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هو ضامن أن ُتناقش التطبيقات واملامرسات وأن تتشكل من قبل 
الحارض.  وقتنا  يف  القرسية  بالهجرة  تأثراً  األكرث  هم  الذين  أولئك 
وما يزال هناك الكثري الذي يجب القيام به لتحقيق هذا الهدف، 
يف  اإلنجليزية  ]اللغة[  هيمنة  موضوع  مِبعالجة  يتعلق  ما  خاصة 
دورنا يف  نلعب  بأن  ملتزمون  لكننا  القرسية،  الهجرة  النرش حول 

املساهمة يف هذا التغيري الرضوري والذي رمِبا فات موعده.

هيذر الكسندر 
heatheralexander@cunet.carleton.ca 

ضابط بحث، LERRN، جامعة كارلتون

 وجيمس ميلرن 
jamesmilner@cunet.carleton.ca 

مدير املرشوع، LERRN؛ أستاذ مشارك، جامعة كارلتون

 وأليس فيليب
alice.philip@qeh.ox.ac.uk 

مدير التحرير، FMR، جامعة أكسفورد

1. راشيل مكنايل ونادية رحيم، »ما مدى عاملية مجلة دراسات الالجئني؟« )2020(
bit.ly/global-jrs

2. يف أعقاب غزو أوكرانيا وأزمة النزوح التي تلت ذلك، تغريت اإلحصائيات هذه، فارتفع 
عدد األشخاص النازحني داخل أوروبا بشكل كبري. وبالرغم من ذلك، ظلت هيمنة التأليف 

الغريب )وخاصة االنجلوفونية ]للناطقني باإلنجليزية[( جلّية يف مجال النرش.
3. برنامج توجيه األقران للباحثني النازحني يف مركز كالدور:

bit.ly/kaldor-mentoring
www.fmreview.org/writing-fmr 4. الستعراض الندوة عرب اإلنرتنت، قم بزيارة

bit.ly/lerrn-webinar-series  .5
bit.ly/idrc-research-chairs  .6

تشييد جرس بني الشباب والسلطة: املجلس االستشاري للشباب بالقاهرة
 )Lokpiny Bol Akok( و لوكبينى بول أكوك )Fnan Mhretu( ْفَنان مهريتو

ُتربز الخربة املكتسبة يف تطوير مجلس استشاري للشباب، ضمن أطار برنامج خدمات »سانت أندرو« 
بذويهم،  املصحوبني  غري  واألطفال  الشباب  من  الالجئني  أصوات  اشتامل  أهمّية  القاهرة،  يف  لالجئني 

والتحديات الناِجمة عن ذلك يف املناقشات حول القضايا التي تؤثر بشكل مبارش عىل حياتهم.

حول  الوعي  مستوى  رفع  هو  املقال  هذا  كتابة  من  هدفنا  إن 
بذويهم  املصحوبني  غري  واألطفال  الشباب  تواجه  التي  القضايا 
أصواتنا   - أكرب ألصواتهم  بإرشاك  إلهام  إحداث  )UCY(1، وكذلك 
- يف صناعة القرارات ويف مناقشات السياسات. كام نأمل أيًضا أن 
نربز الحاجة إىل إدراك املعارف واملهارات التي ال تتوافق واملساراِت 
أمناط  مع  تتكافأ  والتي  املتكاملة  تلك  وإمّنا  التقليديَة،  التعليميَة 
يف  وسابقون  حاليون  أعضاء  هم  واملؤلفون  املعيارية.  التعليم 
الشباب  املوظفني  من  كذلك  وهم  للشباب،  االستشاري  املجلس 
الالجئني يف »سانت  الذي يعملون يف ]منظمة[ خدمات  الالجئني 
م خدمات  أندرو« )StARS(، وهي منّظمة يقودها الالجئون تقدِّ
املهاجرين  لالجئني  وتعليمية  وطبية  اجتامعية  ونفسية  قانونية 
املستضعفني الذين يعيشون يف مرص. ونحن - كالجئني - غالًبا ما 
نواجه، يف حياتنا، اضطراباٍت قد تعيق قدرتنا عىل متابعتنا الحصول 
أمام  عىل املؤهالت التقليدية - ولكن ينبغي أاّل يبقى هذا عائقاً 

اإلدماج والتمثيل بعد اآلن. 

يات التي تواجه الشباب واألطفال  التحدِّ
غري املصحوبني بذويهم

ُتَعدُّ ِمرُص موطًنا ألكرث من 285000 الجئ وطالب لجوء مسجلني 
لديها2، من بينهم ما يزيد عن 4000 طفل غري مصحوبني بذويهم 

أو منفصلون عنهم )UASC(.3 إّن األطفال والشباب الالجئني غري 
املصحوبني بذويهم يف القاهرة يواجهون تحديات محددة تتمثل يف 
إمكانية الوصول إىل التعليم والرعاية الصحية واملوارد املالية، فضاًل 
التمييز ضدهم  وعن  الهجرة  عن رحالت  الناجمة  الصدمات  عن 

وعن مخاوف الحامية لديهم.

التي  الرئيسية  التحديات  أحد  التعليم  إىل  الوصول  ُيَعدُّ  التعليم: 
تواجه الشباب واألطفال غري املصحوبني بذويهم UCY يف القاهرة. 
ويستطيع الطالب من السودان وجنوب السودان وسوريا واليمن 
االلتحاق باملدارس العامة يف مرص بشكل قانوين وعىل قدم املساواة 
مع الطالب املرصيني4؛ ومع ذلك فإّن الكثريين منهم ال يلتحقون 
أو  التمييز ضدهم  بسبب  أو  التوثيق  مشاكل  بسبب  ]باملدارس[ 
الشباب واألطفال  يتمتع  املالية. وال  اللغة والعوائق  بسبب عقبة 
غري املصحوبني بذويهم من جنسيات الالجئني املعروفة األخرى يف 
مرص، مِبا يف ذلك من إريرتيا والصومال وإثيوبيا، بضامنة الوصول 
إىل التعليم العام املرصي. والتعليم الخاص ]مِبرص[ مكلف للغاية. 
الشباب واألطفال غري املحصوبني بذويهم مِبدارس  ويلتحق بعض 
أيًضا  يواجهون  ولكنهم  السوداين،  املنهاج  وفًقا  الالجئني  مجتمع 
عوائق مالية أو لغوية كبرية ومحدودية قدرة املدارس، األمر الذي 
التعليم الرسمي تحدّيا صعًبا للغاية.  يجعل الحصول عىل شهادة 
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بذويهم  املصحوبني  غري  واألطفال  الشباب  يلتحق  ما  غالًبا  لذا، 
غري  املنظامت  من  املقدمة  الحياتية  املهارات  دورات  يف   UCY
الحكومية املحلية NGOs، غري أّن ذلك ال ُيؤهل الشباب واألطفال 
غري املصحوبني بذويهم UCY للوصول إىل مستويات تعليم أعىل.

الرعاية الصحية والطبية: يواجه الشباب واألطفال غري املصحوبني 
بذويهم الكثري من التحديات للوصول إىل الرعاية الصحية العامة 
والتمويل  التوثيق،  اللغة، ومتطلبات  يف مرص، مِبا يف ذلك عوائق 
والتمييز. واملستشفيات الخاصة ]مِبرص[ مكلفة جدا. وتؤثر هذه 
التحديات بشكل خاص عىل املصابني بأمراض مزمنة وعىل الذين 
. كام يتم إقصاء بعض الفتيات والشابات  يحتاجون إىل عالٍج مستمرٍّ
غري املصحوبات، الاليت يصبحن حوامل نتيجة للعنف الجنيس، من 

ة أو الزواج. املستشفيات لعدم إمكانّية تقدميهّن ما ُيثِبُت األُُبوَّ

الشباب  من  الكثري  يكافح  آمًنا:  والبقاء  األساسية  االحتياجات 
تغطية  أجــل  من   UCY بذويهم  املصحوبني  غري  واألطــفــال 
ما  وغالًبا  والطعام.  اإليجار  ذلك  يف  مِبا  األساسية،  احتياجاتهم 
الشباب  إن  مستقرة.  وغري  مكتظة  سكنية  أوضاع  يف  يعيشون 
للحصول  بذويهم UCY مؤهلون فقط  املصحوبني  واألطفال غري 
عىل املساعدة املالية من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئني UNCHR  حتى سن 18 عاًما، وال يستطيع كل األطفال 
غري املصحوبني بذويهم تلقي املساعدة املالية، نظرًا ألّن طلباتهم 
البالغني.5 وعندما ال يستطيع  ُتعالَج عىل نحٍو صحيح كطلبات  ال 
الشباب واألطفال غري املصحوبني تغطية احتياجاتهم، يعمد البعض 
العمل  يتعنيَّ عليهم  آمنة حيث  العمل يف وظائف غري  إىل  منهم 
إِْن  وما  فّي.  التعسُّ وللفصل  وللتمييز  أجر  بدون  طويلة  لساعات 
َيبُلغ الشباب واألطفال غري املصحوبني UCY بذويهم سنَّ الثامنة 
حياة  لتأسيس  الدعم  من  بالقليل  هؤالء  ُيرتك  حتى   )18( عرشة 

مستقلة، األمر الذي يعرضهم ملزيد من التحديات.

إن كل هذه العوامل تستثني أصوات ومعارف الشباب واألطفال 
األكادميية  النقاشات  معظم  من   UCY بذويهم  املصحوبني  غري 

وعىل مستوى السياسات.

دور املجلس االستشاري للشباب
يتألَُّف املجلس االستشاريُّ للشباب )YAB( من مثانية شباب غري 
يعملون  عاًما  و21   18 بني  أعامرهم  ترتاوح  بذويهم،  مصحوبني 
 .)StARS( أنــدرو«  »سانت  يف  الالجئني  خدمات  ]منظمة[  يف 
ممن  جميًعا  ولكنهم  والجنس،  الجنسية  يف  أعضاُؤها  ع  ويتنوَّ
مامثلة.  تحديات  نتشاطر  نحن  لذلك  النزوح.  تجربة  عاشوا  قد 
الشباب  بني  كجرس   )YAB( للشباب  االستشاري  املجلس  ويعمل 
 UCY بذويهم  املصحوبني  غري  واألطفال  الشباب  من  وعمالئهم 

ومن موظفي اإلدارة يف ]منظمة[ خدمات الالجئني يف »سانت 
َم املجلس  أندرو« )StARS( ومن الجامهري الخارجية. لقد ُصمِّ
االستشاري للشباب )YAB( كمسار من أجل املشاركة الهادفة 
للشباب يف التطوير التنظيمي لـ ]منظمة[ خدمات الالجئني يف 
»سانت أندرو« )StARS( . فنحن نلتقي مع املوظفني الشباب 
 UCY ومع عمالء من الشباب واألطفال غري املصحوبني بذويهم
الذهني،  العصف  حلول  عىل  وللحصول  التحديات،  ملناقشة 
إىل  بعد ذلك  تقدميها  التي سيتم  الدعم  اسرتاتيجيات  وإلنشاء 

كبار املوظفني. 

كام يلتقي املجلس االستشاريُّ للشباب YAB أيًضا مع أصحاب 
غري  املنّظامت  من  والــزوار  املانحني  )مثل  الخارجّيني  الشأن 
الحكومية املحلية أو الدوليَّة األُخرى NGOs( ملشاركتنا َجوالِتنا 
تواجه  التي  التحديات  وملناقشة  مرص،  يف  وخرباِتنا  الشخصية 
القاهرة،  يف   UCY بذويهم  املصحوبني  غري  واألطفال  الشباب 
وملناقشة إنجازات املجلس االستشاريِّ للشباب YAB، وملناقشة 
فريدة  إضافية  قيمة  نقدم  فنحن  تحسينها.  أجل  من  أفكارنا 
الشباب  الالجئني  كفاح  فهم  يف  الزوار  ونساعد  للمحادثات، 
من خالل  الحلول  نقرتح  إّننا  أفضل.  بشكل  معهم  والتعاطف 
عملية  أمثلة  وبإعطاء  الزوار،  سلطة  موقع  يف  أنفسنا  تخّيلنا 
املصحوبني  غري  واألطفال  الشباب  تواجه  التي  للصعوبات 
املجلس  يرفع  بذاتها.  محددة  قضايا  يف   UCY بذويهم 
االستشاري للشباب YAB، سواء داخل املنظمة أو مع أصحاب 
مثال  وهو  الشباب،  أصوات  سواء،  حد  عىل  الخارجيني  الشأن 
عىل االندماج الناجح للشباب يف صنع القرارات عىل املستوى 

املؤسيس.

النجاحات
تكّللت جهود املجلس االستشاري للشباب )YAB( بالنجاح يف 
بذويهم  املصحوبني  غري  واألطفال  الشباب  احتياجات  منارصة 
الشباب غري املصحوبني بذويهم يف  UCY، ويف اشتامل صوت 
 )StARS( »برمجة منظمة خدمات الالجئني يف »سانت أندرو
يف عدة مجاالت. فعىل سبيل املثال، حدد املجلس االستشاري 
املراهقات  هات  األمَّ بأنَّ   2019 عام  أوائل  يف   )YAB( للشباب 
يف  تحّديات  يواجهن  بذويهن  املصحوبات  غري  العازبات 
أندرو«  »سانت  يف  الالجئني  خدمات  هيئة  بفصول  االلتحاق 
التجسري  وبرنامج  بذويهم  املصحوبني  للشباب غري    )StARS(
)UYBP(6، ألنه مل يكن هناك أي شخص يرعى أطفالهن. لقد 
إىل  مه  قدَّ مقرتحا   )YAB( للشباب  االستشاري  املجلس  طور 
 )StARS( أندرو«  »سانت  يف  الالجئني  خدمات  هيئة  إدارة 
إلنشاء حضانة ألطفال هؤالء األمهات الشابات حتى يتمكنَّ من 

حضور الفصول ]الدراسية[ بينام يتلّقى أطفالهّن الرعاية.
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العمل  فرص  نقص  أن   2020 عام  يف  الشباب  موظفو  لقد الحظ 
غري  واألطفال  الشباب  عرّض  قد  والتعليم  الرتفيهية  واألنشطة 
يف  واملخدرات  الكحول  تعاطي  لخطر   UCY بذويهم املصحوبني 
معالجة  إىل   )YAB( للشباب  االستشاري  املجلس  فدعا  الشوارع. 
يف  الالجئني  منظمة خدمات  ألعاب يف  مركز  فتح  من خالل  هذا 
ن العمالء من الشباب واألطفال  »سانت أندرو« StARS حتى يتمكَّ
غري املصحوبني بذويهم وطالب وبرنامج التجسري وغري املصحوبني  

UYBP من قضاء املزيد من الوقت يف أماكن آمنة.

كام يلفت املجلس االستشاري للشباب )YAB( االنتباه إىل مخاوف 
»سانت  يف  الالجئني  خدمات  يف  الالجئني  الشباب  من  موظفني 
أندرو« StARS  ملعالجة فجوات محّددة ودعم التغيري. وبالنسبة 
للغالبية العظمى مّنا، فإن اللغة اإلنجليزية هي لغتنا الثانية. ولهذا، 
طالب موظفو الشباب بأن يكون لهم أمكانية الوصول إىل دروس 
اللغة اإلنجليزية العادية من أجل تقوية مهارات االتصال لديهم. 
االستشاري  املجلس  دعا  حتى  ذلك  عىل  املوافقة  دت  ُأكِّ إن  وما 
للشبابYAB  إىل تعيني اثنني من مدريس اللغة اإلنجليزية مِبوجب 
عقود منتظمة بدالً من الوظائف التطوعية. وكان هذا رضوريا ألن 
أكرب.  واملساءلة بشكل  املوثوقية  توفر عوامل  املدفوعة  الوظائف 
ويتم حالًيا تدريس أكرث من 50 شابًّا من قبل اثنني من املعلمني 

توفري  إىل   YAB للشباب  االستشاري  املجلس  دعا  كام  املتفرغني. 
املزيد من أجهزة الكمبيوتر وإىل إنشاء مكتبة موارد.

»سانت  يف  الالجئني  هيئة خدمات  التدريبية يف  الدورات  تساعد 
أندرو« StARS عىل تسهيل االنتقال من وظيفة مساعد للشباب 
)ويتضمن  كامل  بدوام  منتظمة  للبالغني  وظيفة  إىل  بدوام جزيئ 
حدد  وقد  واملسؤولني(.  االجتامعيني  واألخصائيني  املعلمني  ذلك 
املجلس االستشاري للشباب )YAB( يف عام 2019 أن الشباب غالًبا 
الالجئني  مع  للتنافس  الالزمة  اإلضافية  املهارات  إىل  يفتقرون  ما 
البالغني اآلخرين عىل وظائف معينة. وقد دعا املجلس االستشاري 
الدورات  من  املزيد  توفري  إىل  لذلك،  نتيجة   ،)YAB( للشباب 
»سانت  يف  الالجئني  خدمات  هيئة  أقسام  يف  للشباب  التدريبية 
وتزايد  للغاية،  ناجحًة  املتدربني  برامج  فكانت   .StARS أندرو« 
 StARS »أندرو »سانت  الالجئني يف  هيئة خدمات  برامج  تجنيد 

للمتدربني الشباب.

يات: املساحة املحدودة واآلمال العريضة والوباء التحدِّ
عىل الرغم من الجهود والنجاحات املستمرة للمجلس االستشاري 
للشباب )YAB(، ما تزال هناك العديد من التحديات. وقد مارس 
خدمات  منظمة  ضمن   ،)YAB( للشباب  االستشاري  املجلس 

)StARS املصدر: خدمات الالجئني يف سانت أندرو( StARS فوَن من الالجئنَي الشباِب يجتمعون يف َمَقرِّ خدمات الالجئني يف سانت أندرو أَعضاء حالّيوَن وسابقوَن يف املجلِس االسِتشاريِّ للشباِب وموظَّ
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أجل  من  بنجاح  الضغط   ،StARS أنــدرو«  »سانت  يف  الالجئني 
ال  ذلــك،  ومع  بالجميل؛  ــرتاف  واالع املساحة  من  املزيد  توفري 
غري  واألطفال  الشباب  عىل  تؤثر  التي  القضايا  عن  الدفاع  يزال 
الالجئني  خدمات  هيئة  نطاق  خارج  وطالب  بذويهم  املصحوبني 
ًيا قامِئًا. نحن، بصفتنا شباًبا الجئني  يف »سانت أندرو« StARS تحدِّ
به يف  لنساهم  قّيم  لدينا يشء  أنه  نعلم  بذويهم،  غري مصحوبني 
املناقشات العاملية. وعىل الرغم من ذلك، هناك منصات ومساحات 
عمليات  من  كل  يف  الشباب،  املوظفني  أصوات  إلرشاك  محدودة 
الربمجة واتخاذ القرار بني مقدمي الخدمات يف مرص ويف السياقات 

اإلنسانية األوسع.

بني  العريضة  اآلمال  إدارة  يف  يتمثل  الرئيسية  التحديات  أحد  إن 
يفعله  أن  ميكن  ما  حول  األحيان  من  كثري  يف  الشباب  موظفي 
التحديات املتعددة  املجلس االستشاري للشباب )YAB( ملعالجة 
الشباب والشباب واألطفال غري املصحوبني  يواجهها موظفو  التي 
بذويهم UCY. وبصفتنا موظفني شباب الجئني فإنه يصعب علينا 
وألننا  الصعوبة،  هذه  نعرف  ألننا  وذلك  التوقعات،  هذه  إدارة 
منرُّ بها أيًضا. وللتعامل مع هذه املسؤوليات والضغوط اإلضافية، 
يتلّقى املجلس االستشاري للشباب YAB دعاًم مستمرًّا من اإلدارة 
العليا يف هيئة خدمات الالجئني يف »سانت أندرو« StARS، لكننا 
نحتاج أيًضا إىل الوقت والدعم ملواصلة تعزيز مهاراتنا يف الوساطة 

ويف حل املشكالت.

خطط  من  العديد   19-COVID كوفيد  جائحة  عّطلت  لقد 
املجلس االستشاري للشباب YAB، مِبا يف ذلك خطط االجتامعات 
الشخصية والتواصل مع املجتمع. وقد تكّيف املجلس االستشاري 
الهواتف  عرب  للمجتمع  الوصول  إىل  باالنتقال   YAB للشباب 
 WhatsApp آب  الواتس  برنامج  باستخدام  وذلك  املحمولة، 
واالتصال الهاتفي للتواصل مع موظفي الشباب الالجئني. وقد طّور 
املجلس االستشاري للشباب، بعد تحديدهم دعم الصحة النفسية 
املصحوبني  غري  واألطفال  للشباب  أنشطة  كبرية،  فجوة  باعتباره 
بذويهم UCY ضمن برامج خدمات الالجئني يف »سانت أندرو« 
الجامعية  املكاملات  خالل  من  توعية  جلسات  وقدم   ،StARS
باستخدام املكاملات الهاتفية للحصول عىل التحديثات. كان الهدف 
تنفيذ منوذج »من النظري إىل النظري« للوقوف املبكر عىل مشكالت 
املصحوبني  غري  واألطفال  للشباب  يواجهها   التي  العقلية  الصحة 
بذويهم UCY حتى يتمكنوا من تلقي الدعم النفيس واالجتامعي 

يف الوقت املناسب.

الخامتة و التوصيات
أمنوذًجا   YAB للشباب  االستشاري  املجلس  يكون  أن  ميكن 
لآلخرين  الخدمات  وملقّدمي   NGOs الحكومية  غري  للمنظامت 

الشباب  موظفي  عىل  تقترص  ال  أصــوات  أشتامل  كيفية  حول 
غري  واألطفال  الشباب  جميع  أصوات  إىل  الوصول  وإمنا  الالجئني 
ومقدمي  املؤسسات  واجب  من  إّن   .UCY بذويهم  املصحوبني 
آمنة  مساحات  خلَق  العامل  ويف  مرص  يف  العاملني  الخدمات 
للشباب للمشاركة يف عمليات صنع القرارات بشأن وضع الربامج 
معرفتهم  لتسخري  األولوّية  ُتعَطى  أن  ويتوجب  والسياسات، 
التي  اإلمكانات  عىل  التعرف  هذا  ويشتمل  وطاقتهم.  وصوتهم 
ودعم   ،UCY بذويهم  املصحوبني  غري  واألطفال  الشباب  ميتلكها 
قدراتهم عىل الدفاع عن احتياجاتهم بطرق إبداعية. ويتوجب عىل 
األولوية  إعطاء  أيًضا  الالجئون  يقودها  التي  املجتمعية  املنظامت 
لنا  الحلول  إيجاد  لآلخرين  ميكن  فال  الالجئني.  الشباب  إلرشاك 

بدوننا إن أردنا امتالك الفاعلية الحقيقية يف هذه العمليات. 

السلطة  بأنفسنا وامتالكنا  للمعرفة ورفعنا أصواتنا  استخدامنا  أن 
بصفتنا  إنجازاتنا  إن  املسؤولية.  نتحمل  أننا  بالرضورة  يعني 
املجلس االستشاري للشباب YAB ميكن أن تحفز الشباب اآلخرين 
مكانهم  يأخذوا  وأن  ذاته،  الفاعل  بالدور  القيام  عىل  وتشجعهم 
التي تؤثر عىل حياتهم، خاصة عند األخذ باالعتبار  املناقشات  يف 
مصحوبني  غري  كشباب  معنا  تأيت  التي  التحديات  من  العديد 
بذويهم UCY. واألهم من ذلك هو أن تجاربنا تثبت أنه ينبغي 
االعرتاف بالشباب الالجئني كأشخاص فاعلني يف التغيري، وأن ُينظر 
أصحاب  ملداخالت  مساوية  قيمة  ذات  أنها  مساهامتهم عىل  إىل 
الشأن اآلخرين املشاركني يف عملية صنع القرار، ال سيام عندما تؤثر 

.UCY عىل حياة الشباب غري املصحوبني بذويهم

نحن شباب ولكننا نريد أن نصبح بالغني يستمعون إىل الشباب. 
الشخصية.  تجاربنا  بسبب  أفضل  وتخطيًطا  حلوالً  وسنقرتح 
لتنفيذ  املناسبني  األشخاص  وطاقتنا،  وصوتنا  مِبعرفتنا  وسنكون، 
للشباب  املعيشية  الظروف  تحسني  أجل  من  املستدام  التغيري 

النازحني وملنارصة حقوقهم وحريتهم وسالمهم يف مرص وخارجها.

 ْفنان مهريتو 
مدرِّس تكنولوجيا املعلومات، عضو سابق يف املجلس االستشاري 

للشباب 

 لوكبينى بول أكوك 
مساعد بحث، عضو املجلس االستشاري للشباب

 خدمات الالجئني يف »سانت أندرو« )ستارز(
info@stars-egypt.org

املجلس االستشاري للشباب يف خدمات الالجئني يف »سانت 
)YAB( »أندرو 

 youth-engagement-board@stars-egypt.org

mailto:info@stars-egypt.org
mailto:youth-engagement-board@stars-egypt.org
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اسمع صويت: مشاركة الالجئني يف تطوير السياسة الكينية
)Lilian Obiye( ليليان أوبيي

يوضح انخراط الالجئني يف التغيريات الترشيعية األخرية يف كينيا كيف ميكن للمشاركة العامة أن تستخدم 
كأداة لتمكني الالجئني وملنحهم فرصة التأثري يف ]صنع[ السياسة.  

سياسـة  تطويـر  يف  حاسـام  أمـرا  العامـة  املشـاركة  ُتعـّد 
عامـة وجيـدة. واسـتناًدا إىل األميان بـأن ألولئـك املتأثرين 
بالقـرار الحـقَّ يف املشـاركة يف صناعتـه، فـإن ذلـك يسـهم 
الواعيـة.  السياسـات  تطويـر  ويف  املجتمعـات  مَتكـني  يف 
وعـىل الرغـم مـن هـذا، فـإّن الالجئـني – الذيـن قـد ُينظر 
إليهـم عـىل أنهـم تهديـد للنسـيج املحـيل وُينظـر إليهـم 
عـىل أنهـم ضعفـاء غـري قادرين عـىل اتخاذ قرارات بشـأن 

حياتهـم - غالًبـا مـا ُيسـتبعدون مـن هـذه املشـاركة. 

واألمثلـة عـىل املشـاركة العامة تشـمل التصويـت وحضور 
االجتامعـات واملشـاركة يف مناقشـات السياسـات. وتعـرّف 
املفوضيـة السـامية لشـؤون الالجئني UNHCR املشـاركة 
العامـة يف سـياق حامية الالجئـني بأنها »املشـاركة الكاملة 
واملتسـاوية لألشـخاص أصحاب العالقـة يف جميع عمليات 
صناعـة القـرار ويف األنشـطة يف املجالـني العـام والخـاص، 

والتـي تؤثر عـىل حياتهـم وحيـاة مجتمعهم«.1

حقوق املشـاركة يف القانون الدويل
ال تتنـاول اتفاقيـة الالجئـني لعـام 1951 رصاحـة الحقـوق 
السياسـية لالجئـني يف بلـد اللجـوء. ومع ذلك، تشـري املادة 
7 )1( إىل أنـه ينبغـي أن ُيعاَمـل الالجئـون كغريهـم مـن 
»األجانـب« )مِبـا يشـمل الحقـوق السياسـية(. كـام تشـري 
االتفاقيـة يف املـادة 7 )3( إىل أن يتابـع الالجئـون مَتتعهـم 
بلدهـم  يف  بالفعـل  يحوزونهـا  كانـوا  التـي  بالحقـوق 

األصيل.

يشـتمل القانـون الـدويل لحقـوق اإلنسـان عـىل أحـكاٍم تتعلـق 
باملشـاركة العامـة للمواطنـني بشـكل أكـرث تحديـًدا، مثـل امليثاق 
الـدويل الخـاص بالحقوق املدنية والسياسـية )ICCPR( والالئحة 
األفريقيـة لحقوق اإلنسـان والشـعوب، واإلعـالن العاملي لحقوق 
اإلنسـان. وُتعـّد املشـاركة العامـة، باإلضافـة إىل ذلـك، جـزًءا ال 
يتجـزأ مـن عدد مـن الحقـوق املرتابطة، مثل حرية الـرأي والحق 
يف البحـث عـن املعلومـات واألفـكار وتلقيهـا ونقلهـا مـن خـالل 
أي وسـيلة إعالميـة بغـض النظـر عـن الحـدود كام هـو منصوص 
عليـه يف املـادة 19 مـن امليثـاق الـدويل الخاص بالحقـوق املدنية 
والسياسـية )ICCPR(. ومـام يسـتحق اإلشـارة إليـه أن امليثـاق 
ال   )ICCPR( والسياسـية  املدنيـة  بالحقـوق  الخـاص  الـدويل 
يضمـن »الحـق« فحسـب، بل يضمـن أيًضا »فرصة« املشـاركة يف 

إدارة الشـؤون العامـة.

 )GCR(  2018 لعـام  الالجئـني  بشـأن  العاملـي  االتفـاق  وجـاء 
مؤخـرا ليّنـص بشـكل محـّدد عـىل مشـاركة الالجئـني يف عمليات 
صناعـة القـرار، حيث تنـص الفقرة 34 منه عىل أن »االسـتجابات 
تكـون أكـرث فعاليـة عندمـا تـرشك فعليـا وبشـكل هـادف أولئك 

الذيـن تهـدف تلـك االسـتجابات إىل حاميتهـم ومسـاعدتهم«.

مزايا املشاركة
يتأثـر النازحـون - مَتاًمـا كـام تتأثـر املجتمعـات املضيفـة لهـم - 
بالسياسـات والترشيعـات التـي طـّورت يف بلـد اللجـوء. وتسـهم 
املقرتحـات  حـول  املجتمـع  وعـي  زيـادة  يف  العامـة  املشـاركة 
الترشيعيـة، ويف بنـاء شـعور بتحمـل املسـؤولية املشـرتكة، كـام 

ُيَعرَّف الطفل والشاب غري املصحوب بذويه بأنه شخص يقل عمره عن مثانية عرش   .1
أو 21 عاًما يف برامج خدمات الالجئني يف »سانت أندرو« StARS، وأنه منفصل عن كال 

والديه.
2. املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني UNHCR )نيسان 2022( »التقرير 

bit.ly/Egypt-May-2022 »اإلحصايئ الشهري ملرص
3. ال يشمل هذا الرقم الشباب غري املصحوبني بذويهم الذين تزيد أعامرهم عن 18 عاًما. 

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني UNHCR، حامية الطفل
bit.ly/UNHCR-child-protection

4. »ِهتابا أ. ماكنايل يس«  و»هابرسيك إي«. )2020(، »حقوق الالجئني يف مرص«، دراسات 
القاهرة عن الهجرة والالجئني، ورقة رقم 14 صفحة 144.

bit.ly/refugee-entitlements-egypt
واملنصة املشرتكة لالجئني واملهاجرين يف مرص )2022(، تحليل الوضع املشرتك: التعليم 

والخدمات الصحية للمهاجرين والالجئني يف مرص
bit.ly/education-health-egypt

5. »فوالتيش زي« و»ريتيش« )2020( »تقييم العمر لألطفال غري املصحوبني بذويهم 
طالبي اللجوء يف مرص« ، مجلة مراجعة الهجرة القرسية، إصدار 65

bit.ly/age-assessment-Egypt-ar
6. إن برنامج الشباب غري املصحوبني وبرنامج التجسري UYBP هو برنامج تعليمي مدته 

خمسة أشهر ويهدف إىل مساعدة الشباب واألطفال غري املصحوبني بذويهم UCY يف 
تطوير مهاراتهم ليصحبوا مستقلني. ويشمل دورات يف الرياضيات واللغة اإلنجليزية 

واللغة العربية وتكنولوجيا املعلومات واملهارات الحياتية.

https://bit.ly/Egypt-May-2022
https://bit.ly/UNHCR-child-protection
https://bit.ly/refugee-entitlements-egypt
https://bit.ly/education-health-egypt
https://bit.ly/age-assessment-Egypt-ar
ell3sf
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