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نهج مر ٍاع للسن للحلول الدامئة

آنا موشنياغا وميكايال فانوري

يواجه ا ُملسنُّون عىل األرجح عقبات خاصة يف عملية النُّزوح ،ومع ذلك تتبع الحلول الدامئة التي تضعها
كثري من الدول غال ًبا نهج «حل واحد مناسب لجميع الحاالت» .وميكن أن يُخ ِفف تنفيذ الحلول االنتقالية
والعملية يف الوقت نفسه عىل األقل من بعض التحديات االجتامعية واالقتصادية والنفسية السيئة التي
يفرضها النُّزوح عىل املسنِّني.

هنـاك عدة تدخالت تخـدم احتياجات املسـنِّني النازحني ،وناد ًرا
مـا ُتو َّثـق أوضاعهـم يف أوقـات النزاعـات والكـوارث .ويعكـس
حجـب النازحين املسـنِّني مـن البيانـات والربامـج الالحقـة
القصـور يف تشـخيص أوجـه االسـتضعاف الخاصـة واحتياجـات
املهجريـن .ومـع ذلك،
فئـات محـددة ضمـن أعـداد كبيرة مـن َّ
تشير األمثلـة املتاحـة إىل عـدم تناسـب حـاالت الطـوارئ
اإلنسـانية مـع املسـنِّني يف كل مـن أوقـات النزاعـات والكوارث.
ويف اليابـان ،كان  ،%66مـن بين  15,681شـخصاً الذيـن لقـوا
حتفهـم (وتفاوتـت أعامرهـم) عقب زلـزال رشق اليابـان الكبري
واملوجـات الزلزاليـة املدّ ية (تسـونامي) مـارس/آذار  ،2011أكرب
مـن  60عا ًمـا .وباملثـل ،توصلـت دراسـة أجريت يف سـياق أزمة
الجئـي  2012يف جنـوب السـودان إىل ارتفاع معـدل الوفيات يف
الفئـة العمريـة األكبر مـن  50عامـاً أربـع مـرات عمـن تتراوح
ً1
أعامرهـم بين  50-5عامـا.

وعلى ال َّر ْغ ُـم مـن اإلسـهاب يف توضيـح هـذه االحتياجـات
لـدى النسـاء واألطفـال ،ال تتنـاول املبـادئ التوجيهيـة بالرشح
احتياجـات املسـنِّني ومل يذكـر إطـار عمـل اللجنـة الدامئـة
املشتركة بين الهيئـات رصاحـة احتياجـات املسـنِّني بوصفهـم
فئة مسـتضعفة إال يف سـياق مل شـمل األرسة عقب ترشد أفراد
األرسة بفعـل النـزوح.

املجتمعات الشـائخة :جورجيا واليابان

املطـول واملتكـرر مـن اسـتفحال اسـتضعاف
يزيـد التَّهجير
َّ
املسـنِّ ني .ففـي جورجيـا ،نزح أكثر من  %90من بين 267,323
نازحـاً مسـجل بحلـول أكتوبر/ترشيـن األول  2015منـذ مطلع
التسـعينيات ،وتخطـت حينئـذ أعمار أكثر مـن  33ألـف نازح
مـن بينهـم  60عامـاً .وأنتـج نـزاع « 2008دفعـة» جديـدة من
النازحين داخل ًيـا وزاد مـن أوجـه اسـتضعاف الدفعـة القدميـة
مـن النَّازحين داخليـاً .فقـد أخـل النـزاع املتجـدد مـرة أخـرى
ويكـون املسـنِّون عـادة مـن بين آخـر الفاريـن مـن النزاعـات بسـبل كسـب الـرزق والشـبكات االجتامعيـة وفـرض تحديات
باملسـنني السـاعني بشـق األنفـس للتكيـف مـع
أو الكـوارث املنتشرة بسـبب محدوديـة قدرتهـم على الحركـة قاسـية خاصـة ِّ
3
غالبـاً باإلضافـة إىل عزوفهـم عـن مغـادرة البيئـة التـي اعتـادوا األوضـاع غير املألوفة.
عليهـا .وقـد يواجـه املسـنِّون مبجـرد نزوحهـم صعوبـات أكبر
يف اسـتعادة مصـادر دخلهـم وغالبـاً مـا يشـعرون بالحرمـان وباملثـل ،يُعـدُّ املسـنُّ ون الذيـن خاضـوا تجربـة النـزوح عـدة
االقتصـادي مقارنـة بالشـباب الذيـن ميـ ّرون باألوضـاع نفسـها .مـرات يف أعقـاب كـوارث اليابـان  2011والذيـن يعيشـون
وتزيـد ظروفهـم الصحيـة الضعيفـة التـي تتدهـور عـادة أثنـاء مبفردهـم مسـتضعفني عىل وجـه الخصوص .وخلصت دراسـية
نزوحهـم مـن إعاقـة بحثهـم عن الحلـول الدامئة ،إمـا من خالل مسـحية حـول النازحين داخليـاً منـذ الكارثـة النوويـة يف
العـودة إىل مجتمعاتهـم األصليـة أو االندمـاج يف أماكن لجوئهم فوكوشـيام إىل بلـوغ متوسـط انتقـاالت النـاس زهـاء  4.6مرة.
ويسـفر النُّـزوح املتكـرر غالبـاً عـن تغيرات يف هيـكل األرسة،
أو اإلقامـة يف مـكان آخـر.
إذ ينتقـل البالغـون األصغـر سـنًا إىل أنـواع مختلفـة من محال
ويف أغلـب األحيـانُ ،تحـذف أوجـه االسـتضعاف تلـك الخاصـة اإلقامـة املؤقتـة عـن األجيـال األكبر سـنًا ما ميزق شـمل األرس.
باملسـنِّ ني مـن الصكـوك الدوليـة القامئـة التـي تعالـج النُّـزوح ومييـل املسـنِّ ون كذلـك للبقـاء يف مسـاكن مسـ َّبقة الصنـع أو
الداخلي والحلـول الدامئـة .وتعترف املبـادئ التوجيهيـة لألمـم أي مسـاكن مؤقتـة أخـرى لفترات زمنيـة أطـول .ويف واليـة
املتحـدة املتعلقـة بالنـزوح الداخلي وإطار عمـل اللجنة الدامئة مياجـي ،التـي كانـت أسـوأ واليـة تأثـرت باملوجـات الزلزاليـة
املشتركة بين الهيئـات بشـأن الحلـول الدامئـة لقضيـة النازحني املدّ يـة (تسـونامي) ،زادت أعمار  %43.8مـن املقيمين يف
داخليـاً بتصنيـف املسـنِّني مـن بين الفئـات املسـتضعفة التـي املسـاكن مسـ َّبقة الصنـع على  65عامـاً بحسـب دراسـة
تسـتلزم االهتمام بسـبب «احتياجاتهـم الخاصـة» 2.ومـع ذلك ،مسـحية أجريـت يف .2014

نرشة الهجرة القرسية 52

التفكري االسترشايف :التَّهجري واالنتقال والحلول

مايو/أيار 2016

23

www.fmreview.org/ar/solutions

آنا موشنياجا

وعامـة ،يواجـه املسـنُّون تحديـات أعظـم مـن تلـك
التـي يواجههـا اليافعـون يف اسـتعادة مسـتوياتهم
املعيشـية السـابقة ورفاههـم االقتصادي الـذي كانوا
عليـه قبـل وقـوع الكـوارث سـابقاً .ويف جورجيا ،كان
ارتفاع معـدالت البطالة وانخفاض معاشـات التقاعد
عضلـة على وجـه الخصـوص بالنظـر إىل
العامـة ُم ِ
ارتفـاع تكاليف الرعاية الصحية واسـتمرارية الحاجة
املهجريـن املسـنِّني .وبالرغـم مـن امتالك
إليهـا لـدى َّ
اليابـان لنظـام متطور جـداً يحكم معاشـات التقاعد
والضمان االجتامعـي ،ملـس كثير مـن النازحين
املسـنِّ ني وال سـيام القادمـون مـن املناطـق الريفيـة
التـي لوثهـا التسرب اإلشـعاعي االرتفـاع الشـديد يف
تكاليـف املعيشـة .وقـد سـبق أن امتلـك كثير منهم
أراض كانـوا يزرعون بها معظـم احتياجاتهم الغذائية
وطاملـا اسـتفادوا من املوارد الطبيعيـة الغنية املتاحة
يف مجتمعاتهـم .ومبجـرد نزوحهم ،كانـوا مقتنعني َّأن
االسـتثامر يف رشاء أرض أو معـدات زراعيـة جديـدة
مكلـف وخطـر بسـبب جهلهم املسـتمر بشـأن مدة
بقائهـم نازحين وإىل أي وقـت سيعيشـون.
وأشـار املسـنُّون ضمـن دفعتـي النازحين يف جورجيا
إىل ارتفـاع معـدالت املشـاكل الصحيـة املزمنـة (منها
على سـبيل املثـال ،ارتفـاع ضغـط الـدم ،واملشـاكل
الحركيـة ،وأمـراض القلـب ،والسـكري) التـي تسـتفحل بفعـل
سـوء األحـوال املعيشـية كتلـك التـي يعيشـها النازحـون داخلياً
ا ُملعـاد توطينهـم يف أبنيـة اسـتخدمت على عجـل يف غير مـا
صصـت لهـم كمراكز إيواء جامعيـة .وذكر النازحون املسـنُّون
ُخ َ
أيضـاً ،وال سـيام أولئـك الذيـن يعيشـون يف املراكـز الجامعيـة،
اآلثـار الصحيـة النفسـية املثيرة للقلـق مثـل ارتفـاع معـدالت
السـخط مـن الحياة واالكتئاب والقلق بسـبب مـا يخالجهم من
مشـاعر العزلـة االجتامعيـة بجانـب الظـروف السـكنية السـيئة
4
للغايـة التـي يشـهدونها.

صورة مق َّربة (التقطت الصورة يف يونيو/حزيران  )2014لسكن مؤقت مس َّبق الصنع للنازحني داخلياً عام  2011بعد كارثة
فوكوشيام النووية ،اليابان.

املطـول الناتـج عـن كـوارث  2011باليابـان آثـار
وكان للنُّـزوح َّ
بالغـة السـوء على الرفـاه الجسـدي والعقلي للمسـنِّني .ومـا
زالـت الظـروف املعيشـية يف املسـاكن مسـ َّبقة الصنـع كئيبـة،
بالرغـم مـن أنهـا أفضـل ً
حـال مـن مراكـز اإلجلاء يف حـاالت
الطـوارئ حيـث يؤوي النـاس هناك مبارشة يف أعقـاب الكوارث.
وعلى نحـو مامثـل لألوضاع يف جورجيـا ،عاىن كثري مـن املقيمني
املسـنِّ ني مـن تدهـور األوضـاع الصحيـة املزمنـة وارتفـاع معدل
انتشـار اضطرابـات النـوم والقلـق واالكتئـاب .ويف محافظـة
فوكوشـيام ،فاقـت حصيلـة الوفيـات الناتجـة عـن املشـاكل

الصحيـة واالنتحـار بعـد الكارثـة النووية تلك الناتجـة عن اآلثار
املبـارشة للزلزال واملوجـات الزلزالية املدّ ية (تسـونامي) ،إذ م ّث َل
مـن هـم فـوق  66عامـاً أكثر مـن  %90مـن هـذه الوفيـات.
وقـد تنتقـص تجربـة النـزوح ،وخاصـة الريبـة التـي ُيو ّلدهـا
املطـول وتضـاؤل فـرص اسـتعادة الحيـاة الطبيعية مع
النُّـزوح َّ
كل عـام ميـر ويدخـل يف طـي النسـيان ،مـن شـعور كثير مـن
املسـنِّ ني بقدرتهـم على تـويل زمـام األمـور وتدفعهـم لالعتامد
على املسـاعدات مـن الحكومـة أو مـن عائالتهـم .وقـد تو َّلـد
املسـنني النازحين بفعـل الحـادث النـووي الـذي
لـدى بعـض ِّ
وقـع يف اليابـان الشـعور بالعجـز عـن اتخـاذ قـرار مسـتقل
بشـأن املـكان املفترض أن يقضـوا فيـه بقيـة حياتهـم .ويف
حين يرغـب كثير منهـم يف العـودة إىل ديارهـم ومجتمعاتهـم
األصليـة ،فهـم يعلمـون يف قـرارة أنفسـهم كـره أطفالهـم و/
أو أحفادهـم لهـذا القـرار .ويعكـس هـذا الفجـوة الكبيرة بني
األجيـال بشـأن تصـور العـودة بوصفهـا أحـد الحلـول الدامئـة
املحتملـة ،إذ يرغـب املسـنُّون غالبـاً العـودة إىل الديـار أكثر
مـن األجيـال اليافعـة َّ
ألن مخـاوف املسـنِّني عـادة مـا تتمحـور
ّ
حـول املخاطـر التـي قـد متثلهـا اإلشـعاعات املتبقيـة .ويف حني
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سكن مس َّبق الصنع ومؤقت للنازحني داخلياً يف عام  2011إثر الكارثة النووية ،فوكوشيام ،اليابان (التقطت الصورة عام )2014

يواجـه العائـدون يف جورجيـا مخاطـر مختلفـة أساسـية لـدى
عودتهـم ،خلصـت دراسـة حديثـة أيضـاً (أجرتهـا هيئـة األمـم
املتحـدة لالجئين) إىل تفضيل املسـنِّ ني العـودة إىل مجتمعاتهم
األصليـة أكثر مـن اليافعين الذيـن يرى كثير منهـم محدودية
فـرص األمـن االقتصـادي واملـادي يف مجتمعاتهـم األصليـة.

وأخـل النُّـزوح مـن األماكـن املاديـة باملثـل شـعور املسـنِّني
يف جورجيـا بذاتهـم واالرتبـاط بأفـراد شـبكاتهم االجتامعيـة
(السابقة).وأشـار كثير مـن املسـنِّني الرجـال النازحين مـن
النزاعـات التـي وقعـت يف مطلـع التسـعينيات إىل تدهـور
صحتهـم النفسـية بسـبب شـعورهم بالذنب واإلخفـاق املرتبط
بعجزهـم عـن حاميـة ذويهـم ومنازلهـم أثنـاء النـزاع .وعلاوة
على ذلـك ،واجـه كثير مـن املسـنِّني النازحين مزيـداً مـن
االغتراب االجتامعـي بسـبب ّتألف عـدد كبري من مراكـز اإليواء
الجامعيـة مـن عـدة طوابـق (دون مصاعـد) وقلـة املسـاحات
املجتمعيـة بهـا مـا ُيق ِلـص التفاعـل االجتامعـي وال سـيام بين
املسـنِّ ني ِضعـاف الحركـة .ويعنـي نقـل أفـراد من القرى نفسـها
إىل مراكـز إيـواء مختلفـة أيضـاً فصـل كثير مـن املسـنِّني عـن
شـبكاتهم االجتامعيـة القدميـة والعيـش بالتـايل بجانـب غربـاء
ال يعرفـون شـيئاً عنهـم .واملشـكلة األخـرى يف مثل هـذه املراكز
هـي غيـاب الوصـول إىل قطـع مـن األرايض وهـو األمـر الـذي
وصفـه املسـنُّون باملهـم السـتقرارهم االقتصـادي ولتعزيـز
شـعورهم بكونهـم أفـراد منتجين.

وميكـن أن يزيـد االضطـراب يف الحيـاة املجتمعيـة والشـبكات
االجتامعيـة مـن تغيير مواقـف املسـنِّني يف أرسهـم
ومجتمعاتهـم .وافتقـد كثير مـن املسـنِّني النازحين بسـبب
كـوارث  2011يف اليابـان رعايتهـم أراضيهـم ومل يعـد عندهـم
مـكان السـتضافة أطفالهـم وأحفادهـم بعـد االنتقـال للعيـش
يف املسـاكن املؤقتـة .وأصبـح املسـنُّ ون الرجـال على وجـه
الخصـوص أكثر انطوائيـة عقـب خسـارة مكانتهـم ونفوذهـم
التـي كانـوا يتمتعـون بهـا يف مجتمعاتهـم األصلية .وشـهد كثري
منهـم أيضـاً متزقـات يف شـبكات أقربائهـم .ويدفـع الخـوف
مـن الوحـدة بعـض املسـنِّني لالنتقـال إىل البلـدان أو املـدن
نفسـها التـي انتقـل إليهـا أطفالهـم أو أقربائهـم األصغـر سـناً
مـن فورهـم عقـب الكارثـة ولكـنَّ كثيراً منهـم فضـل يف نهاية
األمـر الرتاجـع عـن هـذه الفكـرة والعيـش يف املسـاكن املؤقتة حلول دامئة مالمئة للمسنِّني
القريبـة مـن مجتمعاتهـم األصليـة نظـراً الفتقادهـم األمـان يف تشير الحـاالت يف كل مـن اليابـان وجورجيـا إىل َّأن املسـنِّ ني فئة
سـكانية مختلفـة جذريـاً عنـد التفكير يف إيجـاد حلـول دامئـة.
بيئـات غير مألوفـة.

نرشة الهجرة القرسية 52

التفكري االسترشايف :التَّهجري واالنتقال والحلول

مايو/أيار 2016

25

www.fmreview.org/ar/solutions

مجموعة األزمات الدولية

مستوطنة تسريوفاين للنازحني داخلياً ،جورجيا.2012 ،

ويف حين يكـون املسـنُّ ون غالبـ ًا آخـر مـن يغـادرون يف حـاالت
الطـوارئ الناشـئةُ ،يعـد املسـنُّون غالبـاً أيضـاً آخـر مـن ُينقـل
خـارج املسـاكن املؤقتـة .ومييـل املسـنُّون الستشـعار خطر كبري
عظـم بالتبعيـة مخاوفهـم
يف االنتقـال لبيئـات غير مألوفـة مـا ُي ِ
مـن فقـدان التواصـل الضئيـل واأللفـة التـي كانوا يعيشـونها يف
مجتمعاتهـم األصليـة أكثر مـن قلقهم بشـأن املخاطـر املحتملة
التـي قـد تنتظرهـم إذا مـا بقـوا يف ديارهـم .و ُتؤ ِثـر طريقـة
التفكير تلـك على تصـورات املسـنِّني النازحين داخليـاً حـول
الحلـول الدامئـة .ويف كثير مـن الحاالت ،يشـعر املسـنُّون بحكم
تقدمهـم يف العمـر ووضعهـم الصحـي واألثـر املد ِّمـر للتَّهجير
على رفاههـم االقتصـادي ووضعهـم االجتامعـي بأ َّنـه ال وقـت
لهـم لينتظـروا ً
حلا دامئـاً حقيقيـاً.

الـذايت ويدفعهـم للعزلـة .وميكـن أن ُتعالِج برامـج التَّحول «من
مرحلـة االسـتجابة اإلنسـانية إىل مرحلـة التعـايف» و»من مرحلة
االنتقال اإلنسـاين إىل االنتقال التنموي» مثل أوجه االسـتضعاف
هـذه (بجانـب االسـتفادة مـن معرفة املسـنِّني وخرباتهـم أيضاً)
مـن خلال إرشاك املسـنِّ ني كمستشـارين واالسـتامع آلرائهم.

السماح بالتـد ُّرج يف االنتقـال والحفـاظ على قـدر مـن
االسـتمرارية :قـد تكـون قـدرة املسـنِّني على التكيـف مـع
الحلـول الجديـدة محدودة عامة .وتزيـد كل تجربة من تجارب
النُّـزوح مـن اسـتنزاف قواهم ورغبتهم يف االسـتثامر يف االندماج
واسـتهالل حيـاة جديـدة يف بيئات جديـدة .وبالتـايل ،ينبغي أن
تهـدف حلـول النُّـزوح إىل ضامن قدر من االسـتمرارية يف عملية
االنتقـال بجانـب خفـض العـدد اإلجمايل لعمليـات االنتقـال
ويسـتلزم وضـع الحلـول االنتقاليـة والعمليـة يف الوقـت الرضوريـة .أي أن ُتك ّيـف املسـاعدة املقدمة لتُال ِئـم االحتياجات
نفسـه التـي ُتخ ِفـف على األقـل بعـض التحديـات االجتامعيـة املتغيرة باإلضافـة إىل متكين املسـنِّ ني مـن التنبـؤ بطريقـة تأثـر
واالقتصاديـة والنفسـية التـي يفرضهـا النُّـزوح على املسـنِّني حياتهـم مبثـل هـذا النـوع مـن االنتقـاالت.
مراعـاة العوامـل التاليـة:
الحفـاظ على ال ُّلحمـة املجتمعيـةُ :يثير متـزق الشـبكات
شـمل فئـة املسـنِّني عند وضـع الربنامـجُ :يؤ ِثـر فقدان الشـعور االجتامعيـة وأوارص القرابـة قلـق املسـنِّ ني أكثر مـن اليافعين
باإلنتاجيـة واالعتماد بالتـايل على املسـاعدة الحكوميـة أو الذيـن يـرون غالباً أن بناء شـبكات جديدة أسـهل .ولـذا ،ينبغي
األجيـال اليافعـة سـلباً على رفـاه املسـنِّني وشـعورهم بالتقديـر الرتكيـز يف املقـام األول ،على قـدر اإلمـكان ،عنـد إجـراء إعـادة
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ين

التوط مـن مراكـز اإليـواء يف حـاالت الطـوارئ إىل املسـاكن آنا موشنياغا mosneaga@unu.edu
املؤقتـة ع مبـدأ الحفـاظ ع الروابـط املجتمعيـة .وميكـن باحثة مشاركة ،جامعة األمم املتحدة ،معهد الدراسات املتقدمة
سـاهم دعـم املسـنِّني يف إدارة روابطهـم أو نواديهـم أو لالستدامة http://ias.unu.edu/en
أن ُي ِ
جمعياتهـم التعاونيـة أيضـاً يف الحفاظ عىل ال ُّلحمـة االجتامعية
ميكايال فانوري
أو بنائهـا يف املجتمعـات التـي ينتقلـون لهـا.
لى

لى

michaella.vanore@maastrichtuniversity.nl

لى

ين

تقييـم املخاطـر :يسـتلزم التخطيـط للحلـول االنتقاليـة تقييـم باحثة ،جامعة ماسرتيخت ،كلية اإلدارة  /جامعة األمم
مختلـف املخاطـر .فع سـبيل املثـال ،يف ح قـد تتطلـب املتحدة ،معهد ماسرتيخت للبحوث االقتصادية واالجتامعية
الظـروف املعيشـية املزريـة يف مراكز اإليواء يف حـاالت الطوارئ http://migration.merit.unu.edu
أو املسـاكن مسـ َّبقة الصنـع االنتقـال الرسيع إىل مسـاكن أفضل
 .1كاروناكارا يو وستيفنسون إف (« 2012إنهاء إهامل املسنِّني يف االستجابة لحاالت
ً
حـاال ،مـن املرجـح أن ُيسـ ِفر إعـادة التوط املتعجـل عـن الطوارئ اإلنسانية»
مزيـد مـن التمـزق املجتمعـي و ُيفا ِقـم عُ زلـة املسـنِّني .وبالتايل(Ending Neglect of Older People in the Response to Humanitarian ،
Emergencies’ - PLOS Medicine 9(12
ينبغـي املوازنـة قدر املسـتطاع ب اإلرساع يف تحس الظروف
http://goo.gl/nGmFtE
املعيشـية للنّازح والتداب التـي تهـدف لض ن اسـتمرارية  tinyurl.com/GPsInternalDisplacement .2انظر أيضاً:
http://tinyurl.com/IASC-IDP-Framework
الشـبكات االجتامعيـة وال ُّلحمـة املجتمعيـة.
)

ين

))

ين

ين

ين

ير

ما

)

املهجرون :يف آخر
وأيضاً :نرشة الهجرة القرسية ،العدد  2002( 14حول «املسنون َّ
الطابور؟»
www.fmreview.org/older-displaced-people
?(Older displaced people: at the back of the queue
 .3كلية جونز هوبكنز بلومربج للصحة العامة ( ، 2012الشيخوخة يف النُّزوح :تقييم
الحالة الصحية للنازحني املسنِّني يف جمهورية جورجيا .تقرير الدراسة
http://tinyurl.com/JHBSPH-GeorgiaAging
 .4راجع نرشة الهجرة القرسية ،املوضوع املُصغَّ ر بشأن مراكز اإليواء الجامعي يف العدد 33
www.fmreview.org/ar/protracted

ين

)

)

وضعت من
ويف ح ينبغـي أن تالئـم أي مقاربة السـياق الذي ِ
أجلـه ،تؤكـد الحاجة إليجـاد مقاربات مراعية لعامل السـن عند
وضـع الحلـول الدامئـة عىل أهمية وضـع تصور أفضـل للنازحني
حتـى تخـرج الحلول متوافقـة مع االحتياجـات الخاصة ملختلف
رشائـح املجموعات السـكانية املتأثرة وأوجه اسـتضعافهم.

بنية مساعدات جديدة وبناء اللدونة حول األزمة السورية
غوستافو غونزاليز

يعمل املجتمع الدويل منذ مدة عىل تجريب استجابة متكاملة إنسانية وإمنائية وحكومية لألزمة يف
املنطقة التي تضم سوريا.
ا

ا

ي

شــهدت الســنوات القليلــة التــي ســبقت األزمــة الســورية اللذيــن يتجــاوز فيهــ الديــن العــام ناتجيهــ املحــ
الحاليــة تراجعــاً يف التدفقــات املاليــة الالزمــة إلمنائهــا ،اإلجــ يل.
وذلــك يف دول متوســطة الدخــل وهــي :األردن ولبنــان
وتركيــا ،ومــ إىل درجــة كبــ ة ،باإلضافــة إىل العــراق وكذلــك اع ـ ى الوهــن فعاليــة الدعــم املقــدم مــن املجتمــع
وســوريا بدرجــة أقــل .ويف الــدول متوســطة الدخــل الــدويل وذلــك بســبب انتشــار مــا ميكــن تســميته بالصوامــع
كهــذه ،يعتمــد متويــل اإلمنــاء اعتــ داً أساســياً عــ املاليــة املترشذمــة اإلنســانية واإلمنائيــة وتلــك الخاصــة
املــوارد املاليــة واالقــ اض مــن الخــارج .لكــنَّ تدفقــات بالتكيــف مــع املتغــ ات املناخيــة علــ ً أن كل واحــدة مــن
الالجئــ إىل تلــك البلــدان مثلــت ضغوطــاً كبــ ة عــ هــذه الصوامــع تختلــف مــن ناحيــة أهدافهــا وتتبــع مبــادئ
موازناتهــا بســبب منــو حجــم املســاعدات الحكوميــة مختلفــة أيض ـاً .وظهــرت كل واحــدة منهــا بطريقــة منفصلــة
املقدمــة للســلع والخدمــات األساســية ،نتيجــة ارتفــاع عــن األخــرى ،وتعمــل أيضـاً ضمــن اعتبــارات مكانيــة وزمانيــة
التكاليــف املرتتبــة عــ األمــن ال ســيام يف األردن ولبنــان مختلفــة ،ولهــا حــدود موازناتهــا وقواعدهــا املختلفــة،
ا

ر

ر

ر

ا

ى

ر

ر

ا

ن

ر

ى

ى

