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ليس األمر مجرد حجز مقعد عىل الطاولة: مشاركة الالجئني وأهمية االستامع 

]لهم[
)Najeeba Wazefadost( ونجيبة وازفادوست )Suyeon Lee( وسويون يل )Tristan Harley( تريستان هاريل

ُيَعدُّ املنتدى العاملي لالجئني لعام 2019 –عىل وجه التحديد- ذا قيمة خاصة لضّمه ممثلني عن الالجئني. 
خالل  من  أي   - الالجئون  ألقاها  التي  للخطابات  خاص  اهتامم  إيالء  خالل  من  لنتعلمه  الكثري  هناك 

االستامع الفعيّل إىل أصواتهم.

الالجئـني  لشـئون  املتحـدة  لألمـم  السـامية  املفوضيـة  عقـدت 
كانـون  يف   )GRF( لالجئـني  عاملـي  منتـدى  أول   )UNHCR(
الثـاين مـن عـام 2019، حيـث جلـب أكـرث مـن 3000 مشـارك 
لتمحيـص منهجيـات جديـدة ملعالجة]قضايـا[ حاميـة الالجئـني 
وإليجـاد حلـول ]لقضاياهـم[ عـىل املسـتوى العاملـي. وقـد كان 
أحـد أكـرث الجوانـب التـي تـم االحتفـال بهـا يف املنتـدى هـو 
االنضـامم غـري املسـبوق ملمثيل الالجئـني، فكان هنـاك 70 الجًئا 
مـن 22 دولـة منشـأ و 30 دولـة مضيفـة لهـم. وباإلضافـة إىل 
اللجـان  ألقـى ممثلـو الالجئـني كلـامت يف جميـع  ذلـك، فقـد 
أدركـت  وقـد  املؤمَتـر.  هامـش  عـىل  انعقـدت  التـي  تقريبـا 
املفوضيـة بعـد الحـدث أن »الـدور املحـوري الـذي يقـوم بـه 
الالجئـون ]أنفسـهم[ سـواء يف التحضـري أو املشـاركة يف املنتـدى 
قـد ...أظهـر أهميـة الحفـاظ عـىل الالجئـني يف قلـب القضايـا 
 « لــ  التأطـري  وبالتـايل  ومسـتقبلهم«،  بحياتهـم  تتعلـق  التـي 
سـابقة مهمـة« ولتكـون مِبثابـة »أمنـوذج للمامرسـات الجيـدة 

املسـتقبل«.1  يف 

عـىل الرغـم مـن أن مَتثيـل الالجئـني هـذا يف املنتـدى العاملـي 
أنـه  إال  املشـاركني،  إجـاميل  مـن  فقـط   ٪2 يتجـاوز  مل   GRF
اسـتجاب لنـداءات مجتمعـات الالجئـني ملزيـد مـن اندماجهـم، 
التـي  اآلن  حتـى  األكـرب  املحاولـة  شـّكل  قـد  فهـذا  وبالتـايل 
لدمـج  والـدول  املفوضيـة  قبـل  مـن  الجهـود  فيهـا  تضافـرت 
وجهـات نظـر الالجئـني عـىل املسـتوى الشـخيص وعىل مسـتوى 
حـوارات حكوميـة دوليـة رفيعـة املسـتوى. وعـىل الرغـم مـن 
أن التحليـل التاريخـي األخـري قـد أظهـر أن الالجئـني لعبوا دوًرا 
أساسـًيا يف تطويـر ميثـاق الالجئـني لعـام 1951 كـام لعبـوا دورا 
أيضـا يف السـنوات األوىل مـن عمـل املفوضيـة، إال أنهـم ظلـوا 
يف منـأى عـن نظـر الـدول وعـن نظـر اآلخريـن كأصحاب شـأن 
اآلونـة  يف  الالجئـني  ممثلـو  شـارك  وقـد   2 مسـتقلني.  رشعيـني 
األخـرية يف االستشـارات الرسـمية وغـري الرسـمية التـي أدت إىل 
إقـرار االتفـاق العاملـي بشـأن الالجئـني )GCR( 3 لعـام 2018 
وذلـك عـىل الرغـم مـن أن مشـاركتهم هـذه كانـت أقـل بـروًزا 

.GRFالعاملـي املنتـدى  مـن مشـاركتهم يف 

يف  الالجئـني  مِبشـاركة  يتعلـق  فيـام  االهتـامم  جـّل  تركـز  لقـد 
الالجئـني  أعـداد  عـىل   – اآلن  – حتـى   GRF العاملـي املنتـدى 
الحاليـني وتنوعهـم. ولكـن مـازال االهتـامم موجهـا بشـكل أقـل 
إىل الخطابـات التـي ألقاهـا ممثلـو الالجئـني، والتـي لهـا صلـة 
مسـتمرة بالنظـام الـدويل لالجئـني. لذا، ميّحص هـذا املقال بعض 
الرسـائل و]جملـة مـن[ األفـكار الرئيسـية التـي أثارهـا هـؤالء 
لإصـالح.  مقرتحاتهـم  بعـض  مَتحيـص  إىل  باإلضافـة  املنـارصون 
وهـذا املقـال يشـجع أيًضـا القـراء عـىل التفاعل مبـارشة مع كل 
واحـدة مـن الخطـب الـ64 التـي ألقيـت، والتي تتوفـر كفهارس 

كاملـة مـع روابـط إنرتنـت لـكل واحـدة مـن التسـجيالت. 4 

تحديد الذات
يتحدثـون  الالجئـني  إىل  االسـتامع  عنـد  الواضـح،  مـن  يصبـح 
قدمـوا  قـد  املتحدثـني  أن   ،GRFالعاملـي املنتـدى  افتتـاح  يف 
أنفسـهم بطـرق متعـددة ومختلفـة. ولكـن مـا تجـدر اإلشـارة 
إليـه هـو أن هـذا التعريـف بالـذات ال يتـامىش عىل الـدوام مع 
للمتحدثـني  املمنوحـة  الوصفيـة  العالمـات  مـع  أو  املسـميات 
يف برنامـج املنتـدى. ففـي حـني أن العديـد مـن املتحدثـني قـد 
عّرفـوا بأنفسـهم كالجئـني حاليـني أو كالجئني سـابقني )ويف بعض 
الحـاالت كانـوا فخوريـن رصاحـة بهـذه الهويـة(، ظهـر البعـض 
اآلخـر منهـم متخوًفـا مـن تسـمية »الالجـئ« ومتخوفـا كذلـك 
مـن كيفيـة تأثـري ذلـك عـىل حصولهـم عـىل الحقـوق األساسـية 
 Felix( يف البلـدان املضيفـة لهـم. فقـد أشـار فيليكـس سيسـاي
Sesay(، وهـو أحـد رعـاة الالجئـني املشـاركني يف الحـدث،5 إىل 
أنـه كان مـن الصعـب وصفـه بأنـه الجـئ ألن ذلك يعنـي أنه ال 
يسـتطيع الحصـول عـىل التعليـم عندمـا بحـث طالبـا الحاميـة 
باملثـل،   ،)Hina Shikhani( شـيخاين  هينـا  وأعربـت  غانـا.  يف 
قـدرايت  تقيـد  تسـمية  »أي  قائلـة:   – تركهـا  عـدم  عزمهـا  عـن 
العـايل  بالتعليـم  االلتحـاق  إىل  سـعت  عندمـا  وإمكانيـايت« 

باكسـتان.  أفغانيـة يف  بصفتهـا الجئـة 

لقـد أكـد العديـد مـن املتحدثني عـىل إنسـانية النازحـني، وبّينوا 
سـعيهم إىل تأطـري حاميـة الالجئني ضمن خطـاب يتعلق بحقوق 
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السـابقة  الروهينيـة  الالجئـة  فأبـرزت  شـمولية.  أكـرث  اإلنسـان 
عزيـزة نـور )Azizah Noor(، عىل سـبيل املثـال، القضية قائلة: 
»إّن الالجئـني هـم بـرش أيًضـا. كل شـخص عـىل هـذه األرض لـه 
حقـوق إنسـان«. وقـد تشـاركت الالجئـة األفغانية هينا شـيخاين 
مـن  ذاتهـا  املتسـاوية  للمعاملـة  الدعـوة   )Hina Shikhani(
خـالل اقتبـاس مـن شـاعر الجـئ مل تذكر اسـمه، ما نصـه: »ماذا 

لـو كنـُت الجًئـا؟ أنـا إنسـان أيًضا«.

عـن  مدافعـني  بوصفهـم  أنفسـهم  آخـرون  متحدثـون  وقـّدم 
 )Andrea Ayala( أيـاال  أندريـا  فقدمـت  اإلنسـان.  حقـوق 
نفسـها عـىل أنهـا محاميـة ومثليـة وعـىل أنهـا شـخص غـري ثنايئ 
ومدافعـة عـن حقـوق اإلنسـان. وتحـدث جميعهـم عـن أهمية 
املشـاركة الهادفـة لالجئـني وعـن الحاجـة إىل معالجـة العوائـق 
التـي تحـول دون املسـاواة بـني الجنسـني، والحاجـة كذلـك إىل 
إبـراز أصـوات النسـاء والفتيـات الالجئـات. ويف السـياق ذاتـه، 
 )Tina and Renee Dixson( وصفـت تينـا ورينيـه ديكسـون
عـن  وكمنارصتـني  اإلنسـان  حقـوق  عـن  كمدافعتـني  دوريهـام 

.+LGBTIQ النازحـني مـن املجتمـع املثـيل  حقـوق 

عـن  كمدافعـني  الالجئـني  للمتحدثـني  هـذا  الـذات  تحديـد  إن 
يضفـي  ألنـه  وذلـك  باملالحظـة،  جديـر  أمـر  اإلنسـان  حقـوق 
الرشعيـة عـىل حق هؤالء املنارصين يف املشـاركة بشـكل مختلف 
يف منتديـات صنـع القـرار. فكـام يؤكـد إعـالن األمـم املتحـدة 
بشـأن املدافعـني عـن حقـوق اإلنسـان لعـام 1998 مـن جديـد، 
فإنـه »يحـق لـكل فـرد، سـواء مِبفـرده أو باالشـرتاك مـع آخرين، 
الرتويـج والسـعي مـن أجـل حاميـة حقـوق اإلنسـان والحريات 

األساسـية وتفعيلهـا عـىل الصعيديـن الوطنـي والـدويل«.6

لتمثيل ا
واملالحظـة الرئيسـية األخـرى ]املسـتقاة[ مـن الخطابـات هـي 
التبايـن الواضـح بـني املتحدثـني فيـام يتصل مِبـن سـعوا لتمثيله. 
فتحـدث بعـض الخطبـاء باسـم املنظـامت والشـبكات التمثيليـة 
أو  أو كمؤسسـني  القامِئـة، سـواء كمتحدثـني رسـميني منتخبـني 
املرتبطـني  املتحدثـني  مـن  العديـد  ذلـك  شـمل  وقـد  كأعضـاء. 
بالشـبكة العامليـة التـي يتـوىل قيادتهـا الالجئـون )وهـي التـي 
تأسسـت عـام 2018 لتسـهيل عمليـة مَتثيـل لالجئـني يف صنـع 
السياسـات الدوليـة بشـكل أكـرب( واملجلـس االستشـاري العاملي 
للشـباب )الـذي أنشـأته املفوضيـة يف عـام 2017 لتعزيـز عملها 
مـع الشـباب الالجئـني وعملهـا مـن أجلهـم(. وقـد دّل  ظهـور 
ورضورتهـا  الالجئـني  مشـاركة  جـدوى  عـىل  املبـادرات  هـذه 
يف حـوارات القانـون والسياسـات الدوليـة. كـام كشـفت هـذه 
املشـاركة زيـف بعـض االفرتاضـات غـري الدقيقـة والباليـة التـي 

مفادهـا بـأن الالجئـني إمـا ضعفـاء للغايـة أو غري مهـرة أو أنهم 
غـري قادريـن عـىل املشـاركة. 7

بأنهـا مَتثيـل رمـزي  العديـد مـن املتحدثـني مشـاركتهم  وحـّدد 
 Susan( دوكـو  جريـس  سـوزان  فأشـارت  العـامل.  يف  لالجئـني 
Grace Duku(، عـىل سـبيل املثـال، إىل ذلـك بالقـول: »أشـعر 
بالعـبء واملسـؤولية ]امللقـاة[ عـىل عاتقـي ... ألتحـدث اليـوم 
نيابـة عـن ... الالجئـني يف جميع أنحـاء العامل«. ورصحـت مليكة 
]قائلـة[:  ذلـك  مِبثـل   )Melika Sheik-Eldin( الديـن  شـيخ 
»إننـا ال نتحـدث اليـوم عـن أنفسـنا. نحـن نتحـدث عـن ماليـني 
عـىل  حديثهـا  فركـز  لهـم«.  صـوت  ال   ... الذيـن   ... الالجئـني 
احتياجـات الالجئـات املسـنات الـاليئ يتعرضـن للعنـف الجنيس 
والعنـف القائـم عـىل النـوع االجتامعـي والـاليئ غالًبـا مـا يتـم 
اسـتبعادهن مـن املناقشـات حـول ]قضايـا[ حاميـة الالجئـني.

أمـا بالنسـبة آلخريـن، فقـد كانـت مشـاركتهم متعلقـة ]كلّيـا[ 
 Azizah( مِبجتمـع معـني مـن الالجئـني. فقد نوهـت عزيزة نـور
نسـاء  ألصـوات  »ممثلـة  نفسـها  وجـدت  أنهـا  إىل   )Noor
اللـوايت واجهـن فظائـع يصعـب تصورهـا يف مـكان  الروهينجـا 
الوطـن. ويشـمل ذلـك  ]هـي تقـول[ كنـت ذات مـرة اسـميه 
واألصدقـاء«.  العائلـة  وقتـل  والتعذيـب  املنظـم  االغتصـاب 
إىل  االنتبـاه  لفـت   )Andrea Ayala( أيـاال  أندريـا  وحاولـت 
»أنـت  فقالـت:  املشـاركة،  عـىل  القادريـن  غـري  األفـراد  محنـة 
تـراين«، »لكننـي أريـدك أن تقابـل كاميـال التـي كانـت تبلغ من 
العمـر 26 عاًمـا امـرأة متحولـة مـن السـلفادور ... لقـد ُرفـض 
املتحـدة،  الواليـات  حكومـة  قبـل  مـن  للجـوء  كاميليـا  طلـب 
وعـادت إىل السـلفادور. فُقتلـت عـىل يـد ضبـاط الرشطـة بعـد 

يومـني فقـط مـن عودتهـا«.

وأخـرًيا، ألقـى متحدثـون آخـرون الضـوء عـىل تحديـات التمثيل 
ذاتـه، سـواء داخـل مجتمعـات اللجـوء أو مـع أصحـاب الشـأن 
يدركـون  الالجئـني  قـادة  مـن  فالعديـد  األوسـع.  النطـاق  عـىل 
التـي  املجتمعـات  داخـل  التنـوع  ضـامن  رضورة  إىل  الحاجـة 
 Charles( نسـينجا  بوريكوماسـو  تشـارلز  فشـارك  ميثلونهـا. 
Burikumaso Nsenga( رؤيتـه قائـال: »أنـا، كرجل، ال أسـتطيع 
أن أحـدد كل احتياجـات املجـاالت املختلفـة وقطاعـات املجتمع 
)Mustafa Alio( وجـود  عليـو  واقـرتح مصطفـى  املتعـددة«. 
معيـار مـزدوج عندمـا شـكك أصحـاب الشـأن يف مسـألة مَتثيـل 
قـادة الالجئـني أو مجموعـات الالجئـني، فقـال: »إنـه مـن قبيـل 
»مـن  ]قولهـم[  النـاس«:  مـن  الكثـري  يسـتخدمه  الـذي  العـذر 
مَتثـل أنـت وملـاذا عليك املشـاركة؟«. فأكـد عليو، وهو مستشـار 
الالجئـني األول املعـني للحكومـة الكنديـة، أن »املشـاركة الهادفة 
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هـي عمليـة ستسـتغرق وقًتـا وجهـًدا«، وأبـرز حاجـة أصحـاب 
الشـأن الخارجيـني إىل دعـم زيـادة عمليـة التمثيـل باملبـادرات 
لهـذا  وميكـن  ]أنفسـهم[.  الالجئـون  قيادتهـا  يتـوىل  التـي 
الدعـم أن يشـمل املسـاعدة املاليـة، والتدريـب عـىل املهـارات 
وإصـالح  املـؤازرة  حتـى  أو  واالنتخابـات،  التشـاركية  لألنشـطة 
القانـون إلزالـة بعـض الحواجـز التي يواجههـا الالجئـون وتعيق 

مشـاركتهم.

مفتاحية رسائل 
كانـت واحـدة من أهم السـامت التـي ميزت خطابـات الالجئني 
العاملـي املنتـدى  يف  اآلخريـن  الشـأن  أصحـاب  خطابـات  عـن 
مـا  فغالًبـا  الشـخصية.  للروايـات  املكثـف  اسـتخدامهم   ،GRF
عـّرج الالجئـون عـىل قصصهـم التـي عاشـوها يف تجربـة النزوح، 
نظـام  مشـاكل  عـىل  الضـوء  إللقـاء  الروايـات  هـذه  فاسـتغلوا 
الالجئـني الـدويل ]الحـايل[. وتبادلـوا، باإلضافـة إىل ذلـك، األمثلة 
املحليـة واإلقليميـة والعامليـة ألفضـل املامرسـات. وقـد اشـتمل 
ذلـك عـىل تطويـر مبادرات يتـوىل قيادتهـا الالجئون ]أنفسـهم[، 
وعـىل مشـاريع تعاونيـة مع الحكومـات املضيفة ومـع منظامت 
التـي  الدراسـية  املنـح  برامـج  عـىل  وكذلـك  املـدين،  املجتمـع 
اسـتفادوا منهـا. واقـرتح املتحدثـون الالجئـون، عـالوة عىل ذلك، 
توصيـات سياسـية قابلـة للتنفيـذ موّجهـة إىل الـدول األعضاء يف 
األمـم املتحـدة وإىل الجهـات اإلنسـانية العاملـة يف هـذا املجـال 
 .)UNHCR( الالجئـني املتحـدة لشـؤون  وإىل مفوضيـة األمـم 
كـام تناولـت هـذه التوصيـات أبعـاداً متعـددة للنـزوح، فـكان 
مـن أبرزهـا مـا يتعلـق بالتعليـم، ومـا يتعلـق بتلبيـة احتياجات 
وكذلـك   ،+LGBTIQ املثليـني  ومجتمعـات  والفتيـات  النسـاء 

مشـاركة لالجئـني الهادفـة يف صنـع القـرار.

أمـا فيـام يتعلـق بالتعليـم، فقـد شـّدد العديـد مـن املتحدثـني 
عـىل الحاجـة إىل توسـيع فـرص منح التعليـم العايل. كام سـلطوا 
الضـوء عـىل أهميـة دمـج األطفـال الالجئـني يف أنظمـة التعليـم 
إىل  ليصـل  بعـد  عـن  التعليـم  نطـاق  توسـيع  وإىل  الوطنيـة 
املخيـامت والبيئـات الريفيـة. وأكـد املتحدثـون كذلـك الحاجـة 
إىل توفـري فـرص متسـاوية للنسـاء والفتيـات وأعضـاء مجتمـع 
املثليـنيLGBTIQ +  ودعـوا إىل تلبية االحتياجـات الخاصة بهم 
ضمـن اسـتجابات رسـم السياسـات. وقـد ألقـت تينـا ديكسـون 
)Tina Dixson(، عـىل سـبيل املثـال، الضـوء عـىل الحاجـة إىل 
وجـود »سياسـات أفضـل تحـدد الالجئـني عـىل أسـاس توجههم، 
دعـت  كـام  الجنسـية«.  وخصائصهـم  الجندريـة،  وهويتهـم 
لالجئـني  املتعمـد  اإلسـكات  »]مسـألة[  معالجـة  إىل  الجمهـور 
واسـتبعاد مـن كان منهـم مـن مجتمع املثليـني LGBTIQ”  من 
الوقـت  يف  منوهـة  بالسياسـة،  املتعلقـة  والوثائـق  املناقشـات 

مثـيل إىل الجـئ   – حاليـا   – إشـارة  أي  عـدم وجـود  إىل  ذاتـه 
.GCR العاملـي املنتـدى  +  يف   LGBTIQ

وأخـرياً، أعـرب العديد مـن املتحدثني عن أهمية تطبيع مشـاركة 
مـن  سلسـلة  عـرب  واملسـتدامة  والشـاملة  املتنوعـة  الالجئـني 
مجـاالت صنـع القـرار. وقد عرّب البيـان الختامي للشـبكة العاملية 
مقرتحـات  عـن  املثـال،  سـبيل  عـىل  الالجئـون،  يقودهـا  التـي 
وللمجتمعـات  لالجئـني  الهادفـة  املشـاركة  لتعزيـز  عمليـة 
املضيفـة لهـم يف القـرارات التـي تؤثـر عـىل حياتهـم، أال وهـي: 
 )UNHCR( الالجئـني  لشـئون  السـامية  املفوضيـة  دعـوا  أوالً، 
وأصحـاب الشـأن اآلخريـن إىل رضورة دعم إنشـاء مقعد مراقب 
واحـد عـىل األقـل لالجئـني يف اللجنـة التنفيذيـة واللجنـة الدامِئة 
للمفوضيـة )UNHCR(. ثانيـاً، سـاندوا املفوضيـة واملؤسسـات 
اإلقليميـة للعمـل مـع ممثـيل الالجئـني مـن أجـل إنشـاء هيئـة 
استشـارية يتـوىل قيادتهـا الالجئـون، يكـون مـن شـأنها أن توجه 
املسـتوى  عـىل  الالجئـني  االسـتجابات  حـول حاميـة  ]وترّشـد[ 
اإلقليمـي. ثالًثـا، دعـوا جميـع أصحـاب الشـأن إىل زيـادة املوارد 
النقديـة واملـوارد غـري النقديـة لدعـم املشـاركة التـي يقودهـا 
الالجئـون. ومـن الجديـر بالذكـر هنا أن مقرتحـات اإلصالح هذه 
قـد انبثقـت عـن املشـاورات مـع الالجئـني ومـع الشـبكات التي 
يتـوىل قيادتهـا الالجئـون، والتـي عقـدت قبـل املنتـدى يف سـت 
مناطـق ]مـن العامل[، وهـي )أمريكا الشـاملية وأمريـكا الالتينية 
وأوروبـا وأفريقيـا والـرشق األوسـط وآسـيا واملحيـط الهـادئ(. 

االسـتامع لالجئني واالستجابة لهم
ال يقتـرص مَتكـني املشـاركة الهادفـة لالجئـني فقـط عـىل منحهـم 
الفرصـة للتعبـري عـن آرائهـم يف املؤمَتـرات الدوليـة الكـربى؛ فام  
ال يقـل أهميـة عـن ذلـك هـو كيفيـة اسـتامع أصحـاب الشـأن 
اآلخريـن إىل هـذه األصـوات واالسـتجابة لهـا. فهـل املؤسسـات 
مـن  لتتمكـن  مناسـب  بشـكل  بذاتهـا  مصّممـة  واملنتديـات 
قـرساً؟  املهجريـن  األشـخاص  آراء  إىل  مالئـم  بشـكل  االسـتامع 
الجـد  محمـل  عـىل  لالجئـني  املنارصيـن  آراء  ُأخـذت  وهـل 
وُعولجـت بشـكل مالئـم؟ لذا، يتوجـب عىل األفراد واملؤسسـات 
تكييـف الطـرق التـي نسـتمع بهـا ونسـتجيب لهـا حتـى تصبـح 

ُترجـى. الالجئـني ذات فائـدة  مشـاركة 

إن االسـتامع املناسـب، بالنسـبة لألفـراد، يتطلـب التعامـل مـع 
رسـالة املتحـدث وفًقـا لرشوطهـا الخاصـة، وليس مجرد الشـعور 
خربهـا  التـي  الصعوبـات  عـن(  التعبـري  )أو  مـع  بالتعاطـف 
بالنسـبة  أمـا  بهـا.  مـر  التـي  الشـخصية  تجاربـه  أو  املتحـدث 
إنشـاء  يتطلـب  املناسـب  االسـتامع  تسـهيل  فـإن  للمؤسسـات، 
يشـمل  وهـذا  وافرتاضيـة.  ماديـة  مناسـبة،  وآليـات  منتديـات 
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تسـجيل مـا قيـل بشـكل صحيـح، وتقديـم ردود مدروسـة عـىل 
مقرتحـات اإلصـالح، وترك مسـاحة كافيـة للتفكري لظهـور األفكار 
البديلـة. إن أي إجـراء مقصـود حقيقـي ال بد أن يكـون له نتائج 
غـري متوقعـة، كام يتوجب أن يدعم شـكاًل من أشـكال املشـاركة 
التـي قـد تفـيض إىل نتائـج قـد ال يفضلهـا أصحـاب السـلطة. 8 
كان   2019 لعـام   GRFالعاملـي املنتـدى  أن  مـن  الرغـم  وعـىل 
خطـوة مهمـة إىل األمـام مـن حيـث الطريقـة التـي َضـم بهـا 
ممثـيل الالجئـني، إال أنـه يجـب إيـالء مزيـد مـن االهتـامم إىل 
كيفيـة اسـتامعنا واسـتجابتنا لالجئني يف مناقشـات السياسـة كام 

حصـل يف مناقشـاتنا هـذه.

 tharley@actforpeace.org.au تريستان هاريل 
@drtristanharley 

مستشار، ]منظمة[ العمل من أجل السالم؛ منتسب لـ مركز 
كالدور للقانون الدويل لالجئني، جامعة نيو ساوث ويلز 

)UNSW(، سيدين

slee@actforpeace.org.au سوين يل 
مستشارة، ]منظمة[ العمل من أجل السالم

 ونجيبة وازفادوست
najeeba.w.coordinator@gmail.com 

@NajeebaWazefado 
مستشارة، ]منظمة[ العمل من أجل السالم، الرئيس التنفيذي 
لشبكة آسيا واملحيط الهادئ لالجئني؛ مؤسس مشارك، الشبكة 

العاملية التي يتوىل قيادتها الالجئون

1. مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني )2020( مخرجات املنتدى العاملي 
لالجئني bit.ly/GRF-outcomes؛ مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني 

 )2020( ملخص املشاركة والتعهدات يف املنتدى العاملي لالجئني 
bit.ly/GRF-participation-pledges

2. هاريل يت )2021( »إعادة النظر يف مشاركة الالجئني: مساهامت الالجئني املبكرة يف 
]صياغة[ قانون وسياسة الالجئني الدولية«، ]مجلة[ استقصاء ]شئوون[ الالجئني ربع 

bit.ly/participation-revisited 40 السنوية، العدد
3. انظر بهرام آه )2020( »بني ثناء اآلخرين الظاهري والتمثيل الذايت ]الحقيقي[: املنارصة 

 التي يتوالها الالجئون ]أنفسهم[ واالشرتاك يف ]رسم[ سياسة الالجئني الدولية« 
bit.ly/tokenism-self-representation

4. »التحدث من التجربة: فهارس كاملة لخطب ألقاها الالجئون واألشخاص الذين عاشوا 
تجارب ]حقيقية[ من النزوح يف افتتاحية املنتدى العاملي لالجئني لعام 2019«

bit.ly/speeches-bibliography-GRF
UNHCR( .5( »رعاة الالجئني« املشرتكني مع مفوضية االمم املتحدة لالجئني 

bit.ly/refugee-co-sponsors
6. إعالن األمم املتحدة بشأن حق ومسؤولية األفراد والجامعات وهيئات املجتمع يف 

تعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية املعرتف بها عاملياً وحاميتهام. 
bit.ly/UN-declaration

7. الشبكة العاملية التي يتوىل قيادتها الالجئون )2022( السلطة والهوامش: حالة مشاركة 
bit.ly/power-margins الالجئني

8. يستكشف أندرو دوبسون هذه الفكرة يف كتابه ]املعنون[ االستامع من أجل 
الدميقراطية: االعرتاف والتمثيل واملصالحة

نقل السلطة يف النزوح القرسي: الحاجة إىل تغيري تنظيمي داخيل
)Rahul Balasundaram( وراهول باالسوندرام )Deepa Nambiar( وديبا نامبيار )Sana Mustafa( سناء مصطفى

أموًرا  ]أقلمتهم[  وتوطينهم  الالجئني  قيادة  عىل  تركز  التي  واإلجراءات  وااللتزام  التنظيمي  التعلم  يعد 
رضورًية إذا ما كان مّثَة إرادة لنقل السلطة يف قطاع النزوح القرسي. 

لقــد أصبحــت الجهــات العامليــة الفاعلــة تــدرك، عــىل نحــٍو 
ــزوح  ــية يف الن ــة معيش ــم تجرب ــن لديه ــك الذي ــد، أّن أولئ متزاي
القــرسي وحلفاءهــم مــن املجتمــع املضيــف هــم مــن يقــودون، 
ــول  ــة، الحل ــث التكلف ــن حي ــال م ــكل فع بشــكل مســتدام وبش
ــني.  ــة لالجئ ــات املضيف ــع يف املجتمع ــة للمجتم ــاملة املوجه الش
وعــىل الرغــم مــع ذلــك، فــإّن أولئــك الذيــن لديهــم خــربة 
ــا ُيســتبعدون يف النظــام اإلنســاين  ــا م معيشــية وحلفاَءهــم غالب
والتنمــوي الحــايل، ولديهــم فــرص ضعيفــة لتلقــي الدعــم املــايل 
أو إلرشاكهــم يف ]عمليــة[ صنــع االســرتاتيجيات الرئيســية ويف 

ــرار. ــع الق ــات صن عملي

لشــؤؤن  املتحــدة  لألمــم  الســامية  املفوضيــة  كرّســت  لقــد 
الالجئــني UNHCR التزامهــا باملشــاركة الهادفــة لالجئــني يف 
االتفــاق العاملــي بشــأن الالجئــني لعــام 2018، كــام أنهــا مــا زالــت 
تواصــل تعزيــز هــذا الهــدف كــام حصــل خــالل املنتــدى العاملــي 
لالجئــنيGRF يف عــام 2019 ويف اجتــامع املتابعــة للمســؤولني 
رفيعــي املســتوى يف عــام 2021. وغــدت العديــد مــن املنظــامت 
ــن  ــة م ــذو املفوضي ــذو ح ــة NGOs تح ــة الدولي ــري الحكومي غ
خــالل التوقيــع عــىل تعهــد مشــاركة الشــبكة العامليــة التــي يتــوىل 
قيادتهــا الالجئــون )والتــي تهــدف ابتــداًء إىل الرتويــج للمنظــامت 
ــادة  ــك مــن خــالل زي ــون )ROLs((، وكذل ــي يقودهــا الالجئ الت
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