِ
يف املجتمـــع املحـــي إىل انتفـــاء الثقـــة وتعطيـــل قنـــوات
االتصـــال الالزمـــة لل َّرصـــد واإلحـــاالت والرعايـــة الطبيـــة.

وتحقيقــاً له ــذه الغاي ــة ،وجدن ــا م ــن املفي ــد ْأن نعم ــل م ــع
املحاكـــم املجتمعيـــة ،وأن تز ِّودهـــا بالتدريـــب الطبـــي وأن
ندعـــم عملهـــا ،وقـــد كاملنـــا أيضـــاً وظائفهـــم مـــن بـــأن
أدخلنـــا يف عملنـــا أ) التوســـط يف النزاعـــات عـــى امليـــاه
واملـــوارد األخـــرى ب) واملنـــارصة نيابـــ ًة لضحايـــا العنـــف
الجنســـا ّين ومرافقتهـــم يف أنظمـــة الصحـــة واملحاكـــم.

املهجرين
إِدماجُ مــزاويل الرعاية الصحية َّ

ومـــن بـــن الذيـــن هُ ِّجـــروا بالنـــزاع يف شـــا ّيل موزمبيـــق،
ع ّينـــا مـــا يقـــرب مـــن  600مـــن العاملـــن يف ميـــدان
الرعايـــة الصحيـــة التابعـــن للدولـــة .ويف حـــن أن خســـارة
هجـــروا وضاحـــة ،فقـــد قـــدم
الســـكان الذيـــن بقـــوا ومل ُي ّ
هـــؤالء العـــال فرصـــ ًة لتعزيـــز االســـتجابة الصحيـــة يف
املناط ــق الت ــي يص ــل إليه ــا النازح ــون الداخلي ــون أ ّول م ــرة.
ومبش ــاركة الس ــلطات الصحي ــة الوطني ــة ،بدأن ــا التف ــاوض يف
شـــأن إعـــادة تعيـــن هـــؤالء املهنيـــن يف املرافـــق الصحيـــة
الحكوميـــة الهشـــة التـــي ُت ُجـــ ْو ِوزت طاقتهـــا االســـتيعابية.
املهج ــرون
ويس ــاعد العامل ــون يف مي ــدان الرعاي ــة الصحي ــة َّ
عـــى إنشـــاء وظائـــف طبيـــة متقدمـــة مؤقتـــة يف املواقـــع
ســـج ُل فيهـــا كثـــر مـــن النازحـــن الداخليـــن
التـــي ُي َّ
وتتعـــرض فيهـــا الســـلطات الصحيـــة املحليـــة لضغـــوط.
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وه ــذه الوظائ ــف متاح ــة ل ـ ٍّ
ـكل م ــن املهاجري ــن والس ــكان
املحليـــن ،و ُت ْع َم ُ
ـــل بنظـــام فـــرز أســـايس بحســـب األهميـــة
لفحـــص املســـتط ِّبني وإحالتهـــم عنـــد الـــرورة إىل املراكـــز
الصحيـــة الحكوميـــة .ولقـــد الحظنـــا أن إرشاك العاملـــن
الصحيـــن النازحـــن الداخل ِّيـــن قـــد َســـه ََّل كثـــراً التواصـــل
ّ
وحـــث عـــى الثقـــة .وأتـــاح
املهجريـــن
مـــع جامعـــات َّ
إدم ــاج املهني ــن النازح ــن الداخلي ــن يف االس ــتجابة الصحي ــة
له ــم س ــبي ًال م ــن س ــبل املع ــاش وش ــعوراً ب ــأن له ــم هدفــاً
وغايـــة.

ّ
املحـــي .ويف ســـبيل فعـــل ذلـــك،
رسيعـــاً داخـــل املجتمـــع
أرشكنـــا القـــادة الدينيـــن املحرتمـــن يف تقديـــم املعلومـــات
الصحيح ــة بطريق ــة ميك ــن فهمه ــا بس ــهولة و ُي ـ ْـر .وس ــمح
الس ــواد األعظ ــم م ــن الجالي ــة املس ــلمة يف كاب ــو ديلج ــادو
باســـتعامل نظـــام مكـــرات الصـــوت يف مســـاجدهم لنـــر
بالســـواء
معلومـــات مد ّققـــة ،وعملـــت منظمـــة ُكـــ َوام َّ
مـــع هـــذه الجامعـــات الدينيـــة عـــى إدخـــال املعلومـــات
الصحي ــة يف الخدم ــات الديني ــة واإلتي ــان باحتف ــاالت ديني ــة
بديل ــة كان ــت ذات مغ ــزى ولكنه ــا قلل ــت مخاط ــر امل ــرض
املعـــدي.

كانـــت مشـــاركة قـــادة املجتمـــع املحـــي ،وفيهـــم شـــيوخ
ً
القـــرى والزعـــاء الدينيـــن ،أمـــراً
حاســـا يف محاوالتنـــا
ـع إس ــراتيجي ِة ا ِّتص ــالٍ ف ّعال ــة لن ــر املعلوم ــات الطبي ــة
َو ْض ـ َ
املناســـبة للثقافـــة عنـــد املجتمعـــات املحليـــة القاصيـــة
بحي ــث تتواف ــق والتَّباع ــد االجتامع ــي وقي ــود الس ــفر الت ــي
ـر
انفرض ــت بكوڤي ــد  .19وبس ــبب العزل ــة الجغرافي ــة لكث ـ ٍ
مـــن مواقـــع إعـــادة توطـــن النازحـــن الداخليـــن والقيـــود
ـر م ـ ّـا
الت ــي انفرض ــت بالجائح ــة ،مل يتي ـ َّـر اس ــتعامل كث ـ ٍ
اعتيـــد اســـتعامله مـــن األســـاليب والتقانـــات املحمولـــة
لتوس ــيع امل ــدارك الصحي ــة .وم ــع ذل ــك ،متكن ــا م ــن وض ــع
إس ــراتيجية تواص ــل مس ــتحدثة مبش ــاركة املجتم ــع املح ــي.

وبعـــد ،فمـــع انتقـــال أزمـــة الهجـــرة إىل مـــا بعـــد مرحلـــة
الطـــوارئ ،يحتـــاج املجتمـــع املحـــي إىل تحقيـــق النجـــاح
املســـتمر وااللتـــزام بـــه يف برنامـــج الصحـــة إن أريـــد
لالســـتدامة أن تتح ّقـــق .ويف آخـــر املطـــاف مـــا نحـــن إال
ُمي ـ ِّـرون .يج ــب علين ــا إم ــا العم ــل م ــع املجتم ــع املح ـ ّ
ـي
أو االســـتعداد للعـــودة إىل أوطاننـــا.

إسرتاتيجية تواصل

وكان أح ــد األس ــاليب الت ــي أثبت ــت فاعل ّيته ــا َح ْش ــد فرق ــة
مـــن املمثلـــن املحليـــن للمســـاعدة يف بـــث سلســـلة مـــن
املسلســـات اإلذاعيـــة باللغـــة الربتغاليـــة وســـت لغـــات
محلي ــة ،فنقل ــت ه ــذه معلوم ــات مهم ــة ح ــول التخفي ــف
ـر ِد القص ــص .إذ للمسلس ــات اإلذاعي ــة
م ــن كوڤي ــد  19ب ـ َ ْ
ش ــعبية عريض ــة يف موزمبي ــق ،وال ســ َّيام يف املناط ــق الت ــي
يكـــون فيهـــا معـــدّ ل معرفـــة القـــراءة والكتابـــة منخفضـــاً.
فف ــي مناط ــق مونتيبوي ــز وباالم ــا وش ــيوري ،تص ــل برامجن ــا
ـف إنس ــان ،أي أك ــر قلي ـ ً
اإلذاعي ــة إىل نح ــو  380أل ـ َ
ـا م ــن
2
َ
ألـــف إنســـان.
نصـــف عـــدد ســـكان البلـــد البالـــغ 750
وق ــدرت منظم ــة ُك ـ َوام أيض ـاً ع ــى التواص ــل م ــع الس ــلطات
الدينيــة عــى الصعيــد الوطنــي واملحــي للمســاعدة يف نــر
ئيســـة بالجامعـــات الدينيـــة.
إعالنـــات الصحـــة العامـــة ال َّر َ
وكان أحـــد أكـــر املتح ِّديـــات التـــي اعرتضتنـــا يف بدايـــة
الجائح ــة كيفي ــة تفس ــر املخاط ــر الوبائي ــة بحي ــث يفهمه ــا
املجتم ــع املح ــي ويأخذه ــا أخ ــذاً ج ــا ّداً .ويف خ ــال األش ــهر
كثـــر مـــن
األوىل للجائحـــة ،كنـــا محتاجـــن إىل تبديـــد
ٍ
الخراف ــات يف أس ــباب كوڤي ــد  19وعالج ــه ،إذ كان ــت تتكاث ــر

غَبِْيَيْل كَرْدُونا فُكْس gcardonafox@johnshopkins.it

ٌ
ٌ
مشارك ،من معهد بولونيا لبحوث السياسات العامة ،يف
زميل
ٌ
رئيس ،من برنامج بحوث النزوح
وباحث
هوبكنز،
جونز
جامعة
ٌ
الداخ ّ
يل ،يف جامعة لندن
جيوفانا دي مِنِيغِي g.demeneghi@cuamm.org

مدير ٌة ُق ْطرية ،يف موزنبيق ،من ّ
منظمة أطباء مع إفريقيا ُك َوام
إدْوَرْدو أُكّا e.occa@cuamm.org
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منظمة أطباء
َر ُ
ٌ
وباحث ،يف جامعة ميالن
مع إفريقيا ُك َوام،
أندريا أتْزُوري a.atzori@cuamm.org
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منظمة أطباء مع إفريقيا ُك َوام،
ٌ
يف إيطاليا
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تت ُّبع تص ُّورات املجتمعات املحل ّية بفنزويال يف زمن كوڤيد 19
َر ْي َسا أ َز ِلي ِني وفرقة ُأكس َفام يف فنزويال

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

يف شـــهر حزيران/يونيـــو مـــن ســـنة  ،2020أطلقـــت ُأكســـ َفام
مرشوعـــاً بقيـــادة رشكاء محليـــن إلرشاك املجتمعـــات يف منـــع
انتش ــار كوڤي ــد  .19واس ـتُع ِم َل ُمتت ِّب ـ ُـع التص ـ ُّورات املجتمع ّي ــة يف
س ــياق كان في ــه ق ــد ٌر قلي ــل م ــن املعطي ــات الرس ــم ّية لتس ــجيل
نظـــرات املجتمعـــات املحليـــة ومقلقاتهـــا بشـــأن الفـــروس
ـــع التصـــ ُّورات يف اثنـــي عـــرة فئـــة محـــددة ســـابقاً
وذل ــك بقص ــد إع ــاء ص ــوت آرائه ــم ودعمه ــم يف وض ــع خط ــط و ُتج َم ُ
1
عم ــل له ــم م ــن أج ــل تقلي ــل انتق ــال امل ــرض.
(ومنه ــا وج ــود امل ــرض والع ــاج والتلقي ــح وال َو ْص ــم) لتس ــهيل
التَّحلي ــل وتعي ــن اال ِّتجاه ــات .ث ــم ُتح َّل ـ ُـل املعطي ــات النوعي ــة
ويف زم ــن وب ــاء الكولــرا األول يف هايت ــي س ــنة  ،2010ويف أثن ــاء
بـــأدوات متعـــددة مـــع معطيـــات علـــم األوبئـــة .وتلخـــص
ٍ
االس ــتجابة لإليب ــوال يف غ ــرب إفريقي ــا ب ــن س ــنة  2013و ،2014التقاريـــر األســـبوعية تحليـــل املعطيـــات والتوصيـــات للعمـــل،
تع ّلمــت منظمــة ُأكسـ َفام دروسـاً ق ّيمــة يف مشــاركة املجتمعــات وميك ــن بع ــد ذل ــك تقدي ــم املالحظ ــات الرسيع ــة للمجتمع ــات
ـم ش ــأنِ َج ْم ـ ِـع املحلي ــة والس ــلطات .وم ــع تغ ـ ُّـر أولوي ــات الن ــاس وتصوراته ــم،
املحلي ــة عن ــد تف ـ ِّـي األمــراض .وتع َّرف ــت ِع َظ ـ َ
ِّ
أســـاس لوضـــع
املعطيـــات النوعيـــة فأقـــ ّرت أنـــه
املترضريـــن يصبــح املوظفــون قادريــن عــى مراقبــة االســتجابات وتكييفهــا.
ٌ
ـات ُمت ِّمم ــة عميق ــة ُتس ــتع َم ُل طرائ ــق
ـاج إىل معلوم ـ ٍ
باألزم ــة يف ص ــد ِر االس ــتجابة ،2ويف س ــنة  2018أنش ــأت منظم ــة وح ــن ُيح َت ـ ُ
ـــع املعطيـــات مثـــل مناقشـــات فرقـــة الرتكيـــز
ُأكســـ َفام ُمتت ِّب َ
ـــع التصـــ ُّورات املجتمع ّيـــة وط ّورتـــه .وأ ّول مـــا أخـــرى َ
لج ْم ِ
ِّ
ُجـــ ِّر َب يف جمهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة عنـــد
تفـــي واملقابـــات شـــبه املنظمـــة .ومـــن خصـــوص فائـــدة ُمتت ِّبـــع
إيبـــوال بـــن ســـنة  2018و .2019ويف ســـنة  ،2020ك َّيفـــت التصـــ ُّورات املجتمع ّيـــة أنـــه يجلـــب آرا َء املجتمعـــات املحليـــة
ُأكســ َفام ُمتت ِّب ـ َـع التصــ ُّورات املجتمع ّيـــة بكوڤي ــد  19وأع َم َل ْتــ ُه –باملعلومـــات القامئـــة عـــى األدلـــة التـــي تـــم يجمعهـــا– إىل
يف  13دولـــة ،منهـــا فنزوي ــا ،حي ــث أدّت الجائحـــة إىل تفاق ــم منصـــات التَّنســـيق واملنـــارصة.
األزم ــة الحالي ــة ف ــكان م ــا يقــدّر بنح ــو س ــبعة مالي ــن إنس ــان
ً
نتائج من فنزويال
أصـــا إىل املعونـــة اإلنســـانية.
محتاجـــن
ـت ّ
ح َّل َل ـ ْ
منظم ــة ُأكســ َفام م ــن حزيران/يوني ــو إىل كان ــون األول/
كيف يعمل ُمتت ِّبع التص ُّورات املجتمع ّية؟
ديســمرب  2020تصــورات النــاس يف  16مجتمع ـاً محل ّي ـاً يف ثــاث
حمـ ُـل اســتئامر ٌة عــى جهــا ٍز مــن األجهــزة محمــول (ســواء كان والي ــات ،وقدم ــت معلوم ــات قيم ــة يف ح ــال األش ــخاص الذي ــن
ُت َّ
هاتفــاً أو حاس ــوباً أو لوحــاً) بربمج ّي ــة ه ــذا اس ــمها « Surveyم ــا يزال ــون ينتقل ــون .وذك ــرت املجتمع ــات املحلي ــة مقلقاته ــا
ســـجل تصـــ ُّورات النـــاس؛ فأســـئلتهم ومقلقاتهـــم مـــن مخاطـــر العـــدوى يف املالجـــئ املؤقتـــة التـــي ُت ِض ُ
يـــف
ُ »CTOت ِّ
ّ
بانتشـــار
صلـــة
لـــه
فيـــا
عملهـــم
وســـنن
ومعتقداتهـــم
النـــاس تحدّثـــوا
أن
ذلـــك،
إىل
يضـــاف
العائديـــن.
املهاجريـــن
َ
امل ــرضُ .يس ــأَ ُل املس ــتطلعون ع ــن موقعه ــم الجغــرايف وســنِّهم ع ــن خوفه ــم م ــن الع ــدوى م ــن العائدي ــن وأعرب ــوا ع ــن آراء
خاص ــة ،وع ــن ومواق ــف متييزي ــة تجاهه ــم .وأدى االفتق ــار إىل تداب ــر الوقاي ــة
وجنس ــهم ،وع ــن وج ــود تع ـ ُّوق فيه ــم أو حاج ــة ّ
كوڤي ــد  19ه ــل أصابه ــم قب ـ ُـل أو أص ــاب أح ــد أف ـراد أرسته ــم؟ م ــن كوڤي ــد  19يف مواض ــع العب ــور الحدودي ــة غ ــر الرس ــمية
و ُيس ــألون أيضــاً ع ــن م ــكان حصوله ــم ع ــى املعلوم ــات الت ــي إىل زيـــادة مقلقـــات املجتمعـــات املحليـــة ودفعهـــا يف بعـــض
أثـــرت يف تصوراتهـــم وعـــن هويـــة الـــذي أعطاهـــم أخربهـــم الح ــاالت إىل ســ ّد ُســ ُبل وص ــول املهاجري ــن العائدي ــن إليه ــا.
–كل يـــوم أو ّ
بهـــا .ويتكـــرر هـــذا عـــى انتظـــام ّ
كل أســـبوع–
بس ــبب الطبيع ــة النش ــطة والف ّعال ــة لتف ـ ِّـي امل ــرض واالس ــتجابة «عنـــد الحـــدود يؤثـــر هـــذا فيهـــا تأثـــر ًا مبـــارشًا ألن
دخ ُ
ـــل فـــرق منظمـــة ُأكســـ َفام ورشكاؤهـــا معطيـــات العائديـــن يســـتعملون الطـــرق غـــر القانونيـــة ّ
كل
لـــه .و ُت ِ
تصــ ُّورات األفــراد والجامع ــات الت ــي يلقونه ــا (وجهــاً لوجــ ٍه أو يـــوم وهـــذا يعنـــي أن الفـــروس ميكـــن أن يكـــر
م ــن ُب ْع ــد) يف أثن ــاء قضائه ــم أع ـ َ
ـال أ ّيامه ــم .وميك ــن تس ــجيل
املعلومـــات مبـــارش ًة يف االســـتئامرة عـــى الجهـــاز املحمـــول ،أو
عـــى الـــورق ثـــم نقلهـــا إىل الحاســـوب بعـــدُ  ،عـــى حســـب
حساســـية الســـ ّياق.

23

24

24

الصحي
والصف
الصحة العا ّمة والنَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
www.fmreview.org/ar/issue67

انتشـــاره مـــع مـــرور كثـــر مـــن النـــاس الحـــدود».
(قالها أحد الس ّكان ،يف بلدية بيدرو ماريا يورينا)
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ـــع خطـــط عمـــل
ُح ّثـــت عـــى اســـتعامل النتائـــج يف َو ْض ِ
مجتمعيـــة تزيـــد بهـــا قدرتهـــا عـــى منـــع انتقـــال كوڤيـــد
 .19وم ــن أمثل ــة خط ــط العم ــل املجتمعي ــة خط ـ ٌ
ـط لن ــر
ٌ
وتدريـــب
وورش افرتاضيـــة وجهـــاً لوجـــه،
املعلومـــات،
ٌ
وتســـليم ُلك َت ِّيبـــات تحتـــوي
ُملســـتح ِّثي املجتمـــع املحـــي،
ٌ
عـــى معلومـــات يف التدابـــر الوقائيـــة للتخفيـــف مـــن
وتوزيـــع ُلعـــ َد ِد النظافـــة ،وفـــنٌّ يف
مخاطـــر العـــدوى،
ٌ
الشـــارع مـــع رســـائل وقائيـــة.

ً
فهـــا أفضـــل ْأن عـــزز
وكان مـــن فهـــم تصـــورات النـــاس
رشكاء منظمـــة ُأكســـ َفام املحل ِّيـــن الحـــوار يف اإلدمـــاج مـــن
دخ َل ــت معلوم ــات
أج ــل تقلي ــل التَّميي ــز ،ويض ــاف إىل ذل ــكُ ،أ ِ
ح ــول البق ــاء يف أم ــان ومن ــع انتش ــار الف ــروس م ــع الرتحي ــب
بالعائديـــن مـــن املهاجريـــن يف خطـــط العمـــل املجتمعيـــة.
ّ
َّ
املحـــي رســـائل يف وســـائل التواصـــل
وبـــث أفـــراد املجتمـــع
االجتامعـــي ورســـائل غـــر موصولـــة بالشـــابكة (اإلنرتنـــت) املتح ِّديات ووجوه النَّجاح
ملّـــا كانـــت القيـــود مرضوبـــ ًة عـــى التن ُّقـــل أجريـــت
ُتعـــزِّز اإلدمـــاج.
ّ
كل اجتامعـــات ال َّرصـــد ُملتت ِّبـــع التصـــ ُّورات املجتمع ّيـــة
الســـات امله ّمـــة ُملتت ِّبـــع التصـــ ُّورات املجتمع ّيـــة والتدريـــب عليـــه والتحليـــل لـــه مـــن ُب ْعـــد .فـــكان ذلـــك
وإحـــدى ِّ
معلومـــات منهجيـــة حيـــث متح ِّديـــاً بســـبب اســـتمرار انقطـــاع الكهربـــاء َ
ـــف
يف فنزويـــا ُقد َر ُتـــه عـــى إتاحـــة
وض ْع ِ
ٍ
ـص طوي ــل األم ــد يف املعطي ــات الوبائي ــة الرس ــم ّيةَ .ت ْوصيل َّيـــة َّ
الشـــاب َكة (اإلنرتنـــت) وشـــبكات الهاتـــف
يك ــون َن ْق ـ ٌ
ومل تنف ـ ّ
ـك قدرت ــه ع ــى تس ــليط الض ــوء ع ــى االتجاه ــات أم ـراً املحمـــول ،ولكـــن باســـتنهاض الهمـــم واإلبـــداع والقـــدرة
ـى عن ــه يف َصــ ْو ِغ اس ــتجابة منظم ــة ُأكســ َفام اإلنس ــانية عـــى التكيـــف ،نجـــح الـــركاء املحل ُّيـــون يف االنخـــراط يف
ال غن ـ ً
وتكييفهـــا .وبـــن حزيران/يونيـــو وكانـــون األول/ديســـمرب املجتمعـــات املحليـــة.
 ،2020كان ــت أش ــيع املقلق ــات م ــن كوڤي ــد  19ه ــي املخاط ــر
املتصـــورة للعـــدوى مـــن املهاجريـــن العائديـــن ،وأســـئلة ومنـــذ ســـنة  ،2015مل تنـــر وزارة الصحـــة الفنزويليـــة
حـــول الوقايـــة ،والشـــكوك يف فاعل ّيـــة اســـتعامل الكاممـــات ،نرشتهـــا الوبائيـــة .أدى االفتقـــار إىل النـــر املنتظـــم
وقب ــول ضعي ــف ألهمي ــة التباع ــد الجس ــدي ،ومقلق ــات م ــن للمعطيـــات الرســـمية إىل تشـــكيك املنظـــات املحليـــة يف
ً
أصـــا .ومـــع ّأن ُمتت ِّبـــع
األع ــال املو ّل ــدة لل َّدخْ ــل والحص ــول ع ــى الغ ــذاء ،ومقلق ــات مصداقيـــة املعطيـــات املوجـــودة
ـل مح ـ َّ
م ــن تعلي ــم األطف ــال ،والعواق ــب النفس ــانية م ــن الجائح ــة .التصــ ُّورات املجتمع ّي ــة ال ميك ــن أن يح ـ َّ
ـل املعطي ــات
ـات منتظمــ ٍة مناس ــب ٍة
بـــل يف خـــال األشـــهر األوىل مـــن جمـــع املعطيـــات ،نفـــى الوبائي ــة الرس ــمية ،ه ــو ي ــأيت مبعطي ـ ٍ
الن ــاس وج ــود كوڤي ــد  .19وبع ــد س ــتة أش ــهر ،صــ َّدق الن ــاس مفي ــد ٍة موث ــوقٍ به ــا مو ّل ــد ٍة م ــن وجه ــات نظ ــر املجتم ــع
ّ
املحـــي.
وج ــودَه .ويف كان ــون األول/ديس ــمرب ،كان رأس القل ــق ال ــذي
ُذ ِكــ َر ه ــو كيفي ــة الوقاي ــة م ــن كوڤي ــد .19
عـــى ّأن ُمتت ِّبـــع التصـــ ُّورات املجتمع ّيـــة ال يســـتطيع
ويف واليـــة زوليـــا ،ب َّينـــت املعطيـــات ِح ً
مـــا مـــن املعلومـــات أن ّ
يلخـــص متامـــاً مقلقـــات النـــاس الذيـــن مـــا يزالـــون
َ
ـــم ينت َّقلـــون؛ ذلـــك أ ّنـــه يقتـــي اتصـــاالً متكـــرراً بأعضـــاء
ه
ف
ســـوء
إىل
َّى
زائـــداً داخـــل املجتمعـــات املحليـــة ،فـــأد
ْ
ِ
ّ
املحـــي الذيـــن يتت َّبـــع تص ُّوراتهـــم .فاملهاجـــرون
مس ــألة انتق ــال كوڤي ــد  19وعالج ــه .ف ــكان م ــن ذل ــك أ ّن ــه املجتمـــع
يف بداي ــة جمي ــع أع ــال ُأكســ َفام ورشكائه ــا نظم ــوا جلس ــات والنـــاس الذيـــن مـــا يزالـــون ينت َّقلـــون عـــى كـــر ٍة مـــدداً
أس ــئل ٍة وأجوبته ــا أداره ــا َّ
املوظف ــون الطب ُّي ــون .مث ــال ذل ــك :طويلـــ ًة ال ميكثـــون بحيـــث يذكـــرون تص ُّوراتهـــم بانتظـــام
ّأن أح ــد األطف ــال ق ــال« :أخ ــى الذه ــاب إىل املستش ــفى إذا ُملتت ِّبـــع التصـــ ُّورات املجتمع ّيـــة أو بحيـــث تبنـــى ثقتهـــم
ّ
باملوظف ــن الذي ــن يرغب ــون يف تس ــجيل تص ُّوراته ــم .وأيضــاً
ش ــعرت ب َعــ َر ٍض م ــن األعــراض» .ونظــراً إىل ّأن ه ــذا الخ ــوف
شـــائع واســـعاً ،فقـــد قدمنـــا مزيـــداً مـــن املعلومـــات عـــن تصعـــب بذلـــك مشـــاركة املهاجريـــن يف نتائـــج ُمتت ِّبـــع
ٌ
ال َعـــزْل الـــذا ّيت وســـبل الوقايـــة حتـــى يتمكـــن النـــاس مـــن التصــ ُّورات املجتمع ّي ــة .وم ــع ذل ــك ،فاملجتمع ــات املحلي ــة
الت ــي ش ــاركت يف ُمتت ِّب ــع التص ـ ُّورات املجتمع ّي ــة تتأث ــر كث ــراً
إعانـــة أنفســـهم ولـــو مل يذهبـــوا إىل املرافـــق الصحيـــة.
ُّ
كثـــر مـــن أفرادهـــا مـــن
ر
ـــ
ج
فقـــد
ـــل.
ق
والتن
بالهجـــرة
هُ
ِّ
ٌ
َ
وق ــد ُد ِف ـ َـع م ــا خل ــص م ــن تحلي ــل املعطي ــات الت ــي ُج ِم َع ــت قب ـ ُ
ـل أو ألفراده ــا أق ــارب يعيش ــون يف بق ــاع أخ ــرى ،وتتأث ــر
مبُتت ِّب ــع التصــ ُّورات املجتمع ّي ــة إىل املجتمع ــات املحلي ــة الت ــي آرائهـــم باتجاهـــات التنقـــل يف مجتمعاتهـــم.
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وقيـــدٌ آخـــر ُو ِجـــ َد أيضـــاً يف البلـــدان األخـــرى حيـــث
اســـتُع ِم َل ُمتت ِّبـــع التصـــ ُّورات املجتمع ّيـــة ،وهـــو أن ُمتت ِّبـــع
التصـــ ُّورات املجتمع ّيـــة يف كوڤيـــد  19ال يســـمح بالـــرورة
بالتقـــاط املقلقـــات األخـــرى كالكـــوارث الطبيعيـــة أو
األمـــراض األخـــرى .وتنظـــر منظمـــة ُأكســـ َفام كيـــف ميكـــن
تطويـــر وتنفيـــذ ُمتت ِّبـــع التصـــ ُّورات املجتمع ّيـــة يف طائفـــ ِة
مســـائل أوســـع.
ويف التقوي ــم ال ــذي أج ــري يف زولي ــا ب ــن املجتمع ــات الت ــي
لهـــا خطـــط عمـــل مجتمعيـــة ،أفـــاد النـــاس أنهـــم شـــعروا
مبلكي ــة خط ــط العم ــل ووصف ــوا التغي ــرات يف معتقداته ــم
ومواقفهـــم حـــول الوقايـــة مـــن كوڤيـــد  .19ومـــن طريـــق
«قيـــاس نبـــض اآلراء» يف املجتمعـــات املحليـــة وتســـهيل
املشـــاركة املجتمعيـــة النشـــطة ،أســـهم ُمتت ِّبـــع التصـــ ُّورات
املجتمع ّيـــة يف إنشـــا ِء بيئـــ ٍة مواتيـــة للنـــاس حتّـــى يحمـــوا
أنفســـهم عـــى الرغـــم مـــن املتح ِّديـــات التـــي تعرتضهـــم.
ويف عـــدة أشـــهر طـــ ّورت ّ
املنظـــات املحليـــة مهاراتهـــا يف
االس ــتامع والتحلي ــل ،وأصب ــح ُمتت ِّب ــع التصــ ُّورات املجتمع ّي ــة
جـــزءاً مـــن طريقتهـــا يف العمـــل .ففـــي فنزويـــا ،أســـهم
ُمتت ِّبـــع التصـــ ُّورات املجتمع ّيـــة أيضـــاً يف هـــدف فرقـــة
ُأكســ َفام إلتاح ــة معطي ــات وتحلي ــات ق ّيم ــة ح ّت ــى تتم ّك ــن
املجتمعـــات املحليـــة مـــن تصميـــم خطـــط عمـــل لهـــم
وتنفيذهـــا ملنـــع انتشـــار الفـــروس.
اس ــتعامل طائفــ ٍة م ــن األس ــاليب واألدوات التش ــاركية لفه ــم
ّ
املتـــررة يف االســـتجابات اإلنســـانية ليـــس
املجتمعـــات
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ـم يف الغال ــب يف قط ــاع مع ـ ّـن م ــن
أمــراً جدي ــداً ،ولك ّن ــه يت ـ ّ
ّ
التدخـــل (مثـــل االســـتحثاث عـــى الصحـــة ،أو الحاميـــة ،أو
س ــبل املع ــاش) وه ــو لي ــس ج ّي ــد التَّوثي ــق دامئــاً .فالجدي ــد
ٌ
يف ُمتت ِّبـــع التصـــ ُّورات املجتمع ّيـــة هـــو أنـــه ٌ
واحـــدة
أداة
لجمي ــع الف ــرق وال ــركاء ،يأخ ــذ بطريق ــة مقارب ــة أش ــمل
عنـــد االســـتامع إىل املجتمعـــات املحليـــة ،وهـــو وســـيلة
ـــع وإعـــداد التقاريـــر .ويف
رسيعـــة ومنهجيـــة إىل َ
الج ْم ِ
أثن ــاء عم ــل ُمتت ِّب ــع التصــ ُّورات املجتمع ّي ــة ،تعم ــل جمي ــع
القطاع ــات –إضافــ ًة إىل املديري ــن وف ــرق ال َّرص ــد والتقوي ــم
قلـــب مقلقـــات
واملحاســـبة والتع ُّلـــم– معـــاً للوصـــول إىل
ِ
املجتم ــع املح ـ ّ
ـي م ــن تف ـ ِّـي األمــراض .وق ــد أظه ــر ُمتت ِّب ــع
َ
وأضـــاف
التصـــ ُّورات املجتمع ّيـــة وجـــو َه إمـــكانٍ عظيمـــ ًة
ّ
املحـــي يف االســـتجابة
َحســـن مشـــاركة املجتمـــع
قـــ ّو ًة لت ِ
ِّ
لتفـــي األمـــراض مـــع ّأن ق ّو َتـــه التا ّمـــ َة مل ُتح َّقـــق بعـــدُ .
َر ْي َسا أ َز ِلي ِني raissa.azzalini@oxfam.org

ٌ
ومنسقة ُملتت ِّبع التص ُّورات املجتمع ّية،
ناصحة يف ّ
الصحة العا ّمة ِّ
من فرقة العمل اإلنساين العاملي ،يف ّ
منظمة ُأكس َفام مع فرقة
3
ُأكس َفام يف فنزويال
www.oxfamwash.org/communities/community-perception-tracker .1
See UNICEF (2020) Minimum Quality Standards and Indicators for .2
Community Engagement, pp18-19
(معايري و ُم ِشريات الجودة الدنيا للمشاركة املجتمعية)
bit.ly/UNICEF-MinStds-comm-engagement-2020
ألسباب أمن ّية.
 .3مل تورد أسامء أفراد الفرقة
ٍ

أشديد الرغبة أنت يف أن تقرأ نرشة الهجرة القرسية و ُت ِع َ
آن معاً؟
ني كوكب األرض يف ٍ
استبدل بنسختك الورقية نسخ ًة رقمية أو ح ِّول نظرك إىل موجز أرسة التحرير الذي هو أقرص.

لك أن تقرأ العدد ك ّله ُمبدَّفاً ( )PDFأو ُم َه ْت َم ًال ( .)HTMLوحني ننرش عدداً جديداً سرناسلك بالربيد اإللكرتوين
سجل لك اس ًام هنا
ونجعل يف الرسالة رابطاً يوصلك إىل النسخة ا ُملب َّدفة منه وقامئ ًة بعناوين املقاالتِّ .
.www.fmreview.org/ar/request/alerts
موج ٌز ملا بني َيدَي العدد ،فيه ٌ
أخف ومثن إرساله بالربيد ّ
ٌ
ويف موجز أرسة التحرير ،الذي وزنه ّ
قامئة تحوي املقاالت ك ّلها
أقل،
تحليل َ
ُ
ِّ
ٌ
ُ
وصل إىل
(فعناوينها ،وأسامء مؤ ّلفيها ،والجهات التي يتبعونهاُ ،
وج َمل افتتاح ّية ،ورابط مع رموز االستجابة الرسيعة [ ]QRلكل مقالة ،ت ِ
موضعها من النسخة ال ّر ْقم ّية يف ّ
الشابكة) .فإن شئته وجدته هنا.www.fmreview.org/ar/issue67/editorsbriefing.pdf :
وإن أردت أن ُتبدِّل بالعدد املطبوع موج َز أرسة التحرير فراسلنا من طريق .fmr@qeh.ox.ac.uk
يرجى أن تستم ّر يف طلب النسخ املطبوعة من املج ّلة إن كان الغرض من طلبك إ ّياها التدريب واملنارصة ،أو إن كان سبيلك إىل ّ
الشابكة
-أو سبيل رشكائك إليها -غري مع ّولٍ عليه دوماً.
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َتقدي ُر الوقاية من العدوى ومكافحتها يف زمن كوڤيد  19يف  22سياقاً إنسان ّياً
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
ك َل ْي إل ِد ِرد ِ

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

عندما َّ
تفشت إيبوال يف غرب إفريقيا سنة  2014وسنة  2015ويف
جمهورية الكونغو الدميقراطية سنة  ،2019أدَّت البنية التحتية
السيئة للوقاية من العدوى ومكافحتها وما ُيَا َر ُس فيها إىل ارتفاع
عدد املصابني العاملني يف ميدان الرعاية الصحية ،وتقليل استعاملِ
الناس للخدمات الصحية بسبب الخوف من انتقال العدوى .وبنا ًء
ِ
عىل ما وجدته لجنة اإلنقاذ الدولية من إيبوال وضعت مجموع ًة
دنيا من معايري الوقاية من العدوى ومكافحتها لكوڤيد ،19
السيع يف الوقاية من العدوى
وقصدت بها إىل متكني التَّحسني َّ
ِّ
املترضرين
ومكافحتها يف املرافق الصحية التي تخدم السكان
بال ِّنزاع والتَّهجري .وتركز املكونات األساسية لهذه الحزمة الدنيا من
الوقاية من العدوى ومكافحتها عىل َّ
املوظفني واملحاسبة واملهارات
وسنن العمل املعمول بها واإلمدادات والبنية التحتية.

َتقدي ُر ّ
الخط القاعديّ  :تسليط الضوء عىل
املتحدِّيات التي يجب مواجهتها

استُعم َلت الحزمة الدنيا إلنشا ِء أدا ِة تقدي ٍر تأيت ٍّ
بخط قاعديٍّ للحالة
الحالية للوقاية من العدوى ومكافحتها يف املرافق الصحية التي
تدعمها لجنة اإلنقاذ الدولية يف خمس مناطق .وقد فعلت اللجنة
بج ْم ِع معلومات الفئات اآلتية )1 :الفرز حسب األهم ّية
ذلك َ
والغربلة وال َعزْل )2 ،والنَّظافة وتنظيف البيئة والتطهري ومعدَّات
الصحي
الصف
الحامية الشخصية )3 ،واإلمداد باملاء )4 ،ومرافق َّ
ِّ
ونفايات الرعاية الصحية )5 ،والتَّدبري .وقد ُك ِّيفت األداة بأدا ٍة
وضعتها منظمة الصحة العاملية ّ
ومنظمة األمم املتّحدة للطفولة،
ْ
الصحي التابعة
ف
والص
ب
ذ
اسمها أداة تحسني النَّظافة واملاء ال َع
َّ
ْ
ّ
لج ْم ِع املعلومات يف املرافق الصح ّية
يف املرافق الصح َّية ،وذلك َ
واستعاملِ نظام إشارات املرور لإلبالغ عن املشكالت التي تقتيض
الفعلَ 1.
ونال كل مرفق درج ًة يف ِّ
كل فئ ٍة ودرج َة مجمل ًة يف الوقاية
من العدوى ومكافحتها.

وصنِّفت املرافق التي وافقت -65
وأدرجت تحت اللون األخرضُ ،
 %79من املعايري عىل أنها «تح ِّقق َ
بعض الهدف» وأدرجت تحت
وصنِّفت واملرافق وافقت  %64أو أقل من املعايري عىل
لون العنربُ ،
أنها «ال تحقق الهدف» وأدرجت تحت اللون األحمر .ومن 1106
مرافق ُق ِّد َرت ،ح َّقق  %14منها َّ
كل أهداف الوقاية من العدوى
ومكافحتها ،وحقق  %17منها بعض األهداف ،ومل يح ِّقق  %70منها
األهداف .وكان هناك بعض التباين اإلقليمي يف النتائج ،ولكن لك
يح ِّقق َّ
كل أهداف الوقاية من العدوى ومكافحتها أكرث من نصف
املرافق يف ِّ
كل منطق ٍة من املناطق ،وكان متوسط درجة جميع
املناطق َّ
أقل من عتبة ُ %80ملجمَلِ درجة الوقاية من العدوى
ومكافحتها.
هذا ،وللربامج الصح ّية يف لجنة اإلنقاذ الدولية الصحية طرائق
مقاربة تنفيذية مختلفة بحسب السياق ،وقد ُق ِّيمت يف هذه
الحالة خمسة رضوب من املرافق وهي :املرافق التي تديرها
مبارشة لجنة اإلنقاذ الدولية ،واملرافق التي تديرها مبارشة وزارة
دعم من لجنة اإلنقاذ الدولية ،واملرافق التي تديرها
الصحة بال ٍ
بدعم مستم ٍّر من لجنة اإلنقاذ الدولية،
الصحة
مبارشة وزارة
ٍ
دعم من لجنة اإلنقاذ الدولية،
بال
الرشكاء
يديرها
التي
واملرافق
ٍ
بدعم مستم ٍّر من لجنة اإلنقاذ
الرشكاء
يديرها
التي
واملرافق
ٍ
الدولية.

وقد كان أداء املرافق التي تديرها مبارشة لجنة اإلنقاذ الدولية
أفضل يف املتوسطمن املرافق التي تديرها وزارة الصحة والرشكاء
اآلخرون ،إذ ُق ِّد َرت فكان  %35من املرافق مح ِّققاً الهدف .وجاء
بدعم من لجنة اإلنقاذ الدولية،
بعدها املرافق التي يديرها الرشكاء ٍ
دعم من لجنة اإلنقاذ الدولية فنالت
وأ ّما املرافق التي يديرها بال ٍ
َ
ّ
أفضل
أقل درجات .وبنا ًء عىل نوع املرفق ،نالت املستشفيات
الدرجات ( %62منها وافق املعايري) ونالت العيادات املؤقتة أو
تم تقدير ِّ
الخط القاعديّ للوقاية من العدوى ومكافحتها املتنقلة أسوأ الدرجات ( %3منها وافق املعايري).
وقد َّ
يف 1106مرافق يف  22دولة يف مدّة امتدَّت من آب/أغسطس
إىل كانون األول/ديسمرب َ .2020
ونال كل مرفق درج ًة يف ِّ
كل فئ ٍة وأكرث ما استوفت املرافق معايريه فئة التَّنظيف ومع َّدات الحامية
فصنِّفت املرافق الشخصية ( ،)٪71تليها املياه ( ٪64فحققت الهدف)  ،ثم مرافق
ودرج َة مجمل ًة يف الوقاية من العدوى ومكافحتهاُ .
الصحي ( ،)٪47ثم اإلدارة ( ،)٪43ثم الغربلة (.)٪29
الصف
التي وافقت  %80أو أكرث من املعايري عىل أنها «تحقق الهدف» َّ
ّ
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راشيل ُأن ُْكڤِك

وصحيح أنه كان هناك متحدِّيات يف أول طريق جلب معدَّات
الحامية الشخصية ،ولكن كان هناك أيضاً جهد عاملي لضامن
إيصال هذه املع َّدات إىل جميع املرافق الصحية التي تديرها
وتدعمها لجنة اإلنقاذ الدولية يف األشهر الستة األوىل من الجائحة،
والظاهر ّأن هذا الجهد كانت له نتائج َح َسنَة.

27

يستوف معايري املياه إال ما يزيد قلي ًال عىل  ٪64من املرافق
ومل
ِ
الصحية .وإذ قد كانت هذه الفئة هي الثانية علواً من حيث
املعايري يف تقدير ّ
الخط القاعديّ  ،فهي أيضاً األكرث أهمية لتحقيق
معايري الوقاية من العدوى ومكافحتها الشاملة ،ولذا كان ما نالته
من الدرجات ُم ْق ِلق .ويف هذه الفئة ،كان أقل النشاط مامرس ًة
معالجة املياه بالكلور ،وهذه مشكلة؛ ألن املياه غري املعالجة
بالكلور قد تكون شديدة التلوث مبسببات األمراض املختلفة التي
إحدى َّ
موظفي لجنة اإلنقاذ الدولية وهي تُدر ُِّب عىل النَّظافة عند ِّ
تفش إيبوال يف سرياليون.
َ
أعامل التَّنظيف والتطهري وكذلك تؤدي إىل
ميكن أن تبطل بسهولة
من العدوى ومكافحتها .ومع ذلك ،ال ُت ِرب ُز نتائج الخط القاعدي
انتقال األمراض املنقولة باملياه.
سبب صعوبة تحقيق الحد األدىن من معايري الوقاية من العدوى
َ
الصحي ّ
أقل من ومكافحتها يف أحوال املعونة اإلنسانية .ولقد قدَّم موظفون من
الصف
ونسبة املرافق التي استوفت معايري َّ
ّ
ئيسة التي تعرتضهم يف طريق
ر
ال
ِّيات
د
املتح
يف
مدخالت
دولة
22
املوظفني.
أو
الجنسني
بني
 ،٪50مع عدم وجود مراحيض منفصلة
َّ َ
وملعظم املرافق أنظمة فعالة لجمع النفايات ولكن أك ّرث األمور تحقيق معايري الوقاية من العدوى ومكافحتها ،فإليكها:
إقالقاً ّأن لعدد ّ
أقل من ذلك من املرافق آل ّيات صحيحة للتخلص
النهايئ من النفايات ،وهذا ليس يقترص خطره عىل موظفي املرافق َت َي ُّس املاء الصالح للرشب :ليس يف كث ٍري من سياقات املعونة
ٌ
وصول يس ٌري إىل مصادر املياه اآلمنة ،أو يكون فيها
اإلنسانية
الصحية واملرىض ولكنه ميتد ليصل إىل املجتمعات املجاورة.
املاء نادراً عموماً .ويف املواقع التي تحتوي عىل كمي ٍة من املياه
وقد استوىف ّ
أقل من  ٪50من املرافق معيار اإلدارة ،مع عدم وجود كافي ٍة يكرث أن ال ُت َعالَ َج هذه املياه بالكلور .وإذا مل يكن هناك ماء
كاف ،أو مل ُيعالَج عىل وج ٍه صحيح،
لجان للوقاية من العدوى ومكافحتها يف كث ٍري من املرافق تعقد أو كان موجوداً ولكن غري ٍ
انتظام وفيها رشوط مرجعية وب ِّينة .وكث ٌري من فمن املستحيل مامرسة الوقاية من العدوى ومكافحتها عىل وج ٍه
اجتامعات عىل
ٍ
مكونات هذه الفئة يقتيض قلي ًال –أو ال يقتيض البتّة– من املوارد مناسب.
س أكرب لتحسني الوقاية
املالية ،لذا كانت ُس ُب ًال ميكن تحقيقها ب ُي ْ ٍ
سلسلة التَّوريد :يف أكرث من نصف البلدان ،أبلغ َّ
موظفو الرعاية
من العدوى ومكافحتها.
الصحية عن متح ٍّد واح ٍد أو أكرث يف ضامن التَّوريد املستم ّر ملواد
عىل ّأن أدا َء الغربلة والفرز بحسب األهمية هو األسوأ مبتوسط معدات الوقاية الشخصية ذات األولوية .وكان يف املتحدِّيات عدم
تيس اإلمداديات من طريق
تيس املواد املناسبة محلياً ،وعدم ُّ
ثالثة من أصل سبعة مرافق تفي بهذا املعيار .فلم يكن ملعظم ُّ
ٌ
غربلة أو فر ٌز بحسب األهمية عند مداخلها ،وإن كان لها األسواق الدولية بسبب ِق ّلة العرض وازدياد الطلب وتأخر شحنات
املرافق
ذلك ،فكثرياً ما ال ُت ْع َم ُل طوال الوقت أو ال يكون لها املواد الالزمة اإلمــدادات بسبب قيود السفر أو قيود الرحالت الجوية .وقد
ِإلعاملها صحيحاً .وكان يف املتحدِّيات الستيفاء هذا املعيار َن ْق ُص تفاقمت هذه املتحدِّيات إذ انجمعت هي واملتحدِّيات املألوفة يف
َّ
غري زمن الجائحة يف سالسل التَّوريد.
املوظفني.

لِمَ يصعب تحقيق هذه املعايري؟

ال يقترص تسليط الضوء يف نتائج تقدير الخد القاعديّ للوقاية من
العدوى ومكافحتها عىل وجوه القوة فحسب ،بل هي إىل ذلك
حتاج إدخال
–وأهم من ذلك– تسلط الضوء عىل األمكنة التي ُي ُ
ّ
التَّحسني عليها إذا ُأري َد للمرافق الصحية تحقيق أدىن معايري الوقاية

البنية التحتية يف املرافق الصحية :مل ُت َص َّمم كثري من املرافق
الصحية لتمكني االحتياطات القياسية للوقاية من العدوى
ومكافحتها ،فض ًال عن االحتياطات من انتقال كوڤيد  .19وكثري
االجتامعي،
من املرافق صغري ٌة غ ُري قادر ٍة عىل استيعاب التَّباعد
ّ
واملداخل واملخارج املنفصلة ،وغرف العزل ،ومواضع الغربلة

27

28

28

الصحي
والصف
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ّ
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والفرز بحسب األهمية .ويف حني أن التمويل كان مع ِّوقاً يف طريق إجراء التغيريات بسهولة أكرب يف املرافق التي تديرها مبارش ًة بحيث
إجراء كث ٍري من التغيريات املطلوبة ،ص َّع َب بش َّد ٍة ِضيقُ املساحة تفوق املرافق التي تدعمها فقط .وينبغي أن يشري هذا إىل أنه
ميكن وال ّ
والقيود املحلية إجرا َء التَّحسني.
شك اإلتيان بتدابري جيدة للوقاية من العدوى ومكافحتها
حتى يف أصعب السياقات.
التَّوظيف :أخربت كثري من البلدان عن عدم كفاية عدد العاملني
يف ميدان الرعاية الصحية وعن القدرة املنخفضة يف الوقاية من وقد أصدرت جمعية الصحة العاملية أربعة قرارات سنة  2019إذ
العدوى ومكافحتها ،وهذا متح ٍّد ليس غريباً يف مثل هذه الظروف وافقت الدول األعضاء عىل تحسني خدمات النَّظافة واملاء ال َع ْذب
ـرف
الصحي يف املرافق الصحية 2.وح ّثت الدول األعضاء
ولكنّه تفاقم يف زمن كوڤيد  19بسبب مرض العاملني يف ميدان والـ ْ َّ
ّ
الرعاية الصحية وخوفهم .وبني هؤالء ّ
َ
البلدان عىل تقوية الوقاية من العدوى ومكافحتها ،ويف ذلك قطاع
املوظفني الذين ظلوا يعملون
ْ
الصحي لضامن تحقيق أعىل معايري
ف
والص
ب
ذ
ع
ال
واملاء
َّظافة
ن
ال
ملامرسة
الحافز
إىل
يفتقر
يف املرافق الصحية ،قيل ّإن بعضهم
َّ
َ
ْ
ّ
الوقاية من العدوى ومكافحتها ،إذ يرون يف ذلك زياد َة عب ٍء عىل الرعاية الصحية الشاملة .وعىل الرغم من هذه االلتزامات العاملية،
العمل املألوف ويرون أنه ليس جزءاً من وصف وظائفهمُ .
وخ ِّ َب ما يزال وضع الوقاية من العدوى ومكافحتها يف األولوية جارياً.
عن التقيد باالحتياطات من انتقال كوڤيد  19للعاملني يف ميدان
الرعاية الصحية ،كاستعامل الكاممات ،فقيل إنها منخفضة جداً ،ك َل ْي إل ِد ِرد Claire.Eldred@rescue.org
َّ
موظف ُة َر ْص ٍد وتقويم
فأدّى ذلك إىل تص ُّور أن كوڤيد  19مل ُيعا َمل معامل ًة جادّة.
ِج ْمس َك ِهي James.Kahia@rescue.org

التمويل :قد أسهم عدم كفاية التمويل يف ضعف تطبيق الوقاية
الصحة البيئ َّية
تقني ،يف َّ
ٌ
ناصح ٌّ
من العدوى ومكافحتها .ففي حني تلقت فرق لجنة اإلنقاذ الدولية
الصحية مخصصات صغرية من التمويل لدعم تحسينات الوقاية ِل ْليان ِك َ
يأ ِب Lilian.Kiapi@rescue.org @LilianKiapi
من العدوى ومكافحتها يف أثناء الجائحة ،كان هناك عدد قليل جداً مدير ٌة ،يف َدعْم الصحة ال ُق ْطرية
من املانحني الذين م ّولوا املشاريع الكبرية يف الوقاية من العدوى
ِب ْي ِبي ال ُمنْد Bibi.lamond@rescue.org
ومكافحتها ،كام يفعلون يف حاالت ِّ
تفش األمراض املعدية األخرى.
ٌ
ناصحة تقن ّية ،يف الوقاية من العدوى ومكافحتها
وكان عدد كثري من املانحني أيضاً بطيئني جداً يف سامحهم بإعادة
تنظيم امليزانية يف أثناء الجائحة ألجل تحسني معايري للوقاية من س َت ْي ِس ُم ْرنز Stacey.Mearns@rescue.org
ٌ
ٌ
العدوى ومكافحتها داخل املرافق الصحية .وأدّت الكلفة املتزايدة
الصحة يف الطوارئ
ناصحة تقن ّي ٌة
رئيسة ،يف شؤون َّ
لبعض املوا ّد يف أثناء الجائحة –مثل معدّات الحامية الشخصية–
لورا ِم ِلر Laura.Miller@rescue.org
إىل زيادة الضغط عىل امليزانيات الصغرية القامئة.
ٌ
ٌ
رئيسة ،يف الربامج الصح َّية
ناصحة تقن ّي ٌة

تحسني الوقاية من العدوى ومكافحتها :أولوية

ِلز َو ْل َكر Liz.Walker@rescue.org

كشف تقدير ّ
ئيسة يف
الخط القاعديّ هذا عن وجوه الضعف ال َّر َ
ٌ
ٌ
رئيسة ،يف الصحة البيئ َّية
ناصحة تقن ّي ٌة
املرافق الصحية يف أثناء الجائحة وعن أهمية الرتكيز عىل تحسني
الصحة يف لجنة اإلنقاذ الدول َّية
الوقاية من العدوى ومكافحتها يف زمن جائحة كوڤيد  .19فعىل وحد ُة َّ
املدى البعيد ،يسهم التحسني يف هذا امليدان يف تحسني الجودة
WHO/UNICEF (2018) Water and sanitation for health facility .1
الشاملة لتقديم الخدمات الصحية والنتائج عند املرىض .ثم ّ
إن )improvement tool (WASH FIT
الصحي يف املرافق الصح َّية)
والصف
حامية العاملني الصحيني واملرىض أم ٌر
أساس لبناء نظام صحي (أداة تحسني النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
ٌ
تكيفي .وهكذا فتعزيز األنظمة واملامرسات يف التواصل بني األفراد www.who.int/publications/i/item/9789241511698
ُّ
اقرأه باللغة العربية من هنا:
ٌ
أساس لقدرة النظم الصحية عىل االستجابة للطوارئ وتقديم رعاية www.who.int/ar/publications/i/item/9789241511698
صحية ديدنية آمنة وإدارة حاالت ِّ
تفش املرض يف مستقبل الزمانSeventy-Second World Health Assembly (2019) ‘Waste, sanitation and .2 .
ومن املهم مالحظة أن املرافق التي تديرها لجنة اإلنقاذ الدولية
تعمل عم ًال أفضل عموماً من التي تديرها وزارة الصحة والرشكاء
اآلخرون .و ُيعزَى هذا االختالف إىل قدرة لجنة اإلنقاذ الدولية عىل

’hygiene in health care facilities
الصحي يف مرافق الرعاية الصحية)
والصف
(النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_R7-en.pdf
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الصحي لكوڤيد  19يف إثيوبيا
والصف
استجابات النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
والصومال وجنوب السودان

رسن وهَ ْي ِل ِو ْست وأنطونيو ُتو ِّرس
ياسمني زيك عبدالعزيز و ِغ َم آر ِث ِ

يف مواجهة كوڤيد  ،19كان التك ُّيف واالستحداث والتع ُّلم من التجربة مفاتيح لالستجابة الكافية لحاجات
املهجرين.
َّ
ُ
االسـتحداث أكثر،
األفضـل اسـتعامل طـرق اتصـال ُيع َم ُـل فيهـا
فالطريقـة املسـتعملة يف إثيوبيـا لجمـع املعطيـات يف زمـن كوڤيد
َ 19ح ِف َظـت اسـتمرا َر األعمال –يف وجـه اإلغلاق التـا ّم املحتمـل–
وح ِف َظـت انخفـاض كلفـة َج ْم ِـع املعطيـات .وكان يف ا ُمل َقا َب ِلينَ
َ
فئـات مسـتضعفة مثـل املعوقين مـن ذوي االحتيـاج ،وذلك لفهم
تصورهـم لكوڤيـد .19

اضطـ ّر أهـل املعونـة اإلنسـانية إىل أن يتع َّرفـوا كوڤيـد  19وهـم
يسـتجيبون لهـذا الـداء الجديـد .فمنـذ بـدأَ كان مـن املعـروف
املعمـول بـ ِه يف النظافـة األساسـية ،مثـل غسـل اليديـن َغ ْس ً
َ
لا
ّأن
ً
منـع انتقالـه .ومـع ذلـك ،ليـس يف
على
يعين
أن
ميكـن
،
ا
ـن
س
َح َ
ِ
املهجرون مـا يلزم مـن املرافق
كثير مـن األمكنـة التـي يقيم فيهـا َّ
ٍ
لتنفيـذ تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتهـا يف األرسة واملجتمع
ٌ
ّ
ضعيفـة إلدارة
املحلي .وأيضـ ًا فقـد يكـون فيهـا أنظمـ ُة حوكمـ ٍة
ْ
ف
والصر
ب
ذ
ـ
ع
ال
واملـاء
َّظافـة
ن
ال
خدمـات
الصحـي وصيانتهـا .ويف البلـدان الثالثـة جميعـاًٌ ،أ ِقـ َّر بانتفـا ِء الوقـت الـكايف إلجـراء
َّ
َ
ْ
ّ
االسـتطالع األسـايس ،لذلـك كانـت االسـتجابة األولية زيـاد َة مرافق
و ُت ِض ُ
املهجـرون ،كام هي الحال اإلمـداد باملـاء ومرافـق غسـل اليديـن ،واسـتعامل اإلستراتيجيات
يـف بعـض األمكنـة التي يقيم فيها َّ
يف إثيوبيـا والصومـال وجنـوب السـودان ،بعـض الفئات السـكانية الحاليـة إليصـال رسـائل تعزيـز النظافـة العامـة ،وهـو ما يناسـب
التـي يصعـب الوصـول إليها ،حيـث تكون املجتمعـات املحلية غري ّ
وصحـ ٍة عامـة .مع مـرور الزمن وظهور
كل حالـة طـوارئ إنسـانية ّ
دخ َل فيها
للمهـدِّدات الصحية .وميكن أن مزيـد مـن املعلومـاتُ ،ك ِّيفت رسـائل تعزيـز النظافـة ُفأ ِ
مجهّزة لحامية نفسـها واالسـتجابة ُ
يـؤدِّي االكتظـاظ وضيق سـبيل الوصـول إىل مرافـق النَّظافة واملاء التباعـد الجسـديّ والنظافـة التنفسـية واسـتعامل الكاممات.
الصحـي الوافيـة مبقاصدهـا إىل زيـادة وجـوه
والصرف
ال َعـ ْذب َّ ْ
ّ
التعـ ُّرض لألمـراض .هـذا وميكـن أن يـؤدِّي الخـوف مـن كوڤيد  19ويف الصومـال ،يزيـد انعـدام األمـن تقييـ َد الوصـول إىل بعـض
إىل انتشـار األخبـار املغلـوط فيهـا وزيادة ُكـ ْره األجانـب وال َو ْصم .السـكان واملواقـع التـي يصعب الوصـول إليها .فن ِ َ
ُشرت آخر أخبار
فوجـب على فـرق املنظمـة الدوليـة للهجـرة التي تعمـل يف هذه كوڤيـد  19بالهواتـف املحمولـة ،نرشهـا املسـتح ِّثون على النظافة
ّ
املحلي ،وأصبحـت التدريبـات افرتاض ّيـة .ويف حـاالت
األحـوال ْأن ُتك ِّي َـف أعمال االتصـال بشـأن املخاطـر واملشـاركة يف املجتمـع
املجتمعيـة وتدابير الوقايـة مـن العـدوى ومكافحتهـا مـع ظهـور أخرىُ ،أ ِخ َذ بأسـاليب اإلرشاك التي تشـمل ّ
كل املسـاكن الستهداف
األخبـار الجديـدة والتع ُّلـم مـن الدروس.
فتحسـن الوصول
الفئـات السـكانية املسـتضعفة مثـل كاملع َّوقينّ ،
إىل هـذه املجتمعـات املحليـة ،السـتعامل اال ّتصـاالت االفرتاضيـة.
تكييف إسرتاتيجيات االتصال بشأن
ويف جنوب السـودان مل ُتط َّبق قيود الحركة عىل سـائقي شـاحنات
املخاطر واملشاركة املجتمعية
املـاء فقـد كانـوا يوصلون خدمـ ًة أساسـية؛ لذلك د َّربتهـم املنظمة
ْ
الصحـي الدوليـة للهجـرة على َن ِْ
ف
والصر
ب
ذ
ـ
ع
ال
واملـاء
عنـد إعـداد برامـج النَّظافـة
شر رسـائل الوقايـة مـن كوڤيـد  .19ويف
َّ
َ
ْ
ّ
املعتـادةُ ،تجـ َرى االسـتطالعات عنـد َبـ ْد ِء حالـة الطـوارئ إلدراك إثيوبيـا ،كان مـع تخفيـف القيـود أن ُز ِّو َد ٌّ
كل مـن املسـتح ِّثني عىل
الصحـي
والصرف
حاجـات النَّـاس ومتكين االسـتجابات الف ّعالـة ّ
الصالحـة .ويف حالـة النظافـة وأعضـاء لجنـة النَّظافـة واملـاء ال َعـ ْذب َّ ْ
ّ
ّ
الح ْجـر
املحلي والقيـود املرضوبـة على حركـة والزعماء املجتمعيين والدينيين والعاملين الحكوم ِّيين يف ميـدان
كوڤيـد  ،19عـ َّوق َ
ـع اإلرشـاد الصحـي ُز ِّودُوا باملـواد األساسـية لتدابير الوقايـة مـن
النـاس والحاجـة إىل االلتـزام بإرشـادات التباعـد الجسـديّ َج ْم َ
املعطيـات يف وقـت مبكـرٌ ،و ِّد َمـت املقابلات التـي ُتجـ َرى وجهـاً العـدوى ومكافحتهـا (وحـدات غسـل اليدين والصابـون) من أجل
لوجه عىل إعاملِ االسـتطالع ا ُمل َو َّسـع .ففي إثيوبيـا أجرى املقابالت إنشـاء محطـات نظافـة األيدي يف مواضـع املياه ،و ُد ِّربـوا التدريب
نـاس ين ِّفـذون ً
وح ّثـوا على نشر معلومـات كوڤيـد  .19وقـد عقـدت
أصلا أعماالً ميدانية ليحولـوا بها دون نافلـ ِة تح ُّرك املناسـب ُ
ٌ
ّ
املوظفين ودون زيـادة املخاطـر الصحيـة .ونقـص التمويـل عائـق جلسـات النظافـة الشـخصية الصالحـة لألطفـال يف مجموعـات
مشترك تواجهـه ّ
خصصة باسـتعامل
كل أعمال االسـتجابة للطـوارئ ،وقـد كان مـن صغيرة يف الهـواء الطلـق ،مـع إقامـة أنشـطة ُم َّ
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َ
إحسان َغ ْسلِ اليدين يف سوق ِر ِف َرنْدُ م هاي ،يف جوبا من جنوب السودان.
الصحي التابعة للمنظمة الدولية للهجرة وهي تراقب
والصْف
ِف َرق النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ
ّ

الدُّ َمـى ودفاتـر التَّل ِويـن .وبالجملـة ُق ِر َنـت معلومـات كوڤيـد  19فيروس إيبـوال يف جمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة املجـاورة لهـا،
برسـائل الوقايـة مـن الكوليرا ،التـي أثبتـت فاعل ّيتهـا ألن هـذه فن ِّق َحـت هـذه اإلستراتيجية بحسـب كوڤيـد  .19ويف ِّ
كل األحـوال
املجتمعـات املحليـة كانـت معتـاد ًة ً
أصلا ُتـا ِر ُس الوقايـة مـن اسـتُع ِم َلت رسـائل قصيرة سـهلة التذ ّكـر.
الكولريا.
ويف بدايـة حالـة الطـوارئُ ،حـ ْو ِو َل يف إثيوبيـا َر ْسـم خريطـ ٍة تحدِّد
ويف جميـع البلـدان ،اسـتعملت فـرق النَّظافـة واملـاء ال َعـ ْذب أصحـاب املصلحـة املجتمع ِّيين ،ومـع ذلـك ،نظـراً إىل عـدم متكـن
الصحـي إستر
والصرف
ئيسين مـن السـفر إىل امليـدان ليد ِّربـوا املتط ِّوعني ،مل
ِ
اتيجيات ا ِّتصـالٍ بديلـ ًة لتعزيـز الرسـائل املوظفين ال َّر ِ
َّ ْ
ّ
ّ
ّ
اإلذاعـي
البـث
مثـل
،19
بكوڤيـد
املتعلقـة
والبـث مـن املركوبات تكـن املعطيات التـي ُج ِم َعت قوي ًة بحيث ُت ْسـتَع َم ُل يف التَّخطيط.
ّ
الصحي
والصرف
(مكبرات الصـوت) .ففـي إثيوبيـاُ ،ط ِب َعـت موا ّد يضـاف إىل ذلـك ،أن فـرق النَّظافـة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
املـز َّودة مبجاهير ّ
ّ
املعلومـات والتعليـم واالتصـال املناسـبة من حيـث الثقافة يف أ ّول رأت ّأن يف إثيوبيـا ،حيـث يكـون الحضـور الحكومـي قويـاً ،يكثر
فص ِّيرت
ملصقات أن تـرى املجتمعـات املحليـة السـلطات الحكوميـة قنـا ًة رئيسـ ًة
ٍ
ثـم ُأ ِعيـ َد تصميـم هذه املـواد ُ
أطـوار الجائحـةّ ،
ّ
والفتـات بالتَّعـاون مـع فنّـان
محلي ،وذلـك لتجنُّـب مخاطـر ال للوصـول إىل املجتمعـات املحليـة ،حتـى على صعيـد القريـة.
ّ
فائـدة منهـا
الصحي
والصرف
للموظفين الذيـن يو ِّزعـون النشرات .ومـن أَ َس ٍ
ـف لذلـك ،اسـتعملت فـرق النَّظافـة واملـاء ال َعـ ْذب َّ ْ
ّ
ْأن أدى التكـرار املفـرط للرسـالة نفسـها إىل انخفـاض اهتمام رسـائل يسير َتت ََما َش هـي وأسـلوب اال ِّتصـال املقبول واسـعاً عند
املجتمـع بالرسـائل ،وملعالجـة ذلـك ب ّثـت فـرق النَّظافـة واملـاء السـلطات الحكوميـة ،وال سـ َّيام وزارة الصحـة.
َّـاس رسـائل مع ّينة عـن كوڤيد 19
والصرف
ال َعـ ْذب َّ ْ
الصحـي يف الن ِ
ّ
جملـة واسـع ٍة مـن محـاور النَّظافـة ،وقـد ُو ِجـ َد ّأن ذلـك أَ ْف َعل تكييف بروتوكوالت الوقاية من العدوى ومكافحتها
يف ٍ
ّ
نشـئُها قيـود السـفر ،كانـت
إلرشاك املجتمـع
املحلي .ففـي الصومـالُ ،و ِض َعت املواد السـمعية وبسـبب مع ِّوقـات الوصـول التـي ُت ِ
البرصيـة واملطبوعـة ِّ
لتحقيـق اسـتجاب ٍة
لـكل درجـ ٍة مـن درجـات محـو األميـة على زيـادة التَّعـاون مـع الفاعلين اآلخريـن رضور ًة
ِ
اختالفهـا ،وترجمـت الربامـج اإلذاعيـة إىل طائفـ ٍة متنوعـة مـن ف ّعالـة .ففـي إثيوبيـا ،تعاونـت فرقـة النَّظافـة واملـاء ال َعـ ْذب
الصحـي شـدي َد تعـاونٍ هـي ورشكاء املجموعـة الصحيـة
والصرف
املهجـرون .ويف جنوب السـودان
َّ ْ
اللغـات التي يسـتعملها السـكان ّ
ّ
إستراتيجية ا ّتصـال معمـول بهـا اليـو َم ُو ِض َعـت اسـتجاب ًة ِّ
لتفشي ووزارة الصحـة يف الحكومـة لتدريـب العاملين يف اإلرشـاد الصحي
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َ
بعثـات املنظمـة الدوليـة للهجـرة يف ِّ
خطـط تخزيـن
كل بلـ ٍد
إمـدادات الطـوارئ لحالـة إغلاق الحـدود يف املـدى البعيـد ،مـع
سـابق تجهيزهـا أيضـاً لحـاالت الطـوارئ األخـرى.

الذيـن ُتع ِّينهـم الحكومـة .ويف جنـوب السـودان ،وضـع رشكاء
الصحـي
والصرف
املجموعـة الصح ّيـة والنَّظافـة واملـاء ال َعـ ْذب َّ ْ
ّ
إجـراءات تشـغيل موحـدة مشتركة وعقـدوا اجتامعات تنسـيقية
ّ
كل أسـبوع .وأيضـاً وضعـت فـرق املنظمـة الدوليـة للهجـرة يف
الصومـال وإثيوبيـا إجراءات تشـغيل موحـدة ،وهنـاك ُك ِّي َف دليل ففـي جنـوب السـودان ،دعـم املانحـون التوسـع يف َسـ ْبقَ الوضـع
التدريـب على تعزيز النظافـة يف املنظمة الدولية للهجرة ليشـمل ليشـمل معدات الحامية الشـخصية ومـواد إضافيـة للنَّظافة واملاء
إرشـادات كوڤيـد .19
يـأت من متويـل املانحني
والصرف
الصحـي ،ومـع ذلك ،مل ِ
ال َعـ ْذب َّ ْ
ّ
العـ ْرف– إال
املق َّيـد يف إثيوبيـا –حيـث ال يدخـل َسـ ْبقُ ال َو ْض ِـع يف ُ
وأوصـت الربوتوكـوالت الصـادرة عـن منظمـة الصحـة العامليـة بشراء املـواد املفيـدة يف التَّنفيـذ املبـارشَّ ،
أمـر التَّخزيـن
فظـل ُ
ـص املـواد القياسـية ،اسـتعملت يف
بغسـل اليديـن بعـد ملـس األسـطح املشتركة ،فدفـع ذلـك فـرق ُمتحدِّيـ ًا كبيراً .وملعالجـة َن ْق ِ
ُ
حاويـات ميـا ٍه لَ ِد َن ٌة (بالسـتيكية)
املنظمـة الدوليـة للهجـرة إىل تعزيـز تقانات عدم ال َّلمس يف غسـل محطـات غسـل اليديـن باملنـزل
كاممـات ينتجهـا املـوردون املحليـون .ويف
اليديـن .فصنعـت «صنابير تيبـي» التـي ُت ْع َم ُـل بال َقـد َِم يف جنوب وصابـون الغسـيل ،مـع
ٍ
السـودان مبـواد محليـة ،فعملـت املنظمـة الدوليـة للهجـرة على الصومـال ،حيـث ال َّن ْق ُص أيضـاً يف املخزون ،يجـري التخطيط ملراكز
املخصصة لالسـتجابة
اسـتعاملها وقدمـت تعليمات للمجتمعـات يف كيفيـة اسـتعاملها .إمـداد جديـدة ،وتدعـم جهود َسـ ْب ِق ال َو ْض ِـع َّ
ـب لكوڤيـد 19.1
ومـع ذلـك ،لوحـظ أن محطـات غسـل اليديـن التقليديـة التـي للفيضانـات اليـو َم التأهُّ َ
ُت ْع َم ُـل باليـد هـي املفضلـة عنـد النـاس .فدفـع ذلـك املنظمـ َة
تقديـم ما ّ
يفضله املجتمـع املح ّيل عىل إدخال االستجابة لألد َّلة
الدوليـة للهجـرة إىل
ِ
وسـنَن العمـل
واملواقـف
املعـارف
يف
اسـتطالعات
أجريـت
وقـد
العدوى
مـن
الوقاية
حيـث
من
اياها
ز
م
على
إنهـا
تقانـة بديلـة إذ
ُ
لـن ُت ْسـ َت ْع َم َل إال ً
يف أواخـر سـنة  2020وأوائـل سـنة  ،2021وذلـك بعـد اإلطلاق
قليلا.
األو ّيل السـتجابة ّ
املنظمـة الدوليـة للهجرة .وأشـارت االسـتطالعات
وكان اعتماد الكاممـات –مـن حيـث املـواد واالسـتعامل– أحـد إىل ّأن عنـد املع َّوقين مـن ذوي االحتيـاج مقلقـات متزايدة نسـبياً
الجوانـب التـي متيـزت على الخصـوص باملعلومـات املغلـوط فيها مـن كوڤيـد  ،19إذ يـرون أنهـم عـبء على أرسهـم لحاجتهـم إىل
2
والتوجيهـات املتغيرة يف مراحـل مختلفـة مـن الجائحـة .ففـي املسـاعدة يف تنفيـذ التدابير األساسـية ،كتكـرار غسـل اليديـن.
الصحي زياراتها
والصرف
نقص
الصومـال ،عندمـا حـدث ٌ
عاملـي يف الكاممـات يف بداية حالة لذلـك زادت فرقـة النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ٌّ
ّ
الطـوارئ ،مل يـوىص بالكاممـات إال للعاملين يف الرعايـة الصحيـة منـازل املسـتضعفني مثـل املع َّوقين مـن ذوي االحتيـاج ،وقدَّمتهم
واملصابين بكوڤيـد  19ومقدمـي الرعايـة لهـم .واسـتم ّرت هـذه على غريهـم يف أعمال التوزيـع .وأبـرزت االسـتطالعات النوعيـة
الحـال حتـى مـع زيـادة إتاحـة الكاممـات ،فـأدّى ذلـك إىل تصـ ُّور أيضـاً الخرافـات حـول كوڤيـد  ،19كالقـدرة على منـع كوڤيـد 19
واسـع النطـاق هـو أن اسـتعامل الكاممـات يقتصر على الذيـن بشرب املرشوبـات السـاخنة أو َقتْـل الفيروس بالتعـ ُّرض ألشـعة
ثـم إىل انخفـاض معـدالت الشـمس .ويف بعـض املواقـع ،عُ ـ َّد كوڤيـد  19شـيئاً مـن الخيـال
يعانـون األعـراض ،فدفـع ذلـك مـن ّ
َقبـول الكاممـات عنـد النـاس .ويف إثيوبيـا ،منـذ فرضـت الحكومة ينشره حـزب الحكومـة الحاكـم بغيـ َة تأخير االنتخابـات .و ُد ِّر َب
اسـتعامل الكاممـات واسـعاً يف األماكـن العامـة منـذ البداية ،وكان املسـتح ُّثون على النَّظافـة عىل تعيين هذه املفاهيـم املغلوط فيها
معلومـات مضـادة لهـا يسيرة سـهلة الفهـم.
اعتامدهـا أسـهل ولكنّـه كان مـا يـزال ُمتحدِّيـاً يف املناطـق النائيـة وتقديـم
ٍ
التـي ليـس فيهـا مـن أهـل الحكومـة إال القليـل .وقـد سـلط ذلك
ّ
املحلي مـن حيـث هـي الخامتة
الضـوء على أهميـة مشـاركة املجتمـع
مفتـاح بنـاء ال َق ُبـول وامللكيـة من ِق َبلـه ،وال سـ َّيام يف املناطق التي كثيراً مـا يواجـه العاملـون يف ميـدان املعونـة اإلنسـانية ِّ
تفشي
األمـراض يف السـياقات اإلنسـانية ،فيجـب اسـتخالص الـدروس
تتَّسـم بعـدم الثقـة بالحكومـة.
وتطبيقهـا لضمان التعامـل مع حـاالت ِّ
التفش املسـتقبلية بأقىص
َت ْك ُ
ييف اإلمداد ّيات
قـد ٍر مـن الفعالية .وبعـض التوصيات الواردة هنا ليسـت جديدة،
تسـ َّببت القيـود واإلغلاق يف تأخري تسـليم مواد الطـوارئ للنَّظافة على ّأن كوڤيـد  19عـزَّز أهمي َة بعـض طرائق املقاربـة ،مع إطالق
والصرف
الصحـي ،يف حين أدت املطالبـة املتزايـدة طرائـق مقاربـ ٍة جديـدة للتغ ُّلـب على العوائـق الجديـدة .وفيما
واملـاء ال َعـ ْذب َّ ْ
ّ
نقـص يف األسـواق وزيـاد ٍة مفاجئـة يف األسـعار ،فن ََشـأَ مـن يلي التوصيـات والـدروس املسـتفادة مـن تجربتنـا يف إثيوبيـا
بهـا إىل ٍ
ثـم تركيـز على املشتريات املحليـة .ونتيجـ ًة لكوڤيـد  ،19عـززت والصومـال وجنـوب السـودان.
ّ
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يف حين أن حـاالت الطـوارئ يكثر ّ
أن تـأيت ُمبت ََح ِّـد هـو
عدم املشـاركة املجتمعية بسـبب التململ يف املعلومات،
جـا َء كوڤيـد  19مبتحـ ٍّد جديـد ،وقـد فـأدّى إىل ظهـور
طـرق مسـتحدثة يف َّ
الت َُاسـل ميكـن اسـتعاملها عنـد
ِّ
تفشي األمـراض يف املسـتقبل وغير ذلـك مـن الطـوارئ.
واسـتعملت املنظمـة الدوليـة للهجـرة مزيجـاً مـن
األسـاليب التقليديـة مثـل الربامـج اإلذاعيـة وامللصقـات
والزيـارات املنزليـة وأسـاليب جديدة من مثـل العالمات
ِّ
الحث على النظافة
على شـاحنات املياه لنقل إرشـادات
يف البقـاع الحرجـة.
وإذ قـد كان الوصـول إىل أكثر الفئـات اسـتضعافاً هـو
يف األولويـة دامئـ ًا ،أظهـر كوڤيـد  19أنـه ببعـض التمويل
اإلضـايف اليسير نسـبياً أمكـن اسـتعامل طـرق االتصـال
مـن ُب ْعـ ٍد يف املواقـع التي يصعـب الوصول إليهـا ورشائح
السـكان الذيـن يصعـب الوصـول إليهـم ،مثـل املع ِّوقني.
ِّ
ـت ّ
و َث َب َ
الحـث على النَّظافـة املحليـة
أن الجمـع بين
أمـر يؤدِّي مـا يرجى
واسـتعامل طـرق االتصـال مـن ُب ْع ٍد ٌ
منـه ،وهـذا يشير إىل انخفـاض الحاجـة إىل موظفين
دوليين يف امليـدان ،فينبغـي تقديم طريقـة املقاربة هذه
على غريهـا وإدراجهـا يف خطـط املشـاريع املسـتقبلية.
و ِم ْث ُ
ـل ذلـك أنه ينبغـي تعزيز تقدير الفئات املسـتضعفة
ً
مامرسـة
يف املراحـل األوىل مـن وضـع الربامـج فتكـون
معياريـ ًة ،وذلـك للتمكـن مـن التخطيـط للمعونـة
ا ُمل َو َّجهـة .وقـد أثبـت كوڤيـد  19أن التدابير كالتوزيـع
على مسـتوى األرسة ،التـي كانـت يف السـابق طريقـ ًة
ٌ
ممكنة وتسـمح
غير شـائعة لتوزيـع إمدادات الطـوارئ،
للهيئـات بزيـادة د ّقـ ِة َق ْص ِدهـا لألشـخاص غير القادرين
على مغـادرة منازلهـم.
ثـم إ ّنـه باالعتراف باحتمال أن تكـون األوبئـة تهديداً يف
املسـتقبل ،ينبغـي أن يكـون َسـ ْبقُ التخزيـن إلمـدادات
الطـوارئ مثـل مـواد الوقايـة مـن العـدوى ومكافحتهـا
لحـاالت ِّ
تفشي األمـراض (الكاممـات ،ومحطـات غسـل
اليديـن املحمولـة ،إلـخ )...مامرسـ ًة شـائع ًة يف خطـط
االسـتجابة اإلنسـانية ،إضاف ًة إىل مواد اإلمـدادات الطارئة
ذات األولويـة يف العـادة ،وهذا يقتيض منـارص ًة قوي ًة من
ِق َبـل الفاعلين يف املعونـة اإلنسـانية للتمويـل ا ُمل َخ َّصـص
مـن املانحني.
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واالتصـال الجاهـزة واملالمئـة للسـياق ميكـن تكييفهـا
ٍّ
تفـش ،مـع رشوط مامثلـ ٍة
برسعـة عنـد حـدوث أيّ
ٍ
لشروط الوقايـة مـن العـدوى ومكافحتهـا (مثـل حالـة
إيبـوال) ِمـنْ َش ْـأ ِنه أن يتيح االنتشـار الرسيـع كلام اقتىض
األمـر ذلك.
املهـم َر ْب ُط معلومـات املرض الجديـدة باملعلومات
ومـن
ّ
املعروفـة املألوفـة وطـرق توصيلها ،وذلك لتسـهيل َق ُبول
إن إرشاك أفـراد املجتمع املح ّ
املجتمـع املحلي لها ،ثـم ّ
يل
أسـاس لضامن
أمر
ٌ
يف جميع إستراتيجيات تغيري السـلوك ٌ
توصيـل الرسـائل املالمئـة ثقافيـاً ذات الصلـة بالسـياق،
ـب الثقـة باملعلومـات والتقانات الجديـدة و َق ُبولها.
ول َك ْس ِ
وصحيـح ّ
أن االسـتثامر يف بنـاء القـدرات لتعزيـز النظافة
ٌ
لتمكين االسـتجابات املحليـة كان دامئـ ًا جـزءاً مـن ّ
كل
اسـتجاب ٍة طارئـة ،ولكـن فـرض كوڤيـد  19مزيـداً مـن
السـ َفر الدويل .وسـ َّلط
توطين الخدمـات بسـبب انعدام َّ
الضـوء على القـدرات املحليـة القويـة والرغبـة يف بعض
املجتمعـات املحليـة ،وهـذا إمنـا ِّ
يوضـح كيـف ميكـن أن
تسـاعد البنـى املحليـة الداعمـة على تعزيـز قـدرات
ِّ
كبير
الحـث على النظافـة مـع إبطـال الحاجـة إىل قـد ٍر ٍ
مـن املسـاعدة الدوليـة عنـد ِّ
تفشي املـرض يف مسـتقبل
الزمـان.

ياسمني زيك عبدالعزيز yabdelaziz@iom.int

َّ
الصحي ،من ّ
موظ ٌ
املنظمة
والصف
فة يف النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
الدولية للهجرة يف جنيف
رسن garthurson@iom.int
ِغ َم آر ِث ِ

الصحي ،من ّ
ٌ
املنظمة
والصف
ناصحة يف النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
الدولية للهجرة يف جنيف
هَ ْي ِل ِو ْست hwest@iom.int

رئيسة ،يف قسم الصحة والطوارئ ،من ّ
ّ
ٌ
املنظمة
موظف ُة برنامج
الدولية للهجرة يف جنيف
أنطونيو ُتو ِّرس atorres@iom.int

منسقٌ
الصحي ،من
والصف
عاملي يف النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ِّ
ّ
ّ
ّ
املنظمة الدولية للهجرة يف جنيف

وقـد أظهـر كوڤيـد  19أن الن ْ َ
معطيات من َّ
املوظفني امليدان ِّيني يف
َّش الرسيع ملـواد املعلومات تستند هذه املقالة إىل
ٍ
والتعليـم واالتصـال أمر بالـغ األهمية يف املرحلـة املبكرة املنظمة الدولية للهجرة يف إثيوبيا وجنوب السودان والصومال،
مـن ِّ
مم ال ُي َ
تفشي املـرض .فإِعـدادُ مـواد املعلومـات والتعليـم وما يسهم به هؤالء هنا ويف امليدان ّ
ستوف ثناؤه.
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ودونكهم :ناديا ِك ْڤ ِلن  ،وهي ّ
موظفة برامج ،يف املنظمة الدولية
للهجرة يف إثيوبيا ،وعمر َخ ْيي ،وهو مدير مرشوع ،يف املنظمة
الدولية للهجرة يف الصومال ،وعبد القادر عبدو ،وهو ّ
موظف
الصحي ،يف املنظمة الدولية
والصف
النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
للهجرة يف الصومال ،وماريانا ِد ْي ُسوزا ،وهي ّ
موظفة برامج ،يف
املنظمة الدولية للهجرة بجنوب السودان ،وماري أهالي أهوما،
وهي ّ
موظفة عمليات ،يف املنظمة الدولية للهجرة بجنوب
السودان ،وأندرو إمباال ،وهو ّ
موظف رئيس يف االستجابة
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للطوارئ الصحية يف الهجرة ،يف املكتب اإلقليمي للمنظمة الدولية
للهجرة يف نريويب.
WHO (2020) ‘Rational use of personal protective equipment for .1
’coronavirus disease and considerations during severe shortages
(االستعامل الرشيد ملع َّدات الحامية الشخصية ملرض فريوس كورونا واعتبارات يف زمن
ال َّن ْق ِص َّ
الشديد)
bit.ly/WHO-2020-PPE-COVID-19
اسالت شخصية
 .2ناديا ِك ْڤ ِلن ،من مر ٍ

الح َمة التاجية
العوائق يف طريق الوصول إىل الخدمات واملساعدة يف زمن داء ُ
ترضراً مبارشاً
ِّ
املترضرين ُّ
(كوڤيد  :)19التع ُّلم من
ڤييك ماو و ِنيكول هُ ْغ َلند

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

الح َمة التاجية (كوڤيد )19
َن َشأَ من وجو ٍه كثري ٍة عن جائحة داء ُ
ٌ
متاسك بني البلدان وداخل املجتمعات املحلية وهي تبذل الجهد
ْ
االجتامعي
ع
ق
و
ال
العامة
الصحة
مخاطر
معالجة
يف
وجعلِ
ّ
َ ِ
واالقتصاديّ للفريوس أقل ما يكون .وبعد منارصة جمل ٍة من
عظيم منارص ٍة ومشاركة،
الفاعلني للحكومات ومشاركتهم إياها
َ
ظهرت بعض سنن العمل الحسنة ،ومنها توسيع الوصول املجاين
الح َمة التاجية (كوڤيد  )19والعالج واللقاحات
إىل اختبار داء ُ
لجميع املهاجرين ،من غري نظ ٍر إىل أوضاعهم ،ومتكني املهاجرين
الذين ّ
تقطعت بهم األسباب والناس الذين ليس لهم سامت
دخول (تأشريات) من الوصول إىل الخدمات األساسية .ولكن
مع وجوب قبول هذه التطورات السياسية ومنارصتها وتكرارها،
يجب علينا أيضاً التفكري يف ما تعنيه هذه الحال الفريدة وحالة
الطوارئ هذه يف الصحة العامة العاملية للذين تعرتضهم عوائق
باستمرا ٍر يف طريق وصولهم إىل الخدمات األساسية –من ذلك ما
الح َمة التاجية (كوڤيد  ،–)19والتفكري
يحول دون لقاحات داء ُ
أيضاً يف كيفية تقاطع ذلك هو ونتائج الصحة الفردية والعامة.

همنا هاهنا يف األشخاص الذين يطلبون اللجوء 2والالجئني:
نركز ّ
الح َمة التاجية
فعوامل الخطر املتزايدة عليهم من عدوى داء ُ
(كوڤيد  )19وانتقالها ،واملتحدِّيات التي تعرتضهم يف الحفاظ
عىل سالمتهم وصحتهم.

ولعوائق الوصول الطويلة األمد ،مع املتحدِّيات الجديدة التي
ٌ
كامنة عىل
الصحي العام ،ق ّو ٌة
تأيت بها قيود الحركة والحجر
ّ
اإلرضار مبا يبذل من جهد يف الصحة العامة .وقد أجرى البحث
جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر الوطنية يف مثانية
بلدان :أسرتاليا وكولومبيا ومرص وإثيوبيا والفلبني والسودان
متعمقة
والسويد واململكة املتحدة (وأخذت أيضاً نظرات
ّ
من منطقة الساحل) 3.وخلصت النتائج إىل أن طرائق املقاربة
الشاملة للوصول إىل املهاجرين والالجئني ودعمهم يجب أن
تكون جزءاً ال ينفصل من خطط التأهب الوطنية واملحلية
ملواجهة الجائحة واالستجابة لها والتعايف منها ،وذلك لإلنهائها
كريم
وضامن إتاحة الفرصة للجميع لتلقي املساعدة عىل وج ٍه ٍ
داعم .وإذا مل تستكمل السياسات الشاملة بإرشادات تشغيلية
ُّ
فستظل مخاطر الصحة
العاملي للهجرة التابع للصليب األحمر والهالل ملعالجة العوائق يف ما ميارس يف الواقع،
نسق املخترب
وقد َّ
ّ
الح َمة التاجية العامة قامئة.
األحمر بحثاً دار حول كيفية تأثري سياسة داء ُ
(كوڤيد  )19يف وصول املهاجرين إىل الخدمات األساسيةَّ ،
فبي
البحث باملثال أنه مع أن راسمي السياسات يقولون «إننا ك ّلنا اإلقصاء القانوين
يف األمر معاً» فأصوات البعيدين جدّ ا عن أوطانهم تروي قص ًة عُ ِّ َ
ي اإلقصاء عىل أساس الصفة القانونية باعتباره عائقاً رئيساً يف
همه يف جميع املهاجرين ،فإ ّنا سبيل الوصول إىل الخدمات األساسية ،ومنها الرعاية الصحية،
مختلفة 1.وإذ قد ركز البحث ّ
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يف أثناء الجائحة .ففي أسرتاليا ،عىل سبيل املثال ،أشار  %67الحصول عىل املعلومات

من املهاجرين غري املسجلني الذين قوبلوا إشار ًة رصيح ًة إىل
انتفاء األهلية بسبب حالة سمة الدخول (التأشرية) باعتبارها
العائق الرئيس يف سبيل حصولهم عىل الدعم ،وقد واجه
 %100منه درج ًة مع ّين ًة من الصعوبة يف الوصول إىل الخدمات
األساسية ،ومنها الرعاية الطبية أو الطعام أو السكن أو املعونة
املالية .وعىل الرغم من أن معظم البلدان التي ُد ِر َست يف
الح َمة
آخر املطاف قد أتاحت الوصول املجاين إىل اختبار داء ُ
التاجية (كوڤيد  )19وعالجه للجميع (ولكن ليس بالرضورة
إىل خدمات الصحة العامة التي هي أوسع) ،منعت مقلقات
الصحة والسالمة والخوف الكثريين من الوصول إىل الدَّ عم.
فهذه اململكة املتحدة ،تجرى فحوص الهجرة فيها (مع فرض
الرسوم) لألشخاص الذين يعانون حال هجر ٍة غري آمنة عندما
يطلبون الحصول عىل رعاية صحية ثانوية ،مع أن هذا ال ينطبق
الح َمة التاجية (كوڤيد  )19وعالجه ،إال أن
عىل حال اختبار داء ُ
الخوف من إنفاذ قوانني الهجرة ما يزال حقيق ّياً ،وهو ما يع ِّوق
رغب َة الناس يف الدخول يف الخدمات الصحية .ويف أسرتالياَ َّ ،
بي
مز ِّو ُد خدم ٍة صحية أنه «لن يحرض األشخاص إىل املستشفى مع
أنهم ليسوا بخ ٍري ،وذلك بسبب خوفهم من التَّبليغ أو اإلبعاد أو
الح َمة التاجية
الح ْجز» ،هذا مع مجان ّية الوصول إىل اختبار داء ُ
َ
(كوڤيد  )19وعالجه.

وقـد سـ ّلط البحث الضـو َء عىل التطبيق غري املتَّسـق للقوانني
والسياسـات ذات الصلـة باألمـر ،وهـذا ُي ِّ ُ
بي الحاجـة إىل َق ْرنِ
تغييرات السياسـة العامـة باإلرشـادات التشـغيلية ملوظفـي
الصفـوف األماميـة .مثـال ذلـك مصر ،ففيها مـدَّ ت الحكومة
مـدة تجديـد تصاريـح اإلقامـة لالجئني وسـمحت باسـتعامل
التصاريـح املنتهيـة الصالحيـة للوصـول إىل بعـض الخدمات،
بين ا ُملسـتط َل ُعون ّ
ومنهـا الرعايـة الصحيـة .ومـع ذلـكَّ ،
أن
هـذه السياسـة على الصعيـد الوطنـي مل يظهـر أثرهـا دامئـاً
ّ
املحلي يف تقديـم الخدمـات عنـد الصفـوف
على الصعيـد
ـع من الوصـول إىل الدعم .وقـد َو َض َح
األماميـة ،وبعضهـم ُم ِن َ
ذلـك أيضـاً يف أستراليا ،إذ َذ َكـ َر أحـد مـز ِّودي الخدمـة ّ
أن:
الح َمـة التاجيـة (كوڤيـد )19
«[هنـاك] لَ ْبسـاً يف اختبـار داء ُ
املجـا ّين  ...بين العملاء ومـز ِّودي الخدمـات .ذهـب أحـد
ّ
[موظـف] يف
وجهـه إليهـا
العملاء إىل عيـادة ّ
خاصـة وقـد ّ
الصحـة العامـة .فلـم يقتصر رضر ذلـك عىل وصولـه هو إىل
أرض أيضـاً بوصـول مجتمعـه املح ّ
الرعايـة الصحيـة ولكـن ّ
يل
إليهـا .إذ فـرض عليـه أن يدفـع يف مقابـل االختبـار  ...فـكان
مـن ذلـك أن يكـون بادئ الـرأي عند النـاس أن االختبار ليس
باملجـان  ...وهـذا إمنا ينشـئ عائقاً [و]نفوراً يف املسـتقبل من
ّ
إجـراء االختبار».

يرتبـط نقـص املعلومـات التـي ميكـن الوصـول إليهـا حـول داء
الح َمـة التاجيـة (كوڤيـد  )19باللغـات املنطوقـة والقنـوات
ُ
املسـتعملة عنـد جامعـات املهاجريـن والالجئين ارتباطـاً مبارشاً
ّ
املحلي .إذ قال أحد الالجئين يف اململكة
بصحـة الفـرد واملجتمع
ّ
املتحـدة واصفـاً الحـال« :النـاس يف حيرة شـديدة  ...ال يحصلون
على املعلومـات الصحيحـة  ...وال يعرفـون مـا يفعلـون ،حتّـى
إنهـم ال يعلمـون إىل أيـن يذهبـون للحصـول على املعلومـات
 .»...ففـي مصر ،دعـم ّ
موظفـو الجمعيـة الوطنيـة واملتطوعون
الرسـمي مـن رسـائل الصحـة العامـة مـن
الحكومـ َة يف ترجمـة
ّ
اللغـة العربيـة إىل اللغـات التـي يتحـدث بهـا املهاجـرون
والالجئـون ،مق ِّريـن ّ
بـأن املعلومـات األساسـية مـا وصلـت إىل
أهـل هـذه املجتمعـات املحل ّيـة .فبلا سـبيل إىل معلومـات
الح َمة التاجية (كوڤيـد  )19وإىل مكان االختبار
الوقايـة مـن داء ُ
والعلاج وكيف ّيـة الوصـول إليهما ،تشـتدُّ مخاطر زيادة االنتشـار
أو انتقـال العـدوى.

عوائق مالية

على ّأن الوصـول إىل الرعايـة الصحية والحصول على املعلومات
ليسـا وحدهما اللـذان فيهما قـ ّوة على دعـم أو تقويـض مـا
يبـذل مـن جهـد يف الصحـة العامـة للسـيطرة عىل الفيروس .إذ
بين الوصـول إىل الرعايـة الصحيـة واآلثـار االقتصاديـة تداخـل.
وكانـت العوائـق املاليـة يف طريـق الرعايـة الصحيـة موجـودة
قبـل الجائحـة ثـم ازدادت يف أثنائهـا بسـبب فقـدان سـبل
املعـاش والدَّ خْ ـل .وكانـت املصاعـب االقتصاديـة وانعـدام األمن
املـايل أحـد اآلثـار الرئيسـة التـي أَب َر َزهَ ـا البحـث .فقد قـال أحد
موضحـ ًاّ :
املسـتط َلعني يف مصر ِّ
«إن العامـل ال َّر َئيـس يف الوصـول
إىل الخدمـات هـو املـال ،واملـرء يحصـل على املـال بالعمـل،
والعمـل َّ
بالح ْجـر».
تضرر َ
وقد اقرتنت خسارة الدَّ خْ ل هذه مبَ ْيلٍ إىل إقصاء املهاجرين الذين
ليس لهم إقامة دامئة (وفيهم الالجئون واألشخاص الذين يطلبون
اللجوء) من تدابري الدعم االجتامعي االقتصادي للمواطنني أو
املقيمني الدامئني ،مع إقصائهم من خدمات الرعاية االجتامعية
العا ّمة والوصول إىل اإلسكان العام .ويزيد هذا اإلقصاء احتاملية
العيش يف مساكن غري آمنة ،ومينع الوصول إىل العالج الطبي،
ويسهم يف زيادة مخاطر العدوى وانتقالها ّ
ألن الناس غري قادرين
عىل اتباع توصيات الصحة العامة (مثل التباعد الجسدي أو
ال َعزْل) .ففي أسرتاليا ،ذكر ِ %14م َّمن شملهم االستطالع أنهم
اضطروا إىل االستمرار يف العمل مع مواجهتهم َخ َط َر التع ُّرض
ٌ
وسيلة أخرى إىل الدَّ عم املايل .وبسبب
للفريوس ،فلم يكن لهم
زيادة الكلفة وفقدان سبل املعاش يف اململكة املتحدة ومرص
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َص ُع َب عىل املستطلعني رشاء الصابون ومعقم اليدين والكاممات الذين يطلبون اللجوء والالجئني (وجميع املهاجرين اآلخرين)
ٌ
التي تحفظ لهم سالمتهم.
الح ْجز
وصول آمن إىل املعونة اإلنسانية بال خوف من االعتقال أو َ
أو اإلبعاد .وينبغي عىل ِّ
كل حالٍ أن يكون االعتبار األساس هو
التوصيات
معاملة الناس معامل ًة إنسانية ،مع مراعاة وجوه الضعف فيهم
تفاقم عوائق ما قبل الجائحة يف طريق الخدمات وحاجاتهم الحامئية ،واحرتام حقوقهم بحسب ما يوجبه القانون
تشري األدلة إىل ّأن َ
صحة األشخاص الدويل.
األساسية يسهم يف إحداث تأثريات غري متناسبة يف ّ
وح ْسن أحوالهم .فأ ّما
الذين يطلبون اللجوء والالجئني وسالمتهم ُ
األفراد ،فقد أدّت العوائق التي تحول دون وصولهم إىل الدعم وإذ قد كان العامل يتطلع بأمل إىل اللقاحات إلنهاء الجائحة،
الصحي إىل تدهور النتائج الصحية ،وال س ّيام املرتبطة بالصحة فمن األهمية مبكان أن ُتعالَ َج العوائق التي تحول دون الوصول
العقلية .إذ قال أحد الالجئني يف مرص مصارحاً[« :كوڤيد  ]19إىل الخدمات األساسية لضامن أن يكون وصول الناس إليها عادالً
َق َل َب حياتنا رأساً عىل عقب  ...إ ّنا بالحقّ مرضوحون (مصدومون منصفاً .فإ ّنا محتاجون إىل التعاون مع جامعات الالجئني واملهاجرين
نفسان ّياً)» وأما يف املجتمع املح ّ
يل ،فتستمر العوائقُ التي تعرتض لبلوغ طريقة مقاربة أَ ْش َمل للتأهُّ ب للجوائح واالستجابة لها
الخدمات األساسية وسننُ العمل اإلقصائ ّي ُة يف تعريض ّ
كل الناس والتعايف منها ،ومن ذلك سياسات التلقيح املضا ّد لكوڤيد 19
للخطر.
وإسرتاتيجيات الرشوع فيه .وإ ّنا محتاجون إىل ضامن أن يكون
راسمو السياسات يدركون آثار الجائحة يف حياة كل فرد من أفراد
تقع عىل عاتق الدول املسؤولية األساسية عن احرتام حقوق املجتمع ،وال س َّيام أكرثهم استضعافاً .وإ ّنا محتاجون إىل ضامن
اإلنسان وحاميتها وإعاملها لجميع املهاجرين ،ويف ذلك حقوقهم أن تكون ّ
كل التَّوصيات بالعمل مبن ّي ًة عىل أدل ٍة قو ّي ٍة ومشور ٍة
املترضرين ُّ
ِّ
ترضراً مبارشاً .فال نجاح ملا ُيب َذ ُل من جهد
االقتصادية واالجتامعية .فيويص التقرير البحثي بأن تعمل الدول سديد ٍة من
وعي مع بذله ال ُو ُص ُ
وأصحاب املصلحة اآلخرين معاً لضامن أن يكون ّ
ول إىل الخدمات
ر
إذا
إال
العامة
كل املهاجرين من يف الصحة
ُ
َ
غري نظ ٍر إىل صفتهم القانونية:
األساسية األخرى والدعم ،وعُ ولِ َجت العوائق الرسم ّية وغري الرسم ّية
التي تعرتض األشخاص الذين يطلبون ال ُّلجوء والالجئني.
ُم َ
دخل َ
ني يف االستجابات املحلية والوطنية لكوڤيد  19التي
تضمن الوصول إىل الخدمات األساسية ،ومنها الرعاية الصحية ڤييك ماو vmau@redcross.org.au
ٌ
رئيسة ،يف برامج الدعم يف شؤون الهجرة
والصف
واإلسكان والغذاء وخدمات النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
الصحي والدَّعم النفساين االجتامعي والتَّعليم والدَّعم يف
ّ
ِنيكول هُ ْغ َلند nhoagland@redcross.org.au
الطوارئ وخدمات الحامية.
ٌ
العاملي للهجرة التابع للصليب األحمر
(نائبة) ،من املخترب
قائد ٌة
ّ
و ُمم َّكنني من الحصول عىل معلومات ُمد َّققة وموثوق بها وتأيت والهالل األحمر
يف وقتها عن كوڤيد ( 19وعن ّ
وكل جائح ٍة تأيت يف مستقبل
من ّ
منظمة الصليب األحمر األسرتايل
ش يس ٌري الوصول إليها.
الزمان) بلغ ٍة يفهمونها وبقنوات َن ْ ٍ
و ُم َ
دخل َ
ني يف سياسات اختبار كوڤيد  19وعالجه ولقاحه،
واملساواة بينهم يف الوصول إىل ذلك.
و ُمم َّكن َ
االجتامعي االقتصاديّ املرتبط
ني من الوصول إىل الدعم
ّ
بالجائحة (اآلن ويف املستقبل) إذا هم احتاجوا إليه.
هذا وتحتاج الدول أيضاً إىل االستمرار يف تكييف القوانني
والسياسات املعمول بها اليو َم لضامن الوصول الشامل إىل الخدمات
األساسية ،وإتاحة إرشادات تشغيلية وتدريب لتوسيع املدارك عند
ا ُملستجيب َ
ني يف الصفوف األمامية لضامن أن تكون االستحقاقات
التي يف القانون مح َّقق ًة يف الواقع .ثم يجب أن يكون لألشخاص

Red Cross Red Crescent Global Migration Lab (2021) Locked down .1
and left out: Why access to basic services for migrants is critical to our
COVID-19 response and recovery
(محتجزون و ُمستب َعدون :أهمية وصول املهاجرين إىل الخدمات األساسية يف إطار جهودنا
لالستجابة لجائحة كوڤيد  19والتعايف منها)
bit.ly/RCRC-2021-Locked-down
إن شئت ّ
االطالع عىل التقرير باللغة العربية فانظر:
www.redcross.org.au/globalmigrationlab
 .2استعامل املؤلِّفتني تعبري «األشخاص الذين يطلبون اللجوء» َّ
محل «طالبي اللجوء» أم ٌر
َع َم َدتَا إليه عمداً ،إذ هو يستقيم عىل طريقة مقاربتهام التّباع سنّة عملٍ حسنة عندهام
تقول بذكر الشخص أوالً من حيث هو هو ،فال تُس َت ْع َم ُل املصطلحات لتعريف الشخص
باعتبار ما يعرض له من أحوال.
 .3نظر البحث يف أسرتاليا ومرص والسويد واململكة املتحدة خصوصاً يف األشخاص الذين
يطلبون اللجوء والالجئني أو فيهم جميعاً.
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َو ْق ُع كوڤيد  19عىل الالجئني املسنِّني
إڤ ِلن َأڤلوس ُك ْر َتز ولو َر ْين ڤان بلرك

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

وفقاً ملنظمة الصحة العاملية ،أكرث الناس تع ُّرضاً لخطر اإلصابة
السن .ويرجع ذلك إىل أن الذين تزيد سنّهم
بكوڤيد  19هم كبار ِّ
فوق  60سنة هم أكرث الناس عرض ًة لإلصابة باالعتالل ا ُمل ْش َتَك،
وهم يف أكرث الفئات استضعافاً من حيث التأثري املبارش للفريوس
والتأثري غري املبارش من تدابري الوقاية من العدوى ومكافحتها1.
إذ يعرتض كبا َر السن الذين يعيشون يف مستوطنات الالجئني
ٌ
صعوبات مخصوصة يف الوصول إىل خدمات النَّظافة واملاء ال َع ْذب
الصحي األساسية ،وهذا يقلل قدرتهم عىل تنفيذ تدابري
ف
والص
َّ ْ
ّ
النظافة التي تقصد إىل منع انتقال كوڤيد  .19وهذه السياقات هي
أيضاً متح ٍّد شديد لتنفيذ تدابري التَّباعد االجتامعي والعزل الذايت،
الكتظاظ املساكن وعدم مناسبتها ملقتىض الحال.
يقع مستوطنة كيانغوايل لالجئني يف منطقة كيكويب ،غر َّيب أوغندا،
وهو مسكن أكرث من َ 120
ألف الجئ .وتستند هذه املقالة إىل
مقابالت متعمقة متكررة أجريت يف مستوطنة كيانغوايل مع 24
مس ّناً من كبار السنّ يف الالجئني الذين فروا من جمهورية الكونغو
الدميقراطية يف خالل السنني الخمس املاضية .أجريت املقابالت

الخمسني يف آذار/مارس وكانون األول/ديسمرب من سنة 2020قبل
جائحة كوڤيد  19ويف أثنائها ،وناقشت وصول الالجئني املسنِّني إىل
الصحي .وأجريت  26مقابل ًة زائد ًة
والصف
النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
2
ئيسني.
مع أصحاب املصلحة ال َّر ِ

الوصول إىل خدمات النَّظافة واملاء ال َع ْذب
الصحي َ
قبل كوڤيد 19
والصف
َّ ْ
ّ

واضح أنه حتى قبل كوڤيد  19كان الوصول
مام يخلص من بحثناٌ ،
الصحي عند الالجئني املسنّني
ف
والص
إىل النَّظافة واملاء ال َع ْذب
َّ
ْ
ّ
متحدٍّ ،إذ كان الوصول إىل املاء هو أكرث األمور أهمي ًة وشموالً.

فاملاء ،وفيه ماء الرشب ،يكون هناك يف اآلبار والينابيع الطبيعية
والصنابري والخزانات .وغري ذلك من سبل الوصول إىل املاء النظيف،
كاملاء املعبأ ،قليل جداً بسبب كلفته .وهذا يجعل الوصول إىل املاء
وتيس املوارد الطبيعية ،وال َّدخْ ل،
موقوفاً عىل كفاءة التوزيع العامّ ،
شخص ما يف مقابل جلب املاء.
لرشاء املاء النظيف أو للدفع إىل
ٍ
وعىل الرغم من أن يف معظم مناطق االستيطان صنابري مياه ،يع ِّوق
إڤلِن َأڤلوس ُك ْرتَز

أفراد املجتمع املح ّ
يل الصغار السنّ وهم يجبون املاء ألجدادهم من ب ٍرئ يف مستوطنة كيانغوايل لالجئني يف أوغندا.
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َ
الوصول الف ّع َال إليه .وقد أظهر بحثنا أنه كان من
تك ُّرر نقص املاء
املألوف أن يتن ّقل الالجئون املسنّون إىل املناطق املجاورة داخل
املخيم باحثني عن املاء .وينشأ عن هذا صعوبات زائدة إذ يضطر
الالجئون املسنون إىل السري مسافات طويلة والتن ّقل يف تضاريس
شديدة االنحدار حتّى يصلوا إىل الينابيع الطبيعية .وجلب املاء يف
هذه األحوال ٌ
عمل يومي يضغط عىل أجسادهم املتدهورة أحوالها
أص ًال.
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الصحي
والصف
املجتمع حول مامرسات النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
لتقليل انتقال العدوى 3.وكام يف تدخالت النَّظافة واملاء ال َع ْذب
الصحي قبل الجائحة ،أ ّثرت هذه االستجابات الطارئة يف
والصف
َّ ْ
ّ
الالجئني املسنِّني بوجو ٍه شتّى .وزاد توزيع الصابون يف املستوطنة،
إذ تلقى معظم ا ُملستَط َلعني قطعاً من الصابون ّ
كل شهرين.
وأما بعض الذين ُقو ِب ُلوا ،فقد قسمت إجراءات تسليمهم النقود
والصابون إىل خطوتني حدثتا يف موضعني مختلفني من أجل إبطاء
الصفوف وتجنب تج ّمع الناس ،ولكن عند لالجئني املسنِّني ،عنى
ّ
الصف يف الهواء الطلق للحصول
قضاء يوم كامل يف الوقوف يف
عىل النقود والصابون أنهم عانوا ال َّت َع َب الجسدي والتع ُّرض املفرط
للشمس.

َ
ضعف الحركة
وكان أكرث املحرومني الالجئني املسنِّني والذين عانوا
والذين يعيشون بال دعم من أقاربهم األصغر منهم سناً .وبسبب
االضطراب الناجم عن التَّهجري ،كان من املألوف ج ّــداً رؤية
الالجئني املسنِّني يعيشون مبفردهم أو مع غريهم ممن يقربون
منهم يف السنّ أو مع أقــارب أصغر منهم بكثري ،كأحفادهم .ثم ّإن الوصول إىل املاء ما يزال متحدّياً لكبار السن من الالجئني.
فعىل الرغم من أن الالجئني املسنِّني قد نفذوا إسرتاتيجيات ملحاولة
«أجلب  30لرت ًا من املاء ّ
الصحي،
والصف
كل يوم  ...من الصعب جد ًا يل َح ْمل املاء .قضاء ما يحتاجون إليه من النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
مرتني قبل أن أصل إىل املنزل»( .قالها الجئ يبلغ من السنّ كانت لهذه اإلسرتاتيجيات تأثريات واسعة يف عيشهم .مثال ذلك أ ّنه
أرتاح ّ
قد يكون لالقتصاد يف ماء الرشب واالستحامم عواقب عىل تغذيتهم
 71عاماً)
وصحتهم ،وهو أيضاً يؤثر يف نظافتهم.
الكم
هذا ،وموقع أرس الالجئني املسنِّني أم ٌر ٌّ
مهم من حيث ّ
«تيس املياه اليو َم هو كام كان قبل كوڤيد  .19ق ّللنا استعامل املاء
املناطق
يف
يعيشون
والجودة يف خدمات املاء .مثال ذلكّ :أن الذين
ُّ
لنستطيع َغ ْس َل أيدينا .إ ّنا نغسل مالبسنا عند البرئ ال يف املنزل.
التي يكون فيها التوزيع العام للمياه فعاالً كانوا راضني عن كمية
َ
املاء وعن جودتها يف األكرث .ومع ذلك ،ذكر الذين عاشوا يف مناطق وقد ق ّللنا مقدار ُّ
الشب واالستحامم»( .قالها الجئ يبلغ من السنّ
نقص املياه ،أو حيث كانت ينابيع املاء بعيدة عن منازلهم ،تقن َ
ني  88عاماً)
استهالكهم للامء بسبب صعوبات الوصول إليه .ومع أن املصادر
الطبيعية متاحة للجميع ،يظهر من الوجهة العملية انتفاء املساواة املشاركة املجتمعية
من حيث استهالك املاء واستعامله ،وهذا إمنا يؤ ِّثر يف أكرث الفئات منذ بدأت جائحة كوڤيد  ،19تأثرت أعامل املعونة اإلنسانية يف ِّ
كل
نواحي أوغندا .فقد َص ُع َب جداً إيصال الرسائل الصحية لكوڤيد
حرماناً.
 19يف مستوطنات الالجئني مثل مستوطنة كيانغوايل حيث ُيتَحد َُّث
وأيضاً فقد كانت جودة املاء مشكل ًة أخرب بها معظم الالجئني بعدة لغات مختلفة و ُت َ
حظ ُر تجمعات الناس .وقد د َّر َب القاد َة
املجتمعيني –الذين يدركون حاجات مجتمعهم املحيل ويعتادون
املسنِّني الذين استعملوا اآلبار.
مشاركة أعضائه– فاعلون يف املعونة اإلنسانية عىل نرش معلومات
ً
الصحي .والظاهر أن طريقة
والصف
«نرشب هذا املاء ألننا نراها
صالحة للرشب ،لكن يقول آخرون أنها تدابري النَّظافة واملاء ال َع ْذب َّ ْ
ّ
ِّيفي َة عندما نرشب هذا املاء»( .قالتها الجئة املقاربة هذه لنرش املعلومات الصحية ف ّعالة عند كبار السن من
ليست كذلك .نعاين الت َّ
الالجئني ،إذ أفادوا بأنهم يعرفون قادة مجتمعاتهم املحلية ويثقون
تبلغ من السنِّ  60عاماً)
بهم .ونتيج ًة لهذه اإلسرتاتيجيات ،ظهر ّأن َف ْه َم سنن العمل
ثم ّإن الحصول عىل الصابون قليل ،إذ قال معظم من أجريت الحسنة ٌ
آخذ يف االزدياد ومؤ ٍّد إىل نتائج حسنة.
معهم املقابالت إنهم تلقوا الصابون مر ًة أو م َّرتني فقط يف خالل
وكانت املشاركة املجتمعية يف خدمات الصحة العامة ،كتوزيع
السنني األربع أو الخمس التي قضوها يف املستوطنة.
أوعية املياه ونرش املعلومات ،أساسي ًة للوصول إىل مزي ٍد من الناس
َو ْقعُ كوڤيد 19
وإيصال الخدمات بكفاءة .وأدّت املشاركات مع قادة املجتمع
تشمل اإلجراءات ذات األولوية يف االستجابة اإلنسانية الطارئة لتقديم خدمات الفاعلني اإلنسانيني إىل إنشاء سنة عملٍ حسنة ،وال
ّ
لكوڤيد 19زياد َة مرافق غسل اليدين
والحث عىل النظافة وتوعية س ّيام عند –الالجئني املسنّني يف األكرث– الذين يعانون مشكالت يف
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التّنقل وأمراض مزمنة .ولكن إن كان القادة فقراء أيضاً فقد يكون
الصحي لالجئني املسنِّني س ُي ْس ِه ُم يف تحسني وصولهم إىل
والصف
َّ ْ
ّ
يف إعطائهم بعض الحوافز النقدية دع ًام للمشاركة .ويجب أيضاً أن الخدمات األساسية يف الجائحة وبعدها.
تكون أنظمة ال َّرصد واملحاسبة معموالً بها لضامن التوزيع العادل
إڤ ِلن َأڤلوس ُك ْر َتز
للسلع والخدمات عند أكرث فئات الناس استضعافاً.
elavaloscortez@dundee.ac.uk @evelynavalosc

رش ٌ
ُم ّ
الخامتة
حة ل َن ْيلِ درجة الدكتوراه يف الجغرافية البرشية ،يف جامعة
ْ
ف
والص
ب
ذ
ع
ال
واملاء
َّظافة
ن
ال
خدمات
إىل
الوصول
تحسن
الصحي َد ْندي
َّ
َ
ْ
َّ
ّ
َ
التحسن يف أثناء جائحة كوڤيد
بعض
ِّني
ن
املس
لالجئني
واستعاملها
ُّ
 19يف أوغندا ،عىل الرغم من استمرار بعض العوائق .وقد عولجت لو َر ْين ڤان بلرك
الصحي بزيادة توزيع الصابون وأوعية lcvanblerk@dundee.ac.uk @LvanBlerk
والصف
مسائل النَّظافة َّ
ّ
املياه عىل أرس الالجئني .وصحيح ّأن معظم الالجئني املسنِّني بروفيسور ٌة يف الجغرافية البرشية ،يف كلية العلوم االجتامعية،
ذكروا حصولهم عىل كمية كافية من الصابون ملرافق الرصف بجامعة َد ْندي
الصحي وغسل اليدين كل شهر ،ولكن استمرار االستعامل املشرتك
WHO (2020) ‘Older people are at highest risk from COVID 19, but all .1
ُ
ً
للمراحيض بني أرستني أو أكرث ما يزال ميثل مشكلة عند بعض األ َس’must act to prevent community spread .
وقد عُ ِّو َق تنفيذ غسل اليدين بشدّة بسبب امتناع توسيع السبل (املسنُّون هم أكرث الناس تع ُّرضاً لخطر اإلصابة بكوڤيد  ،19ولكن ال ب ّد للجميع من أن
إىل املياه النَّظيفة .فلم يحصل بعض الالجئني املسنِّني عىل قدر يعمل ليقف انتشاره يف املجتمع املحيل)
;bit.ly/WHO-statement
أكرب أو أحسن من املياه واستم ّروا يف الرشب من الينابيع واآلبار Help Age International (2020) ‘Protecting older people during the Covid
الطبيعية ،حيث مل ُيتح َّقق من جودة املياه .ومع ّ
أن إسرتاتيجي ًة ’19 pandemic
ُن ِّف َذت إلتاحة مرافق غسل اليدين لجامعة الالجئني ،هناك عوامل (حامية كبار السنّ يف زمن جائحة كوڤيد )19
bit.ly/HelpAge-refugees
أخرى مثل املسافة والوقت املقتيض لجلب املياه أ َّث َرت يف وصول  .2أجريت مقابالت أصحاب املصلحة مع ّ
منظامت دولية ،والقطاع العام ،واملنظامت غري
الحكومية ،وأكادمييني ،يعملون يف مسائل املعونة اإلنسانية يف أوغندا.
الالجئني املسنِّني إىل املياه.
كاف
وبعدُ  ،فيحتاج الالجئون املسنُّون إىل الحصول عىل ما هو ٍ
من املا ِء ّ ً
حسن ومتاح عند الحاجة
كم وجود ًة من مصد ِر ميا ٍه ُم َّ
باملجان ،هذا مع زيادة الحصول عىل الصابون والوصول إىل مرافق
ّ
غسل اليدين .ثم ّإن توسيع املدارك بحاجات النَّظافة واملاء ال َع ْذب

OCHA (2020) UN Emergency Appeal for Response to COVID 19 and its .3
Impacts: Uganda
(نداء الطوارئ من األمم املتحدة لالستجابة لكوڤيد  19و َو ْقعه :أوغندا)
bit.ly/Uganda-COVID19-OCHA

استزد يف كيفية الكتابة يف نرشة الهجرة القرسية…
إ َّنا َن ْب ُ
الجه َد إلدراج رضوب كثرية ومختلفة من اآلراء يف نرشة الهجرة القرسية لنُع َ
ني عىل ْأن يكون َر ْس ُم السياسية
ذل ُّ
رأي و َف ْهم عميق.
عباً عن تجارب َّ
وإعداد الربامج –وجداول العمل العامل ّية– ُم ِّ
املهجرين وما عندهم من ٍ
سنعقد فيام بعدُ يف سنة ( 2021لع ّله يكون يف ترشين األول/أكتوبر) مدارس ًة شابك َّي ًة (وبنار) ونسدي بالكتابة
ونخص باالستحسان املؤلفني
النُّصح واإلرشاد إىل َمن يطمع يف إرسال املقاالت إىل نرشة الهجرة القرسية أ ّول مرة.
ُّ
حصلوها مببارشة الهجرة القرسية والذين يقيمون يف أكرث البقاع تأ ُّثراً باملسائل التي نوردها.
الذين لهم تجربة ّ
وسترتجم ا ُملدا َر َسات ّ
الشابك ّية إىل العربية والفرنسية واإلسبانية ،فهي مع اإلنكليزية اللغات التي ميكن أن يكتب بها املؤلِّفون
مقاالتهم التي سريسلونها إلينا .فإن أردت االستزادة يف الكتابة يف نرشة الهجرة القرسية َف ُز ْر
www.fmreview.org/ar/writing-fmr
سجل ليصل َ
إليك منّا بالربيد اإللكرتو ّين مزيدٌ من تفاصيل مدارستنا الشابكية املقبلةwww.fmreview.org/ar/request/alerts :
ِّ
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الدُّ ول غري املو ِّقعة ونظام الالجئني الدَّويل

مايا يَن ِمري

ِمن أكرث البلدان تضييفاً لالجئني ٌ
قليل ما دَخ َل ْت يف اتفاق ّية الالجئني لعام  ،1951ومع
بلدان عددها غ ُري ٍ
ٌ
منخرطة يف نظام الالجئني الدو ّيل عىل وجوه .ففي الدول غري املو ِّقعة ُتن َ ُ
ْش معايري قانون الالجئني
ذلك هي
الدو ّيل و ُتع َت َمد ،وليس هذا فحسب ،بل كثرياً ما يكون لهذه الدول يدٌ يف تط ُّور قانون الالجئني الدو ّيل
ساحات العا َلم التي تجري فيها حامية الالجئني.
بكونها حارض ًة وفاعل ًة يف
ِ
ا ِّتفاقيـ ُـة عــام  1951الخاصــة بوضــع الالجئــن وبروتوكو ُلهــا
لعــام  1967هُ َ
ــا أســاس نظــام الالجئــن الــدو ّ
يل ،أي
ُ
همهــا
ـز
ـ
ترك
ـي
ـ
الت
ـدة
ـ
اف
ر
ال
ـات
ـ
س
ؤس
مل
وا
ـة
القواعــد القانونيـ
ّ
َّ
َّ
يف حاميــة الالجئــن .وو َّقــع يف اال ِّتفاقيــة و ُب ُروتوكولِهــا
ُ
ـم العــامل أو صدَّ قهــا ،إال ّ
أن غ ـ َر
الســواد األعظــم مــن أ َمـ ِ
قليــلٍ مــن أكــر بلــدان العــامل تضييفــاً لالجئــن ال و ّقــع
وال صــدَّ ق؛ فـــ 149دول ـ ًة مــن الــدول األعضــاء يف األمــم
ٌ
أطــراف يف اتفاقيــة الالجئــن أو يف
املتحــدة هــي اليــو َم
بروتوكولِهــا لعــام  1967أو فيهــا جميعـاً ،لكــنّ  44دولـ ًة
مــن أعضــاء األمــم املتحــدة ليســت كذلــك.
ونجــد ّ
أن أك ـ َر مــا تكــون هــذه الــدول غــر املوقعــة يف
يب رشق ّيهــا .فليــس
يب آســيا وجنــو ّ
الــرق األوســط وجنــو ّ
ٌ
أطــراف يف االتفاق ّيــة إال
مــن إقليــم الــرق األوســط
إيــران وإرسائيــل ومــر واليمــن ،وأ ّمــا ســائر دول اإلقليــم
كالعــراق ولبنــان واألردن ومعظــم دول الخليــج فهــي ٌ
دول
يب
ـم الــدول غــر املوقعــة يف جنــو ّ
غــر مو ِّقعــة .ومــن ُم ِهـ ِّ
يب رشق ّيهــا الهنــد وبنغــادش وباكســتان
آســيا وجنــو ّ
ورسيالنــكا وماليزيــا وأندونيســيا .ومــن الــدول غــر
املو ّقعــة مــن ســائر أقاليــم العــامل إريرتيــا وليبيــا ومنغوليــا
وكوبــا .وأ ّمــا أوزبكســتان فليــس مــن دولــ ٍة يف رابطــة
الــدول املســتقلة داخل ـ ٍة يف االتفاقيــة ّإل هــي ،عــى حــن
ٌ
ّ
دولــة غــر مو ِّقعــ ٍة إال
أن أمريــكا الجنوبيــة ليــس فيهــا
غيانــا.
ـام جديــد إىل االتفاقيــة؛ فقــد
وق َّلــا يحــدث اليــوم انضـ ٌ
صدَّ قــت  27دولــ ًة االتفاقيــة أو دخلــت فيهــا يف الســنني
العــر ُ
ٌ
ــر
دولــة طرفــاً فيهــا
األ َول منهــا ،ولكــن مل َت ِ ْ
منــذ ســنة  2006إال اثنتــن :نــاورو (يف  )2011وجنــوب
الســودان (يف  .)2018ولعــدم الدخــول يف االتفاقيــة
أســباب ش ـتّى ،ولكــن ُّ
كل دول ـ ٍة ال تكــون طرف ـاً فيهــا مــا
تــزال ُت َعــدُّ مــن زمــانٍ «مســتثنا ًة» مــن نظــام الالجئــن
ّ 1
الــدويل.

وهــذه «االســتثنائية» امللحوظــة –مــع أنهــا اعــرُ َِض عــى
مفهومهــا مــن زمــن قريــب (وهــو اعــراض صائــب) ،ومــن
ـاص مــن نــرة
ذلــك مــا كتبــه َب ْر ُبــر يف هــذا املحــور الخـ ّ
الهجــرة القرسيــة– لهــا جــذور تاريخيــة ال تخفــى يرتــدّ
أصلهــا إىل أيــام صــوغ االتفاقيــة بــن ســنة  1946و.1951
ومل يكــن كثــ ٌر مــن دول اليــوم َغــ ِر املو ِّقعــة مســتقل ًة
بعــدُ أيــا َم صــوغ االتفاقيــة ،ولكــنّ دوالً كلبنــان واململكــة
العربيــة الســعودية وســورية والعــراق وباكســتان والهنــد
َ
خالــف
شــاركت يف مراحــل مختلفــة مــن الصــوغ .بــل
يب العــامل االتفاقي ـ َة ا ُملقرتَحــة يف أثنــاء
كث ـ ٌر مــن دول جنــو ّ
صوغهــا ،النتفــاء صفــة العامل ّيــة مــن إمــكان تطبيقهــا،
همهــا
وطاملــا ألقــت الدراســات والبحــوث التــي تــرف ّ
إىل هــذا الصــوغ الضــو َء عــى كثــ ٍر مــن وجــوه إخفاقــه
وإخفــاق االتفاقيــة الحاصلــة ِمــن َبعـ ِده يف إظهــار صــورة
الواقــع ورا َء أوربــا.
ـمه ِب ْي ُي ْنــد أي مــا َوراء (اختصــاراً
وجــاء َمــروعُ بحـ ٍ
ـث اسـ ُ
لـ«حاميــة بــدون تصديــق؟ قانــون الالجئــن الــدو ّ
يل يف مــا
ورا َء الــدول األطــراف يف اتفاقيــة الالجئــن لعــام ،2)»1951
ـع قانــون الالجئــن الــدو ّ
يل
وقصــد إىل إعــادة النظــر يف َو ْقـ ِ
بتحليــل الوجــوه املختلفــة التــي تصــل الــدول غــر املو ِّقعــة
بنظــام الالجئــن الــدو ّ
يل .فــإذا زدنــا تدقيــق النظــر يف هــذا
التفاعــل ،فقــد نجــد ّ
أن كثــراً مــن الــدول غــر املو ِّقعــة
ٌ
منخرطــة يف نظــام الالجئــن الــدو ّ
يل عــى وجــوهّ ،
وأن
لالتفاق ّيــة شــأناً عظي ـ ً
ا يف بعــض هــذه الــدول.
وهــذه املقالــة إمنــا هــي مقدّ مــة لهــذا املحــور مــن
املج ّلــةُ ،تل ِقــي الضــوء عــى مســألتني :األوىل :كيــف تعمــل
مفوض َّيــة الالجئــن يف الــدول غــر املو ِّقعــة؟ وكيــف تنتــر
قواعــد قانــون الالجئــن الــدويل يف هــذه الــدول؟ وكيــف
ُتســتع َمل؟ الثانيــة :كيــف ّ
أن الــدول غــر املو ِّقعــة لهــا يــدٌ
يف تطـ ُّـور قانــون الالجئــن الــدو ّ
يل بكونهــا حــارض ًة وفاعلـ ًة
ـاحات العالَــم التــي تجــري فيهــا حاميــة الالجئــن.
يف سـ ِ
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ـر املفاوضــة فيهــا عــى هيئــة األمــن
مفوض َّيــة الالجئني وقانون الالجئني الدو ّيل
األوســاط بســبب َقـ ْ ِ
ـم بوجهــة نظ ـ ٍر تــرى الالجئ ـ َ
ن
تعمــل مفوض َّيــة الالجئــن منــذ عقــو ٍد يف كثــ ٍر مــن يف البــاد ،واألخــذ مــن ثـ ّ
الــدول غــر املو ِّقعــة ،فتنخــرط يف إيصــال الحاميــة ُمهدِّ ديــنَ لألمــن.
الدوليــة إىل الالجئــن وطالبــي اللجــوء وإعانتهــم مبــارشة؛
ٌ
رئيــس يف
شــأن
اختصاصهــا مبســائل وكثــراً مــا يكــون ملفوض َّيــة الالجئــن
ـايس يوجــب ّ
ذلــك ّ
أن
ٌ
َ
أن نظا َمهــا األسـ َّ
يف 3.فتُج ـ ِّوز إنشــاء أحيــاز وطنيــة « ُيؤ َّل ُ
ـي َّ
الط ْبــع ال يق ِّيــده حــدٌّ جغــرا ّ
ــف» فيهــا بــن الجهــات
الالجئــن عاملـ ُّ
لهــا واليتُهــا –مــع رىض الدولــة ا ُملض ِّيفــة– أن تــرف الحكوميــة ونظــام قانــون الالجئــن الــدو ّ
يل؛ أي فيهــا
عــى الالجئــن ال يف الــدول املو ِّقعــة فقــط ،بــل يف الــدول ُيســا ُر بالفاعلــن مــن هــذه الجهــات إىل َق ُبــولِ معايــر
َ
نطــاق وجو ِدهــا دوليــة مع َّينــة ،ولهــذا تأثــ ٌر يف ســلوك الدولــة .ومثــال
املو ِّقعــة وغــر املو ِّقعــة جميعــاًّ .
فــإن
ال َع َمــ ِّ
عريــض ،ويكــر أن حســن لذلــك ،هــو دعــم مفوض َّيــة الالجئــن التدريــب
ٌ
كثــر مــن هــذه الــدول
ي يف ٍ
تحتمــل مــن وجــوه املســؤول ّية مــا تحتملــه يف العــادة والتَّعليــم العــايل يف قانــون الالجئــن الــدو ّ
َ
يل؛ ففــي
ـث
ـم هاهنــا ّ
أن الهنــد ،أقامــت مفوض َّيــة الالجئــن بأخــر ٍة مبــادر َة بحـ ٍ
الــدول ،كتقريــر صفــة الالجــئ 4.و َمرك ـ ُز الهـ ِّ
مفوض َّيــة الالجئــن َتع َمـ ُ
أن يكــون لالجئــن «ح ُّيــز ومنــارص ٍة مــع أكادمييــن يشــتغلون مبســائل الالجئــن ،ويف
ـل عــى ْ
مؤسس ـ ًة
ـة
ـ
ي
املفوض
ـت
ـ
عاون
ـعودية
ـ
الس
ـة
ـ
العربي
ـة
ـ
اململك
َّ
َــم مــن هــذا
ّ
حاميــ ٍة» و ُتفــا ِوض يف ذلــك ،والــذي ُيفه ُ
يل يف َّ
ـر قانــون الالجئــن الــدو ّ
ُّ
ٌ
ــف إىل أكادمييــة عــى َنـ ْ
«...محيــط ُي ُ
موظفــي
الح ِّيــز عمومــاً أ ّنــه
َــال فيــه بتعط ٍ
مبــادئ الحاميــة الدوليــة وميكــن بــه تنفيذهــا ملصلحــة إنفــاذ القانــون يف اإلقليــم .وعــى املنــوال نفســه ،تشــارك
5
ِّ
دورات
ـم
ٍ
كل أحــ ٍد يســتحقُّ الحاميــة».
مفوض َّيــة الالجئــن تشــارك عــى انتظـ ٍ
ـام يف َن ْظـ ِ
حــول قانــون الالجئــن الــدويل يف املعهــد الــدويل للقانــون
ومــن الصــور املخصوصــة يف تعــاون مفوض َّيــة الالجئــن اإلنســاين يف ســان رميــو مــن إيطاليــا ،وذلــك أنهــا تك َّفلــت
َّ
واملوظفــن الحكوم ِّيــن والفاعلــن
والــدول ا ُملضي َفــة َغـ ِر املو ِّقعــة ُمذ ّكــر ُة التفاهــم الثنائيــة .بنفقــة حضــور القضــاة
ففــي مذ ّكــرات التفاهــم هــذه ُت َ
وضــع رشوط التعــاون يف املجتمــع املــدين.
و ُي َعــادُ ذكــر املبــادئ األساســية لحاميــة الالجئــن ،ح ّتــى
ذات شــأنٍ بــن الــدول عــى ّ
ـي أيضـاً أحيـ ٌ
ـاز أخــرى يحــدث
ميكــن بذلــك إنشــاء رابطــ ٍة ِ
أن للتأليــف االجتامعـ ّ
َ
غــر املو ِّقعــة واتفاق ّيــة الالجئــنّ .إل ّ
أن
أمثــال هــذه فيهــا .ففــي بعــض الــدول ،تحشــد مفوض َّيــة الالجئــن
ين الداخ ـ ّ
االتفاقيــات ال يؤخــذ فيهــا بطريقــة مقاربــ ٍة وحيــدة ،الدعــم لإلصــاح القانــو ّ
ي وتنشــط إىل املشــاركة
فيــه ،حشــداً ونشــاطاً يكــر أن يكونــا مبعاونــة ّ
وتختلــف يف املحتــوى اختالفــاً كثــراً.
منظــات
محل ّيــة وإقليميــة مــن املجتمــع املــد ّ
ين .ويف باكســتان،
مثــال ذلــك :مذكــرة التَّفاهــم التــي عقــدت ســنة  1998تقــول مفوض َّيــة الالجئــن بــأن مثــل هــذا التغيــر يف
بــن مفوض َّيــة الالجئــن واألردن ،تك َّلــم فيهــا كالتربــك الترشيــع «ميكــن أن يكــون أ ّول خطــو ٍة نحــو حمــل
ورشكاء لــه يف مقالــ ٍة تــدور حــول هــذا املحــور مــن باكســتان عــى التوقيــع يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة لعــام
املجلــة ،وقــد ا ّتخــذت هــذه املذ ّكــرة لالجئــن تعريفــاً  1951يف شــأن الالجئــن» 7.ويف إندونيســيا ،دعمــت
ورصحت مفوض َّيــة الالجئــن مثــل ذلــك الدعــم إِنشــا َء إطــار
يشــبه التعريــف الــذي ورد يف اتفاقيــة الالجئــنّ ،
ـن
ـ
وم
بالتــزام األردن املعايـ َر الدوليــة يف حاميــة الالجئــن،
وطنــي ملســاعدة الحكومــة عــى إدارة حضــور
حاميــة
ّ
ذلــك التــزام مبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة .وباملوازنــة طالبــي اللجــوء.
بــن ذلــك وحالــة باكســتانُ ،ي ـ َرى يف حالــة باكســتان أ ّنــه
ميكــن أن ُيل ـ ِز َم املحتــوى الجوهــريّ يف االتفاقيــة الدول ـ َة وأخــراً ،تتنــاول املحاكــم املحليــة يف الــدول غــر املو ِّقعــة
ا ُملضي َفــة مبراعــاة القواعــد واملبــادئ إىل حــدٍّ يتجــاوز أيّ أحيانـاً معايــر القانــون الالجئــن الــدو ّ
يل ومبادئه ،بحســب
ـب مقالتــان يف هــذا املحــور مــن
يش ٍء ميكــن اســتخالصه مــن اتفاقيــة الالجئــن نفســها 6.مــا د ّلــت عليــه بــا ريـ ٍ
ومــع ذلــك ،يف بعــض األحيــان ،تكــون هــذه االتفاقيــات املج ّلــة ،أحدهــا تك ّلمــت عــى بنغالديــش واألخــرى عــى
ـف وقــد تكــون ُمق ِلق ـ ًة حامئي ـ ًة قامئ ـ ًة هونــغ كونــغ .فقــد ُأ ِشـ َر إىل اتفاقيــة الالجئــن مبــارش ًة يف
بعيــد ًة عــن ال ُّلطـ ِ
أن ا ّتفـ َ
برأســها ،مثــال ذلــكّ :
ـاق مفوض َّيــة الالجئــن ســنة املحكمــة العليــا ببنغالديــش يف القضايــا املتعلقــة بأوامــر
ِ
 2003ومديريــة األمــن العــام يف لبنــان ُن ِقــ َد يف بعــض َط ـ ْر ٍد غــر قانون ّيــة لالجئــن الروهنغ ِّيــن ،وأمــا يف هونــغ
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كونــغ فقــد حملــت جملـ ٌـة مــن قضايــا املحكمــة حكومـ َة باكســتان مــن البلــدان املشــاركة يف َع ْق ـ ِد املنتــدى) .ويف هــذا
ـاص مــن نــرة الهجــرة القرسيــة مقالـ ٌـة ل َثا َن َوا ُتــو
هونــغ كونــغ عــى إطــاق آل َّيتهــا يف تقريــر طلبــات املحــور الخـ ّ
فصــل القــول يف مشــاركة
الحاميــة مــن اإلعــادة القرسيــة باإلشــارة إىل املــادة  33وآخــرون شــاركوه يف التأليــفُ ،ت ِّ
الحكومــة التاي َلنْد ّيــة يف هــذه األعــال ،و ُت ِّ ُ
مــن اتفاقيــة الالجئــن.
بــن كيــف تابــع
املجتمــع املــدين التايلنــدي محل ّي ـاً مــا َو َع ـ َد ْت ب ـ ِه الحكومــة
تطويــر قانون الالجئني الدو ّيل
يف الصعيــد الــدو ّيل.
ٌ
رئيســة ال
املنتديــات العامليــة يف حاميــة الالجئــن أحيــا ٌز
َــر فيهــا عــى التَّأليــف بــن الــدول املو ِّقعــة وغــر ولعـ َّ
ـي يف شــأن
ُيقت ُ َ
ـل أحــقّ هــذه األعــال بالذكــر اال ِّتفــاق العاملـ ّ
بالســواء وبــن نظــام قانــون الالجئــن الــدو ّيل ،بــل الالجئــن ،الــذي أخــذت بــه  181دولـ ًة عضــواً ،كثـ ٌر منهــا ٌ
ـة
ـ
املو ِّقع
دول
َّ
ِّ
ً
ِّ
ّ
ِّ
ـدُ
ـون
ـ
قان
يف
ة
ي
ـ
األساس
رات
و
ـ
التص
ـدول
ـ
ال
ـذه
ـ
ه
ـ
ك
و
ت
ا
ـ
أيض
فيهــا
ـي يف شــأن الالجئــن
ـ
العامل
ـاق
ـ
ف
ت
اال
أن
ـح
ـ
وصحي
ـة.
ـ
ع
ق
مو
ـر
ـ
غ
ٌ
َ
ُّ
ّ
ّ
الالجئــن الــدو ّيل و ُت ِعــ ُن عــى تطويرهــا .هــذا ،وقــد ُألِّ َفــت يتّخــذ مــن اتفاق ّيــة الالجئــن ُم َ
نط َلق ـاً لــه ،وأ ّنــه يؤ ِّكــد كثــراً
اللجنــة التنفيذيــة يف مفوض َّيــة الالجئــن ســن َة  ،1958وتضـ ُّـم مــن املبــادئ األساســية مــن اال ِّتفاق ّيــة ،ولكنّــه يف كثــر مــن
اليــو َم  107دولــة ،مــا دخــل كث ـ ٌر منهــا يف اتفاقيــة الالجئــن .الجوانــب ّ
يتخطــى االلتزامــات القانونيــة املنصــوص عليهــا
ولكــنّ الــدول غــر املو ِّقعــة ُتســ ِه ُم مبشــاركتها يف هــذا يف اتفاقيــة الالجئــن لعــام  .1951وأيضــاً ُي ِقــ ُّر أحــد أقســام
العاملــي يف شــأن الالجئــن رصاحــ ًة بإســهام الــدول
املنتــدى إســهاماً ف ّعــاالً يف تطويــر جوهــر قانــون الالجئــن ،اال ِّتفــاق
ّ
إذ تصــوغ االســتنتاجات الســنوية ل َّلجنــة التنفيذيــة .وهــذه غــر املو ِّقعــة ،ويدعــو هــذه الـ َ
ـدول إىل النظــر يف الدخــول يف
االســتنتاجات ،التــي ُأ ِخــ َذ بهــا يف الجلســة العامــة باإلجــاع اتفاق ّيــة الالجئــن.
عليهــا ،إمنــا هــي غــر ُمل ِزم ـ ٍة رســمياً ولكنهــا مــع ذلــك قــد
ـاع دويل حــول ويجــوز القــول ّ
إن مــا ُتظهـ ِره هــذه األمثلــة هــو أن التقســيم
تكــون ذات صلــة وثيقــة يف تعبريهــا عــن إجـ ٍ
املســائل القانونيــة املعن ّيــة بالالجئــن.
بــن «الغربــاء» و«ا ُمل َّطلعــن» كثــراً مــا يكــون غــر واضــح
ات العالَــم
ـاح ِ
مــن حيــث مشــاركة الــدول غــر املو ِّقعــة يف َسـ َ
وإضاف ـ ًة إىل عمــل الــدول غــر املو ِّقعــة يف اللجنــة التنفيذيــة الرســم ّية .فمشــاركة الــدول غــر املو ِّقعــة يف الصعيــد الــدو ّيل
ملفوض َّيــة الالجئــنُ ،تشــا ِر ُك يف غــر ذلــك مــن
ـات يف القانــون غــر ا ُمللـ ِزم تســتند إىل
ٍ
اجتامعــات تعــن عــى إنشــاء التزامـ ٍ
ـات رفيعــة .ومبناســبة الذكــرى الســتني لالتفاقيــة ســنة القانــون ا ُملل ـ ِزم (أي اتفاقيــة الالجئــن) الــذي اختــارت هــذه
ومنتديـ ٍ
ُ ،2011أ ِخ ـ َذ ببيــانٍ وزاري قـ َ
ـال فيــه مم ِّثلــو الــدول املو ِّقعــة الــدول رســم ّياً الخــروج منــه .وقــد نظــرت كــول يف مــا كتبتــه
بالســواء مؤ ِّكديــن:
جانــب زائــ ٍد ولكنــه مع َّقــد
يف هــذا املحــور مــن املجلــة يف
وغــر املو ِّقعــة َّ
ٍ
تدخ ُ
َم ْســ ُه ٌّو عنــه كثــراً ويحتــاج إىل مزيــ ِد َد ْر ٍس :كيــف ُ
ــل
«ّ ...إن اتفاقيــة الالجئــن لعــام  1951املتعلقــة بصفــة الالجئــن الــدول غــر املو ِّقعــة يف نظــام الالجئــن الــدو ّيل بكونهــا دوالً
ثــم ُتؤ ِّثــر تأثــراً محتمــ ًا يف ا ِّتجــاه أعــال
مهمــةّ ،
وبروتوكولهــا لعــام  1967هــا أســاس نظــام حاميــة الالجئــن مانحــ ًة ّ
الــدويل ،ولهــا قيمــة وأهميــة دامئتــان يف القــرن الحــادي مفوض َّيــة الالجئــن ،وبذلــك يف إيصــال الحاميــة واملعونــة
والعرشيــن .فإ ّنــا نــدرك أهميــة احــرام ودعــم املبــادئ الدول َّي ْــن؟
والقيــم التــي هــي أســاس هــذه الصكــوك ،ومنهــا املبــدأ
األســايس لعــدم اإلعــادة القرسيــة ،والنظــر عنــد الــرورة يف الخامتة
االنضــام إىل هــذه الصكــوك أو إســقاط التحفظــات أو كال وإذ قــد كان هنــاك افــراض قــويّ منتــر واســعاً يقــول ّ
إن
8
األمريــن».
حاميــة الالجئــن متفوقــة يف الــدول املو ِّقعــة عــى مــا هــي
ـات منهج ّيـ ًة و ُمقا ِرنـ ًة
عليــه يف الــدول غــر املو ِّقعــة ،فــا دراسـ ٍ
حجــ َة مــن يقــول ّ
إن الدخــول يف اتفاقيــة الالجئــن
وقــد شــاركت الــدول غــر املو ِّقعــة بأخــر ٍة يف املفاوضــات تدعــم ّ
تحســن الحاميــة مــن تلقائهــا .بــل يف كثــر
ـي
ـ
يعن
1951
التــي أدت إىل اعتــاد إعــانِ نيويــورك يف شــأن الالجئــن لعــام
ُّ
ِّ
ِّ
بالســواء يجــوز القــول إن
ـة
ـ
ع
ق
املو
ـر
ـ
وغ
ـة
ـ
ع
ق
املو
ـدول
ـ
ال
ـي يف شــأن الالجئــن مــن
َّ
واملهاجريــن ســنة  2016واال ِّتفــاق العاملـ ّ
يف كانــون األول/ديســمرب  ،2018وشــاركت أيضــاً يف املنتــدى تقييــد إعطــاء الالجئــن حــقّ اللجــوء أصبــح غرضـاً سياسـ ّياً ال
ُ
العاملــي األول لالجئــن يف أواخــر ســنة 2019
حيــث ُت ُوو ِعــ َد ي ـزال يشــيع ،ويف بعــض الحــاالت قــد تكــون الحاميــة أفضــل
أن ُيع َمـ َ
ـي يف شــأن الالجئــن( .وقــد كانــت يف الــدول غــر املو ِّقعــة منهــا يف الــدول املو ِّقعــة .فنحــن
ـل باال ِّتفــاق العاملـ ّ
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الهــم اليــو َم يف الــدول املو ِّقعــة
محتاجــون أن نعــرض َر ْكــ َز
ِّ
فقــط يف املناقشــات الدائــرة حــول نظــام الالجئــن الــدو ّيل.
فقانــون الالجئــن الــدو ّيل «موجــودٌ » يف الــدول غــر املو ِّقعــة
ٌ
ســتطيعة أن
كــا هــو يف غريهــا ،والــدول غــر املو ِّقعــة ُم
«تعمــل» بقانــون الالجئــن الــدويل كــا يســتطيعه غريهــا.
مايا يَن ِمري Maja.janmyr@jus.uio.no @MYRMEK
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برا ِين َب ْربُر

الدَّاخ ُل يف اتفاقية الالجئني من دول آسيا عددٌ قليل ،ومع ذلك قد يكون لهذه الدول قوانني أو سياسات
ِ
عمل أو أنظمة مفيدة يف االستجابة ملا بالالجئني من حاجات حامئ ّية.
أو ُسنَن ٍ
عــدد الالجئــن يف آســيا واملحيــط الهــادئ كثــ ٌر ثابــت
الكــرة ،فقــد جــاء يف آخــر تقريــر لال ِّتجاهــات العامل ّيــة
أصدرتــه مفوض َّيــة الالجئــن ّ
أن ع َددَهُ ــم هنــاك يبلــغ
نحــواً مــن أربعــة ماليــن وعُ ـ ْ َ
ـري املليــون ( 1.)4.2إال ّ
أن
اإلحصــاءات ال ُتـ ِري مــن صــورة الحــال إال َ
بعضهــا بســبب
ســجلني أســا َءهم ،وبســبب تقاريــر
كــرة عــدد غــر ا ُمل ِّ
غــر موثــوق بهــا تصدرهــا الــدول .ولكــنّ يف عــدد دول
ٌ
قليــل
آســيا األطــراف يف اتفاقيــة الالجئــن لعــام 1951
عــى كــرة العــدد ومقــدار الحاجــات ،بــل أقـ ّ
ـل مــن ذلــك
عَــ َددُ الــدول التــي ســن َّْت قوانــن مخصوصــ ًة بحاميــة
الالجئــن .ويكــر هنــاك ،حيــث يكــون لالجئــن قانـ ٌ
ـونّ ،أل
ُ
طــاق اليــد يف تقديــر
ُين ّفــذ ،أو أن يكــون مــن ســاته إِ
احــة ِمنْــه.
كيف ّيــة تنفيــذه وا ْنتفــا ُء الوضــوح َّ
والص َ
َ
ثــم َّ
أهــل املزاولــة واألكادمي ِّيــن أحكمــوا توثيــق هــذا
إن
َّ
الســياق .و ُيــو ِرد كثـ ٌر مــن الدراســات العلميــة ِذكـ َر عــدم
مشــاركة دول آســيا يف نظــام حاميــة الالجئــن الــدو ّ
يل
ُّ
يــدل عليــه بعضهــم
ونظــام حقــوق اإلنســان ،وهــو مــا
بـ«اســتثنائ َّية آســيا» .ومـ ّ
ـا ورد مــن أســباب ذلــك َن ْشــأَ ُة

األصــول التــي تقــوم عليهــا االتفاقيــة عــن وجهــة نظــر
َّوسـ ُ
ـل بوسـ َ
ـت
ـائل يف السياســة نفع ّيـ ٍة ولــو نافـ ِ
أوربيــة ،والت ُّ
األخــاق ،و َم ْب ُ
ُّ
التدخــل الــذي تأخــذ بــه رابطــة
ــدأ عــدم
ـي آســيا ،و َع َوامـ ُ
ـل يف االقتصــاد واألمــن.
أمــم جنــو ّ
يب رشقـ ّ
ـات أكادمي ّيــة إقليم ّيــةَ ُ ،تــا ِري مفهــو َم
ولكــنّ يف ذلــك دراسـ ٍ
اســتثنائ َّية آســيا ،وتحــاول أن تجــد للتحليــل ُم َ
نط َلقــاً
مختلفــاً .فيلقــي الضــو َء عُ َلــا ُء مــن حركــة طرائــق
مقاربــة العــامل الثالــث للقانــون الــدويل (Third World
 2)Approaches to International Lawعــى مــا كان
ــع قــرونٍ مــن ســني االســتعامر يف بلــدان آســيا
مــن َو ْق ِ
ْ
ـم ِني
ـ
ش
إس
ـي
ـ
ب
ف
ـع.
ـ
ق
و
ال
ـك
ـ
ذل
ـن
ـ
م
ـ
ب
ـو
ـ
ه
وعــى مــا
ـاقٍ
ِ
َ
ْ
ِ
( )BS Chimniيــرى ّ
أن دول آســيا ينبغــي لهــا أن تــأىب
الدُّ خــول يف اتفاقيــة الالجئــن مــا دامــت هنــاك ّ
«خطــة
ــر تقصــد إىل تحويــل عــبء القيــام
[أو إســراتيجية] َح ْ ٍ
ــر ُف
بالالجئــن إىل العــامل الفقــر» 3.وهــو يقــرح أن ُي ْ َ
الهــم أوالً إىل األنظمــة الوطنيــة قبــل طلــب إعــانٍ
ُّ
إقليمــي ،ويدعــو إىل الــر ِّوي يف دراســة حاجــات دول
ّ
اإلقليــم وتجا ِربهــا.
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وإذا د ّققنــا النظــر يف أيّ ســياق شــئنا يف آســيا ،نــرى أن
التزامــات قانون ّيــ ًة شــتّى
الــدول كثــراً مــا تلتــزم الــدول
ٍ
مبوجــب القانــون الــدويل ،ويكــر أن يكــون يف هــذه الــدول
أحــكام لحقــوق اإلنســان يف القانــون الداخــ ّ
ي .فمــن
الوجهــة العمل َّيــة قــد يكــون عندهــا قوانــن أو سياســات
أو ُسـنَنُ عمــلٍ أو أنظمــة ميكنهــا بهــا االســتجابة للحاجــات
للمؤسســات الدوليــة
الحامئ ّيــة .و ُت ِقـ ُّر الــدول أيضـاً و ُتجـ ِّوز
َّ
كمفوض َّيــة الالجئــن بتســجيل أســاء الذيــن هــم يف محـ ّ
ـل
االهتــام املشــرك وإعانتهــم وإحالتهــم ،وذلــك يكــون
مبذ ّكــرة تفاهــم يف األكــر .ثــم ّ
إن الفاعلــن يف املجتمــع
املــد ّين مــن كل واليــة قضائيــة أنشــؤوا وطـ ّوروا بنيـ ًة تحتيــة
عظيمــة وقــدر ًة عــى إقامــة الحاميــة ،فيتصــدَّ ى الالجئــون
ملصاعــب عيشــهم أو يكــون لهــم يــد يف حاميــة أنفســهم
أو حاميــة أصحابهــم الالجئــن أو املجتمعــات ا ُملضي َفــة،
كل ذلــك أو بعضــه يحصــل يف ِّ
ّ
ُ
تحــت
كل ســياق .وســيأيت
الــكالم يف ثالثــة اتجاهــات عا ّمــة عنــد الواليــات القضائيــة
يف آســيا.

َّنســيق املشــرك بــن الهيئــات وأَ
حــكام مســؤولية
ُ
الت ِ
البحــث عــن الالجئــن الذيــن ُيعـ َ
ـر عليهــم يف القــوارب
وصحيــح ّ
أن
التــي عــى خطــ ٍر ومســؤولية إنقاذهــم5.
ٌ
ـم عــى إعدادهــا ســنني قبــل
الالئحــة الرئاســية قــد ٌأ ِقيـ َ
املوافقــة عليهــا ،ولكــنّ أزم ـ َة بحــر أندامــان ســنة 2015
ومفاوضـ َة قيــادة اآلتشــيه ِّيني واملجتمعــات املحل ّيــة هــا
ُ
الســمك
ـادي
ـ
ي
ص
إن
ـم
ـ
ث
ـر.
ـ
التغي
إىل
ـة
ـ
بالحقيق
ـان
ـ
الدافعت
ّ
ّ
ّ
يف آتشــيه هــم الذيــن أخرجــوا الجئــي الروهنغيــا عدميــي
الجنســية إىل بــ ّر الســامة بعــد أن كانــوا عــى خطــر
البحــر يف ســنة  2015و ،2020عــى رغــم أنــف الجيــش
اإلندونيــي ،فعلــوا ذلــك بحســب قانــون عُ ــ ْر ٍّ
يف يتّبعــه
الص ّيــادون هنــاك منــذ قــرون مــن الســنني .ومــع اشــتداد
دعــوات املجتمــع املــدين إىل الفعــل ،كان بــن الفاعلــن
الوطن ّيــن واملحل ِّيــن يف املجتمــع املــدين بآتشــيه وجاكرتــا
مزيــد مــن التخطيــط االســراتيجي ،واجتمــع لهــم ق ـ ّوة
أعظــم للتأثــر يف املناقشــات الدائــرة حــول السياســات،
بنــا ًء عــى معلومــات ملموســة حــول ســياق الحاميــة
والحاجــات التشــغيلية.

اال ّتجــاه األولّ :
أن بعــض الــدول (كتايلنــد وإندونيســيا
وبنغالديــش) ليســت طرفــاً يف اتفاقيــة الالجئــن ،ولكنهــا
ـات أو تســنُّ ُسـنَنَ عمــلٍ لتعالــج بهــا حاجــات
ترســم سياسـ ٍ
هجريــن.
ا ُمل َّ

نــت الدولــة واملجتمــع املــد ّ
ين
ويف بنغالديــش ،ك َّو ِ
املحـ ّـي قــدر ًة عــى املعونــة اإلنســانية كبــر ًة ،اســتجاب ًة
لتحــ ُّركات الالجئــن الروهينغ ِّيــن العدميــي الجنســية
ســنة  .2017الالجئــون الروهنغ ُّيــون هنــاك محصــورون
ـات كبــر ٍة ُم ّ
كتظــة ،واملنظــات غــر الحكوميــة
يف مخ ّيـ ٍ
البنغالديشــية والدوليــة تدعــم حكومــ َة بنغالديــش
واألمــم املتحــدة يف اســتجاب ٍة إنســاني ٍة كبــرة .وطريــق
الوصــول إىل العدالــة يف بنغالديــش ليــس ســه ًال ،ولكــنّ
مبنــي
فدســتور
البنيــة التحتيــة القانونيــة موجــودة،
ٌ
ٌّ
ٌ
وســلطة قضائيــة فيهــا
عــى قاعــدة حقــوقٍ قو ّيــة،
وم ّ
نظـ ُ
ـات معونـ ٍة قانونيــة
مراجعـ ٌـة قضائيــة ،ومحامــون ُ
ـاك سـ ٌ
تســتوعب املحتاجــن يف البلــد ك ّلــه .وهنـ َ
ـابقة لهــا
أهــم جوانبهــا قضيــة وحــدة
بالالجئــن صلــة ،ولعــل
ّ
بحــوث تحــ ُّركات الالجئــن واملهاجريــن ضــدّ حكومــة
رأت املحكمــة أن اســتمرا َر َح ْجــ ِز
بنغالديــش 6.وفيهــا ِ
خمســ ٍة مــن الروهنغيــا قــد أمضــوا مــد َة أحكامهــم
َخــ ْر ٌق للــادة  31مــن الدســتور ،التــي متنــع الحرمــان
ْ
ورأت أن التــزا َم
مــن الحريــة مــن دون ســلطة القانــون،
عــدم اإلعــادة القرسيــة مبوجــب القانــون الــدويل العــريف
واتفاق ّيــ َة األمــم املتحــدة ملناهضــة التعذيــب ،كليهــا
منعــا َّ
الطــرد .فمشــاركة البنيــة التحتيــة القانونيــة يف
َ
مهــم ،وهــو مــا يــزال َي ِزيــدُ
داخــل
أمــر
بنغالديــش
ٌّ
ٌ
وخارجهــا.
املقاضــاة الرســم ّية
َ

وسنَن العمل
السياسات ُ
ِّ

ترشيــع مخصوصــاً ،ولكــن مــن املأمــول
ففــي تايلنــد ،ال
َ
ــس لـ«آل ّيــة غربلــ ٍة»
تؤس
التــي
الجديــدة
مــن الالئحــة
ِّ ُ
أنهــا ســتنظم اإلقامــ َة وتعطــي الحقــوق ملــن يحتــاج إىل
الحاميــة 4.وكانــت الالئحــة عــى أن تدخــل ح ّيــز التَّنفيــذ يف
شــهر حزيران/يونيــو ســنة  ،2020ولكنّهــا مــا ُن ِّفـ َذت بعــد.
ـات ،منهــاّ :
ومــع ذلــك ففــي الالئحــة مقلقـ ٌ
أن كلمــة الجــئ
ال تظهــر فيهــاّ ،
وأن لجن ـ ًة مشــرك ًة بــن الــوزارات مؤ ّلف ـ ًة
مــن  16عضــواً هــي التــي تقـ ِّرر مــن يصــر «محم ّيـاً» َو ْفــقَ
تنــص عليهــاّ ،
ســتصي
وأن الغربلــة ال َق ْبل ّيــة
معايــر هــي
ُّ
ِّ
ـل َّ
َ
َع َمـ َ
ـابّ ،
وأن القــرا َر
ـ
حج
ـل
ـ
م
ع
ـرة
ـ
الهج
ـؤون
ـ
ش
ـي
موظفـ
َ
ّ
َ
ٍ
ـر ٌم ال َم ْط َعــنَ فيــه .ومــع حصــول ذلــك ،يعمــل
االبتــدايئ ُمـ َْ
الفاعلــون يف املجتمــع املــد ّين واملحامــون عــى تعزيــز
قدرتهــم ليدعمــوا آل ّي ـ َة الغربل ـ ِة الحكومي ـ َة ،ويتشــابكوا يف
ـاع تعاون ّيــة ،منهــا ائتــاف حقــوق الالجئــن وعدميــي
مسـ ٍ
الجنســية و َم ْ ُ
ــروعُ ُمقاضــا ٍة يف حقــوق الالجئــن.
ويف إندونيســياُ ،وو ِفــقَ عــى الئح ـ ٍة رئاس ـ ّية ســنة  2016يف
معاملــة الالجئــن ،اشــتملت عــى أحــكام (منهــا) أَ
حــكام
ُ
ٍ
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ُك ْكس بازار يف بنغالديش هي مسكن نحو  900ألف مهجَّ ر ،أكرثهم من ميامنار املجاورة.

ُ
ٌ
بديلة
خطط حامي ٍة

اال ّتجــاه الثــاينّ :
بأطــراف يف
أن يف الــدول التــي ليســت
ٍ
ـلطات قضائيــة أنشــأت إجــرا ًء لتقريــر
اتفاقيــة الالجئــن ،سـ ٍ
ـارج ســياق اتفاقيــة الالجئــن .ومــن هــذه الــدول
الصفــة خـ َ
الهنــد وهونــغ كونــغ وتايــوان.
أ ّمــا الهنــد ،فحاميــة الالجئــن فيهــا مقســومة بــن
الحكومــة ومفوض َّيــة الالجئــنّ ،
وكل مــن يــأيت مــن
البلــدان املجــاورة (ســوى ميامنــار) تقــوم بشــأنه وزارة
الشــؤون الداخليــة .وهنــاك تفــاوت يف املعاملــة بــن
ّ
الســكان وانتفــاء لإلجــراءات واملعايــر الواضحــة والتــي
صحيــح ّ
يســهل للنــاس الوصــول إليهــا.
أن الهنــد مشــادٌ
ٌ
بذكرهــا لطــول تاريخهــا يف حاميــة الالجئــن ،ولكــن
األحــداث األخــرة فيهــا تثــر القلــق .فمــع اشــتداد كــره
األجانــب يف ّ
كل نواحــي البــاد ،أصــدرت وزارة الداخليــة
ـف املهاجريــن
ســنة  2017مذكــرة استشــارية تأمــر «ب َك ْشـ ِ
غــر الرشعيــن وإبعا ِدهــم مــن واليــة راخــن ،املعروفــن
أيضــاً باســم الروهنغيــا  ...رسيعــاً بغــر تأخــر» .ففــي
قضيــة محمــد ســليم اللــه ضــدّ ا ّتحــاد الهنــد (يونيــون ُأف
إنديــا) ،وهــي قضيــة مع ّلقــة اآلن أمــام املحكمــة العليــا،
يطعــن مدعيــان روهنغ ّيــان يف هــذه املذكــرة االستشــارية.

يقــوالن ّ
إن اإلبعــاد يخــرق حقوقـاً أساسـ ّية منصوصـاً عليهــا يف
الدســتور الهنــديّ ّ ،
وإن عــى الهنــد التزامــات مبوجــب القانــون
الــدويل العــريفْ ،أن تحــرم مبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــةّ ،
وإن
يف الهنــد نظام ـاً لحاميــة الالجئــن قامئ ـاً فع ـ ًا يحمــل تاريخ ـاً
طويـ ًا يف حاميــة الالجئــنّ ،
ـم ملزمـ ٌـة تنفيـ َذ
وإن الهنــد ِمــنْ ثـ ّ
السياســة العا ّمــة القامئــة تنفيــذاً منصفــاً 7.ويف  8نيســان/
ـع إليها
أبريــل  ،2021رفضــت املحكمــة طلـ َ
ـب إغاثـ ٍة مؤقتــة ُر ِفـ َ
وح ِجــزوا يف جامــو
عــن مئـ ٍ
ـات مــن الروهنغ ِّيــن الذيــن ُو ّق ُفــوا ُ
وكانــوا عــى خطــر اإلبعــاد والقض ّيــة مل يفصــل فيهــا بعــد.
وكانــت هــذه الحجــة ،أي «نظــام حاميــة الالجئــن القائــم
فعــ ًا»  ،هــي الحجــة الغالبــة يف قضيــ ٍة بهونــغ كونــغ كان
نشــئت آليــة غربلــ ٍة موحــدة .ففــي قض ّيــة يس
منهــا أن ُأ ِ
8
ُوأ ْرس ضـ ّد مديــر الهجــرة وآخـ َر  ،ذكــرت محكمــة االســتئناف
النهــايئ أنــه عــى عــدم التـزام حكومــة هونــغ كونــغ االتفاق ّيـ َة
ـب رشوطهــا طوعـاً ،ورأت أنــه ملّــا كان األمــر كذلــك
فهــي ُت ِجيـ ُ
«يجــب عــى املديــر أن ُيرا ِعــي معايــر اإلنصــاف العاليــة».
وتنظــر آل ّيــة التح ـ ّري املوحــدة يف دعــاوى التعذيــب ،وذلــك
مبوجــب اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ،وعــدم اإلعــادة
القرسيــة مبوجــب قانــون حقــوق هونــغ كونــغ ،وتنظــر أيضـاً
يف احتــال خطــر التعــرض لالضطهــاد باإلشــارة إىل مبــدأ
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ــع
التقــ ّدم .فهنــاك عــدد مــن اال ّتجاهــات الســالبة ،مــن َج ْم ٍ
ــات وتســك ِري حــدو ٍد إىل تزايــ ٍد يف كــر ِه األجانــب.
يف مخ ّي ٍ
ّ
شــاق ،ويقــاس نجاحهــا بقدرتهــا عــى حــل
الحاميــة عمــل
مشــكالت املحتاجــن .وقــد قــدَّ م البحــث العلمــي بــن يديــه
وجوهــاً مــن اإلســهام مه ّمــ ًة يف فهمنــا لســياقِ آســيا ،ولكــن
َ
أوان تجــاوز اســتثنائية آســيا قــد آن .وينبغــي يف البحــوث
واملزاولــة ْأن ُيح َّقــقَ يف إنشــاء القوانــن والسياســات وســنن
العمــل ويف اســتدامتها ْ
ـم ذلــك ،إذ ميكــن أن تســهم
وأن ُيد َعـ َ
يف حاميــة الالجئــن يف آســيا ،ســواء بتصديــق املعاهــدات أو
بالترشيــع الداخـ ّ
ي أو باملزاولــة امليدانيــة ،فذلــك مـ ّ
حســن
ـا ُت ِّ
نتائــج حاميــ ِة كثــ ٍر مــن الالجئــن يف اإلقليــم.
َ

وأ ّمــا تايــوان فليســت عضــواً يف األمــم املتحــدة .وهــذا مينــع
تايــوان مــن الدخــول رســمياً يف االتفاقيــات الدوليــة ،ومــع
ذلــك فقــد دخلــت يف االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان
بترشيــع محــ ّ
ي .فقــد أمــرت الســلطة التنفيذيــة يف البلــد
ٍ
وكال ـ َة الهجــرة الوطنيــة أن تضــع لوائــح لتحقيــق االلتزامــات
يف حقــوق اإلنســان ،ومنهــا التــزام عــدم اإلعــادة القرسيــة
مبوجــب املــادة  7مــن العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة
والسياســية .وأيضــاً ففــي تايــوان مســ َّودة قانــون لالجئــن،
ويتزايــد أن يتـ ّ
ـول ممثلــو املجتمــع املــدين واملحامــون قضايــا
ـي .برا ِين َب ْربُر b.barbour@unsw.edu.au
ـ
التقن
ـم
ـ
الدع
يف
ـن
ـ
ي
خارج
رشكاء
ـن
ـ
م
ين
د
الالجئــن ،مســتم
ِّ
ِّ
ّ
رئيس يف حامية الالجئني ،من ّ
منظمة العمل من أجل
ناصح
ٌ
ٌ
دول أطر ٌ
ٌ
اف
ومنتسب ،إىل مركز َك ْلدُ ور لقانون
السالم (،)Act for Peace
ٌ
اال ّتجــاه األخــرّ :أن بعــض دول آســيا أطــر ٌ
بسدْين
اف يف اتفاقيــة الالجئني الدو ّيل ،يف كلية القانون بجامعة إنيو ساوث ويلز ِ
الالجئــن .فالفلبــن كانــت أ ّو َل دولــ ٍة مــن دول آســيا تو ِّقــع
bit.ly/UNHCR-GlobalTrends-2019 .1
ٌ
يف اتفاقيــة الالجئــن وبروتوكولهــا ،وهــي
واحــدة مــن دولٍ https://twailr.com/ .2
قليل ـ ٍة يف العــامل عندهــا إج ـراء مشــرك لتقريــر صفــة الالجــئ Chimni BS (1998) ‘The Law and Politics of Regional Solution of the .3
وصفــة عديــم الجنســية 9.وهــذا النظــام يعمــل اآلن .وقــد Refugee Problem: The Case of South Asia’, RCSS Policy Studies 4
(القانون والسياسة يف ِّ
اإلقليمي ملشكلة الالجئني :حالة جنو ّيب آسيا)
الحل
ّ
نشــئ بالئحــ ٍة مــن وزارة العــدل ،وال
َ
ُأ ِ
ترشيــع لــه إىل اآلن http://rcss.org/images/pdf_file/english/RCSSPolicyStudies4.pdf ،
ولكــن هنــاك بعــض مسـ ّودات القوانــن املعروضــة اليــو َم عــى Kingdom of Thailand (2019) Regulation of the Office of the Prime .4
إن Minister on the Screening of Aliens who Enter into the Kingdom and are
مجلــس النــواب ومجلــس الشــيوخ ،إلقــراره رســم ّياً .ثــم ّ
Unable to Return to the Country of Origin B.E. 2562
يعاونــون
الفاعلــن يف املجتمــع املــدين ومفوض َّيــة الالجئــن
(الئحة مكتب رئيس الوزراء يف غربلة األجانب الداخلني إىل اململكة العاجزين عن العودة
الدولــة ويتعاونــون ،ويتشــابكون تشــابكاً َح َســناً .وكوريــا هــي إىل بلدهم األص ّ
يل)
ال لالجئــن www.refworld.org/docid/5e675a774.html
الدولــة الوحيــدة يف آســيا يف إنشــائها قانونــاً شــام ً
Government of Indonesia (2016) Regulation of the President of the .5
ـأت
ـ
أنش
ـا
ُم ْســتق ًال عــن قانــون الهجــرة عندهــا ،هــذا غــر أنهـ
Republic of Indonesia No. 125 Year 2016 Concerning the Handling of
مركــزا ً مفتوحــاً الســتقبال املهاجريــن مــع برامــج لالســتقبال Foreign Refugees
كل مــن اليابــان (الئحة رئيس جمهورية إندونيسيا ذات الرقم  125لسنة  2016يف القيام بشأن الالجئني
واإلقامــة والتعريــف الثقــايف واالندمــاج .وعنــد ِّ
األجانب)
ٌ
التوطــن
إلعــادة
خطــط
وكوريــا مــع أنظمــة اللجــوء فيهــا
www.refworld.org/docid/58aeee374.html
صغـ ٌ
ـاون َح َســنُ َّ
ـرة .واملجتمــع املــدين يف البلديــن متعـ ٌ
الشـ ْبكRefugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) v .6 ،
وأهــل القانــون كثــرو املشــاركة يف الدعــم القانــوين لقضايــا Government of Bangladesh, Writ Petition No 10504 of 2016
(وحدة بحوث تح ُّركات الالجئني واملهاجرين ض ّد حكومة بنغالديش)
الالجئــن .ففــي اليابــان ،و َّقعــت وزارة العــدل ومنتــدى www.refworld.org/cases,BAN_SC,5d7f623e4.html
الالجئــن يف اليابــان واالتحــاد اليابــاين لنقابــات املحامــن عــى Mohammad Salimullah v Union of India, Case Number: WP (C) .7
مذكــرة تفاهــم ثالثيــة .وإحــدى مبــادرات مذكــرة التفاهــم www.scobserver.in/court-case/rohingya-deportation-case 2017/793
ِ
ٍ ّ
C & Ors v the Director of Immigration and Another [2013] 4 HKC 563 .8
ــة
ي
آل
ء
نشــا
إ
املطــار،
إىل
للواصلــن
تجريبــي
هــذه
مــروعٌ
ِ
ُ ّ
ٌّ
www.hklii.hk/eng/hk/cases/hkcfa/2013/19.html
دعــم تشــمل ّ
املنظــات غــر الحكوميــة املحليــة ومفوض َّيــة Philippines Department of Justice (2012) Circular No. 058 - Establishing .9
the Refugees and Stateless Status Determination Procedure
الالجئــن إلعانــة الالجئــن الواصلــن حديثــاً.
(البيان املعمم ذو الرقم  :058يف إقامة تقرير صفة الالجئ وصفة عديم الجنسية)

يف ما وراء اســتثنائ َّية آسيا

ُ
وســنن
تأويــل مــا تقــدَّ م ذكــره مــن سياســات
ال ينبغــي
ِ
ضمنــي يقــول ّ
إن املســار مســار مســتم ّر
مبعنــى
عمــلٍ
ً
ٍّ

َّ
www.refworld.org/docid/5086932e2.html

ّ
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تركياٌ :
أدولة ٌ
طرف هي أم دولة غري طرف؟

ُأ ْز ِلم ُغ َرا َكر ِس ْك ِر ْي َب َلنْد

ِّ
بالحق فريدة من وجهة قانون
بني أن تكون تركيا دول ًة طرفاً يف اتفاقية الالجئني أو ال تكون ،حالتها
الالجئني وسنن العمل املتّبعة ،ف ِنظامُ الحامية فيها َم ُص ٌ
وغ أساساً باتفاقية الالجئني ،وتحديد النطاق
مسموح به مبوجب هذه االتفاقية.
الجغرا ّيف االختياري
ٌ
صدَّقــت تركيــا اتفاقي ـ َة الالجئــن لعــام  1951وبروتوكولَهــا لعــام
 ،1967ولكــن ص َّدقتهــا مــع التحديــد الجغـرايف االختيــاري الــذي
ورد يف ســنة  .1951وهــذا إمنــا يعنــي أن تركيــا ال تط ّبــق اتفاقيــة
الالجئــن إال عــى الالجئــن القادمــن مــن أوربــا ،وبتعبــر ّ
أدق :ال
ـداث
تط ّبقهــا إال عــى َمــنْ يطلبــون الحاميــة يف تركيــا بســبب «أحـ ٍ
تقــع يف أوربــا».
ـم غــر مســتق ّر األنظمــة ،وطاملــا عدَّت نفســها
وتركيــا تقــع يف إقليـ ٍ
عرضــ ًة ألفــواج الالجئــن ،وهــي بذلــك ال تخــى املتحدِّيــات
العا ّمــ َة يف الهجــرة الجامعيــة فقــط ،بــل تخــى أيضــاً تبعــات
ـرى ّأن تحديـ َد النطــاق الجغـرا ّيف ،مــن
ـي .فـ ُ َ
ذلــك يف أمنهــا القومـ ّ
ثـ ّـم ،حاميـ ٌـة مــن هــؤالء 1.هــذا مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى،
يريــد اال ِّتحــاد األوريب أن تتأهَّ ــل تركيــا ألن تصــر «بل َد لجــو ٍء أَ َّوالً»
أو «بلــداً ثالث ـاً آمن ـاً» ،فيمكــن بذلــك أن ُي َعــا َد إليهــا الالجئــون
وطالبــو اللجــوء الذيــن يســافرون مــن طريقهــا إىل أوربــا .وطاملــا
طالــب اال ِّتحــاد األوريب تركيــا بإســقاط تحديــد النطــاق الجغـرا ّيف،
وكانــت تركيــا قابلـ ًة لذلــك إن كان منــه خطــوة يف ســبيل دخولهــا
املحتمــل يف اال ِّتحــاد األوريب.

شــخص مــن أصــول غــر أوروبيــة) ال يفعلــون ذلــك بســبب
ٍ
أحــداث وقعــت يف أوربــا .و ُيقــ َّد ُر يف الواقــع ّأن يف تركيــا ّ
أقــل
ٍ
مــن  100شــخص ُأ ِقــ َّرت لهــم صفــة الالجــئ بالحقيقــة َو ْفــقَ
اتفاقيــة الالجئــن .ومــن هــذه الوجهــة ،يجــوز عــدُّ تركيــا لـ ِّ
ـكل
مــا هــو حاصـ ٌـل دول ـ ًة غــر مو ِّقعــة .ومــع ذلــك لرتكيــا منزلـ ٌـة يف
نظــام الالجئــن الــدو ّيل ال نظــر لهــا .فقــد كانــت تركيــا إحــدى 26
دولــة صاغــت اتفاقيــة عــام  ،1951وأكــر مــن ذلــك ،أنهــا عضـ ٌـو
يف ال ّلجنــة التنفيذيــة يف مفوض َّيــة الالجئــن منــذ تأليفهــا ســن َة
 ،1958وهــذه اللجنــة هــي هيئــة إدارة املفوض َّيــة .فكانــت لرتكيــا
يــدٌ يف صــوغ اســتنتاجات اللجنــة التنفيذيــة ،وكانــت لهــا فرصـ ٌـة
للتأثــر يف َج ْوهَ ـ ِر تفس ـ ِر اتفاقيــة الالجئــن.

ِنظامُ الحامية ا ُملش َّو ُش يف تركيا

عــى ّأن آفــاق عضويــة تركيــا يف اال ِّتحــاد األورويب –بتعبــ ٍر
وربــا ليــس ُيســتغ َر ُب أن
لطيــف– ضاقــت عــى مــ ّر الســننيَّ ،
االتحــاد األور ّيب مل يعــد ُي ِلـ ُّـح بإســقاط تحديــد النطــاق الجغـرا ّيف.
بــل تــرى ّأن اإلطــار القانــوين الجديــد للهجــرة واللجــوء يف تركيــا
نشــئ بالتدريــج منــذ ســنة  )2013فيــه مــع ذلــك مــن
(الــذي ُأ ِ
2
الحاميــة مــا هــو كاف .ويف الوقــت نفســه ،الظاهــر مــن اإلصــاح
الجــاري عــى نظــام اللجــوء األور ّيب املشــرك ّأن تعريفــات قواعــد
الدولــة اآلمنــة تتجــه نحــو معايــر ألــن ،فلــن ُتــؤ َّول بأنهــا
ُتطالِــب الدولـ َة لــي ُت َعـ َّد آمنـ ًة بتصديــق اتفاقيــة الالجئــن وبــأن
ال تح ـ ِّد َد النطــاق الجغ ـرا ّيف.

كان التفاقيــة الالجئــن تأثــر عظيــم يف نظــام الحاميــة يف تركيــا.
ف َمــنْ تح َّقــقَ فيــه تعريــف الالجــئ وكان َمن َْش ـ ُؤه أوربــا أمكنــه
أن يدخــل تحــت صفــة الالجــئ يف تركيــا َو ْفــقَ اتفاقيــة الالجئــن
والحقــوق املرتبطــة بهــذه الصفــة .ويقابــل ذلــكّ ،أن َمــنْ َتح َّقــقَ
فيــه هــذا التعريــف ولكنــه مل يكــن َمن َْشــ ُؤه أوربــا أمكنــه أن
ُي َ
عطــى صفــة «الجــئ مق ّيــد بــروط» مبوجــب القانــون الــريك.
ـوف بهــا أن يبقــى يف تركيــا
و ُتجـ ِّو ُز هــذه الصفــة األخــرة للموصـ ِ
مــع جملــ ٍة مــن حقــوق قليلــ ٍة جــ ّداً وهــو ينتظــر مفوض َّيــة
الالجئــن ح ّتــى ُت ِعي ـ َد توطينــه يف بل ـ ٍد ثالــث .عــى ّأن حصــص
َ
تحصــل
فبــن ّأن إعــادة التوطيــل لــن
إعــادة التوطــن قليلــةٌ ِّ ،
إال لعــدد ِج ـ ِّد قليــل مــن الالجئــن املق َّيديــن بــروط يف تركيــا.
فصفــة الالجــئ املق َّيــد بــروطٍ  ،هــي ِمــنَ الوجهــة النظريــة
صفــة ُم َو َّقتــة ،ولكنهــا يف الواقــع ليســت كذلــك .أي أدّت اتفاقيــة
الالجئــن وتحديــد النطــاق الجغ ـرا ّيف ا ُملج ـ َّوز مبوجبهــا إىل إنشــاء
حالــة حاميــ ٍة يف تركيــا غــر مألوفــ ٍة تصاحبهــا حقــوق شــديدة
الق ّلــة.

ويف الســنني الســبع املاضيــة ،مل تــزل تركيــا ُت َض ِّيـ ُ
ـف مــن الالجئــن
وطالبــي اللجــوء أك ـ َر مــن أيّ بل ـ ٍد آخــر .ولكــنّ األربعــة ماليــن
شــخص الذيــن طلبــوا الحاميــة يف تركيــا (منهــم ثالثــة ماليــن
ٍ
وســتة أعشــار املليــون مــن الســور ِّيني ( )3.6ونحــو َ 330
ألــف

كبـــر آخـــ َر يف نظـــام الحاميـــة يف تركيـــا ،وهـــو
ووجـــ ُه
تأثـــر ٍ
ٍ
قانـــون اال ِّتحـــاد األوريب .ففـــي ســـنة  ،2013ســـنَّت تركيـــا
َ
قانـــون األجانـــب والحاميـــة الدوليـــة (Law on Foreigners
 ،)and International Protectionوجعلـــت فيـــه مـــع صفـــة
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الالجـــئ وصفـــة الالجـــئ املق َّيـــد بـــروط صفـــ َة «املســـتفيد
بالحاميـــة الثانويـــة» ،وهـــي صفـــة مأخـــوذ مـــن قانـــون
اال ِّتح ــاد األوريبّ .ع ــى ّأن ا ُمل َق ــدَّ َر ّأن ه ــذه الصف ــة األخ ــرة مل
ُت َ
عط ــى إال لع ــد ٍد قلي ــلٍ م ــن الن ــاس ،فل ـ ِّ
ـكل م ــا ه ــو حاص ـ ٌـل
الرئيس ــة يف تركي ــا ه ــي صف ــة
ـة
ـ
الدولي
ـة
ـ
الحامي
ـة
ـ
صف
ـت
ـ
كان
َ
ـم أقــ َّر ِت الدول ــة الئح ــة تنظي ــم
الالج ــئ املق َّي ــد ب ــروط .ث ـ َّ
الحامي ــة املؤقت ــة فيه ــا س ــن َة  ،2014وه ــي م ــذ ذاك ُت َط َّب ــقُ
ع ــى الالجئ ــن الس ــوريني يف تركي ــا .فنظ ــام الحامي ــة املؤقت ــة
ٌ
مأخـــوذة معانيـــه مـــن نظـــره يف اال ِّتحـــاد األوريب:
يف تركيـــا
ـي بالحامي ــة املؤقت ــة يف اال ِّتح ــاد األور ّيب (وه ــو
ـ
التوجيه
األم ــر
ّ
إىل الي ــوم غ ــر معم ــولٍ ب ــه) .ع ــى ّأن ب ــن االثن ــن فر َق ـ ْـن يف
األصـــول ،وال ســـ َّيام يف معنـــى «املؤقتـــة» .أولهـــاّ :أن نظـــام
الحامي ــة املؤقت ــة ال ــريك م ــا زال قامئــاً من ــذ س ــنني كث ــرة ،وال
ـس م ــن الواض ــح
ح ــدَّ أع ــى مل ــدَّ ة اس ــتمراره .وثانيه ــاْ :أن لي ـ َ
م ــا س ــيحدث للس ــور ِّيني الداخل ــن تح ــت الحامي ــة املؤقت ــة
بعـــ َد إنهـــاء هـــذه الحاميـــة .فلالجئـــن يف تركيـــا عمومـــاً
حق ــوق قليل ــة مق َّي ــدة ،ولي ــس له ــم آف ــاق طويل ــة األم ــد يف
البل ــد.

َش ُأن مفوض َّية الالجئني الذي ال ُّ
ينفك يتق َّلب

تنـــص اتفاقيـــة الالجئـــن عـــى أن تأخـــذ الـــدول األطـــراف
ُّ
فيه ــا ع ــى نفس ــها أن ُتع ــا ِون مفوض َّي ــة الالجئ ــن ع ــى تنفي ــذ
وظائفهــا ،وال س ـ ّيام تيســر واجــب املفوض َّي ــة يف اإلرشاف عــى
تطبي ــق االتفاقي ــة [م ــن امل ــادة  .])1( 35وملّ ــا كان ــت تركي ــا
دول ـ ًة طرف ـاً ولكنه ــا أخ ــذت ع ــى نفس ــها أن ُتط ِّب ــق اال ِّتفاقي ــة
ع ــى الالجئ ــن األوروبي ــن فق ــط ،كان َض ْب ـ ُ
ـط نط ــاق التزام ــات
تركي ــا الدولي ــة مبوج ــب ه ــذا البن ــد مس ــأل ًة قانون ّيــ ًة موجب ــة
ُ
شـــأن مفوض َّيـــة
االهتـــام .ومـــن الوجهـــة العمل ّيـــة ،تطـــور
الالجئـــن يف تركيـــا منـــذ أ ّول مـــا َّأســـت لوجودهـــا يف تركيـــا
ـــع حتّـــى كانـــت شـــهر
ســـنة ( 1960باتفـــاقٍ
رســـمي مـــا و ِّق َ
ّ
أيلول/س ــبتمرب س ــنة  ،)2016وش ــأ ُنها أخــراً ي ــأيت عليــ ِه َطــ ْو ٌر
ـت غ ــر بعيــ ٍد م ــن الي ــوم ،كان
م ــن التغ ـ ُّـر الكب ــر .ف ــإىل وق ـ ٍ
ـجلة أس ــاؤهم عن ــد مفوض َّي ــة
طالب ــو اللج ــوء يف تركي ــا مس ـ ّ
ســـمى
ي
اء
ر
إجـــ
(وهـــو
الرتكيـــة
الالجئـــن وعنـــد الســـلطات
ُ
َّ
ـر
باإلجــراء امل ــوازي) ،وكان ــت الس ــلطات الرتكي ــة تعتم ــد كث ـ َ
اعت ــا ٍد ع ــى تقدي ــر مفوض َّي ــة الالجئ ــن للطلب ــات .و ُيظ ِه ــر
البحـــث القانـــو ّين أن أحـــكام املحكمـــة األوربيـــة لحقـــوق
ـي
اإلنســان التــي عــى تركيــا كان لهــا تأثــر يف التطـ ُّور التدريجـ ّ
لنظ ــام الحامي ــة يف البل ــد؛ ف ــكان إنش ــاء ه ــذا اإلج ـرا ِء امل ــوازي
شـــيئاً مـــن هـــذا التطـــ ُّور ،وأدّى إىل زيـــادة التعـــاون بـــن
مفوض َّي ــة الالجئ ــن وتركي ــا يف ا ِّتخ ــاذ القــرار وزي ــادة اعت ــاد
ً3
تركي ــا ع ــى املفوض َّي ــة يف ذل ــك أيضــا.
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وم ــع اعت ــا ِد تركي ــا إطا َره ــا القان ــو َّين الجديــدَ ،أنش ــأت أيضــاً
املديري ــة العام ــة إلدارة الهج ــرة ،وه ــي الهيئ ــة القامئ ــة بش ــؤون
الهجـــرة واللجـــوء .وبعـــد فـــر ٍة انتقاليـــة ،أعلنـــت مفوض َّيـــة
ـج َل بع ــدُ
الالجئ ــن يف أيلول/س ــبتمرب س ــنة  2018أنه ــا ل ــن ُتس ـ ِّ
أســـا َء الطالبـــن ولـــن ُتن ِّفـــ َذ واليتهـــا بإجـــراء تقريـــر صفـــة
الالج ــئ .فأصبح ــت الهيئ ــة الرتكي ــة الجدي ــدة م ــذ ذاك القامئــ َة
ِّ
ـــع هـــذا التغيـــر،
بـــكل ذلـــك .ومـــا وضـــح بعـــدُ متـــا ُم َو ْق ِ
لكـــن مـــن الجديـــر أن ُيذ َكـــ َر أ ّنـــه مـــذ كان ذلـــك ورد عـــدد
م ــن التقاري ــر يف مش ــكالت الوص ــول إىل إجــراءات التس ــجيل
وإجـــراءات اللجـــوء.
وملفوض َّي ــة الالجئ ــن الي ــو َم ش ـ ٌ
ـأن عظي ــم برتكي ــا في ــا يتعل ــق
أصحـــاب
تعـــن الســـلطات الرتكيـــة
بإعـــادة التوطـــن .فحـــن ِّ
َ
ـف مع ّين ــة ،فه ــي تحيله ــم إىل مفوض َّي ــة
ح ــاالت بوج ــوه َض ْع ـ ٍ
ُ
نس ــق
ت
و
ـن
ـ
التوط
ـادة
ـ
إلع
ـم
ـ
حاالته
ـة
ـ
ي
املفوض
الالجئ ــن ،فتُق ـدِّر
َّ
ِّ
هـــي ودول إعـــادة التوطـــن املحتملـــة .وتدعـــم مفوض َّيـــة
الالجئـــن عمومـــاً الســـلطات الرتكيـــة يف بنـــاء القـــدرات ويف
املشـــورة التقن ّيـــة 4.ويف القانـــون الـــريك ،يجـــب أن ُت َ
عطـــى
مفوض َّي ــة الالجئ ــن ح ــقّ الوص ــول إىل طالب ــي الحامي ــة الدولي ــة
يف تركي ــا (وفيه ــم املحج ــوزون إدار ّي ـاً) ،وإىل األجان ــب يف مراك ــز
الرتحي ــل (امل ــواد  92و 59و 68م ــن قان ــون األجان ــب والحامي ــة
ٌ
مشـــكلة
الدوليـــة)؛ ومـــع ذلـــك ،ف ِق ّلـــة الوضـــوح والرصاحـــة
كـــرى يف نظـــام الحاميـــة يف تركيـــا ،وينبغـــي تقديـــر مســـألة
إعطـــاء الحـــقّ يف هـــذا الوصـــول يف الواقـــع مـــن عدمـــه.
هـــذا ،والالجئـــون يف تركيـــا أكرثهـــم مـــن الشـــباب (وهـــم
كذلـــك أيضـــاً بالقيـــاس إىل بقيـــة ســـكان تركيـــا) 5.لـــذا كان
الوصـــول إىل التعليـــم والشـــغل القانـــو ّين أمـــراً أساســـ ّياً .ويف
الســـنني القليلـــة املاضيـــة ،نشـــطت مفوض َّيـــة الالجئـــن إىل
هـــذه املســـألة األخـــرة خاصـــ ًة ،حيـــث قدمـــت (مبعاونـــة
رشكاء أتـــراك) املشـــورة والتدريـــب ودعـــم ريـــادة األعـــال
ـن لتحدي ــد
يف م ــدن تركي ــة مختلف ــة ،إضافــ ًة إىل تنفي ــذ متري ـ ٍ
اك الخدم ــات بتحس ــن التنس ــيق ب ــن الحاج ــات
خريط ــة ِشــ َب ِ
والخدم ــات 6.ويف كان ــون الثاين/يناي ــر  ،2021أعلن ــت مفوض َّي ــة
ـام م ــروع مدت ــه ث ــاث س ــنني ونص ــف يف
الالجئ ــن ع ــن مت ـ ِ
ـم
ـ
ع
د
إىل
ـد
ـ
يقص
،
ـا»
ـ
تركي
يف
ـي
ـ
الوطن
ـوء
ـ
«تعزي ــز نظ ــام اللج
َ
ْ
ِ
7
مـــا يبـــذل مـــن الجهـــد يف بنـــاء القـــدرات يف تركيـــا.
ويف الس ــنني األخ ــرة ،يش ــبه ش ـ ُ
ـأن مفوض َّي ــة الالجئ ــن يف تركي ــا
داعـــم .والظاهـــر ّأن
ثانـــويٍّ
أن يكـــون يف انتقـــالٍ إىل شـــأنٍ
ٍ
الس ــبب يف ه ــذا يف األك ــر إنش ــاء هيئــ ٍة متخصصــ ٍة يف تركي ــا
– أي املديري ــة العام ــة إلدارة الهج ــرة– الت ــي ه ــي يف نفس ــها
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تطــ ُّور َح َس ــن .وم ــع ذل ــك ،ينبغ ــي النظ ــر إىل ه ــذا التط ــور
ـب
ع ــى م ــا تركي ــا علي ــه م ــن الح ــال السياس ــية ،الت ــي ُتص ِّع ـ ُ
العم ــل يف البل ــد عمومــاً ع ــى ّ
املنظ ــات ،كمفوض َّي ــة الالجئ ــن
ّ
ْ
ـــع
ق
و
م
ومتـــا
ـــة.
ي
واملحل
ـــة
ي
ُ
َ
ّ
واملنظـــات غـــر الحكوم ّيـــة الدول ّ
ِ
ه ــذا التغ ـ ُّـر م ــا ُر ِ َئ بع ــدُ فينبغ ــي متابعت ــه.

ُأ ْز ِلم ُغ َرا َكر ِس ْك ِر ْي َب َلنْد

ozlem.gurakar-skribeland@jus.uio.no
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املوحد ُة يف هونغ كونغ :تقديم َّ
ضمون
الش ْكل عىل املَ ُ
آل ّي ُة الغربل ِة َّ
راشيل يل وإسحاق شافر و ِل ِنت نام

ُرض ُب مثا ًال َح َسناً
كثرياً ما يُستشهَد 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.
مل تـــزل هونـــغ كونـــغ يف القـــرن العرشيـــن مـــاذاً لالجئـــن
ـس وفيتن ــام .وم ــع ّأن الص ــن
واملهاجري ــن م ــن ب ـ ِّر الص ــن ال َّرئي ـ ِ
دخل ــت يف اتفاقي ــة الالجئ ــن وبروتوكوله ــا س ــن َة  ،1982مل تبل ــغ
االتفاقي ــة هون ــغ كون ــغ الت ــي تق ــول حكومته ــا مؤ ِّك ــد ًة إ َّنه ــا
ال تن ــوي تصديقه ــا .والتفس ــر الرس ــمي لذل ــك ه ــو ّأن كثافــ َة
َ
وطـــول خطـــوطِ ســـواحلها ،ونظـــا َم
ســـكان هونـــغ كونـــغ،
س ــات الدخ ــول املتحــ ِّرر عنده ــا ،وحالَه ــا م ــن حي ــث ه ــي
إقليمـــي لوســـائل ال َّن ْقـــلّ ،
كل هـــذا يجعلهـــا عرضـــ ًة
ـــع
ُمج ِّم ٌ
ٌّ
1
«آلثـــار ســـ ّيئة تخ ِّلفهـــا الهجـــرة غـــر الرشعيـــة».

وأول مـــا كان ْأن أجـــرت الحكومـــة الغربلـــ َة مـــع إجـــراء
تقريـــر منفـــرد لصفـــة الالجـــئ ،أَع َم َلـــ ُه مكتـــب مفوض َّيـــة
الفرعـــي يف هونـــغ كونـــغ .إال ّأن طعنـــاً آخـــ َر
الالجئـــن
ّ
للمراجعـــة القضائيـــة بلـــغ غايتـــه قضيـــة [يس وآخريـــن
ضـــ ّد مديـــر الهجـــرة وآخـــر] 2التـــي قضـــت فيهـــا محكمـــة
االس ــتئناف النه ــايئ بأ ّن ــه عن ــد إع ــالِ الس ــلطة َ
ـرئ
لطــ ْر ِد ام ـ ٍ
مـــن هونـــغ كونـــغ ،يجـــب عـــى مديـــر الهجـــرة أن يقـــ ِّرر
مس ـ ّ ً
ـتقل ه ــل ينطب ــق ع ــى ه ــذا الش ــخص تعري ــف الالج ــئ
كـــا هـــو واردٌ يف اتفاقيـــة الالجئـــن لعـــام 1951؟

ع ــى ّأن هون ــغ كون ــغ ط ــرف يف معاه ــدات حق ــوق اإلنس ــان
األخ ــرى ،ومنه ــا اتفاقي ــة مناهض ــة التعذي ــب والعه ــد ال ــدويل
للحق ــوق املدني ــة والسياس ــية ،وكاله ــا يوج ــب التــزا َم ع ــدم
اإلع ــادة القرسي ــة .ومن ــذ س ــنة ّ ،2004
أدت جمل ـ ٌـة م ــن ق ـرارات
املراجع ــة القضائي ــة إىل أن تك ــون الحكوم ــة مضط ــر ًة إىل غربل ــة
ع ــدم اإلع ــادة القرسي ــة ،ملعالج ــة ا ُملل َز َم ــات مبوج ــب اتفاقي ــة
مناهضـــة التعذيـــب ثـــم مبوجـــب العهـــد الـــدويل للحقـــوق
املدني ــة والسياس ــية.

وقـــد ح َّثـــت محاكـــم هونـــغ كونـــغ مـــ ّر ًة بعـــد مـــرة عـــى
رضورة مراع ــاة معاي ــر اإلنص ــاف العالي ــة يف إنف ــاذ س ــلطات
الهجـــرة حـــنَ تكـــون «الحيـــاة وأعضـــاء الجســـم مهـــدَّ د ًة
3
وحيـــث ميكـــن أن يـــؤدّي َّ
ُ
الطـــ ْر ُد إىل خطـــر
بالـــ َّز َوال»
التعذي ــب أو انته ــاك حرم ــة حق ــوق مطلق ــة أخ ــرى ال يج ــوز
تقييده ــا .وق ــد نج ــح املدَّ ع ـ َ
ـون يف قضي ــة يس وآخري ــن ضــ ّد
مدي ــر الهج ــرة وآخ ــر (الذي ــن رفضته ــم مفوض َّي ــة الالجئ ــن
جميعــاً بع ــد االس ــتئناف) يف إلق ــاء الض ــوء ع ــى ّأن املدي ــر
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ًّ
كان مطلوبـــاً إليـــه أن يقـــ ِّرر ُم
أســـاس الزعـــم
صحـــ َة
ســـتقل ّ
ِ
مـــن عدمهـــا .وبإقـــرار محكمـــة االســـتئناف النهـــايئ بهـــذا
االلتـــزام ،أدخلـــت يف قانـــون هونـــغ كونـــغ صـــور ًة يســـر ًة
م ــن ص ــور الحامي ــة م ــن اإلع ــادة القرسي ــة بن ــا ًء ع ــى امل ــادة
 33مـــن اتفاقيـــة الالجئـــن.

49

www.fmreview.org/ar/issue67

وصحيـــح ّأن حكومـــة هونـــغ
قادتـــه مفوض َّيـــة الالجئـــن.
ٌ
كون ــغ تق ــول ّ
إن ه ــذا املع ــدل ه ــو م ــن إس ــاءة اس ــتعامل
املطالب ــن باللج ــوء للنظ ــام ،ولك ــنّ بع ــض التَّدقي ــق يكش ــف
ـبب ه ــو إىل الواق ــع أق ــرب.
ع ــن س ـ ٍ
فمـــع مـــا آلل ّيـــة الغربلـــة املوحـــدة مـــن وجـــو ِه حاميـــ ٍة
إجرائيـــة واضحـــة ،هـــي مـــن الوجهـــة الكيف ّيـــة قـــارصة يف
ِّ
كل جوانبهـــا التشـــغيلية .فالنظـــام يـــكاد ُين َّفـــذ مـــن غـــر
استش ــارة املجتم ــع امل ــد ّين ،ويعط ــي صانع ــي القــرار حر ّيــ َة
عريـــض ووجـــوه ســـلطة واســـعة يف إدارة حـــاالت
تـــر ٍف
ُّ
ٍ
اللجـــوء ال تعـــ ِّو ُض مـــن آل ّيـــات ف ّعالـــة أو الئقـــ ٍة للرصاحـــة
والوض ــوح واملحاس ــبة .ورشوط اإلنص ــاف ،ع ــى أ ّنه ــا مقبول ــة
واس ــعاً م ــن حي ــث املب ــدأُ ،ت ْض َع ـ ُ
ـف إضعافــاً بس ــبب ت ــردِّي
صنـــع القـــرار إىل معيـــار خســـيس يف ٍّ
كل مـــن املســـائل
اإلجرائيـــة واملوضوعيـــة.

وإجابـــ ًة إىل حكـــم املحكمـــةُ ،أط ِل َقـــت آل ّيـــة الغربلـــة
لتوحـــد جوانـــب النظـــر يف
املوحـــدة يف آذار/مـــارس ِّ ،2014
ِّ
كل ُم ْل َتزَمـــات عـــدم اإلعـــادة القرسيـــة فتجع َلهـــا يف غربلـــ ٍة
ولعـــل هـــذا ّ
ّ
مـــا مل يســـبق إليـــه :نظـــام لتقريـــر
واحـــدة.
صفـــة الالجـــئ بقيـــادة الحكومـــة قائـــم عـــى اتفاقيـــة
الالجئ ــن ولكن ــه ُيع َم ـ ُ
ـع .وبع ــد ه ــذا
ـم غ ـ ِ
ـر مو ِّق ـ ٍ
ـل يف إقلي ـ ٍ
ْ
رجعـــت مفوض َّيـــة
التحـــ ُّول إىل مســـؤولي ٍة للدولـــة مزيـــد ٍة،
الالجئ ــن أعامله ــا يف هون ــغ كون ــغ ،وق ــرت ش ــأنها هن ــاك
ع ــى مس ــاعدة املطالب ــن باللج ــوء الذي ــن ُو ِّفق ــوا ب ــأن عُ ِّين ــوا
يف آل ّي ــة الغربل ــة املوح ــدة مع َّرض ــنَ لخط ــر االضطه ــاد عن ــد
نظام حامية ناقص
إعـــادة توطينهـــم يف بلـــد ثالـــث آمـــن.
ْ
يســـمى بنظـــام الحاميـــة هـــذا ّأن
مـــا
يف
ـــص
ق
ن
ال
رأس
َّ
ُ
َّ
وإذ قـــد كانـــت املتح ِّديـــات السياســـية كبـــر ًة يف َح ْمـــلِ آل ّيـــة الغربلـــة املوحـــدة ال ُت ْع َم ُ
ـــل إال ألنهـــا التـــز ٌام قانـــو ّين
تصديـــق اتفاقيـــة الالجئـــن ،فكثـــراً مـــا ُيـــ َرى س ــيئٌ ض ّي ــق .إذ يظ ـ ُّ
ـل ف ــرض ه ــذا االلتــزام بع ــدم اإلع ــادة
الـــدول عـــى
ِ
تطويـــر آل ّيـــة الغربلـــة املوحـــدة يف هونـــغ كونـــغ مثـــاالً القرسيـــة ُمحـــدَّ داً ومق َّيـــداً بانتفـــاء املشـــاركة العا ّمـــة أو
للوس ــائل البديل ــة الت ــي ميك ــن به ــا بل ــوغ الحامي ــة الف ّعال ــة الدعـــم ،أو ن ّيـــة التنفيـــذ ،أو أيّ صـــورة أخـــرى مـــن صـــور
لالجئـــن .بـــل مـــن الوجهـــة النظر ّيـــة ُتـــ َرى آليـــة الغربلـــة االلت ـزام ُ
املوس ــع ،أو مص ــدر الرشعي ــة .فم ــن َس ـ ْـم ِت
ـي َّ
الخ ُلق ـ ّ
ً
املوحـــدة مـــن أيّ جوانبهـــا ُتن َْظـــ ُر نظامـــاً ف ّعـــاالً
املوحـــدة وتشـــغيلها انتفـــا ُء ِّ
كل
مفعـــا تطويـــر آل ّيـــة الغربلـــة ّ
ـث إنس ــا ّين ،فأس ــهم ذل ــك كث ــراً يف انق ــاب الح ــال ويف
ضمنَـــة .هـــذا ،باع ـ ٍ
بطائفـــ ٍة مـــن وجـــوه الحاميـــة اإلجرائيـــة ا ُمل َّ
و ُيـــز َّو ُد املطالبـــون باللجـــوء بتمثيـــل قانـــو ّين مجـــا ّين مـــن إنش ــاء بيئــ ٍة تج ــري فيه ــا وج ــوه اإلدراك الســ ّيئ واملواق ــف
هيئـــة املحامـــن املناوبـــن ،ويضمـــن لهـــم حـــقّ االســـتعانة العدائي ــة يف ِّ
كل طبق ــات املجتم ــع ع ــى طالب ــي ال ُّلج ــوء ،ال
بالرتجمـــة الفوريـــة والتحريريـــة .ف ُي َ
رقيـــب عليهـــا.
عطـــون فرصـــ ًة للتعبـــر
َ
ع ــن مطالبه ــم كتابــ ًة قب ــل حض ــور مقابل ــة واح ــدة أو أك ــر
يقابلهـــم فيهـــا َّ
موظفـــون مدن ُّيـــون صانعـــو قـــرارُ ،يع َّينـــون وي ـ ُّ
ـدل ع ــى ع ــداء حكوم ــة هون ــغ كون ــغ العلن ــي لطالب ــي
خصوصـــاً لتقويـــم هـــذه املطالـــب وتقريرهـــا .ثـــم ُي َ
عطـــى الحاميـــة إرصا ُرهـــا املتكـــ ِّرر عـــى ّأن الالجئـــن «مهاجـــرون
املطالِبـــون باللجـــوء القـــرار مكتوبـــاً مـــع رشح األســـباب غـــر رشع ِّيـــن» أو «متجـــاوزون مـــ ّدة اإلقامـــة» أو «أجانـــب
املوصل ــة إليه ــا .ف ــإن ج ــاء الق ـرار بالرف ــض ،يح ــق للمطالب ــن ه َّربـــوا أنفســـهم إىل هونـــغ كونـــغ» وال بـــدَّ مـــن َط ْردهـــم
ـتئناف مؤ َّل ــف م ــن مـــن هونـــغ كونـــغ أ ّول مـــا ميكـــن ذلـــك عمل ّيـــاً 4.وهـــذا
ـس اس ـ ٍ
باللج ــوء الطع ــن في ــه أم ــام مجل ـ ِ
َّ
َّ
الرســـمي،
التواصـــل
وجـــوه
كل
ـــل
ل
يتخ
الـــذي
األســـلوب،
مح ّكمـــنَ ُمســـتق ِّلني.
ّ
قـــ َّوت رسد ّيـــ ًة أوســـع َح ْشـــ ُوها كراهيـــة األجانـــبُ ،تصـــ ِّو ُر
املوح ــدة املحتاجـــن إىل الحاميـــة الدوليـــة منتهكـــن لحرمـــة النِّظـــام
وم ــع ذل ــك ،من ــذ أن ب ــدأ العم ــل بآلي ــة الغربل ــة ّ
ســـنة  ،2014ظـــل معـــدل اإلقـــرار بصفـــة الالجـــئ فيهـــا و«الجئـــن زائفـــن» 5ومجرمـــن.
منخفضــاً ع ــى وجــ ٍه ُمق ِل ــق ،فكان ــت نس ــبته أق ـ ّ
ـل م ــن ،%1
وه ــي ت ــكاد تك ــون أق ـ ّ
املوحـــدة
ـل نس ــب ٍة يف البل ــدان املتق ِّدم ــة .وذل ــك
وواضـــح أن صانعـــي القـــرار يف آل ّيـــة الغربلـــة ّ
ٌ
ـدل عــى ّأن هــذا املعــدل يبـ ِّـن هبوط ـاً عظيـ ً
إمنــا يـ ُّ
وصحيـــح
ـا شــدي َد ليســـوا مبنـــأى عـــن املواقـــف الثقافيـــة الغالبـــة.
ٌ
االنح ــدا ِر مفاجئ ـاً عن ــد االنتق ــال م ــن اإلج ـراء الس ــابق ال ــذي أن القـــرارات املوضوعيـــة إلعطـــاء الحـــقّ يف الحاميـــة أو
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من صُ وَر بنيامني ُكست ُزوَا

الجئٌ مُطِ ٌّل عىل امليناء يف هونغ كونغ.

رفض ــه تب ــدو مس ــتندة إىل التحلي ــل القان ــوين ،ولك ــن هن ــاك
ح ــاالت عدي ــدة وج ــدت فيه ــا املحاك ــم أن الد ّق ــة واإلنص ــاف
اإلجــرا ّيئ يق َّوض ــان (ال محال ــة) س ــاعة يق ــف صانع ــو القــرار
عنـــد ا ِّتخـــاذ القـــرار يف مواقـــف عدائيـــة أو يتح َّيـــزون أو
يفرتضـــون افرتاضـــاً فاســـداً.
املوح ــدة ه ــو أن ــه به ــذه
وال ــذي نالحظ ــه يف آل ّي ــة الغربل ــة ّ
الطريق ــة ،ع ــى الرغ ــم م ــن إب ــدا ِء ض ــان اإلنص ــاف ظاهــراً،
كل آليــ ٍة منف ــرد ٍة للحامي ــة اإلجرائي ــة داخ ـ َ
تك ــون ّ
ـل النظ ــام
ّ
العمـــي .مثـــال ذلـــكّ :أن مـــع زيـــادة
قـــارص ًة يف الواقـــع
ـرعُ تناق ــص احتامل ّي ــة َن ْي ــلِ
تع ُّق ــد اإلجــراءات القانوني ــةُ ،ي ـ ِ
التمثيـــل القانـــوين وســـهولته؛ فمـــع ّأن التمثيـــل القانـــوين
امـــي ابتـــدا ًء ،يصبـــح تقدير ّيـــاً مـــن مرحلـــة االســـتئناف
إلز ّ
فصاع ــداً .وم ــع ّأن االس ــتئناف املس ـ ّ
ـتقل ممن ــوح يف الحق ــوق،
ُتع َقـــدُ جلســـات االســـتامع فيـــه بخصوص ّيـــ ٍة فـــا يحرضهـــا
إال املعن ُّيـــون بهـــا ،وال ُتن َ ُ
َـــح املحامـــون
ْـــر قرارتهـــاُ ،
وين ُ
ذوو الصل ــة باألم ــر (بع ــد حــ ٍّد أدىن م ــن التدري ــب) حر ّيــ َة
تـــر ٍف غـــر ال رقيـــب عليهـــا يف اســـتمرار إتاحـــة التمثيـــل
ُّ
مــن عدمــه (فكانــت النتيجــة ّأن  %92إىل  %95مــن ا ُملسـتَأ ِنف َ
ني
غـــر مم َّثلـــن) .ومثـــل ذلـــك ،أ ّنـــه مـــع وجـــود الحـــق يف
ُ

طلـــب الحصـــول عـــى املعونـــة القانونيـــة عـــى التمثيـــل
ِ
القان ــو ّين للمراجع ــة القضائي ــة يف القــرارات الرافض ــةُ ،ر ِف ـ َ
ـض
أك ـ ُ
ـر م ــن  %90م ــن ه ــذه الطلب ــات .وم ــن طالب ــي اللج ــوء
ـاب طلب ــه ،يف ح ــن ّأن َم ــنْ ينج ــح طلب ــه يف
ع ــددٌ قلي ـ ٌـل ُي َج ـ ُ
ذل ــك ال ُي َ
عط ــى صفــ ًة قانون ّي ــة؛ فتظ ــل أوام ــر ط ــرده ناف ــذ ًة
م ـ ّد ًة غ ــر مح ــدَّ دة ح ّت ــى ُيع ــا َد توطين ــه يف بل ــد ثال ــث آم ــن
أو ُيغ ــا ِد َر هون ــغ كون ــغ ألس ــباب أخ ــرى.
وعـــى الرغـــم مـــن هـــذه اإلخفاقـــات البنيويـــة الواضحـــة،
التحســـن .هـــذا مـــع إثـــار ِة
تســـتم ُّر الحكومـــة يف تجنُّـــب
ُّ
ً
واملحاكـــم والتوصيـــات
ة
ر
ر
متكـــ
مقلقـــات
املجتمـــع املـــدين
ٍ
ِّ
ِ
ِ
املتكـــ ِّررة لهيئـــات املعاهـــدات املعن ّيـــة باألمـــر .فبـــدل أن
تعال ــج الحكوم ــة وج ــوه القص ــور ه ــذه ،أص ــدرت يف نيس ــان/
أبريـــل ســـنة 2021مرســـو َم الهجـــرة (ا ُملعـــدَّ ل) لعـــام 2021
ال ــذي يري ــد إدخ ـ َ
املوح ــدة
ـال التعدي ــل ع ــى آل ّي ــة الغربل ــة ّ
التـــي يكـــر أن ُتـــ َرى متقهقـــر ًة 6.ومـــن وجـــو ِه التعديـــل
ـــاح للحكومـــة بزيـــادة اســـتعامل َح ْجـــز املهاجريـــن،
الس ُ
َّ
وتقييـــد تقديـــم أد ّلـــ ٍة جديـــد ٍة يف االســـتئناف ،وتقصـــر
اإلطـــار الزمنـــي لإلشـــعار بجلســـات االســـتامع ،وتوليـــة
لغ ــة إجــراءات ال ُّلج ــوء .والغ ــرض ا ُملع َل ــن عن ــه يف مســ ّودة
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ـيايس وإىل طريق ــة مقاربــ ٍة
القان ــون ه ــو يف الظاه ــر اس ــتعجال الغربل ــة ،لك ــنّ املجتم ــع تؤ ِّك ــد الحاج ــة إىل التواف ــق الس ـ ّ
ـر مــراراً بقلق ــه ،وب ــأن مقلقات ــه ال تقت ــر ع ــى تش ــتمل ع ــى املجتم ــع ب ــأرسه.
امل ــدين أخ ـ َ َ
ّأن ه ــذه املقرتح ــات تزي ــدُ خط ــر تقوي ــض اإلنص ــاف اإلج ـرايئ
وإجــراءات حق ــوق اإلنس ــان الوقائ ّي ــة ،ب ــل تتعــ ّدى إىل أ ّن ــه راشيل يل
َ
َّ
بحوث وسياس ٍة عا ّمة
موظف ُة
رشوط سياســ ّي ًة قامئــ ًة ع ــى األدل ــة أو ال حاجــ ًة إىل زي ــادة
ال
ٍ
نظـــام تكـــون فيـــه التأخـــر الرئيـــس يف الواقـــع
يف
املناســـبة
ٍ
إسحاق شافر
تأخـــر يف ا ِّتخـــاذ قـــرارات الحكومـــة واملحاكـــم.
ٌ
Isaac@justicecentre.org.hk @IsaacShaffer

رئيس الخدمات القانونية
وإذ ق ــد كان ــت اإلرادة السياس ــية منتفي ــة ،فم ــن املس ــتبع ِد
ُ
املوح ــدة يف املس ــتقبل
ـاح ش ــامل آلل ّي ــة الغربل ــة ّ
إِجــرا ُء إص ـ ٍ
القريـــب .وملعالجـــة املعـــدَّ ل املرتفـــع للرفـــض واالفتقـــار ِل ِنت نام
ـــن بعـــض ّ
منظـــات املجتمـــع املـــد ّ
إىل حلـــول دامئـــةُ ،ت ِع ُ
ين Lynette@justicecentre.org.hk @LynetteNam
ٌ
ناصحة قانون ّي ٌة رئيسة
الالجئـــنَ يف هونـــغ كونـــغ عـــى األخـــذ يف مســـالِ َك مت ِّممـــة
الخاص ــة يف تك ُّف ــل املجتم ــع املح ـ ّ
ـي) ليهاج ــروا إىل
(كالربام ــج
ّ
ـف م ــن املجتم ــع امل ــد ّين مركز العدالة يف هونغ كونغ
بل ــدان ثالثــ ٍة آمن ــة .ومبعاون ــة ِح ْل ـ ٍ
وهـــو شـــبكة مصلحـــة الالجئـــن ،يشـــارك مركـــز العدالـــة يف
See Human Rights Committee, Fourth period report submitted by Hong .1
هون ــغ كون ــغ يف ح ــوار ب ّن ــا ٍء م ــع راس ــمي السياس ــات ،وه ــو Kong, China under article 40 of the Convenant, CCPR/C/CHN-HKG/4
يجمـــع املعطيـــات املتّصلـــة بالشـــأن وينرشهـــا ،ووينـــارص (التقرير الدوريّ الرابع املرفوع من هونغ كونغ يف الصني مبوجب املادة  40من اتفاق ّية
لإلصـــاح بوســـائل اإلعـــام املطبوعـــة ووســـائل التواصـــل الالجئنب)
https://digitallibrary.un.org/record/3856300?ln=en
االجتامع ــي ،و ُي ــد ِّرب ويعم ــل م ــع مزاول ــن قانون ِّي ــن لتعي ــن C and Others v Director of Immigration and Another (2013) .2
(يس وآخرون ض ّد مدير الهجرة وآخر)
ـراتيجي واملقاض ــاة فيه ــا.
القضاي ــا الت ــي له ــا ُب ْع ــدٌ إس ـ
ّ
ـوم الهج ــرة (املع ــدَّ ل) لع ــام
ومه ــا يك ــن م ــن يش ٍء ،ف َمرس ـ ُ
 2021عالم ـ ٌـة ل َت َدا ِع ــي نظ ــام الحامي ــة م ــن اإلع ــادة القرسي ــة
ـام ال ت ـزال في ــه وج ــوه املس ــؤول ّية
يف هون ــغ كون ــغ؛ فه ــو نظ ـ ٌ
القانونيـــة التـــي تفرضهـــا املحكمـــة تضطـــرب مـــن غـــر أن
ـس معياري ــة
ـي واض ــح ،وم ــن غ ــر ُأ ُس ـ ٍ
يدعمه ــا التــز ٌام ُخ ُلق ـ ّ
مـــن اتفاقيـــة الالجئـــن .ولـــذا كان مغـــزى هـــذه األحدوثـــة
تحذيــ َر من ــارصي التحــ ُّول إىل أنظمــ ٍة لتقري ــر صف ــة الالج ــئ
تقودهــا الحكومــة يف واليــات قضائيــة أخــرى ،وهــي أحدوثـ ٌـة

www.hklii.hk/eng/hk/cases/hkcfa/2013/22.html
Secretary of Security v Sakthevel Prabakar (2004) .3
رس األمن ض ّد َس ْك ِت ِفل ب َرا َب َكر)
(أمني ِّ
www.hklii.hk/eng/hk/cases/hkcfa/2004/43.html
الرسمي .انظر عىل سبيل املثال:
.4هذا هو مسار سياسة الحكومة
ّ
www.immd.gov.hk/eng/press/press-releases/20201217.html
 .5هذا مصطلح يزداد دورانه عىل ألسنة بعض السياس ِّيني ووسائل اإلعالم ،يقصدون به
منافع الرعاية
الذين َي َر ْو َنهم يطلبون الحامية من اإلعادة القرسية يف هونغ كونغ ليصيبوا
َ
االجتامعية أو ينخرطوا يف التوظيف غري القانو ّين.
 .6انظر:
bit.ly/HKFP-20210428-immigration-law

طلب متويلك إلنجاز بحثك أو برنامجك
أَ ِق ِم التعاون بينك وبني نرشة الهجرة القرسية لتُع ِّز َز َ

يريد املم ّو َ
لون أن َي َر ْوا كيف ستنرش ما ينتج عن بحثك ويخرج منه ويستفاد ب ِه من دروس ،ف َي ِص َل إىل أوسع نطاقٍ من الق ّراء ميكن الوصول
إليه ،ومنهم صانعو السياسات؟ ويريدون أيضاً أد ّل ًة عىل ما للبحث من َو ْقع .وهاهنا ُت ِعين ََك نرشة الهجرة القرسية.
طلبات َ ْتويلٍ ناجح ٍة (منها مبالغ كثرية ومنها مبالغ قليلة) إلعداد الربامج والبحوث ،فاستفاد
ُأد ِر َجت نرشة الهجرة القرسية عدداً من امل ّرات يف
ِ
ا ُملد ِر ُج وا ُمل ْد َرج بذلك خرياً.
ُوس َع ِن َ
َحصل من
ش ما ُيت َّ
لع ّلك ُتد ِر ُج عدداً من نرشة الهجرة القرسية أو موضوعاً ُمص ّغراً من النرشة يف مقرتحك (ويف ميزان َّيتك) ،فت ِّ
طاق َن ْ ِ
مبعلومات مخصص ٍة له ،وبأد ّل ٍة عىل َو ْقعه وانتشاره ووصول ِه إىل حيث يحسن له أن يصل.
مرشوعك وتزي َد َو ْق َعه .إذ ميكننا أن نز ِّو َد مرشوعك
ٍ
فإن َ
شئت مناقش َة الخيارات ،فا ّتصل بأرسة التحرير من طريق .fmr@qeh.ox.ac.uk
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الحامية البديلة يف األردن ولبنان :دور املعونة القانونية
مارتن ك َلرتباك ويارا الحصني ومازن منصور و ُم ِن َكا ِر ْس ُپو

وضع
ملّا مل يكن يف األردن ولبنان إطار ُمقنَّن لحقوق الالجئنيَ ،و َج َب أن يُب ِدعَ الفاعلون القانون ُّيون يف ِ
اإلسرتاتيجيات وطرائق املقاربة لضامن حامية حقوق الالجئني عمل ّياً.

َ
وخروجه ــم من ــه .ويح ــوي القان ــون ع ــدداً قلي ـ ً
ـكام
ـا م ــن أح ـ ِ
الحــقِّ يف طلــب ال ُّلجــوء وإصــدار بطاقــات الهو ّيــة ،لكنــه يــكاد
ال ُين َّف ــذ .وبس ــبب خش ــية لبن ــان وقلق ــه م ــن مس ــألة التوط ــن
الدائـــم التـــي أتـــت بهـــا القضيـــة الفلســـطينيةُ ،يصن ُ
ِّـــف
املهجري ــن ويؤ ِّك ــد أ ّن ــه لي ــس بلــ َد ُل ُج ــو ٍء
الالجئ ــنَ يف صن ــف َّ
وال مقص ــداً نهائ ّيــاً لالجئ ــن ،فض ـ ً
ـا ع ــن أن يك ــون بلــ َد إع ــاد ِة
توط ــن.

لـــأردن ولبنـــان ُمتحد ٌ
ِّيـــات مشـــركة يف حاميـــة الالجئـــن،
ولكنهـــا عمل ّيـــاً يف َطـــ َر َف ال َّن ِقيـــض .كالهـــا مل يو ِّقـــع عـــى
ا ِّتفاقي ــة الالجئ ــن لع ــام  .1951وكاله ــا ُي ِضي ـ ُ
ـف م ــن الالجئ ــن
ـي (صدم ــة
ـ
جامع
ع ــدداً ال ُيوا ِف ــقُ أحوالَ ــه .ويف كليه ــا َر ْض ـ ٌـح
ّ
ـر ُم َت ـ َـا ٍد لالجئ ــن واس ـ ِـع النط ــاق ،وه ــو
جامعي ــة) م ــن تهج ـ ٍ
تد ُّفـــق الالجئـــن الفلســـطين ِّيني منـــذ ســـنة  1948فـــا بعـــدُ
والالجئ ــن الس ــور ِّيني من ــذ س ــنة  .2011ويف الس ــيا َقني ثغ ـرات يف
الصــدْعَ يف لبن ــان أوس ــع كثــراً .ولك ــن
حامي ــة لالجئ ــن ،إال ّأن َّ
ٍّ
ميكـــن أن يكـــون للفاعلـــن يف املعونـــة القانونيـــة وللمحاكـــم هـــذا وقـــد أدّى انتفـــا ُء إطـــا ِر عمـــلٍ قانـــو ٍّين
داخـــي شـــاملٍ
وللمؤسســـات الوطنيـــة واملحليـــةِّ ،
خصصـــة إىل َك ْ
ـــر ٍة مـــن
لـــكل هـــؤالء ،دو ٌر بنّـــاء .يســـتوعب الالجئـــن بآل ّي ِ
ـــات تنفيـــ ٍذ ُم َّ
َّ
ُّ
تنفـــك
األوامـــر التوجيه ّيـــة والسياســـات والقواعـــد التـــي ال
وطني لالجئني
عمل قانو ٌّين
إطا ُر ٍ
ـــات الحاميـــة التـــي تعـــرض
تتغـــر وال تعالـــج دامئـــاً ُم ْق ِل َق ِ
ٌّ
َّ
مـــا
وقـــع األردن اتفاق ّيـــة الالجئـــن وال و ّقعهـــا لبنـــان ،ومـــع لالجئ ــن .فالنظ ــام ال ــذي ُي َق ــا ُم بتاممــ ِه ع ــى أوام ــر توجيهي ــة
ّ
نظـــام
ذلـــك و ّقـــع كالهـــا مذكـــرة تفاهـــم بينهـــا وبـــن مفوض َّيـــة بـــدل أن يرســـخ يف إطـــا ِر عمـــلٍ قانـــو ّين متـــن هـــو
ٌ
اعتباطـــي ُي ِز ُ
َ
ٌ
الالجئـــن ُتحـــ ِّد ُد ال ُّن َقـــط األساســـ ّية لالتفـــاق والتعـــاون .أ ّمـــا
الحقـــوق األساســـ ّي َة بالتدريـــج .وإذ
يـــل
ضعيـــف
ٌّ
ـج
مذكـــرة التفاهـــم األردنيـــة ،املو َّقعـــة ســـنة  ،1998فتشـــر إىل ق ــد اس ــتعمل الفاعل ــون يف املعون ــة القانوني ــة مــ ّر ٍ
ات ُح َج ـ َ
الت ـزام األردن مبعامل ــة طالب ــي اللج ــوء والالجئ ــن َو ْف ــقَ املعاي ــر حقـــوق اإلنســـان يف ا ُمل َ
قاضـــاة ،فهـــم كثـــراً مـــا اضطـــ ُّروا إىل
الدول ّيــة ،وتؤكــد حقو َقهــم يف التع ُّلــم
ـــج اإلنصـــاف واالعتبـــارات اإلنســـانية واال ِّتســـاق،
ّ
والصحــة واألمــور الدين ّيــة إيـــراد ُح َج ِ
ـــر الوصـــول إىل املحاكـــم والحـــقّ يف م ــن حي ــث ه ــي «آل َّي ـ ُ
ـات حاميــ ٍة بديل ــة» ،ومل ُيع ِّول ــوا ع ــى
وحريـــة التن ُّقـــل ،ويف ُي ْ ِ
املعونـــة القانونيـــة .وأ ّمـــا مذكـــرة التفاهـــم بـــن املديريـــة القان ــون .ث ــم ّإن قواعــ َد مختلف ــة تنطب ــق ع ــى الالجئ ــن م ــن
العامـــة لألمـــن العـــا ّم اللبنـــاين ومفوض َّيـــة الالجئـــن ،املو ّقعـــة ســـياقات مختلفـــة ،كالالجئـــن الفلســـطين ِّيني مـــن لبنـــان أو
ســـنة  ،2003فت ُِجيـــ ُز ملفوض َّيـــة الالجئـــن ْأن َّ
تبـــت يف طلبـــات مـــن ســـورية يف لبنـــان ،والالجئـــن غـــر الســـور ِّيني يف األردن،
ال ُّلج ــوء ،و ُتؤ ِّك ــد ش ـ َ
ـأن إص ــدا ِر تصاري ــح إقام ــة مؤ ّقت ــة لطالب ــي وفيه ــم العراق ِّي ــن والس ــودان ِّيني واليمن ِّي ــن والفلس ــطين ِّيني م ــن
ال ُّلج ــوء والالجئ ــن .وكال مذك ـ َ
وص ــل
ـرت التفاه ــم تتنــزّل منزلــ َة بي ــانِ س ــورية والصومال ِّي ــن ،فنش ــأَ ع ــن ذل ــك أنظم ـ ٌـة موازي ـ ٌـة ُت ِ
الت ـز ٍام م ــن ِق َب ــل الدولت ــن بحامي ــة الالجئ ــن إىل ح ــدود مع ّين ــة ،إىل الالجئـــن الســـور ِّيني حاميـــ ًة أكـــر مـــا توصلـــه إىل غـــر
إال أ ّنهـــا غـــر قابلتَـــن للتَّنفيـــذ ووزنهـــا يف ميـــزان القانـــون الالجئـــن الســـور ِّيني.
خفي ــف.
وأهـــم مـــن ذلـــكْ ،أن ليـــس يف البل َد ْيـــن إطـــا ُر عمـــلٍ قانـــو ٌّين
ّ
وطنـــي ُيحـــدِّد الحقـــوق ا ُملســـتح َّقة لالجئـــن .ومعاملـــة
ٌّ
الالجئ ــن يش ــملها ترشي ـ ٌـع َيحك ـ ُـم دخ ـ َ
ـول املواطن ــن األجان ــب
وإقامتَه ــم .فف ــي األردنُ ،يط َّب ــقُ القان ــون ذو الرق ــم  24لس ــنة
ـاص باإلقام ــة وش ــؤون األجان ــب ع ــى ِّ
كل األجان ــب
 1973الخ ـ ُّ
بالســـ َواء .وال ُي َشـــا ِر فيـــه إىل الالجئـــن إال يف اإلقـــرار بوثائـــق
َّ
الس ــفر وإصداره ــا .والالجئ ــون يف لبن ــان ُم ْل َز ُم ـ َ
ـون بقان ــون س ــنة
 1962ال ــذي ينظ ــم دخ ــول األجان ــب إىل لبن ــان وإقامته ــم في ــه

ُّ
الحق يف ا ِإلقا َمة

ُتلــ ِزم اتفاقي ــة الالجئ ــن ال ـ َ
ـدول بتنظي ــم صف ــة طالب ــي ال ُّلج ــوء
داخ ـ َ
ـر
ـ
غ
ه
ـ
وج
ـى
ـ
ع
ـا
ـ
إليه
ـن
ـ
الداخل
ـل ح ــدود أرضه ــا ،ومنه ــم
ٍ
ِ
قانـــو ّين .ومـــع ذلـــك ،يقـــي الفاعلـــون يف املعونـــة القانونيـــة
يف لبنـــان واألردن وقتـــاً ُمفـــ ِر َط الطـــولِ ينـــارصون الحـــقَّ يف
اإلقام ــة القانوني ــة .وق ــد فت ــح كال البلدي ــن حدوده ــا لالجئ ــن
الس ــور ِّيني كرمــاً إىل أن َشــ َع َرا أ ّنه ــا فتج ــاوزا قدرته ــا ع ــى
ـح ّأن األزم ــة ص ــارت
دع ــم أع ــداد الالجئ ــن املتزاي ــدة وق ــد َو َض ـ َ
َ
إغـــاق
حالـــ ًة متامديـــ ًة مـــن حـــاالت اللجـــوء .فأن َفـــ َذ لبنـــان
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أب ــواب ح ــدوده ع ــى الالجئ ــن الس ــور ِّيني س ــنة  ،2014وفع ــل
األردن مث ــل ذل ــك س ــنة .2015
ولك ــن من ــذ ذل ــك الوق ــت تســ َّلم ع ــددٌ كث ـ ٌـر م ــن الالجئ ــن
َ
تصاريـــح
ألـــف الجـــئ يف األردن
الســـور ِّيني ُيقـــدَّر أ ّنـــه 663
َ
إقامـــ ٍة قانونيـــة ،يف حـــن أن  %80مـــن الالجئـــن الســـور ِّيني
َ
ألـــف الجـــئ ليـــس
يف بنـــان ا ُملقـــدَّر عددهـــم بنحـــو 865
له ــم تصاري ــح إقام ــة قانوني ــة .ه ــذا م ــن جه ــة ،وم ــن جه ــة
أخ ــرى م ــا تــزال ا ُملتحدِّي ــات تع ــرض الالجئ ــن غ ــر الس ــور ِّيني
رســـم األردن
يف الدُّ خـــول إىل األردن واإلقامـــة فيـــه .فبعـــد أن
َ
سياســته لســنة  2013يف عــدم قبــول الالجئــن الفلســطين ِّيني مــن
س ــورية ،ب ــات كث ـ ٌـر منه ــم يعي ــش يف األردن ع ــى وجــ ٍه غ ــر
التحيـــل .و ُي ْ َ
ّ
ويتعـــرض لخطـــر َّ
نظامـــي
ـــر ُط عـــى الالجئـــن
ّ
غ ــر الس ــور ِّيني أن يرفع ــوا طلبــاً ل َن ْي ــلِ س ــمة دخ ــولٍ إىل األردن
(تأش ــرة) قب ــل قدومه ــمُ ،في َفـ ُ
ـض ع ــى األكــر .وم ــن يدخ ــل إىل
األردن يجه ــد لين ــال إقامــ ًة س ــنو ّية ،و ُت ـ َ
ـوم إذا
ـر ُب عليــ ِه رس ـ ٌ
أق ــا َم ُمج ــا ِوزاً مــ ّد َة ترصي ــح إقامت ــه أو س ــمة دخول ــه.
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غ ــر الحكومي ــة ،إىل بع ــض وج ــوه االس ــرضاء كالعف ــو املح ــدود
ـن لتنظي ــم الصف ــة القانون ّي ــة ،ويف بع ــض الح ــاالت اس ــتطاعَ
بزم ـ ٍ
ليـــس
م
ـــز
ج
ح
ات
ر
ا
ر
قـــ
يف
بنجـــاح
يطعنـــوا
أن
املحامـــون
ـــنْ
َ
َ
ْ
َ
ٍ
لــ ُه إقام ــة قانون ّي ــة .وم ــع ذل ــك ،عن ــد النظ ــر يف املقاض ــاة ال
بــ َّد مـــن تأ ُّم ــل مـــا يع ــرض أفــراد األرسة الذي ــن لي ــس له ــم
إقام ــة قانوني ــة يف املجتم ــع م ــن مخاط ــر الحامي ــة وغريه ــا م ــن
العواقـــب الضـــا َّرة باملَ ْح ُجوزيـــن (مثـــل َّ
التحيـــل) .ويف قضيـــة
هم ــة يف لبن ــان ،أم ــرت املحكم ــة باإلف ـراج الف ــوري ع ــن الج ــئ
ُم َّ
اقـــي َ
كان ُأ ِديـــنَ بدخولـــه البـــاد عـــى وجـــ ٍه غـــر قانـــو ّين
عر ّ
ـت املحكم ــة الض ــو َء ع ــى الح ــقّ
وصــ َد َر أمــ ٌر برتحيل ــه .فألق ـ ِ
َ
يف حر ّيـــة االختيـــار عنـــد الفـــرد مبوجـــب الدســـتور اللبنـــا ّين،
والح ْج ــز وال َّن ْف ــي مبوج ــب
َّعس ــفي َ
وكذل ــك حظ ــر االعتق ــال الت ُّ
اإلع ــان العامل ــي لحق ــوق اإلنس ــان 1.ولك ــن تبق ــى مث ــل ه ــذه
الح ــاالت اس ــتثنا ًء ،ومل يك ــن منه ــا بع ــدُ تغي ـ ٌـر يف م ــا ُي ــا َر ُس
يتفحص ــوا رشوط األهلي ــة،
إدار ّيــاً .ويك ــر أن ال يس ــتطيع إال أن َّ
وأن يخـــروا الالجئـــن ِّ
تغـــر قـــد يفيدهـــم ،وأن ينـــروا
بـــكل ُّ
اإلف ـراج ع ــن الالجئ ــن املَ ْحجوزي ــن النتف ــا ِء إقامته ــم القانوني ــة.

وأ ّم ــا يف لبن ــان ،ف ــا يــزال َن ْي ـ ُـل اإلقام ــة القانوني ــة والحف ــاظ الحامية القانون َّية من اإلعادة القرس َّية

عليهـــا أمـــراً شـــدي َد الصعوبـــة عـــى الالجئـــن الســـور ِّيني،
كحـــالِ الالجئـــن غـــر الســـور ِّيني يف األردن .ويف كانـــون األول/
ديس ــمرب  ،2014رس ــمت املديري ــة العام ــة لألم ــن الع ــا ّم اللبن ــاين
سياســـات دخـــولٍ جديـــد ًة وأنظمـــ َة إقامـــ ٍة ُمق ِّيـــد ًة ،لتضبـــط
ِ
التد ُّف ــق الهائ ــل لالجئ ــن الس ــوريني إىل البل ــد ،فاش ــرط ع ــى
الســـور ِّيني حتّـــى ينالـــوا تصاريـــح اإلقامـــة ْأن ُيقدِّمـــوا ُج ْملـــ ًة
ً
رســـا َّ
مـــن الوثائـــق مع َّقـــد ًة مانعـــ ًة ْ
كل ســـن ٍة
وأن يدفعـــوا
ّ
أمريـــي .ثـــم يف أيار/مايـــو  ،2015طلبـــت
قـــدره  200دوال ٍر
وزارة الش ــؤون االجتامعي ــة يف لبن ــان إىل مفوض َّي ــة الالجئ ــن أن
توق ــف تس ــجيل أس ــاء الالجئ ــن الواصل ــن إىل لبن ــان ،فاس ــتم َّر
انخف ــاض معــدَّل اإلقام ــة القانون ّي ــة يف الالجئ ــن الس ــوريني .ال
َّعميـــم اإلداريّ الصـــادر ســـنة
َينطبـــقُ عـــى أكـــرِ الالجئـــنَ الت
ُ
للس َ
ـــاح لبعـــض الالجئـــن بتجديـــد تصاريـــح إقامتهـــم
َّ 2017
باملج ــان .وم ــن غ ــر إقامــ ٍة قانون ّي ــة يف لبن ــان ،يصع ــب التن ُّق ــل
َّ
بحري ــة والعم ــل والوص ــول إىل الخدم ــات األساســ ّية كالرعاي ــة
الصح ّيـــة والتَّعليـــم يف املـــدارس .ويعـــرض الالجئـــن َخ َطـــ ُر
االعتقـــال وإِصـــدا ُر اإلشـــعارات َّ
بالتحيـــل .وحتـــى لـــو كانـــت
مث ــل ه ــذه اإلش ــعارات ال ُتن َّف ــذ يف الع ــادة ،فه ــي ُت ِث ـ ُـر َ
الخ ـ ْو َف
َ
لبنـــان الدوليـــة.
امـــات
بـــن الالجئـــن و ُت َعـــا ِرض التز ِ
وإس ـراتيج ّيات الفاعل ــن يف املعون ــة القانون ّي ــة ض ِّيق ـ ٌـة ُس ـ ُب ُلها إىل
ض ــان اإلقام ــة القانوني ــة .وق ــد أدَّى م ــا ُبــ ِذ َل م ــن جهــ ٍد يف
ّ
واملنظ ــات
املن ــارصة ،الت ــي يك ــر أن تقوده ــا األم ــم املتح ــدة
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ولكـــن يف الســـنني األخـــرة ،مل ْ
يـــزل َيزيـــدُ ُرجـــوعُ املحاكـــم
اللبنانيـــة إىل ُم ْل َز َمـــات القانـــون الـــدويل يف حقـــوق اإلنســـان،
ومنه ــا مب ــدأ ع ــدم اإلع ــادة القرسي ــة .وإذ ق ــد عاق ــب غال ــب
ـــرح بـــه
املحاكـــم عـــى دخـــول الالجئـــن الســـور ِّيني غـــر ا ُمل َّ
إىل لبن ــان ،فق ــد واف ــق قض ــا ٌة آخ ــرون ع ــى عوام ــل مخ ِّفف ــة
باعتب ــار ح ــاالت الق ــوة القاه ــرة واالس ــتحالة القانوني ــة بحك ــم
الواق ــع لدخ ــول الالجئ ــن الس ــور ِّيني بالوس ــائل املرشوع ــة عن ــد
فرارهـــم مـــن االضطهـــاد .ويف قـــرا ٍر مـــن القـــرارات ،ألغـــت
اقـــي مشـــر ًة إىل الحـــقّ يف
املحكمـــة أمـــ َر ترحيـــل الجـــئ عر ّ
ـي لحق ــوق اإلنس ــان)،
ـ
طل ــب ال ُّلج ــوء (ال ــوارد يف اإلع ــان العامل ّ
وإىل حظـــر اإلعـــادة القرسيـــة الـــوارد يف ا ِّتفاقيـــة الالجئـــن
وا ِّتفاقي ــة مناهض ــة التَّعذي ــب 2.ويف قض َّيــ ٍة مه ّم ــة س ــنة 2018
أقامتهــا َّ
منظمتــن غــر حكوم َّيتــن معن َّيتــن باملعونــة القانونيــة،
وج ــد مجل ــس ش ــورى الدول ــة يف لبن ــان –وه ــو أع ــى محكم ــة
إداري ــة هن ــاك– َّأن لوائ ــح س ــنة  2015الص ــادرة ع ــن املديري ــة
العامــة لألمــن العــا ّم اللبنــاين ،القائلــة بتقييــد دخــول الســور ِّيني
إىل لبن ــان وإقامته ــم ،كان ــت باطل ــة أل َّن ــه ال ُي ْص ـ ِد ُر مث ــل ه ــذه
اللوائ ــح إال مجل ــس ال ــوزراء .ورأت املحكم ــة أن دور املديري ــة
العام ــة لألم ــن الع ــا ّم اللبن ــاين يقت ــر ع ــى تطبي ــق اللوائ ــح،
وقال ــت مؤ ِّك ــد ًة ّإن حت ــى عملي ــات األجه ــزة األمني ــة تخض ــع
مهـــم ،واســـتعمله
لل َّرقابـــة القضائيـــة 3.ومـــع َّأن هـــذا القـــرار
ّ
املحامـــون يف املرافعـــات ،ال تـــزال اللوائـــح معمـــوالً بهـــا ،ويف
أيار/ماي ــو  2019أعلن ــت املديري ــة العام ــة لألم ــن الع ــا ّم اللبن ــاين

53

54

الدول غري املوقِّعة ونظام الالجئني الدويل

54

www.fmreview.org/ar/issue67

نرشة الهجرة القرسية 67
متوز/يوليو آب/أوغسطس 2021

ـاج بالح ــق يف محاكمــ ٍة عا ِدل ــة أو اإلجــراءات القانوني ــة
واملجل ــس األع ــى للدف ــاع يف لبن ــان أ ّن ــه يج ــب ترحي ــل جمي ــع االحتج ـ َ
الس ــوريني القادم ــن إىل لبن ــان ع ــى وج ـ ٍه غ ــر قان ــوين بع ــد  24الواجب ــة يف ح ــاالت َّ
التحي ــل ال ــذي ق ــد يق ــع ،ه ــذا م ــع تقوي ــة
الحج ــج القانوني ــة يف االلتزام ــات الدولي ــة بش ــأن ع ــدم اإلع ــادة
نيســـان/أبريل .2019
القرسيـــة.
ـل األردن ،فيمك ــن َّ
وأ ّم ــا داخ ـ َ
الطع ــن يف قــرارات َّ
التحي ــل ب ــن
وس ُبل االنتصاف
يـــدي املحكمـــة اإلداريـــة ،عـــى ّأن لصانعـــي القـــرار ســـلط ُة املحاكم ُ
ٌ
واســـعة مـــن غـــر التـــز ٍام بإيـــراد أســـباب َّ
التحيـــل .تقـــع يف صميـــم حاميـــة الحقـــوق القـــدرة عـــى املطالبـــة
تقديـــ ٍر
بتعويـــض ف ّعـــالٍ وقابـــلٍ للتطبيـــق مـــن الحقـــوق املســـتح َّقة
الـــروط
اســـتيفاء
ضـــان
عـــى
املحكمـــة
دور
ويقتـــر
ٍ
اإلجرائي ــة .لك ــن يف الح ــاالت الت ــي ي ــورد فيه ــا صانع ــو القــرار مبوج ــب القان ــون الوطن ــي أو ال ــدويل .ولك ــنّ البل ــدان الت ــي مل
أس ــباب َّ
التحي ــل ،يج ــوز للمحاك ــم ُمراجعــ ُة رشع َّي ــة األس ــباب توق ــع يف ا ِّتفاقي ــة الالجئ ــن ُمل َز َم ــة باحــرام حق ــوق اإلنس ــان
و َم ْب َلـــغ كفايتهـــا لتضمـــن أن تكـــون القـــرارات مبن َّيـــ ًة عـــى لالجئ ــن ع ــى الوج ــه املنص ــوص علي ــه يف املعاه ــدات الدولي ــة
ُأ ُســـس القانـــون والواقـــع وأنهـــا ال تتجـــاوز ســـلط َة صانـــع األخـــرى لحقـــوق اإلنســـان التـــي صدَّقتهـــا الـــدول ،وكذلـــك
القـــرار .ويف بعـــض الحـــاالت ،نجـــح املعينـــون القانون ُّيـــون أح ــكام ا ِّتفاقي ــة الالجئ ــن الت ــي أصبح ــت ج ــزءاً م ــن القان ــون
املحل ُّيـــون يف إقنـــاع املحاكـــم بإلغـــاء أوامـــر َّ
العــ ْر ِف ،مث ــل حظ ــر اإلع ــادة القرسي ــة .فه ــذا ينش ــئ
التحيـــل عـــى ال ــدويل ُ
أســـاس انتهـــاك قانـــون اإلقامـــة وشـــؤون األجانـــب .وطريقـــ ُة «آل َّيــ َة حاميــ ٍة بديل ــة» قو ّي ــة ميك ــن به ــا أن يعــ ِّز َز الفاعل ــون
ـأن حج ــج القان ــون املح ـ ّ
مقاربـــة مســـتحدثة أخـــرى ،وهـــي طريقـــة تشـــتمل عـــى يف املعون ــة القانوني ــة ش ـ َ
ـي وال ــدو ّيل.
الســـاخنة التـــي يعمـــل عليهـــا محامـــون
الخطـــوط الهاتف َّيـــة َّ
يس ــتجيبون ف ــوراً يف ِّ
كل س ــاع ٍة مل ــا ميك ــن أن يق ــع م ــن ح ــاالت فالقانـــون األرد ّين يضـــع يف األولويـــة التزامـــات املعاهـــدات
ٌ
التحيـــل .وقـــد تتضمـــن إِســـر ٌ
ّ
َّ
اتيجية مقاضـــا ٍة
املحـــي ،وقـــد
مســـتقبلية الدوليـــة وحقـــوق اإلنســـان يف تأويـــل القانـــون
املجلس الرنويجي لالجئني/زينب ميلدان

َّ
ُخب باملعلومات ويسدي املشورة واملعونة القانونية إىل الالجئني وطالبي اللجوء يف البقاع من لبنان.
موظف يف املجلس الرنويجي لالجئني ي ِ ُ
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أقــ َّرت املحاك ــم به ــذا املب ــدأ يف قــرارات مختلف ــة مث ــل واج ــب
التحقي ــق يف مزاع ــم التعذي ــب ،والح ــقّ يف الجنس ــية ،والح ــقّ يف
التعس ــفي ،وافــراض الــراءة .وميك ــن
العم ــل ،وحظ ــر َ
الح ْج ــز ُّ
أن تعـــن مثـــل هـــذه األحـــكام عـــى تعزيـــز إطـــا ٍر معيـــاريٍّ
لحاميـــة الحقـــوق والتأثـــر يف ا ُمل ِّ
رشعـــن .ومـــع ذلـــك ،تشـــر
الرنويجـــي لالجئـــن مـــع
املجلـــس
املشـــاورات التـــي أجراهـــا
ّ
املحامـــن واملعينـــون القانون ِّيـــن يف األردن يف شـــهر شـــباط/
فرباي ــر  2021إىل أن ــه صحي ـ ٌـح ّأن املحام ــن يس ــتعملون أحيانــاً
الحجـــج املتع ِّلقـــة بحقـــوق اإلنســـان يف إجـــراءات املحكمـــة،
ولكـــن ال يشـــر القضـــاة إال يف بعـــض األحيـــان إىل املبـــادئ
الدوليـــة لحقـــوق اإلنســـان يف قراراتهـــمِّ ،
ويفضلـــون عليهـــا
ـي 4.وأ ّم ــا داخ ــل لبن ــان ،ف ُي ــد َّرب
االعت ــاد ع ــى التَّرشي ــع الوطن ـ ّ
القض ــاة ع ــى تطبي ــق االتفاقي ــات الدولي ــة يف النظ ــام القان ــوين
اللبن ــاين ،ولك ــنّ تأث ــر ه ــذا التدري ــب قلي ـ ٌـل غ ـ ُـر ُمت َِّس ــق ،وال
الحس َاس ــة املتع ِّلق ــة بحق ــوق اللج ــوء ،وهن ــاك
س ـ َّيام يف القضاي ــا َّ
انتفــا ٌء عــا ّم ملحـ ٌ
ـوظ لإلرشــاد إىل كيفيــة تفعيــل قانــون حقــوق
اإلنســـان يف فقـــه القانـــون ويف الواقـــع.
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بطلـــب
بتنظيـــم إقامتهـــم وتســـجيل زواجهـــم والتقـــدُّ م
ٍ
للتســـجيل املتأخـــر ملواليـــد األطفـــال (مـــع أن مثـــل هـــذا
ال َع ْفـــو يقتـــي يف بعـــض األحيـــان مـــن الالجئـــن أن يتخ ُّلـــوا
ع ــن حق ــوق أخ ــرى واس ــتحقاقات) 5.ع ــى أ ّن ــه ال تــزال تزي ــد
مواجهـــة املعينـــن القانون ِّيـــن لعوائـــق قانونيـــة وإداريـــة،
تجربهـــم عـــى القتـــال يف جبهتـــن :أولهـــا حاميـــة الحقـــوق
القانونيـــة للمســـتفيدين ،والثانيـــة الحفـــاظ عـــى حر َّيتهـــم
إليصـــال الخدمـــات إليهـــم.

وجوه تدب ٍري عمل ّية إىل الحامية

يس يف هـــذا الطـــور ْأن ُيو ِّقـــع
قـــد يكـــون مـــن الوهـــم الســـيا ِّ
األردن أو لبن ــان ا ِّتفاقيــ َة الالجئ ــن .وم ــع ذل ــك ،ميك ــن ا ِّتخ ــاذ
تداب ــر عملي ــة يف ِكال ال َب َلدَي ــن لتقوي ــة أط ــر الحامي ــة مبوج ــب
القان ــون الوطن ــي .فق ــد أنش ــأ األردن آل ّيــ ًة إداريــ ًة وتنظيميــ ًة
ـر م ــن حق ــوق الالجئ ــن ،م ــع أن ــه ال إط ــا َر قانون ّي ـاً
لحامي ــة كث ـ ٍ
وطن ّي ـاً ،ومــع املعاملــة التفاضليــة التــي ينفذهــا تجــاه الالجئــن
درجـــات مـــن
الســـور ِّيني وغـــر الســـور ِّيني ،وهـــذا يـــؤدِّي إىل
ٍ
غـــر متَّســـق ٍة .وأمـــا لبنـــان فمتخ ِّلــ ٌ
ـف عـــن ال َّر ْكـــب،
الحاميـــة ِ
طريقة مقارب ٍة باملعونة القانونية
فه ــو يع ــاين مش ــهداً سياســ ّياً مش َّوشــاً ،ويخ ــى في ــه اس ــتمرار
ُّ
ٌ
ـر َّ
ـم
ـ
إلعانته
ـن
ـ
البلدي
كال
ة
ـر
ـ
كث
خدمــات املعونــة القانونيــة لالجئــن
التكيب ــة الس ــكانية.
ـ
وتغ
ـن
ـ
الالجئ
ـق
ـ
ف
تد
ِ
ُّ ِ
عــى حاميــة حقوقهــم بحســب ُ
األ ُطــر القامئــة .وتســمح اللوائــح
التــي تحكــم التمثيــل القانــوين يف كال البلديــن بتقديــم خدمــات ملّـــا انتفـــت األطـــر القانونيـــة الوطنيـــة لالجئـــن ،أمكـــن
واملؤسس ــات الوطني ــة واملحل َّي ــة
املعون ــة القانوني ــة مل ــن يع ــاين ضي ــق ذات الي ــد ،بن ــا ًء يف الع ــادة للمحاك ــم واملعين ــن القانون ِّي ــن
َّ
ع ــى طل ــب املحكم ــة أو م ــن طري ــق نقاب ــات املحام ــن ذات أن يعينـــوا عـــى ســـ ِّد فجـــوة الحاميـــة بتأويـــل الترشيعـــات
الصل ــة بالش ــأن .وم ــن الوجه ــة الواقعي ــة ،ت ــأيت أك ــر خدم ــات الوطني ــة بأع ــن حق ــوق اإلنس ــان .وه ــذا إمن ــا ُيوا ِف ــق بالكلي ــة
املعون ــة القانوني ــة لالجئ ــن م ــن ِق َب ــل املعين ــن القانون ِّي ــن غ ــر معاهـــدات حقـــوق اإلنســـان التـــي صدَّقهـــا األردن ولبنـــان.
َّ
ُّ
محـــل اإلطـــار
تحـــل
الحكوم ِّيـــن ،مي ِّولهـــم عمومـــاً املجتمـــع الـــدويل .ويظهـــر ّأن وطريقـــة املقاربـــة هـــذه ،عـــى أنهـــا ال
سـ َ
الرســـمي ،مـــن شـــأنها أن تتيـــح تأويـــل القوانـــن
ـبل االنتص ــاف اإلداري ــة الف ّعال ــة الت ــي يس ــهل الوص ــول إليه ــا القانـــو ّين
ّ
ّ
ـــات
وفـــض النزاعـــات غـــر الرســـمية ،كســـبيل الوســـاطة ،واللوائـــح القامئـــة بأكـــر الطرائـــق انرصافـــاً إىل الحاميـــة مـــا
وآل َّي ِ
يفضله ــا املس ــتفيدون تفضي ـ ً
ه ــي الت ــي ّ
ـا ب ّينــاً.
ـــن القضـــا ّيئ
أكـــر مـــن ال ِّل ْ
أمكـــنَ  ،وذلـــك باســـتعامل قـــد ٍر َ
واإلداريّ وم ــن س ــلطة التَّقدي ــر .وينبغ ــي له ــذا أن ي ــؤدِّي م ــن
ويف هـــذا الح ِّيـــز الض ِّيـــق ،يعمـــل املعينـــون القانون ُّيـــون ث ـ ّـم إىل تغي ـرات تنظيمي ــة يف س ــبيل تقن ــن م ــا ُ َي ــا َرس .وميك ــن
َّ
ـأن ف ّع ـ ٌ
باملوظف ــن الحكوم ِّي ــن ،ومصاحب ــة الالجئ ــن أن يك ــون للفاعل ــن يف املعون ــة القانوني ــة ش ـ ٌ
عمليــاً باالتص ــال
ـال فيأت ــون
للحصــول عــى الوثائــق ،والتفــاوض بشــأن النزاعــات ،وإيصــال بالحجـــج املتعلقـــة بحقـــوق اإلنســـان ،ويقدِّمـــون االعتبـــارات
خدمـــات توســـيع املـــدارك القانون ّيـــة .وميكـــن أن ُيـــ َؤدِّيَ اإلنس ــانية املقنع ــة ،ويفاوض ــون يف النتائ ــج ،و ُي َو ِّس ــعون امل ــدارك
املحامــون دو َر وســيطٍ عظيــم الشــأن لالجئــن الذيــن يخشــون يف الحقـــوق والخيـــارات القانونيـــة .وهكـــذا ،ميكـــن ُت ِفيـــ َد
االقـــراب مـــن الســـلطات أو الذهـــاب إىل املحكمـــة أو فعـــل َط َرائ ــقُ مقاربــ ِة الحاميــ ِة ال َب ِديلــ ُة الالجئ ــن العائش ــن يف ظ ــل
أيّ يش ٍء ق ــد يج ــذب االنتب ــاه إىل حاله ــم .وه ــذا إمن ــا يس ــمح القانـــون ،أعظـــم مـــا تكـــون اإلفـــادة.
الح ْجـــز ّ
ّ
أقـــل
بتســـجيل املواليـــد،
وفـــض النزاعـــات ،وجعـــل َ
مـــا يكـــون ،والطعـــن يف أعـــال َّ
التحيـــل .وقـــد ســـبق أن مارتن ك َلرتباك martin.clutterbuck@nrc.no
إقليمي يف الرشق األوسط ،من برنامج املعلومات واملشورة
ناصح
نت ــج ع ــن ه ــذه الجه ــود قــرارات َع ْفــ ٍو مح ــدودة امل ــدَّ ة م ــن
ٌ
ٌّ
ِق َب ــل الس ــلطات يف ٍّ
كل م ــن لبن ــان واألردن ،س ــمحت لالجئ ــن واملعونة القانونية ،يف املجلس الرنويجي لالجئني
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يارا الحصني yara.hussein@nrc.no

ٌ
منس ٌ
قانونية من برنامج املعلومات واملشورة واملعونة
قة
ِّ
القانونية ،يف املجلس الرنويجي لالجئني يف األردن
مازن منصور mazen.mansour@nrc.no

منسقٌ قانو ٌّين من برنامج املعلومات واملشورة واملعونة القانونية،
ِّ
يف املجلس الرنويجي لالجئني يف لبنان
ُم ِن َكا ِر ْس ُپو monica.rispo@nrc.no

ٌ
متخصصة ،من برنامج املعلومات واملشورة واملعونة القانونية ،يف
املجلس الرنويجي لالجئني يف األردن
 .1املحكمة االبتدائية يف لبنان (مدن َّية) ،قسم األمور املستعجلة ،القايض معلوف ،القرار
ذو التاريخ 2014/6/20

نرشة الهجرة القرسية 67
متوز/يوليو آب/أوغسطس 2021

 .2املحكمة االبتدائية يف لبنان (جنائ َّية) ،القايض مكنى2008/4/15 ،
Saghieh N (2018) ‘Regulating Entry and Residence Requirements for .3
Syrians: A Legal Victory for Lebanon’, The Legal Agenda
نرص قانو ٌّين للبنان)
(رشوط تنظيم دخول السوريِّني وإقامتهمٌ :
bit.ly/Saghieh-LegalAgenda-2018
الرنويجي
 .4ورشة معون ٍة قانونية تحت عنوان «الحامية الدولية لالجئني» أقامها املجلس
ّ
لالجئني مع محامني خارج ِّيني ومعينني قانون ِّيني ،يف مركز العدل للمعونة القانونية
والتَّمكني 22-21 ،شباط/فرباير 2021
 .5انظر عىل سبيل املثال خطة االستجابة ألزمة لبنان  ،2020ص13/
http://bit.ly/Lebanon-CrisisRespPlan-2020،
وانظر أيضاً:
NRC Jordan (2016) Securing Status: Syrian refugees and the documentation
of legal status, identity, and family relationships in Jordan, p25
(تحصيل الصفة :الالجئون السوريُّون وتوثيق الصفة القانونية والهوية والعالقات األرسية
يف األردن)
http://bit.ly/NRC-SecuringStatus-2016

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

شأن الدول غري املو ِّقعة ما يزال يشتدُّ من حيث هي دول مانحة ،وما تزال مفوض َّية الالجئني تقصد
ِع َظمُ ِ
إىل بعض مصادر التمويل الجديدة هذه .عىل ّأن مع التمويل يجيء التأثري واملتحدِّيات.

مـــع َســـ ْع ِي مفوض َّيـــة الالجئـــن إىل ســـدّ ثغـــرة كبـــرة مـــا
تـــزال تكـــر بـــن كلفـــة األعـــال وبـــن املِنـــح ،قصـــدت
الهيئ ــة إىل «أس ــواقٍ ُمتناميــ ٍة» جدي ــد ٍة للتموي ــل َ
الخ ـ ْـريّ
ٌ
قامئـــة
القائـــم عـــى الدولـــة ،وكثـــر مـــن هـــذه األســـواق
يف ال ــدول الغن َّي ــة غ ــر املو ِّقع ــة .وله ــذا تبع ـ ٌ
ـات يف كيفي ــة
عمـــل مفوض َّيـــة الالجئـــن داخـــل هـــذه البلـــدان ،حيـــث
غـــر
ينبغـــي مراعـــاة إســـراتيجيات َج ْمـــع األمـــوال مـــع ِ
ذلـــك مـــن أهـــداف ّ
ِّ
كالحـــث عـــى الدخـــول يف
املنظمـــة،
اتفاقي ــة الالجئ ــن لع ــام  .1951وأيضــاً تؤ ّث ــر بني ــة أم ــوال
ه ــذه املِ َن ــح يف أع ــال مفوض َّي ــة الالجئ ــن حي ـ ُ
ـث ُتن َف ــقُ ،
ـي أوس ــع.
فتص ــوغ ِم ــنْ ث ـ َّ
ـم حامي ــة الالجئ ــن يف نط ــاق عامل ـ ّ
ـم الط ــرق الت ــي تؤث ــر به ــا ال ــدول غ ــر املو ِّقع ــة
ولت ــام َف ْه ـ ِ
يف تنفيـــ ِذ واليـــة مفوض َّيـــة الالجئـــن وإيصـــالِ الحاميـــة
ـع امل ــال» .وهاهن ــا ِدراس ـ ُـة
عمومــاً ،ال ب ــدَّ لن ــا م ــن أن « َن ْت َب ـ َ
ً
َ
حالــ ٍة موج ـ ٌ
ـح
ـ
ن
مل
ا
ـدان
ـ
مي
ـول
ـ
ح
ة
ـئل
ـ
ـر أس
ْ
همه ــا أن ُت ِث ـ َ
ـزةّ ،
ِ
ـب عنه ــا ،و«امل ـ ُ
ـال» املتب ــوع فيه ــا
ـئ ه ــذا ،ال أن ُت ِجي ـ َ
النَّاش ـ ِ
هـــو صنـــدوق زكاة الالجئـــن.

مؤسســـة طابـــة ،وهـــي ّ
منظمـــة غـــر ربح ّيـــة
مبشـــاركة َّ
يف اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة ،تدعـــم ّ
املنظـــات التـــي
1
تطلـــب بنـــا َء خدماتهـــا «عـــى قيـــم اإلســـام واإلميـــان».
وق ــد قام ــت املب ــادرة لح ـ ِّ
ـث املس ــلمني ع ــى إيت ــاء ال ــزكاة
(ح َّصـــة مـــن املـــال يوجـــب عـــى املـــر ِء بذلهـــا للفقـــراء
ِ
خاص ــة ،وه ــي رك ــنٌ م ــن أركانِ اإلس ــام
ونحوه ــم ب ــروط ّ
ـي
الخمس ــة) لتوزيعه ــا ع ــى الالجئ ــن وغ ِريه ــم م ــن املَعن ـ ِّ
به ــم ،م ــن طري ــق ِشــ َباك املعون ــة اإلنس ــانية الواس ــعة يف
مفوض َّي ــة الالجئ ــن .ويف ع ــام املب ــادرة األ ّولُّ ،
ـع
كل م ــا ُج ِم ـ َ
م ــن األم ــوال ُو ِّزعَ بربام ــج املعون ــة النقدي ــة ع ــى الالجئ ــن
الســـور ِّيني يف األردن ،إلعانتهـــم عـــى اســـتيعاب كلفـــة
املعيشـــة األساســـية وعـــى قضـــا ِء ديونهـــم.

ويف شـــهر نيســـان/أبريل  ،2019أ ّمتـــت مفوض َّيـــة الالجئـــن
إع ــاد َة رس ــم ص ــورة ه ــذه املب ــادرة وكش ــفت ع ــن صن ــدوق
زكاة الالجئ ــن الجدي ــد ،قص ـ ْ
ـدت بــ ِه إىل «مس ــاعدة األفــراد
واملؤسس ــات املالي ــة اإلس ــامية ع ــى َح ْم ِله ــم مس ــؤول َّيتهم
َّ
ـي» 2ويرم ــي إىل نحــ ِو 76
االجتامعي ــة الت ــي له ــا تأث ــر عامل ـ ّ
صندوق الزكاة الالجئني
ملي ــا ِر دوال ٍر م ــن أم ــوال ال ــزكاة الت ــي يؤدِّيه ــا املس ــلمون
يف ش ــهر أيلول/س ــبتمرب  ،2016أطلق ــت مفوض َّي ــة الالجئ ــن َّ
كل ســـنة .ويؤ ِّكـــد الصنـــدوق يف ِّ
كل مـــا ينـــره ويســـ ّوق
هجري ــن م ــن حاج ــات
تكرار َتهـــا األوىل ملبـــادرة الـــزكاة عندهـــا .فعلـــت ذلـــك ل ــه ال ــكال َم ع ــى م ــا باملس ــلمني ا ُمل َّ
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ِّ
تســـخر
وأيضـــاً فـــا تـــزال مفوض َّيـــة الالجئـــن تحـــاول أن
آح ــا َد املِ َن ــح ،وال ســ ّيام الجائي ــة م ــن «أبن ــاء جي ــل األلفي ــة
6
املس ــلمني الذي ــن ع ــى مركز ّي ــة التقان ــة» يف دول الخلي ــج.
نحـــو مـــن  %60مـــن جميـــع املِنَـــح
ويف ســـنة  ،2019جـــاء
ٌ
الرقميـــة لصنـــدوق زكاة الالجئـــن جـــاء مـــن أفـــراد
مقيم ــن يف اإلم ــارات العربي ــة املتح ــدة واململك ــة العربي ــة
الســـعودية.

الخـــاص –ومنـــه
هائلـــة غـــر مقض ّيـــة ،وعـــى ّأن للقطـــاع
ّ
ٌ
رئيـــس يف إعانتهـــم،
شـــأن
املحســـنون غـــر الحكوم ُّيـــون–
ٌ
هـــذا إن مل نقـــل أن عليـــه مســـؤولية يف ذلـــك .ويقصـــد
ـم صورت ــه إىل أن يدع ــم يف األغل ــب
الصن ــدوق ا ُمل َع ــا ُد َر ْس ـ ُ
املهجريـــن املســـلمني يف عـــد ٍد مـــن الـــدول غـــر املو ِّقعـــة
َّ
(األردن ولبنـــان وبنغالديـــش وماليزيـــا والعـــراق) والـــدول
املو ِّقعـــة (مـــر واليمـــن وموريتانيـــا) .وعنـــد رشكـــة
البحـــوث التـــي ُو ِّظ َف ْ
ـــت لِمســـاعدة مفوض َّيـــة الالجئـــن
عـــى تصـــ ُّور الصنـــدوق وإطالقـــهّ ،أن بـــن يـــدي املبـــادرة وقـــد مكنـــت هـــذه األمـــوال مفوض َّيـــة الالجئـــن مـــن
ٍّ
«حـــل يعالـــج ثغـــرة التمويـــل يف دعـــم الربامـــج والســـكان الذيـــن اعتيـــ َد إغفالهـــم .وقـــد
خـــره مـــن
مـــا ُي َ
رجـــى ُ
3
مفوض َّيـــة الالجئـــن».
عــزَّزت ِم َن ــح ال ــزكاة أم ــوال املعون ــة النقدي ــة الت ــي تبذله ــا
مفوض َّيـــة الالجئـــن ،وزودت ّ
املنظمـــة مبـــالٍ ملعالجـــة
التمويل اإلسالمي والدول غري املو ِّقعة
النقـــص املزمـــن يف متويـــل برامـــج املعونـــة اإلنســـانية
ـا محتم ـ ً
أخ ـ ُـذ مفوض َّي ــة الالجئ ــن بال ــزكاة ح ـ ًّ
ـا ه ــو م ــن التـــي تقـــام لالجئـــن الذيـــن ســـوادهم األعظـــم مـــن
الوجه ــة النظر َّي ــة قاص ــدٌ إىل ِّ
كل املس ــلمني يف الع ــامل ،إال أن املســـلمني ،كالالجئـــن األفغان ِّيـــن واليمن ِّيـــن والروهنغ ِّيـــن
َـــح املانحـــون ،فلهـــم ْأن ينتقـــوا
صدوق ــه م ــن الوجه ــة العمل َّي ــة ق ــدَّ َم أمري ــن ع ــى غ ِريه ــا :يف بنغالديـــش .فحـــن َين ُ
بنـــا َء الدعـــم وإقامـــ َة املشـــاركة مـــع الـــدول الغن ّيـــة غـــر الفئ ــة الس ــكانية الت ــي يري ــدون أن تذه ــب أمواله ــم إليه ــا،
املو ِّقع ــة ،وال س ــيام إندونيس ــيا وتركي ــا ودول م ــن الخلي ــج .وذلــك بقامئ ـ ٍة منســدل ٍة يــرد فيهــا «أشــدُّ األمكنــة احتياج ـاً»
ـات َت ْج َم ُعه ــا جنس ـ ّية مع ّين ــة يف بل ــدان مع ّين ــة .ويف
ـــم يف الـــزكاة والتمويـــل اإلســـامي وثـــروة م ــع فئ ـ ٍ
وكثـــراً مـــا ُيتك َّل ُ
الـــرق األوســـط معـــاً يف مـــا تصـــدره مفوض َّيـــة الالجئـــن َســـنَة إطـــاق الصنـــدوق ،ازداد مبلـــغ اســـتجابة مفوض َّيـــة
ـل ع ــى َم ْي ــلِ ّ
م ــن البي ــان ،وه ــذا دلي ـ ٌ
املنظم ــة إىل القص ــد الالجئـــن لالجئـــي الروهنغيـــا يف بنغالديـــش بنحـــو 22
َـــح
إىل ه ــذه املس ــائل الث ــاث جملــ ًة .وق ــد َّ
رصح ــت مفوض َّي ــة مليـــون دوالر مـــن أمـــوال الـــزكاة .وهكـــذا أفـــادت ِمن ُ
ـل ال ــدول غ ــر املو ِّقع ــة األع ـ َ
بـــأن قيمـــة الـــزكاة املحتملـــة «يســـرة يف ســـياق األفــراد والحكوم ــات داخ ـ َ
الالجئـــن ّ
ـال
ث ــروة تبل ــغ ترلي ــون دوال ٍر وس ــبعة أعش ــار الرتلي ــون ( )1.7التـــي مدارهـــا الحاميـــة يف برامـــج املفوض َّيـــة ،مـــع متكـــن
لـــدى ذوي القيمـــة الصافيـــة العاليـــة يف الـــرق األوســـط ،املواطن ــن يف ه ــذه ال ــدول م ــن اإلس ــهام يف م ــا يب ــذل م ــن
وغـــر تلـــك ،أصـــول تبلـــغ قيمتهـــا ترليونـــا دوال ٍر ونصـــف الجه ــد للمعون ــة اإلنس ــانية ،ول ــو ظ ـ َّ
ـل اإلص ــاح القان ــو ّين
خـــارج جـــداول أعـــال
الرتليـــون ( )2.5يف العـــامل ميلكهـــا أهـــل صناعـــة التمويـــل الشـــامل يف حاميـــة الالجئـــن
َ
ـم عُ ِمــ َد إىل إع ــادة إط ــاق مب ــادرة ال ــزكاة حكوماتهـــم.
اإلس ــامي» 4.ث ـ ّ
يف ديب باعتباره ــا «عاصم ــة االقتص ــاد اإلس ــامي» ،وأوض ــح
رئيـــس مشـــاركات القطـــاع الخـــاص يف منطقـــة الـــرق مزيدٌ من التبعات
األوســـط وشـــا ّيل إفريقيـــا مـــن مفوض َّيـــة الالجئـــن ّأن ولقـــد يكـــون لِـــ ِك َل َّ
املوجهـــة مـــن
الض َب ْ
ـــن مـــن املِنَـــح َّ
الصنـــدوق قـــد ُأ ِعيـــ َد صوغـــه «ليتطـــ َّور فيصـــر إىل بنيـــة هـــذه الـــدول غـــر املو ِّقعـــة التـــي ســـوادها األعظـــم مـــن
ـح فردي ــة يس ــرة تق ــوم ع ــى ال ــزكاة
تتحســـن بهـــا مناشـــدة صناعـــة التمويـــل اإلســـامي يف املس ــلمني –وه ــي من ـ ٌ
َّ
5
العـــامل».
خاص ـ ٌـة أو
ـح كب ــرة ّ
وغ ِريه ــا م ــن األح ــكام اإلس ــامية ،ومن ـ ٌ
حكوم ّيـــة– لقـــد يكـــون لِـــ ِك َل َّ
ٌ
تبعـــات نطاقهـــا
ـــن
الض َب ْ
املوجهـــة هـــذه ُتـــ ْؤ ِت أوســـع يف حاميـــة الالجئـــن تســـتحق التأ ُّمـــل.
وأخـــذت إســـراتيجية َج ْمـــع املـــال َّ
ـــع فيـــه مثانيـــة
ُأ ُك َلهـــا .ففـــي ســـنة الصنـــدوق األوىلُ ،ج ِم َ
وثالثـــون مليـــون دوالر وعُ ْ
ـــع مـــال الـــزكاة ورصفـــه ،يجـــب عـــى
ـــر املليـــون ( ،)38.1عـــى ّأن فمـــن حيـــث َج ْم ِ
منهـــا  35مليـــون دوالر جـــاءت مـــن مانـــح واحـــد فقـــط :مفوض َّيـــة الالجئـــن أن تستمســـك بثالثـــة مبـــادئ رئيســـة
س ــعادة الش ــيخ ث ــاين ب ــن عب ــد الل ــه آل ث ــاين م ــن قط ــر ،ع ــى م ــا ه ــو منص ــوص علي ــه يف سلس ــلة م ــن الفت ــاوى،7
لقـــب املنـــارص البـــارز وكله ــا له ــا َو ْق ــع يف أع ــال ّ
املنظم ــة .أواله ــا :أ ّن ــه يج ــب
وقـــد أعطتـــه مفوض َّيـــة الالجئـــن
َ
أصنـــاف مثانيـــة لهـــا حـــقٌّ يف
له ــا بعــ َد بضع ــة أش ــهر فق ــط م ــن منح ــه ذل ــك املبل ــغ .أن يـــرف مـــال الـــزكاة إىل
ٍ
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ذل ــك بحس ــب اآلي ــة ( )60/9م ــن الق ــرآن –منه ــا الفقــراء
واملســـاكني والغارمـــون وابـــن الســـبيل– وأكـــر الفتـــاوى
عـــى وجـــوب أن يكـــون املـــروف إليهـــم مـــال الـــزكاة
املهجري ــن يف جمي ــع
م ــن املس ــلمني .وإذ ق ــد كان  %60م ــن َّ
نواح ــي الع ــامل مس ــتح ِّقني الي ــو َم مل ــال ال ــزكاة ،وم ــع ذل ــك،
تغيـــر يف أعـــال
فمـــن املســـتبعد أن يكـــون مـــن ذلـــك
ٌ
مفوض َّيـــة الالجئـــن يف املســـتقبل القريـــب.
ص ُف  %100مـــن مـــال الـــزكاة إىل
والثانيـــة :أنـــه يجـــب َ ْ
ُ
ـع من ــه يش ٌء لألج ــور
األرس املس ــتحقة ل ــه م ــن غ ــر أن ُيقت ََط ـ َ
أو الرســـوم يف إدارة برامـــج توزيعـــه ،فـــا بـــدَّ مـــن إيفـــاء
ه ــذه األج ــور والرس ــوم مبص ــادر متوي ــلٍ أخ ــرى .وال يج ــوز
ملفوض َّي ــة الالجئ ــن أن ت ــو ِّزع البضائ ــع عوضــاً م ــن النق ــد
وأن تدف ــع مث ــن َخزْنه ــا ونقله ــا م ــن م ــال ال ــزكاة إال حي ـ ُ
ـث
تزي ــد الحاج ــة إىل املعون ــة العيني ــة ع ــى الحاج ــة إىل النق ــد
أو حي ـ ُ
ـث يك ــون توزي ــع العمل ــة الصعب ــة غ ــر مس ــتطاع.
ّ
للمنظم ــة م ــن أن تس ــدَّ كلفــ َة أعاملِه ــا املعت ــاد َة
ف ــا ب ــدّ
الثابتـــ َة التـــي نســـبتها  %7مبصـــادر متويـــل أخـــرى ،مـــع
ـات مال ّي ــة يف مش ــاريع يف أمكن ــة
احت ــال ه ــذا األم ــر تبع ـ ٍ
أخ ــرى.
الثالثـــة :أنـــه لضـــان أن تـــرف مفوض َّيـــة الالجئـــن َّ
كل
ـع
ِق ـ ْر ٍش م ــن م ــال ال ــزكاة إىل املس ــتح ِّقني ل ــه مب ــارشةُ ،يتو َّق ـ ُ
منهـــا يف أكـــر األحيـــان أن تـــو ّزع هـــذا املـــال بربامـــج
املعونـــة النقديـــة .وإذ قـــد ســـ َّوقت مفوض َّيـــة الالجئـــن
لهـــذه الربامـــج بقولهـــا إنهـــا طريقـــة رئيســـة إىل ضـــان
«الدع ــم الكري ــم» لالجئ ــن ،فق ــد ق ـ َّوت الحاج ــة إىل اإلب ــاغ
ا ُملد َّق ــق ب ـ ّ
ـأن م ــال ال ــزكاة مل ي ــرف إال إىل املس ــتح ِّقني ل ــه
قـــ َّوت تحـــ ُّرك ّ
خطـــط َر ْصـــ ٍد شـــامل ٍة أكـــر
املنظمـــة نحـــو
ِ
إث ــار ًة الخت ــاف اآلراء فيه ــا ،كتف ـ ُّرس قزحي ــة الع ــن (بصم ــة
الع ــن) .فآل َّيت ــا التوزي ــع واملحاس ــبة اللت ــان تصاحب ــان م ــال
ـم ،كأك ــر املن ــح الت ــي ت ــرد ع ــى ّ
املنظم ــة،
ال ــزكاة ،م ــن ث ـ َّ
له ــا وق ــع مع ـ ّـن وملم ــوس ع ــى امل ــروف إليه ــم م ــال
ال ــزكاة وع ــى أن ــواع أع ــال املفوض َّي ــة.
هــذا ،ويثــر تس ـ ُّلم مــال التمويــل اإلنســا ّين الواســع النطــاق
م ــن دولٍ غ ــر مو ِّقع ــة جمل ـ ًة م ــن األس ــئلة املختلف ــة .فق ــد
ـح س ــعادة الش ــيخ ث ــاين ب ــن عب ــد الل ــه آل ث ــاين م ــن
من ـ َ
قط ــر مفوض َّيــ َة الالجئ ــن أعظ ــم منح ــة وردت عليه ــا م ــن
مانـــح فـــر ٍد ،مـــع ذلـــك مـــا صدَّ قـــت قطـــر اتفاقيـــة عـــام
ٍ
 1951وال بروتوكوله ــا لع ــام  .1967ف ــا التّبع ــات يف أع ــال
املن ــارصة الت ــي تجريه ــا مفوض َّي ــة الالجئ ــن يف قط ــر بع ــد
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أن منحه ــا أف ـرادٌ م ــن أرسة آل ث ــاين الحاكم ــة ه ــذه األم ــوال
الكث ــرة؟ وقري ــب م ــن ذل ــكّ ،أن مفوض َّي ــة الالجئ ــن ب ّين ــت
عزمهـــا عـــى القصـــد إىل اململكـــة العربيـــة الســـعودية
أعظـــم الـــدول
وإندونيســـيا وتركيـــا ،ثـــاث دول تعدُّ هـــا
َ
احتـــاالً لـــرف مـــال الـــزكاة يف العـــامل اإلســـامي .ثـــم
ّ
إن اململكـــة العربيـــة الســـعودية وإندونيســـيا ليســـتا مـــن
ال ــدول املو ِّقع ــة يف اتفاقي ــة ع ــام  ،1951فكي ــف ُيحــ َّول م ــا
تعمل ــه مفوض َّي ــة الالجئ ــن م ــن اس ــتجالب الرض ــا يف امل ــال
م ــن أه ــل األع ــال والسياس ــيني البارزي ــن يف ه ــذه ال ــدول
إىل نف ــوذ أق ــل يف املحادث ــات الدائ ــرة ح ــول تعزي ــز حامي ــة
الالجئ ــن يف موضعه ــا األص ــي؟
وأيضــاً فك ــا ح ــال ِّ
كل متوي ــل م ــن املانح ــن ترتب ــط من ــح
ال ــدول غ ــر املو ِّقع ــة بأولوي ــة السياس ــة واالقتص ــاد عنده ــا.
ـــع
وأَحـــدُ أمثلـــة ذلـــك :ديب التـــي هـــي اليـــو َم أكـــر ُم َج ِّم ٍ
ألعـــال املعونـــة اإلنســـانية يف العـــامل ،وذلـــك لســـببني،
األول املدين ــة العاملي ــة للخدم ــات اإلنس ــانية يف ديب ،والث ــاين
مبـــادرات محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم العامليـــة .فقـــد
دع ــم البل ــد جه ــداً عظي ـ ً
ـا ُيبــ َذ ُل للمعون ــة اإلنس ــانية يف
اليم ــن –ال ــذي تح ــره البل ــد أيضــاً– ،وم ــا دعم ــت ب ــه
إِع ــاد ُة بن ــاء البني ــة التحتي ــة يف م ــواين اليم ــن .ع ــى ّأن كال َم
حـ ّ
ـح إذ يقولــون ّ
إن بعـ َ
ـم إيجــاد
ـكام ديب واضـ ٌ
ـض هــذا الدَّ عـ ِ
ّ
حـــب
مذهـــب
مـــن
ـــه
ن
وإ
ـــن،
ي
لإلمارات
الســـوق
يف
فـــرص
ِّ
ِّ
ِ
ـــب بـــه
الخـــر لإلنســـان منقـــا ٍد لحاجـــات الســـوق ،و ُيط َل ُ
ـح ّأن ال ــدول غ ــر
عالنيــ ًة َض ـ َـا ُن عائــ ِد االس ــتثامر .فصحي ـ ٌ
املو ِّقع ــة تش ــيد به ــا هيئ ــات كمفوض َّي ــة الالجئ ــن ومنظم ــة
األمـــم املتحـــدة للطفولـــة (اليونيســـيف) ومكتـــب األمـــم
املتح ــدة لتنس ــيق الش ــؤون اإلنس ــانية ،وذل ــك لســ ِّد ه ــذه
النقـــص يف التمويـــل (وال ســـ ّيام يف أعـــال اإلغاثـــة
الـــدول
َ
املتطاول ــة يف البل ــدان الت ــي يك ــون س ــوادها األعظ ــم م ــن
ـح أيضــاً ّأن املش ــاركات ا ُملقا َم ــة يف
املس ــلمني) ،ولك ــن صحي ـ ٌ
الواق ــع تخاط ــر بتوري ــط ه ــذه الجه ــات الفاعل ــة املتعــدِّدة
األطـــراف يف أعـــال معينـــة مـــن الهندســـة االجتامعيـــة
والسياس ــية الت ــي تح ــاول دول الخلي ــج تحقيقه ــا بالقص ــد
إىل املعونـــة اإلنســـانية.
ق ــد تظ ـ ُّ
ـل ال ــدول غ ــر املو ِّقع ــة راغبــ ًة ع ــن إدراج نفس ــها
يف نظ ــام الالجئ ــن ال ــدويل بتصدي ــق اتفاقي ــة ع ــام ،1951
ـــم مـــن حيـــث هـــي مانحـــة
ولكـــن شـــأنها ال يـــزال َي ْع ُظ ُ
و«مس ــتثمرة» ومواطنوه ــا ال يزال ــون ُيد َعــ ْو َن أك ــر فأك ــر
إىل لتحم ــل مس ــؤول َّيتهم يف أع ــال َ
ـر
الخ ـ ْـر .ع ــى ّأن التأث ـ َ
ـازم للتَّموي ــل .ولي ــس ه ــذا بجديــ ٍد يف تاري ــخ التنمي ــة
مـ ٌ
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واملعون ــة اإلنس ــانية ،ويس ــتمر وقوع ــه يف ج ــداولِ أع ــالٍ
اليـــو َم ال حـــر لهـــا يف حاميـــة الالجئـــن ،كاملبـــادرات
التـــي مي ِّولهـــا االتحـــاد األور ّيب يف جميـــع نواحـــي إفريقيـــا،
املوجه ــة يف أكرثه ــا إىل معالج ــة م ــا يق ــع يف أولو ّي ــة كتل ــة
َّ
اال ِّتح ــاد م ــن أم ــر تدب ــر الهج ــرة .وم ــع النظ ــر يف كيفي ــة
تأثـــر الـــدول املو ِّقعـــة وغـــر املو ِّقعـــة بعضهـــا يف بعـــض
ويف مفوض َّي ــة الالجئ ــن ،بالقوان ــن واملعاي ــر واألفع ــال ،ق ــد
تس ـ ِّوغ ه ــذه الرواب ــط املالي ــة ووج ــوه االعت ــاد املتب ــادل يف
ـق.
امل ــال مزيــ َد تح ُّق ـ ٍ
جورجيا كول Georgia.cole@ed.ac.uk

ٌ
زميلة مستشار ٌة ،يف كلية العلوم االجتامعية والسياسية ،بجامعة
أ ِد ْن َبة
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ِلقا ُء َق َضا ِء بنغالديش ا ِّتفاق ّي َة الالجئني لعام 1951

إم َسن ِْجيب حسني

صحيح ّأن بنغالديش ما صدَّ قت اتفاقية الالجئني لعام  ،1951ولكنّ يشري عددٌ من األحكام القانونية
ٌ
األخرية إىل احرت ٍام لعنارص أحكام االتفاقية.

ـــم يف أمـــر اتفاقيـــة الالجئـــن لعـــام  1951يف االتفاقيـــة أم دخـــل فيهـــا أم صدّ قهـــا أم مل يفعـــل
إذا ُت ُك ِّل َ
1
وتطبيقه ــا يف بنغالدي ــش ع ــى س ــياق ح ــال الالجئ ــن شـــيئاً مـــن ذلـــك».
الروهنغ ِّيـــن ،فمعظـــم مـــا ســـيجيئ يف الـــكالم هـــو
مـــن َق ِبيـــل مـــا يـــي« :مـــا صدَّ قـــت بنغالديـــش ويف س ــنة  ،2007اع ـ َ
ـرف رفي ــق بدخول ــه بنغالدي ــش ع ــى
ا ِّتفاقيــ َة الالجئ ــن لع ــام  1951وال بروتوكولَه ــا [ .»]...وجــ ٍه غ ــر قان ــوين؛ فاع ُت ِق ـ َ
ـل واب ُتــ ِد ئ باإلج ــراءات علي ــه.
بالح ْب ــس خم ــس
نعـــم ،هـــذا القـــول دقيـــق مـــن الوجهـــة الواقعيـــة ،وق ــد أقــ َّر رفي ــق بذنب ــه ُ
ـم علي ــه َ
وح ِك ـ َ
ـــو مـــن إطـــا ِر ســـنني مبوجـــب املـــادة  14مـــن قانـــون األجانـــب لعـــام
إال أ ّنـــه ال يعنـــي أن بنغالديـــش ِخ ْل ٌ
الح ْبـــس
ـم الالجئ ــن وحاميته ــم .وس ــيأيت  .1946وفـــوق ذلـــك أمـــر القـــايض ســـلطات َ
عم ــلٍ ُم َّ
وجــ ٍه إىل َد ْع ـ ِ
بعـــدُ النظـــر يف املحكمـــة العليـــا يف بنغالديـــش مـــن بإعادت ــه إىل ميامن ــار بع ــد أن يق ــي عقوبت ــه .ويف س ــنة
ـاس رفعت ــه وح ــدة بح ــوث تح ـ ُّركات
حي ــث بروزه ــا كيانــاً يحتم ــل أن يك ــون ق ــادراً ع ــى  ،2016رد اً ع ــى الت ـ ٍ
ـــم حقـــوق الالجئـــن مـــن أمثـــال الروهنغ ِّيـــن .الالجئـــن واملهاجريـــن (Refugee and Migratory
َد ْع ِ
ـــب إىل الدولـــة
ُ ،)Movements Research Unitط ِل َ
ُ
أتـــم
يف أيار/مايـــو مـــن ســـنة  ،2017أصـــدرت محكمـــة
بيـــان ســـبب بقـــاء رفيـــق قابعـــاً يف الســـجن وقـــد َّ
الطعـــون العليـــا يف املحكمـــة العليـــا ببنغالديـــش عقوبتـــه البالغـــة خمـــس ســـنني يف أيار/مايـــو  .2012ويف
ً
خـــاص  .وعنـــد النظـــر يف أهميـــة  31م ــن أيار/ماي ــو  ،2017بع ــد ث ــاث جلس ــات اس ــتامع
حكـــا ذا شـــأنٍ
ّ
ـــجن
س
قـــد
رفيـــق
أن
العليـــا
املحكمـــة
رأت
بتاممهـــا،
بـــإم
يتعلـــق
فيـــا
القرسيـــة
اإلعـــادة
عـــدم
مبـــدأ
ُ ِ
ٌ
محجـــوز مـــد ًة مـــن دون ســـلطة قانونيـــة منـــذ انقضـــاء مـــدة َح ْبســـه.
روهنغـــي
الجـــئ
وهـــو
رفيـــق،
دي
ّ
طويل ــة بع ــد إمتام ــه عقوب ــة الس ــجن الرس ــمية ،رأت وأيضـــاً أَ َمـــ َر ِت الدولـــة باإلفـــراج عنـــه فـــوراً وإيصالـــه
املحكمـــة العليـــا ّ
أن اتفاقيـــة الالجئـــن لعـــام  1951إىل وحـــدة بحـــوث تحـــ ُّركات الالجئـــن واملهاجريـــن،
«أصبحـــت جـــزء اً
ستنس ــق م ــع مفوض َّي ــة الالجئ ــن إلي ــواء رفي ــق يف
ـي
ـ
الت
العـــريف
الـــدويل
القانـــون
مـــن
ِّ
ً
ّ
ال ــذي يل ــزم ّ
ا
ي
ـم
ـ
رس
ـ
بل
ـع
ـ
ق
أو
ـواء
ـ
س
ـامل،
ـ
الع
دول
كل
مخيـــم لالجئـــن يف ُك ْكـــس بـــازار.
ـدٌ
ّ
ٍ
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وصـــدرت أحـــكام مامثلـــة ملـــا تقـــدَّ م يف ســـنة 2013
وســـنة  .2015ففـــي ســـنة  ،2015أمـــرت املحكمـــة
باإلفـــراج عـــن خمســـة الجئـــن روهنغ ِّيـــن (كانـــوا
يحملـــون بطاقـــات تثبـــت الجئ َّيتهـــم صـــادرة عـــن
مفوض َّيـــة الالجئـــن) إلعادتهـــم إىل مخيـــم كوتوبا ُلنـــغ
لالجئـــن حيـــث كانـــوا يعيشـــون مـــن قبـــل .عـــى ّ
أن
الحكـــم الصـــادر ســـنة  2015ال يشـــر إىل مبـــدأ عـــدم
اإلعـــادة القرسيـــة مـــع أ ّنـــه يف األصـــل املبـــدأ الـــذي
الح ْكـــم.
أيدتـــه املحكمـــة العليـــا يف طريقهـــا إىل إصـــدار ُ
ـــم الصـــادر ســـنة
ومـــا هـــو جديـــر أن يقـــارن ُ
الح ْك ُ
 2015والحكـــم الصـــادر ســـنة  2017يف شـــأن رفيـــق.
فع ــى عك ــس م ــا حص ــل لالجئ ــن الروهنغ ِّي ــن الخمس ــة
ســـنة  ،2015مل ُي َعـــدْ رفيـــق إىل ميامنـــار بعـــد إخـــاء
ســـبيله مـــع أ ّنـــه ليـــس بـــن يديـــه بطاقـــة الالجـــئ.
وأقـــ َّرت املحكمـــة العليـــا بـــأن رفيـــق مـــن املحتمـــل
أن «يتعـــرض لالضطهـــاد أو التعذيـــب» وأن حياتـــه قـــد
تكـــون مع َّرضـــة للـــزوال إذا ُأعيـــ َد إىل ميامنـــار .وقـــد
ع َّللـــت قرارهـــا باإلشـــارة إىل ّ
أن بنغالديـــش مـــن الـــدول
املوقع ــة يف اتفاقي ــة ع ــام  1987ملناهض ــة التعذي ــب الت ــي
تن ــص ع ــى أن ــه ال يج ــوز لل ــدول األط ــراف أن «تط ــرد أو
ُت ِعيـــد (واملعنـــى أن « ُت ِعيـــد قـــراً») أو ُتســـ ِّلم أيّ فـــر ٍد
إىل دولـــ ٍة أخـــرى فيهـــا أســـباب حقيقيـــة تدعـــوا إىل
االعتقـــاد بوجـــود خطـــر ُيع ِّرضـــه لخطـــر التعذيـــب»2.

القانــون الدو ّيل واملح ّ
يل

يشـــر دســـتور جمهوريـــة بنغالديـــش الشـــعبية إىل
القانـــون الـــدويل م ّرتـــن .أوالهـــا ّ
تنـــص
أن املـــادة 25
ُّ
(يف مع ــرض ال ــكالم ع ــى املب ــادئ األساس ــية غ ــر القابل ــة
للتنفيـــذ قضائ ّيـــاً لسياســـة الدولـــة يف الدســـتور) عـــى
مـــا يـــي:
ـــوم الدولـــة يف عالقاتهـــا الدوليـــة عـــى مبـــادئ
َت ُق ُ
احـــرام الســـيادة الوطنيـــة واملســـاواة ،وعـــدم التدخـــل
يف الشـــؤون الداخليـــة يف الـــدول األخـــرى ،والتســـوية
الس ــلمية للنزاع ــات الدولي ــة ،واح ــرام القان ــون ال ــدويل
واملبـــادئ املنصـــوص عليهـــا يف ميثـــاق األمـــم املتحـــدة،
[…].
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تنـــص املـــادة  )2(7بوضـــوح عـــى ّ
أن
ملناقشـــتها .ولكـــن
ّ
الدس ــتور ه ــو «القان ــون األع ــى يف الجمهوري ــة» ،وه ــو
ثـــم يبطـــل ّ ً
الوطنـــي والـــدو ّيل ؛
كل مـــن القانـــون
مـــن َّ
ّ
فم ــع م ــرور الزم ــن ،عــزَّزت الس ــوابق القضائي ــة فك ــر َة
ـارض ف ـ ّ
أ ّن ــه إذا ح ــدث تع ـ ٌ
ـب
ـي ُيغ َّل ـ ُ
ـإن القان ــون الوطن ـ ّ
ـاج إىل إدم ــاج املعاه ــدات
ع ــى القان ــون ال ــدو ّيل  3 .و ُيح َت ـ ُ
الدولي ــة يف الترشي ــع املح ـ ّ
ـي ببنغالدي ــش قب ـ َ
ـل أن تصب ــح
َ
بـــان هـــذا التفســـر يف
قابلـــة للتنفيـــذ قانونـــاً .وقـــد
عـــد ٍد مـــن األحـــكام ،منهـــا يف قضيـــة حســـن محمـــد
إرشـــاد ضـــدّ بنغالديـــش حيـــث رأت دائـــرة االســـتئناف
ـح ] ّ
أن معاي ــر حق ــوق
يف املحكم ــة العلي ــا أ ّن ــه[« :صحي ـ ٌ
اإلنســـان العامليـــة ،ســـواء وردت يف اإلعـــان العاملـــي أو
يف العهـــود ،ليســـت قابلـــة للتنفيـــذ رأســـاً يف املحاكـــم
الوطنيـــة ،ولكـــنّ أحكامهـــا إذا ُأد ِم َجـــت يف القانـــون
4
املحـــي ،صـــارت قابلـــة اإلنفـــاذ يف املحاكـــم الوطنيـــة».
وإذ قـــد انتفـــى ّ
كل حكـــم دســـتوري ُيصـــ ِّور بوضـــوح
العـــ ْر ِف » يف النظـــام القانـــوين
حالـــة «القانـــون الـــدويل ُ
ببنغالديـــش ،يظـــل املبـــدأ املقبـــول عمومـــاً ّ
أن القانـــون
ـــرف ُملـــ ِزم مـــا دام ال ُيعـــا ِرض القانـــون
الـــدويل ُ
الع ِ
ّ
املحـــي  .ولـــذا كان يف الحـــاالت التـــي ُيـــرَك فيهـــا
للمحاكـــم الخيـــار بـــن إنفـــاذ قانـــون محـــي أو إنفـــاذ
قانـــون دو ّيل عُ ـــ ْر ِف يف شـــأن موضـــوع معـــن ،اتجـــاه
ّ
الداخـــي .
ســـائد ببنغالديـــش وهـــو التـــزام القانـــون
ومـــن الـــروريّ اعتبـــار الســـياق املتقـــ ِّد م ال ِّذ ْكـــر
عنـــد َن ْقـــ ِد لقـــا ِء قضـــا ِء بنغالديـــش اتفاقيـــ َة الالجئـــن
لعـــام  .1951هـــذا مـــن جهـــة ،ومـــن جهـــة أخـــرى،
مـــا صدَّ قـــت بنغالديـــش اتفاقيـــ َة الالجئـــن لعـــام 1951
وال بروتوكولَهـــا ،وليـــس فيهـــا قوانـــن وطنيـــة تعالـــج
ٌ
ثـــم ّ
مأمـــورة يف
إن بنغالديـــش
مســـائل الالجئـــن.
ّ
الدســـتور باحـــرام القانـــون الـــدو ّيل ومبـــادئ ميثـــاق
الحج ــة املقنع ــة القائل ــة ب ــأن
األم ــم املتح ــدة .يف ض ــوء ّ
مب ــدأ ع ــدم اإلع ــادة القرسي ــة أصب ــح اآلن قاع ــدة م ــن
العـــ ْر ِف  ،ليـــس ُيســـتغ َرب أن
قواعـــد القانـــون الـــدويل ُ
تلتز َمـــه املحكمـــة العليـــا يف بنغالديـــش ،النتفـــا ِء قانـــونٍ
ٍّ
داخـــي ُيعا ِرضـــه.

غالـــت املحكمـــة العليـــا إذ أشـــارت إىل اتفاقيـــة
فهـــل
ِ
ويتب ــع ذل ــك امل ــادة  145أ الت ــي تحك ــم اعت ــاد وتدوي ــن الالجئـــن لعـــام  1951بأكملهـــا عـــى أنهـــا قانـــون دو ّيل
املعاهـــدات الدوليـــة يف القانـــون املحـــي،
وتنـــص عـــر ّيف ؟ مـــن املســـتبعد أن يكـــون هـــذا املوقـــف الـــذي
ُّ
عـــى أن يضـــع الرئيـــس املعاهـــدة بـــن يـــدي الربملـــان وقفـــت فيـــه املحكمـــة العليـــا خطـــأً عـــن َســـ ْه ٍو ؛ ذلـــك

نرشة الهجرة القرسية 67

الدول غري املوقِّعة ونظام الالجئني الدويل

متوز/يوليو آب/أوغسطس 2021

61

www.fmreview.org/ar/issue67

ّ
ـوح ع ــى
أن الحك ــم الص ــادر س ــنة  2017ين ــص بوض ـ ٍ
أن بنغالدي ــش م ــا صدَّ ق ــت رس ــمياً
ـح ّ
م ــا ي ــي« :صحي ـ ٌ
ٌ
زميل يف دراسات ما بعد الدكتوراه ،يف جامعة أوسلو6
جميـــع الالجئـــن
اتفاقيـــة وضـــع الالجئـــن ،ولكـــن
َ
دول
إىل
العـــامل
دول
وطالبـــي اللجـــوء مـــن عـــرات
Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) v .1
أخـــرى ُن ِظ َم ْ
ـــت أحوا ُلهـــم بهـــذه االتفاقيـــة ومبوجبهـــا Government of Bangladesh, Writ petition no. 10504 of 2016, Bangladesh:
أكـــر مـــن ســـتّني ( )60ســـنة .وقـــد صـــارت هـــذه Supreme Court, 31 May 2017
َ
(وحدة بحوث تح ُّركات الالجئني واملهاجرين ض ّد حكومة بنغالديش)
ً
ف
ر
ـ
ـ
الع
ـدويل
ـ
ال
ـون
ـ
القان
ـن
ـ
م
ا
ـزء
ـ
ج
م
ـو
ـ
الي
ـة
ـ
االتفاقي
َ
ُ
ْ ِ www.refworld.org/cases,BAN_SC,5d7f623e4.html
5
[.»]...
 .2املادة )1(3

إم َسن ِْجيب حسني sanjeeb.hossain@exeter.oxon.org
@SanjeebHossain

ّ
إن لقـــا َء قضـــاء بنغالديـــش اتفاق ّيـــ َة الالجئـــن لعـــام
 1951يف قضي ــة إم دي رفي ــق جدي ـ ٌـر أن ُيذ َكــ َر ؛ ألن ــه
ُي ْظهـــ ُر املحكمـــة العليـــا مـــن حيـــث هـــي كيـــان ال
شـ ّ
ـك ّ
أن في ــه قــ ّوة ع ــى إعان ــة الالجئ ــن وحاميته ــم.
ولكـــن مـــع ذلـــكُ ،ر َّبـــا ينبغـــي أن يحـــذر بعـــض
الحـــذر مـــن تصنيـــف املحكمـــة العليـــا الشـــديد
التفاقيـــة الالجئـــن لعـــام  1951عـــى أنهـــا «قانـــون
دويل عـــريف» ،وال ســـ َّيام المتنـــاع بنغالديـــش مـــن
تصديـــق اتفاقيـــة الالجئـــن مـــع أ ّنهـــا بلـــدٌ ُم ِض ٌ
يـــف
ِ
لالجئـــنَ
رئيـــس .
ٌ

bit.ly/Conv-Against-Torture
Karim B and Theunissen T (2012) ‘Bangladesh’ in Dinah Shelton .3
(Ed) International Law and Domestic Legal Systems: Incorporation,
Transformation, and Persuasion, Oxford University Press
(بنغالديش)
BLD (AD) (2001) 69 21 .4
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:ildc/476bd00.case.1/law-ildc476bd00
Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) v .5
Government of Bangladesh, Writ petition no. 10504 of 2016, Bangladesh:
Supreme Court, 31 May 2017
(وحدة بحوث تح ُّركات الالجئني واملهاجرين ض ّد حكومة بنغالديش)
www.refworld.org/cases,BAN_SC,5d7f623e4.html
َ
البحث مَرشوعٌ اسمه أَ َس ْيل ( ،)ASILEوهو مرشوعٌ ورد عليه ٌ
مال من
َ .6دع ََم هذا
برنامج البحث واالبتكار الذي يتبع برنامج االتحاد األورويبُ :أ ُفق  ،2020وذلك باتِّفاق ّي ِة
منح ٍة هذه أرقامها (.)870787

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

وضع ِح ْل ٌف من الفاعلني يف املجتمع املدين إسرتاتيجيات ف ّعال ًة للعمل مع الحكومة التايلندية عىل تهيئة
َ
أفضل لالجئني.
سياسات
ٍ
مل تعــطِ تايلنــد الالجئــن قـ ّ
ـط برصاحـ ٍة ح ّقـاً قانونيـاً يف اإلقامــة
فيهــا ،مــع أنهــا ُت ِض ُ
يــف الالجئــن منــذ عقــود مــن الســنني.
وقــد ُأ ِجي ـ َز لالجئــن الذيــن َق ِد ُمــوا تايلنــد بأعــداد كثــرة مــن
البلــدان املجــاورة –كالالجئــن الفيتنام ّيــن والكمبود ّيــن يف
الســبعينيات ،أو الالجئــن البورم ِّيــن أو امليامنار ِّيــن منــذ أواخــر
ــم
الســبعينيات والثامنينيــات– ُأ ِجيــ َز لهــم أن يبقــوا ُ
بح ْك ِ
الواقــع ،بــرط أن يظ ّلــوا يف مخيــات مغلقــة ُقــ ْر َب حــدود
البلــد التــي فــ ُّروا منهــا .ومــع ذلــك ،مــا كان لهــم يشء مــن
حقــوق اإلنســان األخــرى املعطــاة لهــم مبوجــب اتفاقيــات
أخــرى ال تعــد وال تحــى (كالعهــد الــدو ّيل الخــاص بالحقــوق
االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة وأخــوه العهــد الــدويل
الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية ،اللــذان دخلــت فيهــا
تايلنــد يف تســعينيات القــرن العرشيــن) .ومــن زمــن بعيــد،

مل يكــن لالجئــن مــن عــرات مــن الجنســيات األخــرى أيّ
وســيل ٍة إىل تنظيــم أوضاعهــم أو إىل َم ْك ِثهــم يف تايلنــد َم ْكثــاً
ــم الواقــع .وقــد حصــل كثــر منهــم عــى
قانون ّيــاً ،ولــو ُ
بح ْك ِ
ِسـ َمة دخــول (تأشــرة) ســياحية قصــرة األمــد عنــد وصولهــم،
ولكــن مل يكــن لهــم خيــار آخــر ألن يبقــوا بقــا ًء قانوني ـاً بعــد
انقضــاء زمــن ِس ـ َمة الدخــول.
وطاملــا قاومــت حكومــة تايلنــد أن تصبــح طرفــاً يف اتفاقيــة
الالجئــن لعــام  ،1951ويف بعــض األحيــان أدخلــت تحفظــات
تســتبعد الالجئــن مــن الحقــوق املعطــاة لهــم مبوجــب صكــوك
حقــوق اإلنســان .بــل اعتــادت الحكومــة أن تســتجيب لوجــود
لح ْج ـ ِز َمــنْ قبــض
الالجئــن باتخــاذ إج ـراءات إنفــاذ متقطعــة َ
عليــه وهــو مقيــم يف البلــد بــا ســمة دخــول ،وسـ َّوغت هــذه
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ّ
منظمة أَ َس ْيلِم أَ ْكسِ س

املهاجرون قرساً «ناس ذوو حقوق  ...ليسوا محتاجني فقط».

ـي» –أي
األفعــال ب ِذ ْكــ ِر األمــن القومــي ،مــع ِق َّلــ ِة األد ّلــة التــي تؤ ِّيــد مــن شــأنها أن تســمح ملــن ُي َق ـ ُّر لــه أنــه «شــخص محمـ ّ
أنــه الجــئ يف الواقــع– أن يبقــى يف البلــد.
هــذا االرتبــاط.
ولكــن قبــل خمــس ســنني ،يف قمــة القــادة التــي عقــدت يف
أيلول/ســبتمرب  2016التــي انعقــد مــع انعقــاد قمــة األمــم
املتحــدة لالجئــن واملهاجريــن ،أخــذ رئيــس وزراء تايلنــد عــى
ـن الالجئــن و ُتقـ ِّوي إنفــاذ
نفســه إنشــاء آليــة مــن شــأنها أن ُتعـ ِّ
مبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة .وبتعبــر آخــر :إنشــاء ســبيلٍ
يجــ ِّوز لالجئــن البقــاء قانون ّيــاً يف البلــد ،مؤ ّقتــاً عــى األقــل.
وأيضــاً فقــد أخــذت الحكومــة عــى نفســها أن تنهــي َح ْجــ َز
األطفــال الالجئــن ،بــل يف ترشيــن الثاين/نوفمــر  ،2016رفضــت
ـى صومــا ٍّيل
محكمــة األحــداث واألرسة يف ِشـ َيانغ راي معاقبـ َة فتـ ً
الجــئ بوجــوده غــر القانــو ّين يف البلــد ،وحكمــت –حكــا مل
ٍ
يســبق إليــه يف املحاكــم التايلنديــة– بــأن لألطفــال الالجئــن
حــقُّ أن ُيح َمــوا وأن يصــدر لهــم قــرارات قضائيــة تقــدِّم
مصالحهــم يف األولو ّيــة.

عــى ّأن تقريــر الصفــة ُأ ِّخــ َر مــر ًة بعــد مــرة بآل ّيــة الغربلــة
الح َمــة التاجيــة
الوطنيــة ،وبعــض الســبب يف ذلــك جائحــة ُ
(كوڤيــد  .)19يضــاف إىل ذلــكّ ،أن معايــر آل ّيــة الغربلــة الوطنيــة
لتعيــن ا ُملؤهَّ لــن للحصــول عــى هــذه الصفــة رصاحـ ًة ال ُتوا ِفــقُ
املعايــر املقبولَــة دول ّيـاً يف صفــة الالجــئ ،فمعايــر اآلل ّيــة غامضــة
العبــارة يخــى بعــض املنارصيــن أن ُت ْســتَع َم َل للتم ُّلــص مــن
َ
ســاق ذلــك
التــزام تايلنــد بعــدم اإلعــادة القرسيــة .وإذ قــد
بعــض ال َّن ْقــ ِد ،فقــد استحســن َْت ّ
َ
منظ ٌ
ــات تايلند ّيــة لحقــوق
اإلنســان تايلنــد لدعوتهــا إىل مشــاركة املجتمــع املــدين يف تدريــب
املســؤولني الحكوم ِّيــن ا ُملك َّلفـ َـن تنفي ـ َذ أَعــالِ تقريــر الصفــة يف
آل ّيــة الغربلــة الوطنيــة .وليــس يف آل ّيــة الغربلــة الوطنيــة مســا ٌر
ـي البتــدا ِء تقريــر الصفــة ،ولكــن املنارصيــن يأملــون أن تبــدأ
زمنـ ّ
اإلجــراءات يف أوائــل ســنة .2022

وبعــد ذلــك بســنتني ،ص َّوتــت تايلنــد لتأكيــد امليثــاق العاملــي يف املجتمع املدين التايلنديّ
شــأن الالجئــن ،ويف أوائــل ســنة  ،2019وافــق مجلــس الــوزراء قبــل ســنة  ،2015كان معظــم ّ
منظــات املجتمــع املــدين التــي
قطعـاً عــى آليــة جديــدة ،وهــي آليــة الغربلــة الوطنيــة ،التــي تعمــل مــع الالجئــن ومــن أجلهــم يف تايلنــد ،وال ســ َّيام التــي
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ــات غــر حكوميــ ٍة دول ّيــ ًة َّ
الحــرّ ،
موظفوهــا مــن
منظ ٍ
يف َ
األجانــب .وكان لهــذه ّ
املنظــات اتصـ ٌ
ـال مبـ ٌ
ـارش قليـ ٌـل بالحكومــة
التايلنديــة ،وكانــت ش ـ ِّيئة التجهيــز لقيــادة ق ـ ّو ِة َد ْفـ ِـع حقــوق
الالجئــن يف تايلنــد .ويف ســنة  ،2015بــدأ ائتـ ٌ
ـاف ُو ِّسـ َـع بأخــر ٍة،
مــن ّ
منظــات أكرثهــا يركــز ه ّمــه يف الالجئــن التايلند ِّيــن،
مناقشــ َة طرائــق مقاربــة جديــدة للنُّهــوض بحقــوق الالجئــن
َ
وســامتهم يف تايلنــد .وإقــراراً ّ
وســع ســيكون
بــأن
االئتــاف ا ُمل َّ
الح ْلــف غــر
إىل تحقيــق النجــاح أقــرب ،دعــت مجموعــة ِ
منظــات وأفــراد ،ال يعملــون مبــارش ًة مــع الالجئــن دعتهــم
ٍ
َ
ائتــاف حقــوق
ســمى اآلن
ي
الــذي
االئتــاف،
يف
الدخــول
إىل
ُ
َّ
الالجئــن وعدميــي الجنســية.
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وبخــاف ِّ
الشــ َباك األخــرى التــي تشــارك أساســاً التحديثــات
واملعلومــات بــن األعضــاء ،أو تركــز ه ّمهــا يف َن ْقـ ِد السياســات أو
اإلجـراءات الحكوميــة ،يقصــد ائتــاف حقــوق الالجئــن وعدميــي
الجنســية إىل العمــل مــع الحكومــة إليجــاد حلــول لالجئــن
خــر ائتــاف الحكومــ َة مبــارشة
ومضيفيهــم التايلند ِّيــن .و ُي ِّ ُ
با ُمل ْق ِل َقــات ،ولكنــه يقــرح الحلــول أيضــاً ويدعــم تخطيطهــا
وتنفيذهــا .عــى ّأن بعــض الســبب يف وجــوه التحـ ُّول يف سياســة
الحكومــة التايلنديــة مــن ســنة  2016إىل اليــوم هــو –إضاف ـ ًة
ٌ
ـراتيجية
إىل دور مفوض َّيــة الالجئــن والحكومــات األجنبيــة– إسـ
لالئتــاف متعــ ِّددة األوجــه أخــذ بهــا ليشــارك الحكومــة
ِ
التايلند ّيــة ويدعمهــا ويؤ ِّثــر فيهــا يف آخــر املطــاف.

ويركــز ائتــاف حقــوق الالجئــن وعدميــي الجنســية ه ّمــه يف عنارص نجاح ائتالف حقوق الالجئني وعدميي الجنســية

جــاء نجــاح ائتــاف حقــوق الالجئــن وعدميــي الجنســية
بعــ ّدة مــن العوامــل .أ ّولهــاّ :أن ائتــاف يقــوده املجتمــع
املــدين التايلنــديّ املحــي .وهــذا إمنــا يعطيــه مصداقيــ ًة
عنــد الحكومــة التايلنديــة ومرشوع ّيــ ًة يف مــا يقرتحــه مــن
الساســة العا ّمــة .وثانيهــاّ :أن يف االئتــاف قاعــدة عريضــة
مــن الفاعلــن .وهــذا يوضــح للحكومــة التايلنديــة باملثــال
ّأن لفيفــاً عريضــاً مــن الفاعلــن يؤ ِّيــدُ ون مواقــف املنــارصة
ويعــدُّ ون السياســات التــي ُت َر ِّقــي
التــي يقــف فيهــا االئتــاف ُ
وح ْســنَ حالهــم مــن األولو ّيــة ،وهــذا أيض ـاً
حقـ َ
ـوق الالجئــن ُ
ْ
ـي للحكومــة
ـ
التقن
ـم
ـ
والدع
ـرة
ـ
الخ
م
د
ـ
يق
أن
ـاف
ـ
لالئت
ُيه ِّيــئ
ِّ
ّ
التايلنديــة ،لبنــاء حلــول ف ّعالــة للمشــكالت التــي يلفــت
االئتــاف انتبــا َه الحكوم ـ ِة إليهــا .وثالثهــاّ :أن ائتــاف حقــوق
الالجئــن وعدميــي الجنســية يســتفيد مــن إســراتيجي ِة َح ْش ـ ٍد
متعــددة األوجــه ،منهــا ّأن َّ
كل مدخــلٍ مــن مداخــل املنــارصة
يدعــم ويعــزِّز غــ َره.

العمــل املبــارش مــع الحكومــة التايلنديــة لتحقيــق حاميــ ِة
الالجئــن يف السياســة العا ّمــة .وملّــا كان ائتــاف حقــوق الالجئــن
وعدميــي الجنســية هــو شــبكة تتأ َّلــف يف األكــر مــن ّ
ـات
منظـ ٍ
غــر حكوميــة تايلنديــة ،كان قــادراً عــى إرشاك املســؤولني
الحكوميــن ليفعلــوا يف ِّ
ــق،
ــم للســياقِ ُمد َّق ٍ
يفضلــون ،مــع َف ْه ٍ
ويف بعــض األحيــان مــع االســتفادة مــن العالقــات االجتامعيــة
أو الزميل ّيــة غــر املرتبطــة مبســائل الالجئــن .وقــد الحظــت
أَلِيــس َنــاه يف ســنة ّ 2015أن ّ
املنظــات األعضــاء يف شــبكة
حقــوق اإلنســان يف آســيا واملحيــط الهــادي «تناشــد الــدول
[يف آســيا واملحيــط الهــادي] مــن حيــث إ ّنهــا ّ
منظــات مــن
مواطنــن ومقيمــن معن ِّيــن (وغاضبــن) أنهــا تشــهد معانــاة
الالجئــن وتــرى أن هــذا ال ينبغــي أن يكــون يف بلدانهــم»1؛
والئتــاف حقــوق الالجئــن وعدميــي الجنســية –وهــو عضــو
ِ
مــن أعضــاء شــبكة حقــوق اإلنســان يف آســيا واملحيــط الهــادي–
ُ
ائتــاف حقــوق الالجئــن
إســراتيجيات مامثلــة لذلــك .فــكان
ثــم ائتالفــاً مــن «القامئــن بأعــال
وعدميــي الجنســية مــن َّ
املعايــر» كــا تصفــه أليــس نــاه وآخــرون ،إذ يعمــل عــى وقــد عــاون ائتــاف حقــوق الالجئــن وعدميــي الجنســية
الص ُعــد ،وكذلــك عــاون
إدمــاج املعايــر الدوليــة املشــركة يف ســياق املجتمــع التايلنــدي .مبــارشة الســلطات التايلنديــة يف جميــع ُّ
غريهــا مــن الجهــات الفاعلــة القويــة ،مثــل الحكومــات املانحــة
أهــم إســراتيجي ٍة
واملؤس َســات املتعــددة األطــراف .وكانــت
هــذا ،ويقــ ِّدم ائتــاف حقــوق الالجئــن وعدميــي الجنســية يف
ُّ
َّ
األولو ّيــة الدعــوة إىل التغيــر الــذي ســيكون ف ّعــاالً يف إعــادة أول ّيــة هــي بنــاء عالقــة مبكتــب الهجــرة التايلنــدي ملتابعــة
َصــ ْو ِغ الكيفيــة التــي تعامــل بهــا تايلنــد الالجئــن ،وال ســ َّيام وضــان تنفيــذ ا ُملل َتزَمــات التــي التزمتهــا الحكومــة التايلنديــة يف
التغيــر يف القوانــن الوطنيــة والسياســات العا ّمــة .وألجــل حاميــة الالجئــن إقليم ّيـاً وعامل ّيـاً ،مثــل الوعــود يف ق ّمــة القــادة
ـي وا ِّتفــاق الهجــرة
ّأن اتفاقيــة الالجئــن (بخــاف اتفاقيــات حقــوق اإلنســان يف شــأن الالجئــن ومنتــدى الالجئــن العاملـ ّ
العاملــي .ونظــم ائتــاف حقــوق الالجئــن وعدميــي الجنســية
األساســية) تفتقــر إىل آل ّيــة إنفــاذ ،ال يــرى ائتــاف حقــوق
ّ
ـام مــع مكتــب الهجــرة لالستفســار
ـ
انتظ
ـى
ـ
ع
ـة
ـ
مغلق
ـات
ـ
اجتامع
الالجئــن
الالجئــن وعدميــي الجنســية أن الدخــول يف اتفاقيــة
ٍ
كاف يف معاملــة الحكومــة عــن التقــدُّ م املنجــز يف تطويــر آل ّيــة غربلــة الالجئــن ،وتقديــم
هــو وحــده الــذي ســيكون لــه تأثـ ٌر ٍ
التايلنديــة لالجئــن؛ فليــس للدخــول بالفعــل َد ْعـ ٌـم يف الحكومــة اقرتاحــات يف مبــادئ ُمع َّينــة لحقــوق اإلنســان ينبغــي تضمينهــا،
ورفــع نســخ ٍة مــن آليــة الغربلــة إىل ّ
املنظــات غــر الحكوميــة.
التايلنديــة.
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بعـض ُ
ولقـد َآت إِنشـا ُء العالقـات هـذا َ
األ ُكل .إذ أظهـر مكتـب
الهجـرة الفرعـي الحديـد املسـؤول عـن تنفيـذ آل ّيـة الغربلـة
الوطنيـة اسـتعدادَه للعمـل مـع ائتلاف حقـوق الالجئين
وعدميـي الجنسـية ،ومثـال إظهـاره اسـتعدادَه أ ّنـه طلـب إىل
االئتلاف أن ُيـد ِّرب على قانـون الالجئين ومبـادئ حقـوق
اإلنسـان وإدارة حاالت اللجوء ،وأن ِّ
يرش َـح أعضـا ًء غري حكوم ِّيني
للجنـة اآلل ّيـة الوطنيـة ،وللجنـة ال َفرعيـة املك َّلفـة مراجعـ َة
إجـراءات التشـغيل القياسـية يف آل ّيـة الغربلـة الوطنيـة .ولكـنّ
ـب إبقا َء العالقات سلسـ ًة ،وما
دوام التعديلات الحكوميـة ُيص ِّع ُ
يـزال ائتلاف حقـوق الالجئين وعدميي الجنسـية غري قـاد ٍر عىل
الوصـول إىل َّ
موظفـي َر ْسـم القـرار يف مكتـب الهجـرة والرشطـة
ـات لحقـوق اإلنسـان
امللكيـة التايلنديـة .يضـاف إىل ذلـكّ ،أن مـا ُيع ِّلـق بـه االئتلاف وأخيراً ،يسـتعمل االئتلاف أيضـاً آل ّي ٍ
ويـويص ّ
يضـل سـبيله فلا يبلـغ إىل مراتـب عليـا يف الحكومـة .الدوليـة مثـل املراجعـة الدور ّية الكل ّيـة ،واملراجعة التـي تؤدّيها
املنجـز
لجنـة القضـاء على التمييـز العنصري لإلخبـار بالتقـدُّ ِم َ
ـات املتع ِّلقـة بحقـوق الالجئني وحسـن حالهـم يف تايلند.
ووجـد ائتلاف حقـوق الالجئين وعدميـي الجنسـية أنـه مـن وا ُملق ِل َق ِ
املفيـد ربـط مسـائل الالجئين بالقوانين والسياسـات املحليـة وهـذا إمنـا يبقـي تايلنـد يف دائـرة الضـوء الدوليـة وويقتيض من
القامئـة ،التـي ميكـن أن ُت َط َّبـقَ فـوراً على الالجئين ،مـن غير الحكومـة االسـتجابة ،ومـن االسـتجابة مـا هـو باتخـاذ إجراءات
حاجـ ٍة إىل تعديـل السياسـات القامئـة أو إىل اعتماد
سياسـات تعويض ّيـة ملموسـة إليصـال الحاميـة القانونيـة إىل الالجئين.
ٍ
جديـدة .وإذ قـد كرثمـا كانت منـارصة حقوق الالجئين وحدها ومـع أ ّنـه قـد يكـون مـن الصعـب أحيانـاً رؤيـة نتائـج فور ّيـة
ُ
ال تنجـح،
(كح ْجـز األطفـال أو التَّعليـم مـن ضغـط مثـل هـذه اآلليـات الدوليـة على تايلنـد ،ميكـن أن
حيـث يكـون للمسـائل َ
الـك ّ
الصحيـة)
الرعايـة
إىل
الوصـول
أو
يل
تأثير يف عـدد كثير يسـتعمل االئتلاف التقاريـر الصـادرة مـن بهـذه اآلليـات أدا ًة
ٌ
مـن السـكان ،فالحكومـة ّ
أقـل تـردداً يف مناقشـة الحلـول التـي للمنـارصة.
تشـمل الالجئين .وبها َتين اإلستراتيج َّيت َْي ،وجـد ائتلاف حقوق
الالجئين وعدميـي الجنسـية ّأن عَـ ْر َض التغييرات املرغـوب فيها ِع َب ّ
مم َخ ِ َبه ائتالف حقوق الالجئني وعدميي الجنسـية
مـن حيـث هـي مرتبطـة بالهويـة التايلنديـة –أي عَـ ْرض الرغبة مـن رؤوس ال ِع َبر املسـتفادة مـن نجـاح ائتلاف حقـوق
ـم شـأنِ ّ
منظمات املجتمـع
يف التغيير مـن حيـث هـي ناشـئة مبـارشة مـن فهـم االئتلاف الالجئين وعدميـي الجنسـية ِع َظ ُ
للمعايير والقيـم املحليـة التايلنديـة– ميكـن أن يزيـد رغبـ َة املـدين الوطنيـة واملهـارات والقـدرات األساسـ ّية التـي ميكـن
املسـؤولني الحكوميين يف التفكير أو املوافقـة على مـا يقرتحـه أن تـأيت بهـا .وقـال مسـؤولو الحكومـة التايلنديـة مؤ ِّكديـن
إنهـم يف بعـض الحـاالت يراعـون َدخْ َ
ـل ائتلاف حقـوق
االئتلاف.
ُ
حيـث ال يراعـون َدخْ َ
ـل الفاعلين
الالجئين وعدميـي الجنسـية
سـيام املنظمات غير الحكوم ّيـة مـن غري
وأيضـاً فمـع عمـل االئتلاف مبـارشة مـع الحكومـة التايلنديـة غير التايلند ِّيين ،وال َّ
َيسـتفيدُ مـن قـوة الحكومـات النظيرة ،وال سـ َّيام الحكومـات تايلنـد .وهكـذا ،تختلـف تجربـة ائتلاف حقـوق الالجئين
التـي تعين كثيراً أو تتيـح مزايـا تجاريـة لتايلنـد أو تفعـل كال وعدميـي الجنسـية بعـض االختلاف عـن النظريـات القائلـة
ٌ
الشـ َب َ
األمريـن .ومـع هـؤالء الفاعلين ،يأخـذ ائتلاف حقـوق الالجئين بـأن ِّ
مركزيـة «لتمكين وترشيـع مـا
اك العابـر َة لألوطـان
وعدميـي الجنسـية مبفاهيـم حقـوق اإلنسـان الدوليـة ،فلا يؤ ِّكد تزعـم بـه» ّ
املنظمات غير الحكوميـة املحليـة التـي تعـارض
روابـط مـا يقرتحـه بالهويـة والقيـم التايلنديـة .وتشـارك البعوث تغيير سـلوك الحكومـة أو تسـعى إىل ذلـك ،2بـل كانـت
ُ
كل ربـع سـنة منـارصة حقـوق الالجئين يف تايلنـد أَ ْف َع َ
الدبلوماسـية بنشـاطٍ يف مـا يصـدره االئتلاف يف ِّ
حيـث ال تحـث
ـل
الش َـب َ
ِّ
اك العابـر َة لألوطـان رصاحـ ًة على سياسـة جديـدة أو
ات دبلوماسـ ّية ،واسـتطاعت بعـض البعـوث أيضـاً أن
مـن موجـز ٍ
َّنسـيق والدعـم املتبـادل سـنّة عمـلٍ جديـدة .ومما يرجـع إىل ذلـكّ ،أن بعـض نجـاح
تدعـم االئتلاف باملـال .فـأدى هـذا الت ِ
آت مـن قدرتـه على «املناوبـة اللغو ّيـة» بين لغـة
بين املجتمـع املـدين والحكومـات النظيرة املؤ ِّثـرة إىل
تحسين االئتلاف ٍ
ِ
ِّ
الحـث للتقدُّ م يف القيـم التايلنديـة ولغـة حقـوق اإلنسـان الدولية ،عىل حسـب
قـدر ِة ِكال الفريقين مـن أصحـاب املصلحة عىل
الجهـة الفاعلـة ا ُملعالَ َجـة.
تايالنـد تقدُّ مـ ًا ف ّعـاالً يف آل ّيـة الغربلـة الوطنيـة إىل اليـوم.
وإستراتيجية مهمـة أخـرى ،وهـي إبقـاء حقـوق الالجئين يف
الص ُعـدُ الوطنيـة
الح َضر على جـدول أعمال السياسـات على ُّ
َ
واإلقليميـة والدوليـة ،لذلـك ُيسـت َم ُّر يف تذكير جميـع أصحـاب
املصلحـة بالحـال وح ِّثهـم على إكثـار التعـاون لضمان أن
تسـتقيم آل ّيـة الغربلـة الوطنيـة على اآلل ّيـات الدول ّيـة .مثـال
ذلـكّ ،أن ائتلاف حقـوق الالجئين وعدميـي الجنسـية يقيـم
انتظـام تجمـع َّ
كل أصحـاب املصلحـة
منتديـات مفتوحـ ًة على
ٍ
ٍ
ّ
واملنظمات الدوليـة
مـن الحكومـة والبعـوث الدبلوماسـية
وهيئـات األمـم املتحـدة وأهـل الطبقـة األكادمييـة واملجتمـع
املـدين املحلي.
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ثـم ّإن إلستراتيجية االئتلاف يف ِذ ْك ِر املشـكالت واقتراح الحلول ،نايانا ثانا َو ْت ُثو

ودعـم تنفيـذ الحلـولَ ،و ْق ٌـع
ومنهـا عرضهـا اإلفـاد َة مـن خربتهـا
َ
ذو بـالٍ يف تقـدُّ م الحكومـة التايلنديـة على سـبيل آل ّيـة الغربلـة مدير ٌة تنفيذ ّية ،من ّ
منظمة أَ َس ْي ِلم أَ ْك ِسس بتايلند
الوطنيـة .مثـال ذلـكّ ،أن مـع تدريـب االئتلاف للمسـؤولني
ْسا َرا ُر ْنغ ُثنْغ waritsara.rrlp@gmail.com
حـاالت لألمهـات الالجئـات واألطفـال املفـرج َو ِرد َ
الحكوميين ،أدا َر
ٍ
عنهـم مـن الحجـز ،ولقـد صير هـذا الدعـم الحكومـ َة التايلندي َة مديرة مرشوع ،يف مرشوع َر ْفع دعاوى حقوق الالجئنب ،من
ّ
َ
َّ
َ ْ
مؤسسة طريق السالم ( )Peace Wayيف تايلند
َّ
َ
أكثر اسـتعداداً ملناقشـة االئتلاف يف مشـكالت الالجئين ،ولألخذ
َ
تلـك
ملعالجـة
العامـة
السياسـات
تغيير
وجـوه
مـن
يقرتحـه
مبـا
ْ
إِ ِم ِل أ ْر ُنلد ِف ْر َن ْن ِدز emily@asylumaccess.org
َ
َ
املشـكالت.
ّ
ُ
ْ
ٌ
ٌ
مجلس إدار ٍة ورئيسة تنفيذ ّية ،من منظمة أ َس ْي ِلم أك ِسس
رئيسة
ِ
naiyana.thanawattho@asylumaccess.org

صر لهـا يف ترقيـة جـدول
أمكـنَ أن ُيسـ ِه َم االئتلاف بوجـو ٍه ال َح ْ َ
ً
إقامـة قانونيـة يف تايلنـد،
األعمال املشترك إلقامـة الالجئين
وذلـك ألنـه ألنه كان لـه وألعضا ِئه قـدر ٌة عىل الوصـول إىل موارد
التمويـل مـن داخـل تايلنـد وخارجهـا .فينبغـي أن يكـون متويـل
ّ
املنظمات واالئتالفـات الوطن ّيـة يف املجتمـع املدين مـن األولو ّية؛
فكثيراً مـا يكـون مثـل هـذا التمويـل فكـر ًة دابـر ًة عنـد املانحني
الدوليين ،مـع ّأن إصلاح السياسـة الوطنيـة هـي ركنٌ مـن أركان
املهجريـن.
الحلـول املسـتدامة لالجئين وغريهـم مـن َّ

Nah AM (2016) ‘Networks and norm entrepreneurship amongst local .1
civil society actors: advancing refugee protection in the Asia Pacific
)region’, International Journal of Human Rights Vol 20(2
(الش َباك والقيام بأعامل املعايري عند الفاعلني يف املجتمع املدين املح ّ
ِّ
يل :ترقية حامية
الالجئني يف منطقة آسيا واملحيط الهادي)
https://doi.org/10.1080/13642987.2016.1139333
Risse T and Sikkink K (2016) ‘The socialization of international human .2
)rights norms into domestic practices: introduction’, in Risse T (Ed
Domestic Politics and Norm Diffusion in International Relations: Ideas do
not float freely
(إدماج معايري حقوق اإلنسان الدولية يف سنن العمل املحل ّية يف املجتمع)

ُمتحدِّيات تعرتضنا يف بل ٍد غ ِري مو ِّق ٍع

َجي إن جُ َن ْيد

يغي حا َله وال قادر عىل
مقيم يف إندونيسيا من سنة  ،2013غري ُم
في الجئ ٌ
ستطيع ْأن ِّ
َجي إن ُج َن ْيد َص َح ّ
ٍ
استيفاء حقو ِقه األساس ّية.
مجتمعيُ ،
حيث ظننت ّأن أكون ح ّراً ،ولكنّ ما وجدته شقا ٌء
ّ
َ
حقوق أساسي ًة وال يق َ
ني بيش ٍء يف ما يستقبلني من
مستم ٌّر ،ال
الزمان.

ص ُت
بعد أن فررت من اإلبادة الجامعية يف ميامنار سنة ُ ،2013ح ِ ْ
أطلب ال ُّلجوء يف أسرتاليا
يف إندونيسيا .كنت أ َّملت نفيس أن
َ
لكنني ُح ِجز ُْت يف غرف ِة فندقٍ ثالث َة أشهر ،ثم ُن ِق ْل ُت إىل مرك ِز َح ْج ٍز
حيث ُح ِجز ُْت نحواً من سنتني .عىل ّأن ما أزال أراين أَ َح َّظ من
معظم الالجئني الذين يكرث أن ُي ْح َجزُوا أك َرث من خمس سنني .وها ويف مساكن املنظمة الدولية للهجرةُ ،تج ِم ُل امللصقات امللصقة
أنا ذا أعيش يف إندونيسيا منذ مثاين سنني من غري حقوق أساسية .بالحائط القواعد والقيود التي يجب عىل الالجئني التزامها.
و ُي َ
حظ ُر التَّجوال هناك حظراً شديداً بني الساعة  10مسا ًء والساعة
إندونيسيا غري داخل ٍة يف اتفاقية الالجئني لعام  .1951وطالبوا  6صباحاً ،فال نستطيع زيارة األصدقاء وال ضيافة الضيوف .حركتنا
اللجوء والالجئون يُعدُّ ون غري قانون ِّيني ،النتفاء
آليات حامي ٍة ُمق َّيدة ،ال ُيس َمح لنا بالسفر أك َرث من  20كم من مكان إقامتنا.
ِ
ُ
َ
داخل ّية ف ّعالة .ال
بحيث نذهب ،وقد ُم ِنعنَا من ِم ْلك
الح َر َس
قانون يحمي الالجئني من َ
الح ْجز إىل أجلٍ غ ِري ويجب علينا أن نب ِّلغ َ
مسمى ،ومن سوء املعاملة من ِق َبل املسؤولني ،ومن الفساد .املركوبات .ال بل إ ّننا ممنوعون من الحب! إذ إ ّنا ممنوعون من
َّ
وحتى لو ُأق َّرت مفوض َّية الالجئني لطالبي اللجوء بالجئ َّيتهم ،الزواج بأح ٍد من خارج مجتمعنا املح ّ
يل أو الدخول يف عالقة
فليس للحرية أو األمان ضامن .وإن َّ
حظ املر ُء فخرج من مركز بأح ٍد من أهلِ إندونيسيا .والالجئون املتزوجون بس ّكان محل ِّيني
قليلون ،لكنهم ال ُي َ
َ
مجتمعي تدعمه املنظمة
مسكن
الح ْجز ُين َق ُل بعد ذلك إىل
عطون شهادات الزواج؛ فال ُيس َم ُح لهم بالبقاء
َ
ٍ
ّ
ُ
َ
ْ
ُ
ُ
مسكن مع زوجاتهم ،وال ُيس َم ُح لهم بإحضار زوجاتهم إىل مساكنهم.
إىل
ت
ل
ق
ن
ف
سبييل
خل
أ
،2015
سنة
ويف
للهجرة.
الدولية
ِ
ٍ
ِ

65

66

66

الدول غري املوقِّعة ونظام الالجئني الدويل
www.fmreview.org/ar/issue67

نرشة الهجرة القرسية 67
متوز/يوليو آب/أوغسطس 2021

روهنغي له من األطفال أربعة ،الالجئني ،فهي َّإنا ُتس ِّلم َ
ويسأل نور إسالم ،وهو الجئ
شأن الالجئني إىل رعاية الهيئات الدولية
ّ
متز ِّوج بامرأة من أهل البلد ،يعيش يف إندونيسيا منذ مثاين سنني ،كمفوض َّية الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة.
يقول« :ما املشكلة يف أن أعيش وأرسيت معاً؟ ألست َب َشاً؟ قالوا
َ
آمنون أحرا ٌر ،فلم ُأ ْمن َُع من العمل إلطعام أطفايل؟».
إننّا هنا
وأحد األسباب التي ذكرتها إندونيسيا يف رغبتها عن توقيع
اتفاقية الالجئني افتقارها إىل املوارد املحتاج إليها لتنفيذ حامية
ال ُيس َمح لنا بالعمل .حتّى إ ّنها ال ميكن أن نتابع تع ُّل َمنَا .ويف سنة الالجئني .فإن مل يكن للمواطنني َت ُام وصولٍ إىل الرعاية الصحة
اسار من والتَّعليم ،فال ينبغي وال ّ
شك أن يكون لـ«غري املواطنني» يش ٌء
 ،2016حاولت أن ألتحقَ بجامعة حسن الدين (يف َم َك َ
ضت مع ّأن َّيف َّ
جنو ّيب سوالويزي) ولكن ُر ِف ُ
كل املؤهالت العلمية من االمتياز 2.ولكن عدَّلت إندونيسيا قانونها ذي الرقم  39لعام
إن سلطة الهجرة ال َت ُ
قتضاة .قال يل العميد ّ
ا ُمل َ
اتفاقيات
قبل صف َة الجئ َّيتي ،1999 .فأق َّرت بالحق يف طلب ال ُّلجوء ،وصارت طرفاً يف
ٍ
دولية أساسية لحقوق اإلنسان ،واعتمدت معاي َري حقوق اإلنسان
تبي أ ّننا الجئون يف ترشيعها الداخ ّ
يل .فهي ُمل َز َم ٌة مبوجب االلتزامات القانونية
وليس لنا حقوق يف املِلك .وبطاقاتنا التي ِّ
وأهم حكم يتعلق
سات كاملصارف ،فال ميكن أن نفتح حساباً الدولية واملحلية أن تصون هذه الحقوق.
مؤس ٍ
ُّ
غري َم ُقبولَ ٍة يف َّ
مرصف ّياً .ثم إ ّننا محرومون من الخدمات الوطنية يف الرعاية بحامية طالبي اللجوء والالجئني هو اإلقرار بتساوي حقوق ِّ
كل
الصحية .فليس للمقيمني يف املساكن املجتمعية هناك من فر ٍد يف أخذ الحقوق املنصوص عليها يف هذه االتفاقيات ،من غري
املعونة الطب ّية إال اليشء القليل ،وقد تويف كثريون ُّ
وصحيح أن إندونيسيا تحرتم مبدأ عدم اإلعادة القرسية،
لتأخر ا ُملداوا ِة متييز.
ٌ
ات كثري ًة– قــوارب مهاجرين
فاش جدّ اً ،ومثله يف ال ُف ُش ِّو ال َق َلقُ واالكتئاب .ولكن ُي َق ُال إ ّنها َس َح َبت –م ـ ّر ٍ
والعالج .واألَ َر ُق ٍ
3
روهنغ ِّيني تقطعت بهم األسباب فأعادتها إىل البحر.
و ُيع َرف املواطنون اإلندونيسيون واسعاً برحابة صدرهم ولكن
يندر أن يتك َّلموا دع ً
ام لالجئني .وحني تظاهرنا أما َم مكتب وبعدُ  ،فأ َّول يش ٍء ميكن أن تفعله حكومة إندونيسيا لتخفيف
مفوض َّية الالجئني عىل املعاملة القاسية من ِق َبل َّ
موظفي الهجرة معاناتنا هو ُت ْس ِق َط َّ
كل القيود .ومن ُح ْس ِن املبادرة يف السياسة
السالك َ
ني طريقَ إعادة التوطني بطاقات
يف َم َك َ
اسار سنة  ،2019شكانا السكان املحليون إىل الرشطة العا ّمة أن ُتص ِد َر لالجئني َّ
فح ِب َس  28صديقاً من أصدقايئ يف َح ْبساً ترصيح إقامة مؤ َّقتة ،فذلك يجيز لنا أن َ
نعمل تحت ق ّبة القانون.
قائلني إ ّنا أزعجناهمُ .
وص ِّع َب ع َّ
وض َب كثريون .وقد هُ ُ
يل َع ْييش فمثل هذه السياسة ال تسوق إىل تحسني صحة الالجئني وصون
بالح ْج ِز ُ
ددت َ
انفراد ّياً ُ ِ
حقوق الالجئني– حتّى بلغ يب كرامتهم فقط ،بل هي إىل ذلك ّ
َ
متكننا من دفع الرضائب إىل
–لعميل الصحفي الذي أنرص به
وأهم من ذلك ،أ ّننا سنكون قادرين عىل
حكومة إندونيسيا.
اسار إىل جاكرتا سنة .2020
ُّ
ذلك أن فررت من َم َك َ
اإلسهام يف االقتصاد املح ّ
يل بعملنا ومواهبنا وإخالصنا ،وببناء
َ
املجتمعات املحل ّية ،وبالعمل مع ِّ
يف ما َن ْط ُل ُبه
لنصوغ
كل اإلندونيس ِّيني
كان كثري من الالجئني اإلندونيسيني –كام كنت– ينوون يف مستقب ًال أَ ْزهَ ر .ثم إ ّنا نطلب إىل إندونيسيا أن ُت ْع ِم َل نفوذها
طلب ال ُّلجوء يف أسرتاليا ،لكنّ أسرتاليا أغلقت أبوابها يف أسرتاليا فتطالبها بزيادة عدد الالجئني الذين تأخذهم من
األصل َ
عىل الالجئني (مع أ ّنها ُت ِّول املنظمة الدولية للهجرة لتعطينا إندونيسيا َّ
كل سنة.
أجر َة السفر بالطائرة وأَل َفي دوال ٍر إذا قبلنا العود َة إىل أوطاننا).
لب ُّ
فإىل أيّ جهة نظرنا وجدنا أنفسنا مضط ِّرين إىل َق ُبولِ هذا الذي نحن ،الالجئ َ
تدخ َل املجتمع
ني العالقني يف إندونيسياَ ،ن ْط ُ
سمى بالعودة الطوعية إىل البلدان التي فررنا منها عىل ما الدو ّيل ليجد لنا ّ ً
حل ومستقب ًال آمناً.
ُي َّ
حرب واضطها ٍد مستم َّرين .ويف مساكن املنظمة الدولية
من
فيها
ٍ
ٌ
قليلة َجي إن جُ َن ْيد jnjohn3d@gmail.com @JN_Joniad
لص ٌق بالحائطِ يقول إن ِح َّص َة إعادة التوطني
للهجرة ُم َ
جدّ اً ،وإن املنظمة الدولية للهجرة س ُت ِع ُ
روهنغي
ني الراغبني يف العودة َص َح ِف ٌّي
ّ
إىل بلدهم .ومفوض َّية الالجئني ُتحدِّثنا أيضاً ْ
دياركم
إىل
ُوا
د
و
أن
عُ
https://jakartaglobe.id/context/refugees-go-home-or-wait-years-for- .1
1
فمن املحتمل أال ُيعا َد توطينكم البتَّة.
resettlement
فالالجئون ليسوا عند الحكومة يف األولو ّية .فتحرمنا إندونيسيا
قلق من
من احتامل االندماج املحيل ،وتقلق إىل ذلك شدي َد ٍ
تتحملها إذا و َّقعت يف ا ِّتفاقية
وجوه املسؤولية والكلفة التي قد ّ

Missbach A (2016) Troubled Transit: Asylum Seekers .2
Stuck in Indonesia
(عبور مضطرب :طالبو لجو ٍء عالقون يف إندونيسيا)
www.bbc.co.uk/news/world-asia-32701199 .3
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ُأ ِّس َس مركز دراسات الالجئني يف سنة  ،1982واملركز جز ٌء من قسم التنمية الدولية بجامعة أكسفرد .تع َّرف بحوث مركز دراسات الالجئني وما يد ِّرسه من
ش مركز
هنا ّ www.rsc.org.uk
وسجل لتصلك اإلشعارات من هنا  .www.rsc.ox.ac.uk/forms/general/connectونرشة الهجرة القرسية هي من َن ْ ِ
دراسات الالجئني.

جديدنا! املدرسة َّ
الشابكية

تقام يف َّ
الشابكة هذه السنة أ ّول مرة املدرسة الصيفية الجديدة يف الهجرة القرسية التابعة ملركز دراسات الالجئني ،يف متوز/يوليو مر ًة ويف أيلول/سبتمرب أخرى.
وإلقامتها يف الشابكة بعض أحسن املزايا التي للمدرسة الصيفية املقامة وجهاً لوجه ،تقدّمها تقدمياً أج ّد وأقرص (يف أسبوع واحد) وأيرس من حيث املال .وتقدّم
أيضاً كاملعتاد برنامج دراسياً شديداً من الوجهة النظرية ومستنرياً باملعلومات والتشارك .وميكن أن يحرض الحارضون مبكراً إىل املحارضات والقراءات السابقة
التسجيل التي تتبعها ندوات ومناقشات مبارشة يف الشابكة ،و ُتت ِّم ُمها ٌ
جملة من فرص التواصل والتَّشبيك االجتامع َّي ْي.
كان املشاركون يف متوز/يوليو متحمسني للصيغة الجديدة إذ قالوا:
ُ«أع ِم َلت الدورة بكفاءة وسهولة للحارضين ،وأمكن الوصول إىل أعضاء هيئة التدريس والخرباء املدعوين ،وكان املشاركون
اآلخرون عىل دراية باملوضوع .مل أكن ألتخيل أن يكون يل أسبوع أكرث ً
إرضاء يف املادّ ة .شكرًا لكم!»
كثافة أو ً
ِّ
«بالحق يسعدين أن أعدَّ نفيس من بني خريجي أول مدرسة يف الشابكة».
www.rsc.ox.ac.uk/study/international-summer-school
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Programm

برنامج اقتصادات الالجئني :تقرير األنشطة وال َو ْقع ملا بني سنة  2016و2021

Economies

2016-2021

Refugee

and Impact

Activities

يف هذا التقرير الجديد ملحة عامة من عمل برنامج اقتصادات الالجئني التابع ملركز دراسات الالجئني يف السنني الخمس املاضية،
مع ملخصات للمنشورات واألنشطة .وهو يسلط الضوء عىل الطرق التي تعاون بها الربنامج مع املنظامت األخرى بغي َة ضامن
تأثري بحوثه ،ويشكر لكث ٍري من املسهمني يف هذا البحث وفيهم  290باحثاً مساعداً يف إثيوبيا وكينيا وأوغندا.
www.refugee-economies.org/publications/activities-and-impact-2016-2021

مأوى بال مأوىِ :ف ْلم َ
نال جائزة

لباح َثي مركز دراسات الالجئني
عرض مهرجان العامرة السيناميئ يف لندن سنة ِ 2021ف ْل َم مأوى بال مأوى فجعله ِف ْل ًام ختامياً وعرضاً عاملياً ،وهو ِف ْلم ِ
مــارك إي بريز وتــوم سكوت سميث .وقــد ُصــ ِّور وهــو جــز ٌء من مــروع معامريات الــنــزوح يف
مركز دراســات الالجئني (بتمويل من مجلس البحوث االقتصادية واالجتامعية ومجلس بحوث
اآلداب والعلوم اإلنسانية) ،وينظر ِف ْلم مــأوى بال مــأوى املعضالت املعقدة التي تنطوي عليها
محاوالت إيــواء الالجئني يف أحــوال الطوارئ .وقد نال ال ِف ْلم يف ترشين الثاين/نوفمرب سنة 2020
جائز َة أفضل ِف ْل ٍم بحثي من مجلس بحوث اآلداب والعلوم اإلنسانية .لالستزادة يف املعلومات ُز ْر
.www.shelterwithoutshelter.com

إعادة النظر يف اللجوء

مقاالت قصري ًة وسهلة املتناول قامئ ًة عىل البحوث وتقصد إىل إعادة التفكري يف
تقدم منصة إعادة النظر يف اللجوء التابعة ملركز دراسات الالجئني
ٍ
مسائل الالجئني من زوايا نظر مختلفة ،ومن ذلك يف السياسة والعالقات الدولية والقانون والتاريخ واألناسة (األنرثوبولوجيا) .اقرأ آخر املقاالت من هنا
www.rethinkingrefuge.org

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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