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التمثيل الهادف يبدأ من األعىل: الجئون يف اللجنة التنفيذية ملفوضية أالمم 

)RCHNU( املتحدة
)Emily Arnold-Fernandez( وإمييل أرنولد فرنانديز )BahatiKanyamanza( بهايت كانيامانزا

الالجئني  لشئون  املتحدة  األمم  ملفوضية  التنفيذية  اللجنة  من   ٪50 الالجئني  ممثلو  يشكل  أن  يجب 
]الوكالة[  الذين ُوجدت  الناس  املتحدة لالجئني  UNHCR وذلك من أجل ضامن أن يدير وكالة األمم 

ابتداء لخدمتهم

أنـا بهـايت كانيامانـزا )Bahati Kanyamanza( الجـئ منـذ 22 
عاًمـا. عندمـا بلغـت سـن الرشـد يف مخيـم لالجئـني يف أوغنـدا، 
تسـاءلت حينهـا عـاّم إذا كانـت دولـة أوغنـدا أو تلـك الواليـة 
هـي  الدميقراطيـة  الكونغـو  جمهوريـة  يف  فيهـا  ولـدت  التـي 
املسـؤولة عـن مَتثيـيل يف املنتديـات العامليـة. لكـن تعلمـت، مـن 
الحيـاة العمليـة، بـأن أًيـا مـن البلديـن مل ميثلني. ولكـن مفوضية 
األمـم املتحـدة لشـئون الالجئـني مـع ذلك، وهـي الهيئـة الدولية 
املكّلفـة بقيـادة االسـتجابة العامليـة للهجـرة القرسيـة، ال يديرهـا 
املفوضيـة  فـإن  ذلـك،  مـن  وبـدالً  الهجـرة.  عـىل  ُيجـربون  مـن 

تحكمهـا لجنـة تنفيذيـة تتكـون بالكامـل مـن الـدول.

وأعتقـد أنـا ورشيكتـي يف هـذا املقـال، إميـيل أرنولـد فرنانديـز
لتغيـري  الوقـت  حـان  قـد  بأنـه   ،Emily Arnold-Fernández
هـذا ]الحـال[. فهـا هـي أصـداء الدعـوات إىل حالـة حكـم عادل 
العـامل.  أنحـاء  جميـع  يف  املسـتويات  كّل  عـىل  تـرتدد  وشـامل 
هيئـات  إىل  الـدول  مـن  العاملـة  اإلنسـانية  الجهـات  وتعمـل 
األمـم املتحـدة إىل مجموعـات املجتمـع املـدين عـىل تقييـم مـا 
تـم إحـرازه حتـى اآلن يف تنفيـذ االلتـزام بالصفقة الكـربى للقمة 
العامليـة للعمـل اإلنسـاين – املبنّيـة عـىل فكـرة أن أولئـك األقرب 
إىل التحديـات هـم مـن يجـب أن يلعبـوا دوًرا مركزًيـا يف تصميم 

الحلـول ]لهـا[. 1

واجـب أخالقي - ورضوري ]اليجاد[ الحلول
لقـد عملـُت يف عـام 2016 كميرس مشـارك يف منظمة استشـارات 
الالجئـني الشـباب العامليـة )GRYC(: برنامج املفوضية السـامية 
لشـؤؤن الالجئـني الهـادف إىل فهـم احتياجـات الالجئني الشـباب 
معرفـة  إىل  باإلضافـة  أفضـل،  بشـكل  وتحدياتهـم  ورغباتهـم 
هـذه  مـن  فظهـر  ]لقضاياهـم[.  الحلـول  إيجـاد  يف  أفكارهـم 
املشـاورات موضـوع مشـرتك، أال وهـو: أنـت تخطـط لنـا مِبعـزل 
عّنـا - وأنـت ال تعرفنـا. فكانـت الرسـالة املوجهـة مـن الالجئـني 
الشـأن  الجهـات ذات  مـن  املفوضيـة وإىل سـواها  إىل  الشـباب 
بالهجـرة القرسيـة بسـيطة: إذا كنـت تريـد أن تحـّل مشـاكلنا، 

فارتبـط معنـا أوالً وقـم بإرشاكنـا.

ُيعـّد تقريـر مصـري الالجئـني دون مشـاركتهم - يف جوهـره - أمرًا ال 
أخالقيـا. فالالجئـون  بصفتهـم األكـرث تـرضراً من الهجـرة القرسية، 
هـم أصحـاب الحـق بـأن يكـون صوتهـم مركزيـا يف هيكلـة صنـع 
القـرارات. ومـع ذلـك، نجـد أنـه يتـم تهميـش الالجئـني يف جميـع 
وتصميمهـا  القرسيـة  الهجـرة  اسـتجابات  إدارة  يف  العـامل  أنحـاء 
وتنفيذهـا عىل املسـتويات املحليـة والوطنية واإلقليميـة والدولية.

إن هـذا التهميـش - أيضـا- يعيـق إيجـاد الحلـول. فعندمـا ال يتـم 
إرشاك الالجئـني بشـكل هـادف، فـإن اسـتجابات الهجـرة القرسية 
تعمـد إىل أن تتجاهـل سـلم األولويـات املهمـة، وتفشـل يف فهـم 
االحتياجـات الحرجـة، وتغـذي عامـل انعـدام الثقـة بـني الالجئـني 
والكيانـات التـي تدعمهـم أو مَتثلهـم ولـو ظاهرًيا. وبالتـايل، ميكن 

أن تكـون النتائـج كارثيـة.

فعـىل سـبيل املثـال، وزع برنامـج الغـذاء العاملـي )WFP( بـني 
يف  يعيشـون  الجـئ   50000 عـىل  الـذرة   2005 و   2000 عامـي 
أيضـا  أنـا  كنـت  حيـث   ،)Kyangwali( كيانغـوايل  مسـتوطنة 
أعيـش هنـاك. وعـىل الرغم مـن ذلـك، كان الالجئـون يف كيانغوايل 
)Kyangwali( يقومـون حينهـا بالفعل بزراعة الـذرة بهدف بيعها 
حتـى يتمكنـوا مـن إعالـة أرسهـم. وعندما أغـرق برنامـج األغذية 
األسـعار،  انخفضـت  املجانيـة،  بالـذرة  السـوق   )WFP( العاملـي 
وتركـت آالف الكيلوغرامـات مـن الـذرة التـي يزرعهـا الالجئـون 
لتتعفـن. لقـد كان مـن املمكـن تجنب ذلـك لو تم مَتثيـل الالجئني 
يف هيئـات صنـع القـرار التـي كانـت تحـدد احتياجـات الالجئـني 

وتخطـط لكيفيـة االسـتجابة لهـا.

لقـد باتـت مشـاركة الالجئـني يف االسـتجابة للنـزوح، منـذ مؤمَتـر 
القمـة العاملـي للعمـل اإلنسـاين يف أيـار 2016 ومؤمَتـر قمـة األمم 
املتحـدة لالجئـني واملهاجريـن يف كانون ثـاين يف ذات العام، مقبولة 
الناحيتـني: األخالقّيـة  عـىل نطـاق واسـع بوصفهـا رضوريـة مـن 
والرباغامتّيـة– وذلـك عـىل الرغـم من أن هـذا مل يكن ُيرتجـم دامِئًا 
إىل مامرسـة فعليـة. لقـد وصف امليثـاق العاملي الخـاص بالالجئني 
لعـام GCR( 2018( الالجئـني رصاحـًة بأنهـم أصحـاب شـأن يف 
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تصميـم حلـول مشـرتكة لتحديـات النـزوح القرسي. لقـد أصبحت 
التـي هـي، »ال يشء يخصنـا بـدون مشـاركتنا«،  رصخـة الحشـد 
شـائعة ومدويـة بشـكل متزايـد مـع بـروز املنظـامت والشـبكات 
التـي يتـوىل قيادتهـا الالجئـون )RLOs( كأصـوات ذات قيمة عىل 
العامليـة حـول  املحادثـات  املاضيـة يف  الخمـس  السـنوات  مـدى 
الالجئـني. فبـدأ املجتمـع املـدين يف وضـع مـا هـو نظـري موضـع 
التنفيـذ، مثـال مـن خـالل تنفيـذ التوصيـات الـواردة يف إرشـادات 
املشـاركة الهادفـة للشـبكة العامليـة2 التـي يتوىل قيادتهـا الالجئون 
لقيـادة  املـوارد  توفـري  مبـادرة  صنـدوق  اسـتخدام  خـالل  ومـن 
الالجئـني الهادفـة إىل توجيـه املـوارد إىل املنظـامت التـي يتـوىل 
قيادتهـا الالجئـون RLOs.3 بالرغـم مـن ذلـك، تقاعصـت الـدول 
وهـي  الالجئـني-  لشـؤون  السـامية  التتحـدة  األمـم  ومفوضيـة 
للنـزوح  االسـتجابة  يف  األكـرب  بالسـلطة  تتمتـع  التـي  الكيانـات 
القـرسي - يف التأسـيس ملشـاركة الالجئـني يف صنـع القرار]لديهـا[. 

التمثيل يف القمة
 UNHCR’s( للمفوضيـة  التابعـة  التنفيذيـة  اللجنـة  تتألـف 
املؤسسـات  كل(  )وليـس  معظـم  مثـل   - بالكامـل   )ExCom
الدوليـة- مـن الـدول. واملنطـق الـذي بنبـت عليـه هـذه الهيكلـة 
يتمّثـل يف أن الـدول مَتثـل مصالح مواطنيها –ولكـن هذا املنطق ال 
ينطبـق يف حالـة الالجئـني. فالالجـئ– ابتـداء – هو ذلك الشـخص 
الـذي خذلتـه دولتـه. فحكومـة بلدهـم األم هـي إما أنهـا ما زالت 
تهددهـم باملالحقـة أو أنهـا قـد فشـلت يف التزاماتهـا األساسـية 
تجاههـم، فهـي إذا ال تسـتطيع )ولـن تسـتطيع( حاميتهـم مـن 
االضطهـاد أو مـن الحـرب أو مـن أي انهيار خطـري يف النظام العام. 
لـذا، فـإن االدعـاء بـأن دولـة املنشـأ مؤهلـة لتمثيـل الالجـئ يف 
عمليـة صنـع القـرار الـدويل هـو أمـر يثـري السـخرية ]الضحـك[، 
خاصـة بعـد أن أخفقـت يف واجبهـا األسـايس املتمثـل يف حاميتهم.

ويف الوقـت ذاتـه، نجـد أن الالجئني، خاصة األكرث تـرضراً منهم من 
 ،)UNHCR( إجـراءات مفوضية األمم السـامية لشـؤون الالجئـني
هـم ليسـوا مواطنـني يف البلـدان التـي يقيمون فيهـا. فليس لديهم 
الحـق يف التصويـت، وهـم نـادراً مـا يتمتعـون بحقـوق متسـاوية 
مـع املواطنـني فيـام يتعلق بأشـكال املشـاركة الدميقراطية األخرى. 
أن  دون  األماكـن  بعـض  يف  احتجازهـم  أو  اعتقالهـم  يتـم  كـام 
يتمكنـوا مـن الوصـول إىل أي شـخص ميكـن أن ميثـل مصالحهم يف 
السـاحات املدنيـة. وعـالوة عـىل ذلـك ، فـإن معظـم الـدول التـي 
تسـتضيف أعـداداً كبـرية مـن الالجئـني ]عـىل أراضيهـا[ تعتربهـم 
ضيوفـاً مؤقتـني. وال يحتـوي امليثـاق العاملـي لالجئـني )GCR( يف 
الحقيقـة عـىل أي إشـارة تقريًبا إىل االندماج داخـل البلد املضيف. 
وعـىل أرض الواقـع، فـإن القليـل من الـدول املسـتضيفة ]لالجئني[ 
واضـح  مسـار  توفـري  حتـى  أو  الكامـل  باالنخـراط  لهـم  تسـمح 

وسـهل للحصـول عىل الجنسـية، أو غريهـا من الوسـائل التي تتيح 
الحصـول عـىل حقـوق التصويت.

ال تؤمـن معظـم حكومـات البلـدان املضيفـة بـأن عليهـا التزامات 
ملزمـة لهـا بتمثيـل الالجئـني الذيـن بحثـوا عـن اللجـوء داخـل 
تؤكـد  تنفـك  ال  املضيفـة  البلـدان  فـإن  الواقـع،  ويف  حدودهـا. 
بشـكل روتينـي وعلنـي يف املناقشـات، حـول التهجـري القرسي ويف 
التطبيقـات العمليـة، بـأن واجبهـا يف مَتثيل مواطنيهـا يتطلب منها 
التصـدي لإجـراءات التـي تهـدف إىل »تحسـني وضـع الالجئـني« 
وتطبيـق »املواثيـق الدوليـة الخاصـة بحامية الالجئـني«، و »تعزيز 
... واسـتيعاب ... وقبـول الالجئـني«. 4 وهـذه كلهـا عنـارص مركزية 
 ،UNHCR لالجئـني  السـامية  املتحـدة  األمـم  مفوضيـة  لواليـة 
املسـؤولة  هـي  للمفوضيـة  التنفيذيـة  اللجنـة  تكـون  والتـي 

بـاإلرشاف عليهـا.

إن االسـتنتاج الـذي ال مفـر منـه هو أنه: ال ميكـن لالجئني االعتامد 
عـىل الدولـة املضيفـة لهـم يف مَتثيلهم. فـام مل يحصـل الالجئ عىل 
جنسـية جديـدة، فلـن يتـم مَتثيله من قبـل أي دولـة - وبالتايل لن 
يكـون لـه أي مَتثيـل يف اللجنـة التنفيذيـة مـا مل ُتعـد هيكلـة هذه 

الهيئـة لتشـمل ممثلني عـن الالجئني.

منظمة العمل الدولية )ILO(: سابقة يف متثيل الالجئني
إنـه ملـن حسـن الطالـع أن يكـون الهيـكل البديـل - الـذي تبنتـه 
منظمـة العمـل الدوليـة )ILO(- مِبثابـة أمنـوذج إلعـادة هيكلـة 
اللجنـة التنفيذيـة التابعة للمفوضية. ويتيـح هيكل الحاكمية ثاليث 
الرتكيـب ملنظمـة العمـل الدوليـة التمثيـل املبـارش للمجموعتـني 
 ،)ILO( مـن السـكان األكرث تأثـراً بقـرارات منظمة العمـل الدولية
وهـم: العـامل وأربـاب العمـل. فالعـامل وأربـاب العمل يشـكالن 
مًعـا 50٪ مـن مجلـس إدارة منظمـة العمـل الدوليـة )وهـو مـا 
يقابـل اللجنـة التنفيذيـة التابعة ملفوضيـة األمم املتحدة السـامية 
لشـؤون الالجئـني(، باإلضافـة إىل 50٪ من الهيئـات األخرى املكّونة 

لهـا مـن مثـل مؤمَتـر منظمـة العمـل الدولية.

إن األسـاس املنطقـي عنـد منظمـة العمـل الدوليـة ILOs لهـذه 
الهيكلـة هـو منـح »أصـوات متسـاوية للعـامل وأربـاب العمـل 
والحكومـات لضـامن« أن آراء العـامل وآراء أصحـاب العمـل »قـد 
انعكسـت مبـارشة« يف »تشـكيل السياسـات والربامـج«.5 فـإذا مـا 
اسـتبدلنا »الالجئـني« بــ »العـامل« و »أصحـاب العمـل« أعـاله، 
فإننـا نـرى أن منـوذج منظمـة العمـل الدوليـة مبنـي عـىل املبادئ 
ذاتهـا التـي أصبحـت مقبولـة عـىل نطـاق واسـع كأسـاس رضوري 
السـتجابات النـزوح القـرسي. يتوجب عىل مفوضيـة األمم املتحدة 
لشـؤون الالجئـني UNHCR اآلن، ليك تحتفظ بأهميتها وسـلطتها 
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منظمـة  لهيـكل  مامثـل  منقـح  إداري  هيـكل  بنـاء  األخالقيـة، 
.)ILO( العمـل الدوليـة

إّن املقرتحـات لتمثيـل الالجئـني يف صنـع القـرار العاملـي تواجه 
أحيانـا مقاومـة عـىل أسـاس وجـود قلـق يتعلـق بـأن شـبكات 
مَتثيـل الالجئـني ذاتها ليسـت دميقراطيـة مَتاًما. وإذا مـا تجاوزنا 
– التنفيذيـة  اللجنـة  عـىل  الحجـة  هـذه  تطبيـق  يف  العبثيـة 

وذلـك ألّن الـدول ذاتهـا ليسـت دميقراطيـة مَتاًمـا أيًضـا –فـإن 
منـوذج منظمـة العمـل الدوليـة يقـدم طريقـة عمليـة بسـيطة 
لدحـض هـذه الحجـة، عـىل النحـو التايل: يكـون اختيـار ممثيل 
»باالتفـاق  الـدول  الذيـن ال ميثلـون  الدوليـة  العمـل  منظمـة 
العمـل  ألصحـاب  مَتثيـاًل  األكـرث  الوطنيـة  املنظـامت  مـع 
والعاملني«عـىل التـوايل. 6 مـع ظهـور منظـامت يتـوىل قيادتهـا 
الالجئـون RLOs والشـبكات النشـطة يف جميـع أنحـاء العـامل، 
هـي  املمثلـني  الختيـار  الالزمـة  التنظيميـة  الهيـاكل  أن  نجـد 
موجـودة بالفعـل بشـكل ُمـرٍض. ومـع التوافـر املجـاين للعـدد 
الكبـري اليـوم مـن أدوات االتصـال الرقمـي والرتجمـة الرقميـة، 
عمليـات  يف  واسـع  نطـاق  عـىل  املشـاركة  تحقيـق  فيمكـن 
التنفيذيـة  للجنـة  بالتـايل  وميكـن  بالغـة.  بسـهولة  االختيـار 

التابعـة للمفوضيـة أن تكـرر بـكل يـرس وسـهولة نهـج منظمـة 
العمـل الدوليـة، مـع ممثـيل الالجئـني الذيـن ُيختـارون عـىل 

اإلقليمـي. أو  الوطنـي  املسـتوى 

اقرتاحنـا إىل اللجنة التنفيذية
نحـن نؤمـن بـأن أي اقـرتاح يتعلـق بتمثيـل الالجئـني يف اللجنة 
تضـم  شـاملة  عمليـة  خـالل  مـن  يتـأىت  أن  يجـب  التنفيذيـة 
بعـض  تاليـا  سـنقدم  لـذا،  العـامل.  أنحـاء  جميـع  يف  الالجئـني 
األفـكار األوليـة ملـا قـد يتضمنـه مثـل هـذا االقـرتاح، بوصفـه 
وسـيلة إلثـارة التفكـري والحـوار مـن قبـل أولئـك الذيـن لديهم 
تجربـة عاشـوها يف التهجـري القـرسي، وكذلـك مـن قبـل غريهم 

ممـن يعملـون معهـم ومـن أجلهـم.

التمثيـل العـادل: يجـب أن يكـون ممثلـو الالجئـني ممّثلـني يف 
اللجنـة التنفيذيـة للمفوضيـة بشـكل عـادل، بحيـث يشـكلون 
وهـذ  األخـرى.   ٪50 الــ  للـدول  ويكـون  الهيئـة،  مـن   ٪50
أمنـوذج  مـع  يتـامىش  باملئـة  نسـبته خمسـون  الـذي  التمثيـل 
منظمـة العمـل الدوليـة )ILO(، كـام يضمن أن يكـون لالجئني 
صـوت حقيقـي يف اللجنـة التنفيذيـة؛ وأي مَتثيـل أقـل من هذا 

ثة يف جلسِة استامٍع يف لجنِة البلداِن األمريكيِة لحقوِق اإلنساِن، واشنطن العاصمة،  »أليخاندرا ماسياس ديلغاديلو«  Alejandra Macías Delgadillo، املديرُة االتنفيذية ملجموعِة الوصوِل للجوِء – املكسيك،  ُمَتَحدِّ

2019 )املصدر: الوصول للجوء(.
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سـيعني – بالـرضورة- أن أولئـك األكـرث تأثـراً بالقـرارات املتخذة 
سـيطاح بهـم بالتصويـت مـن قبـل اآلخريـن.

االختيـار مـن قبـل الالجئـني: يجـب أن ُيختـار ممثلـو الالجئـني 
مـن قبـل الالجئـني أنفسـهم، وليس من قبـل الـدول أو املفوضية 
كـام   .UNHCR الالجئـني  لشـؤون  املتحـدة  لألمـم  السـامية 
ينبغـي أاّل تشـارك الـدول يف تقريـر أي الالجئـني هـم املمثلـون 
األنسـب. وإذا كان يتوجـب عـىل الـدول تقديـم أوراق اعتـامد 
رسـمية لجميـع ممثليهـا يف جميـع هيئات األمـم املتحدة، فيجب 
حكـاًم  لالجئـني  بتمثيـل  يتعلـق  رسـمي  إجـراء  أي  يتضمـن  أن 
تلقائيـا يلـزم الـدول بتقديـم أوراق اعتـامد أي ممثـل لالجئني قد 

وقـع عليـه االختيـار.

التمثيـل املتنـوع: من الرضوري ضـامن التمثيل الدقيق لــتجارب 
النـزوح املتنوعـة. ويف الوقـت الـذي نجـد أن هنـاك العديـد مـن 
الطـرق لتحقيـق تنـوع التمثيـل، فـإن بعـض األفـكار التـي ميكـن 
قيادتهـا  يتـوىل  إقليميـة  شـبكة  كل  دعـوة  أ(  تشـمل:  تجليتهـا 
الالجئـون إىل ترشـيح عـدد معـني مـن املمثلـني. وسـيكون لهـذا 
ميـزة السـامح لـكل شـبكة أن تبتكـر ]بذاتهـا[ عمليـة االختيـار 
جميـع  عـىل  بعينهـا  طريقـة  فـرض  مـن  بـدالً  بهـا،  الخاصـة 
املناطـق. ب( تخصيـص املقاعـد التمثيليـة بشـكل متناسـب مـع 
عـدد الالجئـني يف البلـد املضيـف. فعىل سـبيل املثـال، إذا كان يف 
بلـد مـا ثالثـة ماليـني الجـئ، قـد يختـار هـؤالء السـكان الالجئني 
تسـعة ممثلـني لهـم، بينـام إذا كان هنـاك مليـون شـخص الجـئ، 
فسـيختارون ثالثـة ممثلـني لهم. وقـد تقوم املجموعـات الصغرية 
اختيـار  يف  بينهـا  فيـام  التنـاوب  مِببـدأ  باألخـذ  الالجئـني  مـن 
ممثليهـم. ج( لـكل دولـة تشـارك يف اللجنـة التنفيذيـة أن تقـوم 
باختيـار ممثـل الالجئـني املقابـل املقيـم يف تلـك الدولـة. ولكـن 
لـكل هـذه الخيـارات – ال شـك- مزايـا ومثالـب تجـدر دراسـتها 
ومناقشـتها جنًبـا إىل جنـب مـع الخيـارات األخـرى غـري املذكورة 

. هنا

يتـوىل  التـي  اإلقليميـة  الشـبكات  مـن  عـدد  بالفعـل  هنـاك 
 APNOR و  إفريقيـا  يف   RELON مثـل  الالجئـون،  قيادتهـا 
بشـكل  ربطهـا  تـم  والتـي  الهـادئ،  واملحيـط  آسـيا  منطقـة  يف 
جامعـي يف شـبكة عامليـة، وهـي الشـبكة العامليـة التـي يتـوىل 
قيادتهـا الالجئـون.7 وأعضـاء هـذه الشـبكات اإلقليميـة ممثلـون 
باملنظـامت التـي يقودهـا الالجئـون، وهـي املنظـامت املتجـذرة 
يف مجتمعاتهـم، والحائـزة عـىل ثقـة املجتمـع. وتشـكل جميـع 
هـذه الكيانـات مجتمعـة مًعـا بنيـة تحتيـة للحاكمية التشـاركية، 
الالجئـني  ممثـيل  اختيـار  يف  املتمثـل  التحـدي  مواجهـة  ميكنهـا 

وتجهيزهـم. للمفوضيـة  التنفيذيـة  اللجنـة  يف  كأعضـاء 

يتوجـب عـىل الجمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة قبـل أن يتبلـور 
املجلـس  مـن  يطلـب  قـرار  إصـدار  الواقـع[  أرض  ]عـىل  هـذا 
رقـم  القـرار  مراجعـة  املتحـدة  لألمـم  واالجتامعـي  االقتصـادي 
VVX( 672 672(– وهـو القـرار الـذي أنشـأ اللجنـة التنفيذيـة 
]بشـكل  الالجئـني  ممثـيل  بوجـود  يسـمح  حتـى   – للمفوضيـة 
التمثيـل  تأجيـل  باإلمـكان  يعـد  مل  أنـه  نؤمـن  نحـن  قانـوين[. 

التغيـري. الوقـت لهـذا  العـادل لالجئـني: لقـد حـان 
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مدير مشارك للرشاكات، يف ]منظمة[ الوصول لطلب اللجوء، 

ومؤسس مشارك يف منظمة الشباب الدولية كوبورواس
COBURWAS  لالنتقال بأفريقيا

 وإمييل أرنولد فرنانديز
 emily.arnoldfernandez@gmail.com 

@EDAsylumAccess 
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ورشيك بحثي يف مبادرة قانون الالجئني بجامعة لندن

bit.ly/grand-bargain  .1
2. الشبكة العاملية التي يتوىل قيادتها الالجئون )2019( املبادئ التوجيهية للمشاركة 

الهادفة كقيادة تحويلية: مبادئ توجيهية للعمل امللموس
bit.ly/refugee-participation-guidelines

 3. توفري املوارد ملبادرة قيادة الالجئني »تقدم بطلب للحصول عىل منحة«   
www.refugeeslead.org/apply

 4.  النظام األسايس ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، املادة 8  
bit.ly/UNHCR-statute

ILO »حول منظمة العمل الدولية« ILO 5. منظمة العمل الدولية
bit.ly/about-ILO

6. منظمة العمل الدولية ILO »مؤمَتر العمل الدويل«
bit.ly/ILO-conference
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