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القضايا  أك�  إحدى  القرسي  والنزوح  اللجوء  قضية  تظل 

وسببها  الخط�ة،  اإلنسانية  التداعيات  ذات  الدولية 

األسايس يكمن يف الرصاعات املسلحة والعنف وانتهاكات 

�الي�  تدفع  التي  اإلنسانية  والنزاعات  اإلنسان  حقوق 

آمنة  أماكن  عن  بحثاً  بلدانهم  من  الهروب  إىل  السكان 

يعيشون فيها دون تعرضهم ألي مآس، ولكنهم يف الواقع 

قسوة،  أشد  آخر  إىل جحيم  يهربون من جحيم  ما  دا±اً 

واجه بعضهم يف رحلة اللجوء مخاطر الغرق والنصب من 

قبل عصابات متخصصة يف اإلتجار بالبرش، وغ� ذلك من 

األنفس  بشق  مبتغاهم  إىل  وصلوا  وعندما  التحديات، 

لسان  الحياة،  مقومات   Àتفتقر ألد مخيÁت  استقبلتهم 

حالهم يغني عن السؤال.

الذي تفىش يف مساحات واسعة من   إن ف�وس كورونا 

الكرة األرضية سيهدد مالي� الالجئ� والنازح� إذا Ç يتم 

تأم� أجهزة الفحص وËكينهم من العالج من أي عدوى 

وبائية بصفة عامة وكورونا بصفة خاصة، وهم يعيشون 

بينهم   Áعي فيÁالتباعد االجت يف مخيÁت ضيقة تجعل 

أشبه بالخيال والرفاهية التي ال Ðتلكونها أصالً يف أماكن 

وسائل  يف  حاد  نقص  من   Ñتعا صحية،  وغ�  مكتظة 

الحÁية الرضورية من الف�وس، ولعل مخيÁت قطاع غزة 

أبرز دليل عىل هذه املعاناة اإلنسانية حيث يقدر عددهم 

�ليون ونصف املليون الجئ ؛ وبهذا فهم يشكلون أعىل 

يجعلهم   Áم املربع  الكيلومرت  عىل  سكانية  كثافة  نسبة 

الوبائية واملعدية، وتتفاقم  أك� عرضة لإلصابة باألمراض 

الحالة املأساوية عندهم يف ظل الحصار الظاÇ املفروض 

السÁح  االحتالل، ورفضها  القطاع، وتعنت سلطات  عىل 

القطاع  إىل  الرضورية  الحÁية  وأدوات  وسائل  بإدخال 

بذرائع تخالف أبسط مبادئ اإلنسانية.

كب�ة،  إنسانية  معاناة  يواجهون  الالجئ�   هذا هو حال 

وللتخفيف منها ال بد من النظر إىل قضيتهم كقضية دولية 

تتطلب تكاتف دول العاÇ أجمع من أجل تعزيز املشاركة 

ما Ðكن  املتزايدة، وتقديم  احتياجاتهم  تلبية  الدولية يف 

تقدÐه من دعم ملساعدتهم، وتعزيز اسرتاتيجيات تأم� 

الحÁية الالزمة لهم خصوصاً مع ازدياد عددهم وتناسل 

وتفاقمها،  وتعددها  اإلنسانية  النزاعات  وتزايد  املآيس 

والتعامل مع هذه القضية كقضية إنسانية بالدرجة األوىل 

الدويل أن  اعتبارات أخرى، وعىل املجتمع  بعيداً عن أي 

يضع يف اعتباره أن هؤالء الها±� عىل وجوههم يف أمس 
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هؤالء  أن  اعتباره  يف  يضع  أن  الدويل  املجتمع  وعىل   

الها±ون عىل وجوههم يف أمس الحاجة للâوى واألغذية 

الخدمات  من  ذلك  وغ�  والتعليم  الصحية  والرعاية 

أن  بد  ال  الرابعة  جنيف  اتفاقية  و�وجب  االجتÁعية، 

البلد املضيف  معاملة تفضيلية وأن Ðتنع عن  يعاملهم 

معاملتهم كأجانب عىل أساس جنسيتهم، أال يكفي أنهم 

تفرقوا وتناثروا كأوراق األشجار يف عاصفة هوائية .. آباء 

وأزواج وأشقاء وشقيقات وأطفال يف عمر الزهور تفرقوا 

عن بعضهم البعض .. كل يهيم عىل وجهه .. ال Ðلكون من 

حطام الدنيا شيئاً، ومع هذا الوضع املتفاقم السوء ال بد 

للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر أن تطلق 

املزيد من الرشاكات الدولية الداعمة للعمل اإلنساÑ من 

دورها  لتعزيز  لهم  املستضيفة  الدول  مساندة  أجل 

مساعدات  من  تقدÐه  Ðكن  ما  تقديم  يف   Ñاإلنسا

وخدمات لوجستية لهم.

  وألن أزمة اللجوء Ç تعد خاصة بإقليم مع� دون غ�ه، 

 ونرش ثقافة السالم والسÁحة بدالً من النزاعات، ولعل 

االعرتاف الدويل بأزمة اللجوء والنزوح يكون أقرص طريق 

ملواجهتها واجتثاثها من جذورها.

والنازح�  لالجئ�  الالزمة  الحÁية  تأم�  أن  أرى  ختاماً   

 Ñيتحقق من خالل تطبيق نصوص القانون الدويل اإلنسا

إثراء  العمل �قتضاها يف  لتفعيل  بها ونرشها  والتعريف 

العمل اإلنساÑ وتأم� الرعاية والحقوق املنصوص عليها 

من  هروباً  نزح  أو  لجأ  من  لكل  الدولية  القوان�  يف 

النزاعات والرصاعات.

من  بد  ال  عاملية  أصبحت  وألنها 

مشرتكة  دولية  اسرتاتيجية  تبني 

الحلول  وإيجاد  معها  للتعامل 

الالزمة لها وذلك بتفعيل جهود كل 

األرضية  الكرة  يف  الفاعلة  النخب 

املسلحة  للرصاعات  حد  لوضع 
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أكد سعادة أم� عام املنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر 

هي  العربية  املنظمة  أن  التويجري  حمد  بن  صالح  الدكتور  "آركو" 

شأنه  من  ما  لكل  للعمل  وتتطلع  العربية؛  للدول   Ñاإلنسا الذراع 

  .êيف دول الوطن العر Ñتطوير العمل اإلنسا

العامة للمنظمة وجهود  "التويجري" لدى عرضه رؤية األمانة  وقال 

يف  األحمر  والصليب  األحمر  للهالل  الوطنية  والجمعيات  الهيئات 

مواجهة تداعيات كورونا أثناء مشاركته يف االجتÁع االفرتايض للجنة 

التنسيق العليا للعمل العرê املشرتك يف دورتها الـ ٤٩ يوم ١٣ يوليو 

٢٠٢٠ عرب تقنية "الفيديو كونفرانس" برئاسة معايل أم� عام جامعة 

الدول العربية األستاذ أحمد أبو الغيط : إن املنظمة العربية للهالل 

 êالعر املركز  قص�ة  فرتة  منذ  أسست  األحمر  والصليب  األحمر 

مقر  يف   Ñاإلنسا الدويل  للقانون   êالعر واملركز  للكوارث  لالستعداد 

أمانتها العامة بالرياض؛ وتم تفعيل املركز العرê لالستعداد للكوارث 

خالل جائحة كورونا ؛ وأثبت وجوداً 

فاعالً وهناك تواصل شبه يومي مع الهيئات

 والجمعيات العربية للهالل األحمر والصليب 

األحمر من خالل ما تصدره املنظمة ــ ممثلة يف املركز ــ  من تقرير 

 Áفي الوفاة،  وحاالت  واملتعاف�  املصاب�  وعدد  الجائحة  عن  يومي 

الهيئات  مع  للوقوف  اإلنسانية  النداءات  من  العديد  أطلقنا 

املحتاجة  األحمر  والصليب  األحمر  للهالل  الوطنية  والجمعيات 

العربية  الدول  من  العديد  قبل  من  توف�ها  تم  التي  للمساعدة 

والهيئات والجمعيات الوطنية للهالل األحمر والصليب األحمر أو من 

نتعاون  ونحن  ؛  األحمر  والهالل  األحمر  للصليب  الدولية  الحركة 

األحمر  والهالل  األحمر  للصليب  الدويل  االتحاد  مع  لصيق  بشكل 

وكذلك اللجنة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر يف جنيف يف 

.êيف الوطن العر øواإلغا Ñكل ما من شأنه خدمة العمل اإلنسا
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وأضاف من مهام املركز العر� لالستعداد للكوارث أن تكون هناك لجنة 

وطنية إلدارة الكوارث يف كل دولة عربية؛ حيث أنه لالسف العديد من 

ضمن  من  كذلك  الكوارث؛  إلدارة  لجان  فيها  توجد  ال  العربية  الدول 

مع  تواصل  عىل  ونحن  اطالقه  تم  الذي  املبكر  اإلنذار  املركز  أهداف 

لتفعيل  األحمر  والصليب  األحمر  للهالل  الوطنية  والجمعيات  الهيئات 

الكوارث وتدريب  إدارة  املركز بتطوير نظم  الجانب، كذلك يهتم  هذا 

والصليب  األحمر  للهالل  الوطنية  والجمعيات  الهيئات  يف  العامل� 

األحمر لتأهيلهم لالستجابة للكارثة وإدارتها.

العر�  واملركز  للكوارث  لالستعداد  العر�  املركز  أن  قائالً:  وأستطرد   

ندعو  لذلك  ؛  لوحده±  العمل  يستطيعان  ال  اإلنسا³  الدويل  للقانون 

جميع الهيئات واملنظ±ت التابعة لجامعة الدول العربية للمساهمة يف 

دعم أدائه±، وأذكر أثناء لقا¶ مع معايل أم� جامعة الدول العربية يف 

والدعم  والتشجيع  املؤازرة  منه  وجدت  بالقاهرة مؤخراً  الجامعة  مقر 

للمنظمة التي تعد الذراع اإلنسا³ للدول العربية. 

وقال أشكر معايل أم� عام جامعة الدول العربية عىل الدعوة الكر¿ة 

الذي كان مثمراً وسمعنا خالله من بقية  للمشاركة يف هذا االجت±ع  

يجهله  الذي  املشرتك  العر�  للعمل  الفاعل  الحراك  عن   Ãالكث الزمالء 

العديد من املواطن� العرب؛ وإننا إذ نبارك هذا التوجه نشد عىل أيدي 

معاليكم وزمالئكم عىل االستمرار يف عقد مثل هذه اللقاءات؛ ويسعد³ 

عبدالفتاح  املرصي  الرئيس  فخامة  لتكريم  معاليكم  Êقرتح  أشيد  أن 

السييس، وعقد هذا اللقاء أكÌ من مرة يف السنة حتى يكون التواصل 

ب� املنظ±ت والهيئات العربية بشكل مستمر.

االتفاقية  قراءة  وإعادة  تحديث  العربية  املنظمة  عام  أم�  واقرتح 

العربية لتسيÃ أع±ل اإلغاثة التي أٌقرت يف عام ١٩٨٧م وÎ يتم تفعيلها 

منذ ذلك الوقت؛ ك± اقرتح بأن تكون هناك روابط أقوى ب� املنظ±ت 

العربية سواء تلك التي تحت مظلة جامعة الدول العربية أو املنظ±ت 

الخاص؛ مضيفاً  القطاع  قبل  املدعومة من  أو  الحكومية   Ãوالهيئات غ

هناك صندوق أسس يف جامعة الدول العربية وهو صندوق املساعدات 

اإلنسانية وهو يف حاجة إىل تفعيل من أجل تقويته. 

 وأستطرد أن املنطقة العربية منطقة مضطربة؛ وبكل أسف يوجد فيها 

املسلحة  والرصاعات  العاÎ؛  يف  والالجئ�  النازح�  من  األكرب  العدد 

يحتم  الذي  األمر  العربية؛  الدول  من  العديد  يف  موجودة  لألسف 

االهت±م بالقانون الدويل اإلنسا³ ؛ حيث أن كثÃ من دولنا تكون لها 

فإن  لذا  ؛  عربية   Ãغ منظ±ت  من  الصادرة  التقارير  فعل عىل  ردات 

من  ومؤازرته  ومعاونته  اإلنسا³  الدويل  للقانون  العر�  املركز  وجود 

تقويه  املشرتكة  العربية  واملنظ±ت  والهيئات  العربية  الدول  جامعة 

وتجعل حضوره عىل املستوى الدويل أقوى وتجعله لسان حق وليس 

التي  الدولية  والهيئات  املنظ±ت  بعض  من  نسمع  ك±  باطل  لسان 

تتاجر وتسيس يف تقاريرها .

وأكد "التويجري" عىل أن املنظمة تتعاون مع منظ±ت األمم املتحدة 

املعنية بالشأن اإلنسا³؛ بحكم عضويتها بصفة مراقب دائم يف املجلس 

االقتصادي واالجت±عي لألمم املتحدة. 

 من جهته âّن معايل أم� عام جامعة الدول العربية األستاذ أحمد أبو 

الغيط مضام� كلمة أم� عام املنظمة العربية للهالل األحمر والصليب 

األحمر؛ وقال : إن أطروحاته ستجد منا كل التجاوب والتفاعل حيث 

أنها تعرب فعالً عن عمل بناء ودول الوطن العر� تحتاج إىل هذا النوع 

من النشاط خاصة يف ظل الظروف الحالية التي فرضتها جائحة كورونا.

 وأختتم االجت±ع بعدة توصيات منها عقد لقاء اللجنة مرت� يف السنة؛ 

وإنشاء مرصد عر�  للتنسيق مع منظ±ت ومؤسسات العمل العر� 

للحكومات  االستثنائية  والجهود  الوطنية  االستجابات  وتوثيق  املشرتك 

حاالت  يف  عربياً  مرجعاً  ويكون  كورونا؛  جائحة  مواجهة  يف  العربية 

يف  االصطناعي  والذكاء  التكنولوجيا  واستخدام  واألزمات؛  الطوارئ 

املعامالت العامة؛ ووضع خطة عربية عاجلة ملواجهة كورونا؛ واستخدام 

وسائل التواصل االجت±عي Êا يضمن استمرار الحد األدè من التنسيق 

املشرتك؛  العر�  العمل  مؤسسات  بن  والتشاور  القائم  والتعاون 

واستحداث نافذة أو محفظة عربية لتمويل التنمية الزراعية يف الوطن 

ملساعدة  يهدف  والذي  للغذاء  العر�  الربنامج  إنشاء  ودعم  العر� 

 Ìاألك العربية  الدول  يف  الطارئة  واألزمات  الطبيعية  الكوارث  ضحايا 

ترضراً؛ وتشكيل خلية إلدارة األزمة من عدد من أعضاء لجنة التنسيق .



األحمر  للهالل  العربية  للمنظمة  العام  األم�  عّد   

التويجري،  حمد  بن  صالح  الدكتور  األحمر  والصليب 

االحتفال باليوم العاملي لالجئ� يف ٢٠ يونيو ٢٠٢٠ سانحة 

القانون  نصوص  وتطبيق  الالزمة  االسرتاتيجيات  لوضع 

وتلبية  لالجئ�  الالزمة  الحÁية  لتأم�   Ñاإلنسا الدويل 

وتعزيز  ضعفهم  نقاط  ومعالجة  املتزايدة،  احتياجاتهم 

لهم  أفضل  بيئة  وتوف�  نفسهم،  عىل  اعتÁدهم 

وللمجتمعات املضيفة.

الدويل  اليوم  العاÇ يحتاج يف هذا  "التويجري" أن   وأكد 

أك� من أي وقت مىض إىل تعزيز التعاون الدويل يف تأم� 

الالجئ�،  ومساعدة  لخدمة  وعملية  فّعالة  استجابات 

الدعم  سبل  وبحث  احتياجاتهم،  عىل  الضوء  وتسليط 

التي ال زالت تدفع  املساعدة لهم يف ظل تزايد األزمات 

باملزيد منهم ملغادرة بلدانهم إىل مالذ آمن، ورصد واقعهم 

الحايل ومستقبلهم، وتسليط الضوء عىل التهديدات التي 

الالجئ�  لعائالت  الدعم  وإظهار  اللجوء،  إىل  دفعتهم   

وأطفالهم، إضافة لبحث عالج األسباب املؤدية إىل مشكلة 

أي  عن  بعيداً  إنسانية  كقضية  معها  والتعامل  اللجوء 

اعتبارات أخرى.

 ولفت أم� عام املنظمة العربية إىل أهمية الحفاظ عىل 

 ١٩٥١ لعام  الالجئ�  اتفاقية  وفق  كاملة  لالجئ�  حقوق 

بلدانهم،  إىل  إعادتهم  ومنها   ١٩٦٧ عام  وبروتوكول 

الدخول  بتهمة  املالحقة  القانونية من  بالحÁية  وËتعهم 

غ� القانوÑ للدول املشرتكة يف االتفاقية، والحق يف السكن 

العامة  واملساعدات  التعليم  عىل  والحصول  والعمل 

الهوية  وثائق  عىل  والحصول  املحاكم  إىل  والوصول 

والسفر، موضحاً أن هذا اليوم يعترب فرصة للتذك� �عاناة 

إنسانية غ� مسبوقة يعيشها الالجئون تجعلهم يف حالة 

 Çالعا يف  خصوصاً  وقضاياهم  همومهم  وإبراز  لها،  يُر~ 

العرê وبحث سبل تقديم املزيد من العون لهم. 

الرصاعات  اضطرتهم  أشخاص  الالجئون هم  أن  وأضاف   

لرتك كل يشء خلفهم يف  الطبيعية  الكوارث  أو  املسلحة 

أوطانهم وهربوا باحث� عن مالذ آمن لهم وألرسهم، وهم 

محميون بالقانون الدويل، لذا يجب تأم� الحÁية الالزمة 

يواجهون  أنهم  خاصة  مساعدتهم  عىل  العمل  مع  لهم، 

معاناة إنسانية قاسية.



الدويل  املجتمع  مطالبة  أهمية  "التويجري" عىل  وشّدد   

اللجوء  مشكلة  حجم  مع  يتناسب  فّعال  بدور  بالقيام 

بهذه  الوعي  وزيادة  الالجئ�،  عدد  وزيادة  وتفاقمها 

املشكلة لدى كافة رشائح املجتمع الدويل واإلقليمي عن 

املعّززة  االتفاقيات  طريق عقد ندوات ومؤËرات وإبرام 

لحقوق الالجئ�، والعمل عىل معالجة األسباب املؤدية إىل 

ملواجهة  واإلقليمية  الدولية  الجهود  ومضاعفة  اللجوء، 

تحركات اللجوء الضخمة.

االهتÁم  تكثيف  إىل  العربية  املنظمة  عام  أم�  دعا  و 

والنازح�  الالجئ�  ألبناء   Ñاملجا التعليم  بتوف� 

وقد  اإلنسان  حقوق  من  أسايس  حق  كونه  واملهاجرين، 

واتفاقية   ١٩٨٩ لعام  الطفل  حقوق  اتفاقية  عليه  نصت 

عام ١٩٥١ الخاصة بوضع الالجئ�، مضيفاً أن تعليم أبناء 

من  وÐكنهم  التطرف،  عصابات  خطر  يجنبهم  الالجئ� 

بناء  إعادة  يف  لإلسهام  االزمة  واملهارات  املعرفة  اكتساب 

عىل  للتعرف  الفرصة  لهم  ويتيح  ومجتمعاتهم،  حياتهم 

العامة  األمانة  أن  موضحا  حولهم،  من   Çوالعا أنفسهم 

للمنظمة تعلق آمالها بشكل كب� عىل التنسيق والتعاون 

الوطنية  والجمعيات  الهيئات  من  مكوناتها  ب�  الوثيق 

عىل  املعنية  واملنظÁت  املختصة  التعليمية  والجهات 

يف  والنازح�  الالجئ�  ألبناء  التعليم  نطاق  توسيع 

 Àت، مضيفاً أنه من  حقهم الحصول عىل الحد األدÁاملخي

عىل  يحتّم  ما  والرتبية،  التعليم  مجال  يف  الحقوق  من 

عىل وزارات التعليم والجامعات العربية تفعيل الرشاكات  

فيÁ بينها من أجل تعليم أكرب قدر من الطالب الالجئ� 

الذين يحتاجون للتعليم والتدريب املهني.

هيئات  ب�  الوثيق  والتعاون  التنسيق  أهمية  وأكد   

ومنظÁت  األحمر  والصليب  األحمر  الهالل  وجمعيات 

العمل اإلنساÑ ومؤسسات التعليم إللحاق أكرب عدد من 

أهمية  إىل  مش�اً  والجامعات،  املدارس  يف  الالجئ�  أبناء 

استثÁر الحلول التقنية والرقمية إلنشاء فصول الكرتونية 

يف  الالجئ�  ألبناء  الفرصة  تتيح  افرتاضية  ومدارس 

.Ñت لالستفادة من التعليم اإللكرتوÁاملخي

وأشار اىل أن اليوم العاملي لالجئ� يتضمن عدة فعاليات 

واملرشدين  الالجئ�  مالي�  حال  إىل   Çالعا انتباه  للفت 

الرصاعات  بسبب  ديارهم  من  الفرار  عىل  أُجربوا  الذين 

وقضاياهم  همومهم  الستعراض  ويخصص  املسلحة، 

ومشكالتهم، وتسليط الضوء عىل معاناتهم، وبحث سبل 

الجمعية  العون لهم، وبدأ االحتفال به بعد قرار  تقديم 

 ،٢٠٠٠ ديسمرب  من  الرابع  يف  املتحدة  لألمم  العامة 

الذكرى  وافق  الذي   ٢٠٠١ عام  األوىل  للمرة  به  واحتفل 

الالجئ�،  بوضع  املتعلقة   ١٩٥١ عام  التفاقية  الخمس� 

األفريقي  الالجئ�  لتزامنه مع يوم  يونيو  اختيار ٢٠  وتم 

الذي تحتفل به عدة دول أفريقية من نفس العام 



 العاملون يف املركز العرê لالستعداد للكوارث يف األمانة 

العامة للمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر؛ 

يعملون ليل نهار يف حراك فاعل لدرء أخطار أي كوارث يف 

أي دولة بالوطن العربية، من خالل التنبؤ بها قبل وقوعها 

من أجل رفع جاهزية الجمعيات الوطنية وËكينها وغ�ها 

من الجهات املعنية يف دول املنطقة من وضع االحتياطات 

خسائرها،  من  والتقليل  أرضارها  من  للتخفيف  الالزمة 

ولعل اهتÁمهم بهذا الحراك ينطلق من إدراكهم لخطورة 

العربية من وقت إىل آخر من كوارث  ما تشهد املنطقة 

مثل  املناخية  التغّ�ات  بسبب  كانت  سواء  متنوعة 

والزوابع  الثلجية  والعواصف  واألعاص�  الجفاف 

واالحتباس الحراري والزالزل واألوبئة،

  ولتخفيف املعاناة اإلنسانية الناتجة من هذه الكوارث 

يواصل املختصون يف املركز العمل لتكون لهم بصمة فاعلة 

الهيئات  من  العربية  املنظمة  مكونات  قدرات  بناء  يف 

والجمعيات الوطنية؛ ليتسنى لها تقديم ما Ðكن تقدÐه 

أو  كوارث  أي  من  الناجمة  اإلنسانية  املعاناة  لتخفيف 

أزمات قد تقع ــ ال سمح الله ــ يف أي دولة عربية.

حراكها  إطار  يف  للمنظمة  العامة  األمانة  أطلقته  املركز 

لتعزيز التنسيق مع الهيئات والجمعيات الوطنية العربية، 

للكوارث  التأهب  مجال  يف  قدراتها  تنمية  أجل  من 

واالستعداد لها قبل وقوعها.

   تخفيف أرضار الكوارث:

ــ"التويجري": هدفنا يف املركز بناء قدرات الجمعيات 

الوطنية للتأهب للكوارث.

والصليب  األحمر  للهالل  العربية  املنظمة  عام  أم�  أكد 

املركز  أن  التويجري؛  حمد  بن  صالح  الدكتور  األحمر 

يستخدم أحدث تقنيات وبرامج نظم اإلنذار املبكر لرصد 

االستجابة  خطة  إعداد  أجل  من  وقوعها؛  قبل  الكوارث 

الرسيعة بالتنسيق مع الهيئات والجمعيات الوطنية 

۸



الكارثة،  أرضار  من  للتخفيف  املشرتك  العمل  لتعزيز   

أجل  من  حدوثها  حالة  يف  اإلنسانية  النداءات  وإطالق 

للمترضرين  اإلغاثية  واملساعدات  اإليواء  تقديم خدمات 

منها؛ والتنسيق مع الجمعيات لتوف� مخزون اسرتاتيجي 

االحتياجات  من  ذلك  وغ�  واألدوية  األغذية  من  كاف 

الالزمة. مش�اً إىل أن رسالة املركز هي التنبؤ واالستعداد 

للتأهب واالستجابة للكوارث املحتملة يف البلدان العربية 

رؤيته  وينطلق من  القدرات،  وبناء  االستشارات  وتقديم 

كمركز عرê متخصص يف االستعداد للكوارث للعمل عىل 

ربط كافة املراكز املشابهة يف الجمعيات الوطنية العربية، 

مراكز  استحداث  يف  وطنية  جمعيات  حاجات  وتلبية 

 مشابهة.

وقال "التويجري" : إن املركز العرê لالستعداد للكوارث يف 

وتنسيقياً يسعى من خالل  استشارياً  املنظمة يعد مركزاً 

بالكوارث  للتنبؤ  والجمعيات  الهيئات  مع  تواصله 

ورفع  الوطنية  الجمعيات  قدرات  وبناء  لها  واالستعداد 

جاهزيتها، وعندما ندرك أن هناك جمعية لديها نقص يف 

هذا  لتسد  الرائدة  الجمعيات  عن  نبحث  إمكانيات  أي 

النقص سواء يف تنمية القدرات أو تبادل الخربات؛ إضافة 

لبناء  تدريبية  برامج  املركز ب� فرتة وأخرى  يطلق  لذلك 

قدرات الجمعيات الوطنية يف مواجهة الكوارث.

باملركز  خاص   Ñإلكرتو موقع  إنشاء  تم  وأردف:    

/http://arabrcrc.org/adpc

والجمعيات  وتقاريره  لنشاطاته  متكامالً  أرشيفاً  ليكون 

متعلقة  كانت  سواء  الكوارث  مواجهة  يف  الوطنية 

االستعدادات،  أو  االستجابات  أو  التدريبية  بالدورات 

التدريب  مركز  مع  ربطه  بعد  املوقع  هذا  وسيمكن 

واإلستشارات يف املنظمة؛ منسوê الجمعيات الوطنية من 

العمل؛ والحصول عىل  التدريبية وورش  الدورات  حضور 

شهادات معتمدة بعد إËامها، الفتاً إىل أن املوقع يتضمن 

معلومات حول املركز والجمعيات الوطنية العربية وبعض 

التعليÁت اإلرشادية حول التعامل مع الكوارث الطبيعية، 

كÁ تم إنشاء تطبيق خاص

 Áأهدافه ثالث وهي ك ACPD – ARCO باملركز وهو

ييل:

ــ الهدف األول: (إرشادي وتوعوي): أي Ëك� مستخدمي 

التطبيق من االطالع عىل كافة الكوارث الطبيعية (الزالزل 

۹



۱۰

والرباك� واألعاصÃ والفيضانات .....الخ) 

ومعرفة كيفية التعامل معها واالستعداد 

الواجب  واإلجراءات  وقوعها  قبل  لها 

اتخاذها أثناء حدوثها والخطوات الالزم 

اتخاذها بعد انتهائها. 

ìك�  أي  (تفاعيل):  الثا³:  الهدف  ــ 

التسجيل  عملية  إìام  بعد  املستخدم 

من  املطلوبة  املعلومات  وإدخال 

حال  يف  الكارثة  عن  والتبليغ  التواصل 

طريق  عن  بياناتها  وإرسال  حدوثها 

تحديد  و¿كن  تعبئتها،  يتم  است±رة 

 Ãاملوقع ورفع صور أو مقطع فيديو قص

اعت±د  عن  املسؤولة  والجهة  للكارثة، 

معلومات الكارثة هي الجمعية الوطنية 

يف بلد املستخدم الذي قام بالتبليغ..

ــ الهدف الثالث: (تعليمي): سيتم ربط 

و  التدريب  مركز  منصة  مع  التطبيق 

و¿كن  املنظمة،  يف  والتدريب 

يف  واالشرتاك  التسجيل  للمستخدم 

العمل،  وورش  التدريبية  الدورات 

واجراء االختبارات الخاصة بها والحصول 

 عىل شهادة معتمدة من املنظمة.

: نسعى لتشكيل فريق  ــ "الحمد" 

عمل من الجمعيات الوطنية ورشكاء 

الحركة الدولية لتقييم الكوارث.

أكَّد املرشف عىل املركز األستاذ عبد الله 

الحمد أهمية إطالق املركز يف ظل تزايد 

األعوام  خالل  عالية  بنسب  الكوارث 

خلفته  وما  العربية،  املنطقة  يف  األخÃة 

البنية  األرواح وتدمÃ يف  فقدان يف  من 

التحتية وازدياد عدد الالجئ� والنازح�، 

مشÃين إىل أنهم يف حراك متواصل ليل 

خطط  ووضع  للكوارث؛  للتأهب  نهار 

وتفعيل  الطوارئ،  حاالت  ملواجهة 

تكنولوجيا  وتطبيقات  نظم  استخدام 

إدارة  يف  واالتصاالت  املعلومات 

لحاالت  التأهب  وتعزيز  الكوارث، 

الطوارئ واالستجابة لها وإنقاذ املصاب� 

وتقديم  الكوارث  من  واملترضرين 

لهم  العاجلة  اإلغاثية  املساعدات 

والجمعيات  الهيئات  مع  بالتنسيق 

الوطنية. 

ربط املركز مع الجمعيات الوطنية:

لربط  حالياً  العمل  يجري  أنه  وأضاف 

الوطنية  الهيئات والجمعيات  املركز مع 

األوىل  املرحلة  يف  ìت  حيث  العربية، 

ثالث  مع  التجريبي  الربط  عملية 

األحمر  الهالل  هي  وطنية  جمعيات 

الكويتي  األحمر  والهالل  السعودي 

وسيتواصل  اللبنا³،  األحمر  والصليب 

العمل لربط بقية الجمعيات، مضيفاً أن 

مع  للتواصل  منصة خاصة  أطلق  املركز 

وإتاحة  العربية  الوطنية  الجمعيات 

وسمعياً  مرئياً  معها  للتواصل  املجال 

عىل   Workplace تطبيق:  عرب  وكتابياً 

الرابط:

work.٥۸۷۳۱۸۹۸-https://work

٥۹۲٦۱۳۸٦/place.com/groups

/٤۹۲٦۸۹۰

لكافة  خاصة  حسابات  انشاء  وتم 

الجمعيات الوطنية، وتم الربط املبد¶، 

والهدف من إنشاء املنصة هو التواصل 

وكتابيا  وسمعياً  مرئياً  الجمعيات  مع 

موضوعات  أي  ملناقشة  أرسع  بشكل 



۱۱

 متعلقة بالتنبؤ بالكوارث وإدارتها وتبادل 

الخربات يف هذا الشأن ب� الجمعيات. 

 وبّ� "الحمد" أن املركز يضم أقسام الرصد 

وتحليل  والدراسات  والتوثيق،  واملتابعة 

وبناء  والتدريب  والتأهيل  البيانات، 

القدرات، والتنسيق والرشاكات.

منذ  املركز  العمل يف  بدأوا  أنهم  وأوضح   

تأسيسه، وقال : نسعى حالياً لتشكيل فريق 

الوطنية  الجمعيات  من  متكامل  عمل 

ورشكاء الحركة الدولية لتقييم الكوارث يف 

 ôاإلغا العمل  وتنسيق  املترضرة،  البلدان 

وعمليات اإلسعاف معها، 

 وأستطرد "الحمد" قائالً: نطلق يومياً تقريراً 

بفÃوس  املصابة  الحاالت  عدد  يتضمن 

كل  يف  يومياً  واملتعاف�  واملتوف�  كورونا 

دول عربية، واج±يل عدد حاالت اإلصابة 

يف  املركز  استمر  في±  والوفاة،  والتعايف 

اصدار نرشات وفيديوهات توعوية بأهمية 

واتباع  االجت±عي،  التباعد  ثقافة  نرش 

االحرتازية  واإلجراءات  الصحية  التعلي±ت 

ملنع تفيش الجائحة، الفتاً إىل أن املركز أصدر 

خمس تقارير عن جائحة فÃوس كورونا، 

برتكيا،  إيالزيغ  زالزل  عن  أخرى  وتقارير   

وكيا رومها، وهبيكا، وهاجيبس  والجزائر، 

وميتاج،

 وأضاف أن املركز أطلق مجموعة مخصصة 

للمنظمة  العامة  األمانة  يف  ملنسوبيه 

كافة  بنرش  تعني  الوطنية  والجمعيات 

اصدارته واجراء املناقشات والحوارات من 

أجل تبادل الخربات لبناء قدرات منسو� 

الجمعيات الوطنية.

 تقديم االستشارات للجمعيات الضعيفة:

قريباً  افرتايض  اجت�ع   : ــ"األديب" 

إلدارة  الجمعيات  احتياجات  لرصد 

الكوارث. 

أوضح األستاذ حسن األديب نائب املرشف 

الرتتيبات  إجراء  بصدد  أنهم  املركز،  عىل 

الالزمة لعقد اجت±ع إفرتايض مع مسؤويل 

والجمعيات  الهيئات  يف  الكوارث  إدارات 

للهالل األحمر والصليب  العربية  الوطنية 

إدارة  يف  احتياجاتها  لعرض  قريباً  األحمر 

الكوارث، واستعراض مهام املركز يف التنبؤ 

آلية  ومناقشة  لها،  واالستعداد  بالكوارث 

بالهيئات والجمعيات ليكون نقطة  ربطه 

وتبادل  بالكوارث  التنبؤ  يف  لها  ارتكاز 

وتقديم  القدرات  وبناء  املعلومات 

االستشارات للجمعيات الضعيفة.

وواجبات  مهام  إن  "األديب":  وقال   

واألزمات،  الكوارث   رصد  املركز  وأهداف 

إشارات  تتبع  خالل  من  لها  واالستعداد 

اإلنذار املبكر لها، وإبالغ الجمعية بها قبل 

وقوعها، ورفع النداءات اإلنسانية يف حالة 

قدرات  بناء  عىل  والعمل  وقوعها، 

الجمعيات الوطنية وتقديم االستشارات لها 

وتبادل الخربات معها، وتوثيق املساعدات 

املخاطر  وتحليل  تقدمها،  التي  اإلنسانية 

أو  نجاح  من  تحقق  وما  الكوارث،  جراء 

فشل وإصدار التوصيات املعزّزة والداعمة 

التقارير  وإعداد  املستقبلية،  للخطط 

ومتابعة  واألزمات،  بالكوارث  املرتبطة 

الهيئة  أو  الجمعية  مع  الكارثة  بالغات 

الوطنية وتحليل املخاطر، وتعزيز التعاون 

والتنسيق مع رشكاء العمل اإلنسا³، وحرص 

الكوارث  إدارة  يف  املختص�  وتسجيل 

العر� لالستفادة من خرباتهم يف  بالوطن 

مواجهة الكوارث والتنبؤ بها قبل وقوعها.



 ظلت أزمة اللجوء منذ القدم قضية شائكة تلقي بظاللها 

الذين  والنازح�  لالجئ�  املستضيفة  الدول  عىل  القاìة 

ازدادت معاناتهم حالياً بسبب ما يشهده العاÎ من أوضاع 

مضطربة من حروب وأع±ل عنف ونزاعات عسكرية يف 

اللجوء  إىل  السكان  املالي� من  ما دفع  مناطق مختلفة، 

بحثاً عن مالذ آمن لهم، وبلغ عدد الذين لفظتهم الحروب 

والنزاعات العسكرية العام املايض الـ٨٠٫٨ مليون شخص.

 وألن هذه القضية شائكة كان ال بد للمجتمع الدويل أن 

لالجئ�  الح±ية  تأم�  أجل  من  الكايف،  االهت±م  يوليها 

الذين يتعرضون ملخاطر ومدله±ت جّمة، 

بعد أن اضطروا إىل التخيل عن ديارهم بسبب ظروف 

الحرب والت±س األمان يف أماكن أخرى،

إعداد: مختار العوض

مواجهة أزمة اللجوء بتعزيز الشراكة اإلنسانية الدولية 
٤٠٪ من الالجئين بسبب الصراعات المسلحة في العالم عرب 

 ومع ازدياد عددهم يف شتّى أنحاء العاÎ كان ال بد من 

وضع قضيهم يف ع� االعتبار، وتأم� سبل الح±ية لهم، 

والعمل عىل إعادة توطينهم، وتوفÃ املساعدات الغذائية 

والصحية واإليواء والتعليم لهم، ليس هذا فحسب بل ال 

بد من عصف ذهني دويل متكامل القتالع مشكلة اللجوء 

والنزوح القرسي من جذورها، وبالطبع هذا يتطلب قراءة 

التي  التحديات  وتحديد  املشكلة  لهذه  فاحصة  متأنية 

هذه  كانت  سواء  مواجهتها،  سبيل  يف  عÌة  حجر  تقف 

ارتفاع  أو  املسلحة  النزاعات  بتزايد  خاصة  التحديات 

معدل الالجئ� أو تقاعس املجتمع الدويل عن دعم الدول 

تواجه  التي  التحديات  من  ذلك   Ãغ أو  لهم  املستضيفة 

العمل  اإلنساني بصفة عامة. 
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مواجهة أزمة اللجوء بتعزيز الشراكة اإلنسانية الدولية 

وشح مواردها ــ تبذل جهوداً مضاعفة الحتواء تداعيات 

مناطق  من  الهارب�  الالجئ�  من  هائلة  أعداد  لجوء 

الرصاعات املسلحة، وتقديم املساعدات لهم، في± ال تلوح 

يف األفق أية بوادر لوقف نزيف الرصاعات واللجوء، وما 

يزيد األمر سوءاً أن معدالت الالجئ� والنازح� العرب يف 

ازدياد مستمر بسبب ما ìر به بعض البلدان العربية من 

إنسانية ورصاعات ونزاعات مسلحة، م± يجعلها  أزمات 

الحكومات  عىل  كبÃاً  عبئاً  تشّكل  مستمرة؛  زيادة  يف 

والدول املستضيفة.

الالجئون الفلسطينيون:

 بلغ عدد الالجئ� الفلسطيني� املسجل� لدى وكالة األمم 

املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئ� 

 ٢٠١٩ ديسمرب  من  األول  حتى  "األونروا"  الفلسطيني� 

حوايل ٦٫٦ مليون، يعيش حوايل ٢٨٫٤ ٪ 

منهم يف ٥٨ مخي± رسميا تابًعا للوكالة، تتوزع بواقع ١٠ 

مخي±ت يف األردن، و٩ مخي±ت يف سوريا، و١٢ مخي± يف 

يف  مخي±ت  و٨  الغربية،  الضفة  يف  مخي±  و١٩  لبنان، 

قطاع غزة، وال يشمل هذا العدد من تم ترشيدهم من 

١٩٤٩ حتى عشية حرب حزيران  عام  بعد  الفلسطيني� 

١٩٦٧ وال يشمل الفلسطيني� الذين رحلوا أو تم ترحيلهم 

 Î عام ١٩٦٧ عىل خلفية حرب ٥ حزيران/يونيو والذين

يكونوا الجئ� أصال.

 معاناة الالجئ� والنازح�:

هناك عدة مالمح لوصف وضع الالجئ� والناح� يف دول 

العاÎ منها أن ملف النازح� داخلياً سيظل خطÃاً، حيث 

تشÃ إحصاءات إىل وجود ٣٨ مليون شخص نازح أُجربوا 

عىل ترك منازلهم وال يزالون داخل حدود دولهم، ويتواجد 

معظم النازح� أو املرشدين داخل عدد قليل من الدول، 

حيث يرتكز ٦٠ ٪ منهم يف خمس دول هي ( سوريا بنسبة 

والسودان   ،٪٨,٥٨ والعراق   ،٪١٥,٨٣ وكولومبيا   ٪١٩٫٩

٨,١٢٪، وجمهورية الكونغو الد¿قراطية ٧,٢٢٪).   

الالجئ�،  من  األكرب  النسبة  النامية  الدول  وتستضيف 

عىل  كبÃة  قيوداً  يضع  الذي  األمر   ،٪٨٥ بنسبة  وذلك 

استقرار هذه الدول وتأ_ يف مقدمتها لبنان وبها نحو ١٫٥ 

مليون الجئ سوري، ويف األردن ١٫٤ مليون الجئ سوري 

وتركيا ١٫٩ مليون الجئ سوري .

أزمة الالجئ� يف الوطن العر�

 تعا³ املنطقة العربية أكÌ من غÃها من أزمة الالجئ�، 

فقد كشفت احصائيات أن من أصل ٨٠ مليون الجئ يف 

املنطقة  يأ_ ٤٠ ٪ من  املسلحة  الرصاعات  العاÎ بسبب 

العربية خصوصاً من سوريا وفلسط�.

  هذه األزمة فرضت عىل الدول املستضيفة لالجئ�

ضغوطاً كبÃة، وهي ــ رغم صعوباتها االقتصادية  

.
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الالجئون السوريون:

 جاء أغلب طالبي اللجوء من سوريا، فقد أُرغم نحو ٥٫٦ مالي� 

نسمة عىل عبور الحدود إىل العراق واألردن ولبنان وتركيا، في± 

 Ãانترش نحو ٦٫٦ مالي� آخرين كنازح� داخل سوريا، ويقيم كث

وخاطر  آخرين،  ألناس  مساكن  أو  مؤقتة  مخي±ت  يف  منهم 

بعضهم بحياتهم يف رحالت محفوفة باملخاطر إىل أوروبا.

الالجئون العراقيون:

لكن السوري� Î يكونوا وحدهم يف هذه الناحية. ففي غضون 

العقود الثالثة املاضية، شهد العراقيون موجات نزوح ضخمة، إذ 

حرب  يف  مواطنهم  من  شخص  مالي�   ٤٫٤ من  يقرب  ما  هرب 

الخليج األوىل والثانية يف العام� ١٩٩٠ و٢٠٠٣، وأُرغم ما يُقارب 

نحو  حالياً  يوجد  في±   ،٢٠١٤ العام  يف  الهجرة  عىل  مالي�   ٣٫٤

يف  منهم  اآلالف  عرشات  يقيم  بين±  البالد،  داخل  نازح  مليو³ْ 

سوريا واألردن.

سوريون و¿نيون يف السعودية

 Ãالسكرت ذكر  ما  وفق   _ السعودية  العربية  اململكة  تستضيف 

محمد  بن  صالح  املتحدة  لألمم  الدائم  اململكة  وفد  يف  األول 

العمÃي أمام جلسة األمم املتحدة بشأن تقرير املفوض السامي 

ضيوف؛  مسمى  تحت  يعيشون  وهم  سوري؛  مليون   ٢  .٥  _

 Ãباملدارس وتوف إلحاق أوالدهم  العمل؛ وتم  ويتمتعون بحرية 

الرعاية الطبية لهم.

 ك± تستضيف السعودية ما يربو عىل مليو³ ¿ني؛ ويعاملون 

أيضا كضيوف ويتمتعون بحرية العمل وتوفÃ الرعاية الطبية لهم 

وفبول أوالدهم يف املدارس.

حلول أزمة اللجوء:

 ١٩٥١ للعام  الالجئ�  بوضع  الخاصة  االتفاقية  أهمية  بجانب   

لالجئ�  الح±ية  تأم�  للعام ١٩٦٧، يف  بها  امللحق  والربوتوكول 

وض±ن عدم إعادتهم قرساً إىل البلد الذي هربوا منه، إال أن أزمة 

اللجوء تحتاج إىل ترتيبات دولية وإقليمية للتعامل معها من أجل 

معالجتها ومواجهة تحدياتها وتداعياتها، ولعل 

غياب املشاركة الدولية يف تحمل األعباء أدى لتحميل دول الجوار 

العناية بالعدد  مثل لبنان واألردن نصيباً غÃ متكافئ من أعباء 

الضخم من الالجئ�، ونورد هنا 

عدد من املقرتحات لحل هذه األزمة:

أن  اإلدراك  هي  القرسي  والنزوح  اللجوء  قضية  عالج  بداية  ــ 

الالجئ� والنازح� دفعتهم أخطار وأسباب خارجة عن إرادتهم 

للبحث عن مالذ آمن 

يضمن لهم الح±ية.

كافة  ب�  والتنسيق  بالتعاون  لالجئ�  الح±ية  سبل  مراجعة  ــ 

املنظ±ت والهيئات العاملة يف املجال اإلنسا³.

الرعاية  اللجوء، وتأم�  إمكانية حصول األشخاص عىل  إتاحة  ــ 

الالزمة لهم، ومساعدتهم عىل االستقرار.

ــ استخدام التكنولوجيا يف تعليم أبنائهم.

ــ ترسيع عملية إعادة التوط� لالجئ�.

ــ العمل عىل ض±ن سالمة جميع الالجئ� وكرامتهم 

إضافة إىل ض±ن حصولهم عىل املعونة اإلنسانية دون قيود.

ــ حسن معاملتهم بكرامة واحرتام برصف النظر عن جنسياتهم 

أو وضعهم القانو³، والدفاع عنهم ومنارصتهم.

الحركة  مبادئ  عىل  املبني  املنسق  للعمل  الحاجة  من  بد  ال  ــ 

الخدمات واملساعدات  تأم�  أجل  األحمر من  للصليب  الدولية 

والنزاعات  الرصاعات  لفظتهم  الذين  والنازح�  لالجئ�  الالزمة 

العسكرية.

ــ التعامل مع قضية اللجوء كقضية إنسانية بالدرجة األوىل بعيداً 

عن أي اعتبارات أخرى سواء كانت سياسية أم دينية.

.
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اللجوء خصوصاً  أماكن  املشتّتة يف  العمل عىل Î شمل األرس  ــ 

النساء املتزوجات وأطفالهن.

ــ تأم� اإلجراءات القانونية في± يتعلق باملرأة الحامل من حيث 

ض±ن الصحة اإلنجابية وتأم� الرعاية لها وملولودها.

ــ تعزيز االلتزام السيايس الذي أظهره املجتمع الدويل يف التصدي 

Îللجوء والنزوح القرسي وذلك يف كل دول العا

ــ توفÃ الدعم املايل الكايف للمنظ±ت الدولية العاملة يف املجال 

الالجئ�  نحو  اإلنسا³  بواجبها  القيام  لها  ليتنىس  اإلنسا³ 

والنازح�.

تلك  لالجئ� خصوصاً  املستضيفة  للدول  الدويل  الدعم  تأم�  ــ 

التي تعا³ من أزمات اقتصادية.

ــ التصدي لتداعيات أزمة اللجوء بتعزيز املشاركة يف املسؤولية 

االجت±عية محلياً وإقليمياً وعاملياً.

ــ تشجيع الرشاكة الدولية يف مسؤولية تعزيز االستجابة اإلنسانية 

الفعالة ملعاناة الالجئ� والنازح�.

الالجئ�  أزمة  تداعيات  ملواجهة  الدولية  الجهود  مضاعفة  ــ 

وتأم� حياة كر¿ة لهم.

ــ تعزيز حرية التنقل لالجئ� وتأم� فرص وظيفية لهم يف الدول 

املستضيفة لهم.

ــ إطالق املزيد من املنتديات اإلقليمية والدولية لبحث تداعيات 

أزمة اللجوء ووضع خارطة طريق ملواجهتها.

 Ãمص تحديد  خالل  من  العائلية  الروابط  إعادة  عىل  العمل  ــ 

ومكان وجود الالجئ� املفقودين. 

 - نهوض املجتمع الدويل Êسؤوليته تجاه أزمة الالجئ� والنازح� 

بتوفÃ املزيد من املساعدات اإلنسانية لهم.

ملناقشة  املتحدة  األمم  يف  األعضاء  للدول  طارئة  جلسة  عقد  ــ 

أزمة الالجئ� وإيجاد الحلول الناجعة لها.

ــ اتخاذ املجتمع الدويل ملوقف حاسم لوقف الرصاعات املسلحة 

 التي تدفع املواطن� إىل اللجوء خارج أوطانهم. 

ــ العمل عىل تبني رؤية دولية مشرتكة وصياغة

 .Ãحلول مبتكرة للتعامل مع أزمة الالجئ� بوعي مستن 

ــ إعطاء األولوية إلنقاذ أرواح الالجئ� دون تعرضهم 

 للغرق يف رحالت اللجوء املحفوفة باملخاطر.

ــ الس±ح لهم باحتياز الحدود سواء كانوا يحملون وثائق سفر أم ال.

ــ مقاضاة عصابات االتجار بالبرش املستغلة لالجئ� واملهاجرين.

ــ تعزيز التوعية حول حقوق الالجئ� عرب وسائل اإلعالم والتواصل 

االجت±عي، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة يف هذا 

الشأن.

 ١٩٥١ لعام  املتحدة  األمم  التفاقية  االنض±م  عىل  الدول  حث  ــ 

الخاصة بالالجئ� وبروتوكول عام ١٩٦٧ الخاص بها.

ــ التأكيد عىل موضوع الح±ية يف األزمات واملخي±ت وأماكن تجمع 

الالجئ� والنازح� والفئات األكÌ عرضة للخطر.

ــ طرح قضية الالجئ� والنازح� العرب يف اجت±عات القادة بجامعة 

الدول العربية Êشاركة املنظ±ت ومؤسسات العمل العر� املشرتك.

العربية ومؤسسات  الدول  والتنسيق ب� جامعة  التعاون  تفعيل  ــ 

العمل العر� املشرتك بهدف وضع حد لنزيف اللجوء والنزوح من 

خالل إنهاء الرصاعات املسلحة.

البلدان  يف  الالجئ�  لدول  املعتمدة  الدراسية  املناهج  تأم�  ــ 

املستضيفة أو املناهج املعتمدة من منظمة اليونسكو.

الناجحة يف حل  ــ استث±ر مخرجات دور العمل اإلنسا³ وتجاربه 

املشكالت املتعلقة بالالجئ� والنازح�.

ــ إطالق تحالفات ورشاكات ب� املنظ±ت الحكومية وغÃ الحكومية 

وقطاع األع±ل املهتم بالشؤون اإلنسانية من خالل إطالق مشاريع 

مشرتكة لخدمة الالجئ� والنازح�.

التي تحول دون عودة  العقبات  إزالة  العاملية يف  ــ تعزيز الرشاكة 

األشخاص طواعية إىل بلدانهم األصلية.
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عن  الناجمة  السفر  اضطرابات  بسبب  مؤقت،  بشكل   

تفيش الف�وس، ووفق ــ الناطقة الرسمية باسم املفوضية 

رغم  أنه  ــ  أم�  روال  أفريقيا  األوسط وشÁل  الرشق  يف 

عدم ظهور حاالت إصابة بالف�وس يف أوساط الالجئ� إال 

عملها  طبيعة  تغي�  عىل  املفوضية  أجربت  الجائحة  أن 

لحÁية  الف�وس  انتشار  من  للحد  مؤقت  بشكل  معهم 

أك� املجتمعات ضعفاً يف منطقة الرشق األوسط وشÁل 

أفريقيا، ويعني تعليق إعادة التوط� إبقاء يف املخيÁت 

وأماكن إقامتهم الحالية، حتى زوال الجائحة.

واملفوضية  للهجرة  الدولية  املنظمة  أعلنت  ذلك  إىل   

السامية لشؤون الالجئ� عن اتخاذ عدة خطوات مؤقتة 

لتعليق مغادرة الالجئ� املعاد توطينهم.

نظرا  اإلجراءات  تلك  اتخاذ  تم  أنه  املنظمتان  وأوضحت 

حاد  بشكل  أراضيها  إىل  الدخول  نسبة  البلدان  لخفض 

بسبب كورونا والقيود املفروضة عىل السفر الدويل جوا، 

املعاد  الوافدين  وصول  الدول  بعض  إيقاف  جانب  إىل 

توطينهم نظرا لوضعهم الصحي العام.

وأعربت مفوضية الالجئ� واملنظمة الدولية للهجرة عن 

تعرض  من  يزيد  أن  Ðكن  الدويل  السفر  أن  من   Áقلقه

بتنسيق  تعمل  التي  الدول  مناشدتان  للف�وس،  الالجئ� 

للحاالت  التحركات  هذه  استمرار  لضÁن   Áمعه وثيق 

الطارئة األك� حرجا حيثÁ أمكن ذلك.

البلدان  يف   Áعمله ستواصالن   Áأنه املنظمتان  وأبانت 

إعادة  إىل  ماسة  حاجة  يف  مليون الجئ   ١٫٤ وجود  رغم 

توط� يف العاÇ، إال أنه Ç تتم إعادة التوط� إال لـ ٤٫٥ يف 

األمم  مفوضية  عرب  شخصاً   ٣٦٦٩٦ �عدل  منهم  املائة 

بسبب  وذلك  ٢٠١٩م،  عام  يف  الالجئ�  لشؤون  املتحدة 

النقص يف عروض استقبالهم، ورغم أن االحصائيات تش� 

 ٢٠١٩ عام  يف  توطينهم  إعادة  Ëت  الذين  عدد  أن  إىل 

أن  إال  ٢٠١٨م  بعام  مقارنة  املائة  يف   ١٤ بنسبة  ارتفع 

الراغب� يف إعادة توطينهم يزداد عددهم يوماً وراء يوم. 

صحيح كانت هناك برامج تنفذ إلعادة توط� الالجئ� إال 

تام وتأثرت بجائحة كورونا وتبعاتها،  أنها أصيبت بشلل 

 Çالعا الالجئ� حول  الف�وس  تفيش  تأث�ات  وقد طالت 

الدول  يف  صعبة  أوضاعاً  ويعيشون  ضعفاً  األك�  كونهم 

من  هروباً  ألوطانهم  مغادرتهم  بعد  تستضيفهم  التي 

الرصاعات املسلحة فيها، حيث أنه منذ ١٧ مارس ٢٠٢٠ 

اضطرت كل من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئ� 

املتعلقة  الربامج  كل  لتعليق  الدولية  الهجرة  ومنظمة 

بسفر الالجئ� املقبول� إلعادة التوط� حتى إشعار آخر، 

إضافة   Çالعا دول  ب�  الجوية  الرحالت  توقفت  أن  بعد 

انتشار  �كافحة  املتعلقة  الوقائية  الصحية  للتداب� 

سيضطرون  الالجئ�  آالف  أن  ذلك  ويعني  الف�وس، 

لهم  ويسمح  الجائحة  تنقشع  حتى  أشهر  عدة  لالنتظار 

بالسفر إىل الدول التي وافقت عىل استقبالهم.

الالجئ�  لشؤون  السامية  املفوضية  علقت  وقد   

واملنظÁت الدولية إرسال الالجئ� إىل دول إعادة التوط� 
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الالجئون السوريون:

 جاء أغلب طالبي اللجوء من سوريا، فقد أُرغم نحو ٥٫٦ مالي� 

 Áنسمة عىل عبور الحدود إىل العراق واألردن ولبنان وتركيا، في

انترش نحو ٦٫٦ مالي� آخرين كنازح� داخل سوريا، ويقيم كث� 

وخاطر  آخرين،  ألناس  مساكن  أو  مؤقتة  مخيÁت  يف  منهم 

بعضهم بحياتهم يف رحالت محفوفة باملخاطر إىل أوروبا.

الالجئون العراقيون:

لكن السوري� Ç يكونوا وحدهم يف هذه الناحية. ففي غضون 

العقود الثالثة املاضية، شهد العراقيون موجات نزوح ضخمة، إذ 

حرب  يف  مواطنهم  من  شخص  مالي�   ٤٫٤ من  يقرب  ما  هرب 

الخليج األوىل والثانية يف العام� ١٩٩٠ و٢٠٠٣، وأُرغم ما يُقارب 

نحو  حالياً  يوجد   Áفي  ،٢٠١٤ العام  يف  الهجرة  عىل  مالي�   ٣٫٤

يف  منهم  اآلالف  عرشات  يقيم   Áبين البالد،  داخل  نازح   Ñْمليو

سوريا واألردن.

سوريون وÐنيون يف السعودية

السكرت�  ذكر  ما  وفق   _ السعودية  العربية  اململكة  تستضيف 

محمد  بن  صالح  املتحدة  لألمم  الدائم  اململكة  وفد  يف  األول 

العم�ي أمام جلسة األمم املتحدة بشأن تقرير املفوض السامي 

ضيوف؛  مسمى  تحت  يعيشون  وهم  سوري؛  مليون   ٢  .٥  _

باملدارس وتوف�  إلحاق أوالدهم  العمل؛ وتم  ويتمتعون بحرية 

الرعاية الطبية لهم.

 كÁ تستضيف السعودية ما يربو عىل مليوÐ Ñني؛ ويعاملون 

أيضا كضيوف ويتمتعون بحرية العمل وتوف� الرعاية الطبية لهم 

وفبول أوالدهم يف املدارس.

حلول أزمة اللجوء:

 ١٩٥١ للعام  الالجئ�  بوضع  الخاصة  االتفاقية  أهمية  بجانب   

لالجئ�  الحÁية  تأم�  للعام ١٩٦٧، يف  بها  امللحق  والربوتوكول 

وضÁن عدم إعادتهم قرساً إىل البلد الذي هربوا منه، إال أن أزمة 

املعني�،  الرشكاء  جميع  مع  بالتعاون  لالجئ�،  املضيفة 

مبديتان  التوط�،  إعادة  قضايا  معالجة  استمرار  لضÁن 

تطلعهÁ إىل استئناف السفر بشكل كامل ألغراض إعادة 

التوط� مع توخي الحذر وتوفر الدعم اللوجستي.

 إىل ذلك نقلت وكالة "رويرتز" عن مسؤول يف صندوق 

األمم املتحدة للطفولة "يونيسف" قوله " إن القيود عىل 

الحدود األوروبية املفروضة بسبب الف�وس ستؤثر عىل 

يف  الالجئ�  مخيÁت  من  األطفال  مئات  نقل  خطط 

اليونان.

 وكانت عدة دول أوروبية منها فنلندا وفرنسا والربتغال 

مارس  من  التاسع  يف  أعلنت  قد  وأملانيا  ولوكسمبورج 

٢٠٢٠ عن استعدادها الستقبال ألف وخمسÁئة مهاجر 

من األطفال العالق� يف مخيÁت اللجوء اليونانية بينهم 

سوريون وآخرون محتاجون لعالج طبي عاجل أو ليسوا 

وتقل  الفتيات  من  وأغلبيتهم  أمورهم  أولياء  أحد  برفقة 

أعÁرهم عن ١٤ عاماً.

ويرى املنسق الخاص الستجابة الالجئ� واملهاجرين يف

 أوروبا أفشان خان أن اإلغالق املؤقت للحركة عرب الحدود 

أملانيا  إىل  اليونان  يف  الضعفاء  األطفال  نقل  عىل  سيؤثر 

.êوفنلندا ودول أخرى يف االتحاد األورو

وبسبب هذه الجائحة اتخذت عدة دول قرارات بتعليق 

برامج إعادة توط� الالجئ�، من تلك الدول أملانيا التي 

كان من املقرر أن تستقبل يف العام الحايل ٥٥٠٠ الجئ يف 

٣ آالف الجئ سوري،  منهم  التوط�  إعادة  برنامج  إطار 

ملنظمة  التابع  أملانيا  يف  التوط�  إعادة  موقع  وحسب 

كاريتاس تم استقبال ١١١٣ الجئ فقط أغلبهم سوريون 

مارس   ١٨ يف  التعليق  قرار  صدر  ثم  صوماليون  والبقية 

٢٠٢٠م.

 أما وزير الخارجية الربتغايل سانتوس سيلفا فقد ذكر أمام 

اللجنة الربملانية للشؤون األوروبية يف ١٢ مايو ٢٠٢٠ أن 

بالده ملتزمة باستقبال ٥٠٠ الجئ من ب� أك� من خمسة 

جائحة  فرضتها  التي  القيود  بسبب  وذلل  الجئ  آالف 

كورونا.
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 من جانبه قال املفوض السامي لشؤون الالجئ� فيليبو 

الذي  السنوي  التوط�  إعادة  منتدى  أمام  غراندي 

القياسية  األرقام  ظل  يف   : مؤخراً  املفوضية  استضافته 

لألشخاص الذين يحتاجون إىل األمان من الحرب والرصاع 

نحتاج  فإننا  سياسية،  حلول  إىل  واالفتقار  واالضطهاد 

بشكل عاجل إىل أن تتطوع البلدان إلعادة توط� مزيد 

إلعادة  العاملية  االحتياجات  لتقرير  ووفقاً  الالجئ�"،  من 

للخطر  تعرضاً  األك�  الالجئ�  فإن   ٢٠٢٠ لعام  التوط� 

الالجئ�  يشملون  التوط�  إعادة  إىل  يحتاجون  والذين 

 ،٪١٤ السودان  جنوب  من  الالجئ�   ،٪٤٠ السوري� 

الالجئ� من جمهورية الكونغو الدÐقراطية ١١ ٪ ، ووفق 

بيان للمفوضية أن الغالبية العظمى "٨٤٪" من الالجئ� 

يف العاÇ يقيمون يف مناطق نامية، تواجه أصالً تحديثات 

تحت  سكانها  ويعيش  بها،  خاصة  واقتصادية  تنموية 

 " أهمية  عىل  للتأكيد  غراندي  دفع  الذي  األمر  الفقر، 

تقاسم أك� إنصافاً للمسؤولية تجاه األزمات العاملية".

 إن العديد من الالجئ� ال Ðكن لهم العودة إىل ديارهم 

بسبب استمرار الرصاعات املسلحة والحروب، ويعيشون 

لديهم  أو  باملخاطر  محفوفة  أوضاعاً  ذاته  الوقت  يف 

احتياجات محددة ال Ðكن معالجتها يف البلد الذي طلبوا 

بإعادة  ملساعدتهم  املفوضية  يدفع  ما  الحÁية،  فيه 

توطينهم يف بلد ثالث، عىل أن توفر دول إعادة التوط� 

الحصول  ذلك  يف  �ا  والبدنية  القانونية  الحÁية  لالجئ� 

عىل الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتÁعية 

من  التوط�  إعادة  دول  يف  اندماجهم  وتعزيز  والثقافية 

والتدريب  واللغة  الثقايف  للتوجيه  خاصة  جلسات  خالل 

النداءات  ورغم  والتوظيف،  التعليم  وبرامج  املهني 

الدولية لتوف� طرق آمنة وقانونية من أجل تأم� الحÁية 

للمحتاج� إليها، ال تزال إعادة التوط� متاحة فقط ألقل 

من واحد يف املائة من الالجئ� يف جميع أنحاء العاÇ يف 

قبل  من  التوط�  إلعادة  كافية  أماكن  توفر  عدم  ظل 

الحكومات، تحاول أعداد متزايدة من مواطن� وجمعيات 

خ�ية توف� أماكن رعاية خاصة لالجئ�. 

 يُذكر أن هناك ثالث بدائل يتم العمل وفقاً لها لتخفيف 

معاناة الالجئ� األوىل عملية إعادة التوط� وتعني ارسال 

البلد  ثالث غ� بلده األصيل وغ�  بلد  اللجوء إىل  طالب 

بالخطر، وهذا  الذي وصل إليه ألول مرة إذا كان مهّدداً 

ينطبق فقط عىل من يتم االعرتاف بهم كالجئ� من قبل 

وكالة األمم املتحدة لشؤون الالجئ� ــ كالسوري� الذين 

أوروبا،  إىل  لجوء  طلبات  وقدموا  بالدهم  من  هربوا 

يف  الدولية  الحÁية  مديرة  حسب  التوط�  وعملية 

يف  الالجئ�  لجميع  حالً  ليست  أوهارا  غرين  املفوضية 

العاÇ، ولكنها تدب� منقذ للحياة لضÁن حÁية األشخاص 

التوزيع وتعني نقل  إعادة  للخطر، والثانية  األك� عرضة 

االتحاد  يف  أخرى  إىل  أوروبية  دولة  من  اللجوء  طالبي 

ما  الجديد، وغالباً  البلد  اللجوء يف  األوروê للبت بطلب 

تتعرض  أوروبية  دول  وجود  ذلك  وراء  السبب  يكون 

هناك،  اللجوء  طالبي  عدد  ازدياد  بسبب  كب�ة  لضغوط 

والثالثة اإلعادة إىل الوطن وهي إرسال طالب اللجوء إىل 

بلده األصيل، حيث يحق له ذلك إذا رغب فيه.
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أكد أن أنسنة الحرب تتصدر اهتمامات القانون الدولي ا�نساني

أكد املرشف عىل املركز العرê للقانون الدويل اإلنساÑ يف 

األمانة العامة للمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب 

الحرب  أنسنة  أن  النادي  محمد  الدكتور  (آركو)  األحمر 

صلب  يف  تأ7  واألعيان  واألموال  األشخاص  وحÁية 

أن حÁية  إىل  اإلنساÑ، مش�اً  الدويل  القانون  اهتÁمات 

تتحقق  أن  الدول Ðكن  ب�  النزاعات  ومواجهة  الالجئ� 

وآليات  املعنية  الدولية  االتفاقيات  تفعيل  خالل  من 

الدبلوماسية الوقائية واملساعي الحميدة.

(معكم)  مجلة  معه  أجرته  حوار  يف  "النادي"  وقال   

املركز  إن  العربية:  للمنظمة  العامة  األمانة  عن  الصادرة 

العرê للقانون الدويل اإلنساÑ يف املنظمة يعد �ثابة بيت 

خربة للهيئات والجمعيات الوطنية العربية يسعى إىل رفع

أن  إىل  الفتاً  قدراتها،  وتنمية   Ñالقانو املعريف  مستواها 

املركز يسعى إىل استقطاب الخرباء العرب لالستفادة من 

.Ñتجاربهم يف القانون الدويل اإلنسا

فإىل مضابط الحوار:

 Ñللقانون الدويل اإلنسا êيف ضوء تأسيس املركز العر  -

األحمر  للهالل  العربية  للمنظمة  العامة  األمانة  �قر 

وأهداف  دوافع  عن  الحديث  وقبل  األحمر،  والصليب 

إنشاء هذا املركز، ما هو القانون الدويل اإلنساÑ؟ وماهي 

املبادئ التي ينبني عيلها؟

القانون الدويل اإلنساÑ هو فرع من فروع القانون الدويل 

العام، يتكون من مجموعة من القواعد املكتوبة ونخص 

 ،١٩٤٩ لعام  األربع  جنيف  اتفاقيات  هنا  بالذكر 

العرفية،  والقواعد   ،١٩٧٧ لعام  اإلضافي�  والربوتوكول� 

عرب  تبلورت  حيث  القدÐة  القواعد  تلك  بها  ويقصد 

تعاقب حضارات عدة والتي تستند إىل مÁرسة الدول مع 

االعتقاد أن هذه املÁرسة مطلوبة أو محظورة أو مسموح 
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أكد أن أنسنة الحرب تتصدر اهتمامات القانون الدولي ا�نساني
 بها.  هدفه األسايس هو حÁية األشخاص املترضرين يف 

نزاع مسلح دويل أو غ� دويل، من مدني� وجرحى ومرىض 

وأرسى. كÁ يهدف أيضا إىل حÁية األموال واألعيان التي 

ليست لها عالقة مبارشة بالعمليات العسكرية.

وبتعب� آخر فالقانون الدويل اإلنساÑ أو قانون الحرب أو 

مرتادفة  مصطلحات  فكلها  املسلحة  النزاعات  قانون 

املعنى، يكمن دوره األسايس يف أنسنة الحرب ال الحد منها 

يف  النزاع  أطراف  حق  تقييد  وكذا  البعض،  يعتقد   Áك

استعÁل بعض وسائل القتال وطرقه.

أما بخصوص الشق الثاÑ من سؤالكم فإن مبادئ القانون 

الدويل اإلنساÑ لوحدها تحتاج ان نفرد لها حديثاً خاصاً 

نظرا ملا تحمله من تفاصيل، لكن ومن باب ما ال يدرك 

الدويل  القانون  مبادئ  أبرز  أن  أقول  جله  يرتك  ال  كله 

وغ�  املقاتل�  ب�  التمييز  مبدأ  يف:  تتجىل   Ñاإلنسا

بأن  مطالب  املبدأ  هذا  املقاتل �وجب  أن  أي  املقاتل�، 

منشأة  من  حكمه  يف  يدخل  ما  وكل   Ñاملد ماب�  Ðيز 

او  واملقاتل  وغ�ها،  واملستشفيات  كاملدارس  مدنية 

الهدف العسكري. ثم مبدأ التناسب، أي ال يلحق أطراف 

الحرب وهي  غاية  مع  تتناسب  ال  آالما  بخصمهم  النزاع 

مبدأ  ثم  للعدو.  العسكرية  الطاقة  إضعاف  أو  تحطيم 

الرضورة العسكرية، وبالرغم من الجدل الفقهي حول كنه 

أن  هو  عام  بشكل  به  املقصود  فإن  نفسه،  املبدأ  هذا 

مقتضيات  أمام  تتوقف  أن  يجب  الحرب  رضورات 

اإلنسانية. 

تنمية قدرات الجمعيات الوطنية:

 Ñبناء عىل ما تفضلتم به يف تعريف القانون الدويل اإلنسا

للقانون   êالعر املركز  به  سيضطلع  الذي  الدور  هو  ما 

الدويل اإلنساÑ؟

العربية  للمنظمة  العام  األم�  سعادة  لتوجيهات  وفقا 

للهالل األحمر والصليب األحمر الدكتور صالح بن حمد 

الدويل  للقانون   êالعر املركز  تأسيس  تم  التويجري، 

بقدرات  النهوض  إىل  تهدف  اسرتاتيجية  ضمن   Ñاإلنسا

يف  األحمر  والصليب  األحمر  للهالل  الوطنية  الجمعيات 

الوطن العرê، فمن هذا املنطلق Ðكن ان أقول ان املركز 

العرê للقانون الدويل اإلنساÑ هو �ثابة بيت خربة لكافة 

األحمر  للهالل  العربية  الوطنية  والجمعيات  الهيئات 

والصليب األحمر. فتس�ه منبثق من الجمعيات نفسها.
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وأش� يف هذا الصدد إىل أن املركز اآلن يعمل عىل استقطاب 

هذا  يف  ال�ية  بالخربة  لهم  املشهود  العرب  الخرباء  كافة 

املجال، من أجل االستفادة من خرباتهم وتجاربهم عىل أوسع 

بالشكر  ألتوجه  الفرصة  هذه  أغتنم  أن  يل  واسمح  نطاق. 

ليس  وهذا  استعدادهم  أبدوا  الذي  الخرباء  لكل  الجزيل 

 êالعر املركز  برسالة  النهوض  يف  للمساهمة  عنهم  بغريب 

.Ñللقانون الدويل اإلنسا

سيطلق  القادمة  القليلة  األسابيع  غضون  يف  املركز  أن   Áك

سيقدمها  ومحارضات  تدريبية  دورات  تشمل  برامج  جملة 

مختصون يف هذا املجال.

حÁية موظفي الخدمات اإلنسانية:

-  �ا ان املركز أسس يف حضن منظمة إنسانية فسؤايل هو 

املجال  يف  العامل�   Ñاإلنسا الدويل  القانون  يحمي  كيف 

اإلنساÑ؟

النصوص  من  مجموعة   Ñاإلنسا الدويل  القانون  أفرد  لقد 

فئة  ضمنها  من  محددة  فئات  بحÁية  املعنية  القانونية 

حيث يكمن هدفه األسايس يف:

والندوات  الدراسية  واأليام  التدريبية  الدورات  •تنظيم 

األخرى  واملجاالت   Ñاإلنسا الدويل  القانون  يف  املتخصصة 

املتصلة به، كالقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل 

لالجئ�.

الوطنية  والجمعيات  للهيئات   Ñالقانو املعريف  املستوى  •رفع 

العربية للهالل األحمر والصليب األحمر يف املنطقة العربية.

الدويل  القانون  مجال  يف  العامل�  وقدرات  مهارات  •تنمية 

.Ñاإلنسا

عىل  والخاصة  الرسمية  املؤسسات  مع  والتنسيق  •التعاون 

 Ñذات العالقة بالقانون الدويل اإلنسا êاملستوى الدويل والعر

وغايات  تتفق  مشرتكة  برامج  إنجاز  بهدف   Ñاإلنسا والعمل 

املركز.

•كÁ سينظم املركز لقاء سنوياً يهدف ملناقشة قضايا معارصة 

.Ñتتعلق بتطبيق القانون الدويل اإلنسا

موظفي  من  كل  بها  ويقصد  اإلنسانية،  الخدمات  موظفي 

الخدمات الطبية ، وأفراد جمعيات اإلغاثة التطوعية التي

والصليب  األحمر  الهالل  جمعيات  أفراد  مقدمتها  يف  نجد   

األمم  موظفي  وكذا  املدنية،  الحÁية  وموظفي  األحمر، 

املتحدة واألفراد املرتبط� بها.

التطوعية،  واإلغاثة  الصحية  الخدمات  ألفراد  بالنسبة  فأما 

من   ٧١ املادة  من  الثانية  الفقرة  منطوق  حسب  فإنه 

العامل�  هؤالء  احرتام  يجب  األول،  اإلضايف  الربوتوكول 

حالة  إبان  الفئة  هذه  عن  نتكلم  أننا  ومعلوم  وحÁيتهم. 

داللة  مجرد  االحرتام  مصطلح  يصبح  حيث  املسلح  النزاع 

نفس  من  الثانية  الفقرة  يف   ٨١ املادة  نصت  لهذا  رمزية، 

الالزمة  التسهيالت  النزاع  أطراف  Ëنح  أن  عىل  الربوتوكول 

للجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر ملÁرسة 

نشاطها اإلنساÑ، لصالح ضحايا النزاع وفقا ألحكام االتفاقيات 

وهذا الربوتوكول واملبادئ األساسية للصليب األحمر املقررة 

الدولية، ونفس املقتىض يرسي  يف مؤËرات الصليب األحمر 

أيضا عىل باقي املنظÁت اإلنسانية املرخص لها. ويف حالة ما 

وقعوا يف قبضة العدو فإنهم ال يعتربون أرسى حرب وبالتايل 

ال يجوز حسب مقتضيات املادة ٢٨ من اتفاقية جنيف األوىل 

حجزهم يف قبضة الطرف الخصم إال بقدر ما تقتضيه الحالة 

الصحية ألرسى الحرب واحتياجاتهم الرضورية.

وبالنسبة ألفراد الدفاع املدÑ فتمت اإلشارة إليهم بشكل غ� 

مبارش يف املادة ٦٥ من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحÁية 

املدني�، وبشكل مبارش يف املادة ٦١ من الربوتوكول اإلضايف 

يتمتعون  املدنية  الحÁية  فموظفي  عامة  وبصفة  األول، 

بالحÁية املخولة للمدني� وفق اتفاقية جنيف الرابعة رشط 

عدم مساهمتهم يف القيام بأي أعÁل عدائية.

أما بالنسبة ملوظفي منظمة األمم املتحدة واألفراد املرتبط� 

خاصة  اتفاقية   ١٩٩٤ عام  العامة  الجمعية  أقرت  فقد  بها 

بحÁيتهم.
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ــ تواجه بعض دول الوطن العرê عدة رصاعات مسلحة 

Ðكن  كيف  وهجرة،  ونزوح  لجوء  أزمات  عنها  نجمت 

مواجهة هذا الواقع املؤÇ لالجئ� والنازح� واملهاجرين ؟

بالنسبة للواقع املؤÇ الذي يعاÑ منه الالجئون يف الوطن 

االتفاقيات  تطبيق  يف  يتجّسد  األمثل  الحل  فإن  العرê؛ 

الدولية واإلقليمية املعنية بحÁية الالجئ� وأخص بالذكر 

ويف  كرامتهم.  وصون  لحفظ  وذلك   ١٩٥١ اتفاقية  منها 

الوقائية  الدبلوماسية  آليات  تفعيل  أيضاً  ذلك  مقابل 

واملساعي الحميدة لحل النزاعات ب� الدول. 

 

يف ختام هذا اللقاء ما هي نصيحتكم للطالب الذين   -

يف   Ñاإلنسا الدويل  القانون  يف  التخصص  يف  يرغبون 

دراساتهم العليا؟

يف  التخصص  يرغبون  الذين  والطلبة  للطالبات  نصيحتي 

وأنا  يل  أهديت  نصيحة  هي   ،Ñاإلنسا الدويل  القانون 

طالب أيضا، وهي أن اختيار التخصص يف القانون الدويل 

اإلنساÑ ليس ترفا علميا، وإEا هو رضورة ملحة خصوصا 

يف وطننا العرê، كÁ أن اختيار سلك هذا الدرب يحتاج 

التي  للمستجدات  مستمرة  ومواكبة  طويل،  نفس  إىل 

باتت تشكل تحديات أمام تطبيق قواعد القانون الدويل 

.Ñاإلنسا

قواعد  من  قاعدة  أي  نرش  ان  وطالبة  طالب  كل  وليعلم 

مئات  بل  عرشات  تنقذ  أن  Ðكن   Ñاإلنسا الدويل  القانون 

اآلية  تنزيله يف  الله عزل وجل يف محكم  األرواح، وكÁ قال 

الناس  أحيا  فكأEا  أحياها  ومن   " املائدة  سورة  من  الكرÐة 

جميعا". 

۲۳



مليون   ٧٩٫٥ ب�  من  أنه  حديث  أممي  تقرير  كشف   

شخص ممن نزحوا عن ديارهم نهاية العام املايض٢٠١٩، 

كان هناك ٤٥٫٧ مليون شخص ممن فروا إىل مناطق أخرى 

يف  مهجرين  أشخاصاً  فكانوا  الباقون  أما  بلدانهم.  داخل 

أماكن أخرى، من بينهم ٤٫٢ مليون شخص ممن ينتظرون 

نتائج طلبات اللجوء التي قدموها، يف ح� أنه هناك ٢٩٫٦ 

مليون الجئ، إضافة إىل آخرين من املهجرين قرساً خارج 

بلدانهم.

نرشته  الذي  الحديثة"  "االتجاهات  تقرير  وأرجع   

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئ�؛ االرتفاع 

السنوي لألعداد، من ٧٠٫٨ مليون شخص نهاية عام ٢٠١٨، 

إىل عامل� رئيسي� أحدهÁ التطور الذي طرأ عىل وضع 

غ�  منهم  كث�اً  أن  حيث  بالدهم،  خارج  الفنزويلي� 

هو  واآلخر  لجوء،  طالبي  أو  كالجئ�  قانونياً  مسجل� 

يف   Áسي ال   ،٢٠١٩ عام  يف  للقلق  واملث�  الجديد  النزوح 

الساحل،  ومنطقة  الدÐقراطية،  الكونغو  جمهورية 

النزاع  من  العارش  عامها  يف  هي  التي  وسوريا  واليمن، 

الجئ  مليون   ١٣٫٢ مجموعه  �ا  وحدها  تستأثر  والتي 

وطالب لجوء ونازح داخلياً، وهو ما Ðثل سدس إجÁيل 

األعداد عىل املستوى العاملي.

األقل  عىل  شخص  مليون  نحو١٠٠  أن  التقرير  وأفاد   

عن  بحثاً  املايض  العقد  يف  ديارهم  من  للفرار  اضطروا   

مأوى سواء داخل أو خارج بلدانهم، مش�اً إىل أن عددهم 

الذي يحتل  البلد  العدد الكيل لسكان مرص، وهو  يفوق 

.Çاملركز الرابع عرش من حيث عدد سكان العا

 وورد يف التقرير: أن ١٪ من سكان العاÇ اضطروا للفرار 

بحثاً  واالضطهاد  والنزاعات  الحروب  بسبب  ديارهم  من 

عن مالذ آمن داخل بلدانهم أو يف بلد آخر، مبيناً أنه مع 

وقت مىض  أي  من  أك�  املهجرين  األشخاص  عدد  تزايد 

منذ أن بدأت املفوضية إصدار دراستها السنوية، Ëكنت 

أعداد أقل من األشخاص من العودة إىل ديارهم.

 Çووفق التقرير يعيش ٨٠٪ من عدد املهجرين حول العا 

يف بلدان أو أقاليم مترضرة من انعدام األمن الغذاF وسوء 

التغذية الحاد - والكث� من هذه البلدان تواجه مخاطر 

ثالثة  من  أك�  وأن  الكوارث،  من  وغ�ها  باملناخ  تتعلق 

نزوح  أوضاع  يف  عالقون   (٪٧٧)  Çالعا يف  الالجئ�  أرباع 

املثال  سبيل  عىل  أفغانستان  يف  كالوضع   - األمد  طويلة 

من  أك�  ويعيش  الخامس،  عقده  يف  اآلن  يس�  والذي 

Hانية من كل ١٠ الجئ� (٨٥٪) يف البلدان النامية، وعادة 

ما تكون بلداناً مجاورة للبلد الذي فروا منه.
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الالجئ�،  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامي  املفوض  وقال 

النزوح  أن  وهو  متغ�اً  واقعاً  نشهد    “ غراندي:  فيليبو 

القرسي ليس أك� انتشاراً يف الوقت الحارض فحسب، بل 

إنه ببساطة Ç يعد ظاهرة مؤقتة وقص�ة األجل”.

  وأضاف غراندي أن خمس دول فقط شكلت أك� من 

وفنزويال  سوريا  وهي   ،Çالعا يف  الالجئ�  عدد  ثلثي 

وأفغانستان وجنوب السودان ومياEار، يف وقت استمرت 

من  العظمى  الغالبية  استضافة  يف   Çالعا دول  أفقر  فيه 

من  العديد  وتشديد  النزاعات  استمرار  ومع  الالجئ�، 

طويلة  حلول  إيجاد  فإن  حدودها،  عىل  القيود  البلدان 

عىل  مساعدتهم  يعني  ذلك  كان  سواء   - لالجئ�  األجل 

العودة إىل ديارهم بصورة آمنة وطوعية، أو االندماج يف 

املجتمع املحيل داخل البلد املضيف، أو إعادة التوط� يف 

بلد ثالث – يثبت بأنه أمر صعب عىل نحو متزايد.

 وأستطرد غراندي قائالً: ال تظهر مشكلة النزوح أي بوادر 

والجوع  املناخ  تغ�  يساهم  حيث  الرتاجع،  عىل 

والرصاعات يف تعقيد األزمات بشكل متزايد. ويف الوقت 

واالجتÁعية  االقتصادية  اآلثار   Çالعا فيه  يصارع  الذي 

الدخول إىل  الدول تقييد  لوباء ف�وس كورونا، ومواصلة 

األمد  طويلة  حلول  إيجاد  مشكلة  أصبحت   - أراضيها 

لالجئ� من األمور امللحة.

وقال غراندي: “نحن بحاجة إىل أسلوب جديد كلياً يكون 

أك� ترحيباً بكافة األشخاص الفارين، إىل جانب جهود أك� 

لسنوات  تستمر  التي  للنزاعات  حلول  إيجاد  عىل  عزماً 

“ال  وأضاف:  الهائلة”.  املعاناة  هذه  أساس  هي  والتي 

Ðكننا انتظار أن يعيش األشخاص يف حالة من االضطراب 

لسنوات متتالية، دون فرصة للعودة إىل ديارهم، وال أمل 

يف بناء مستقبل ألنفسهم يف مكان تواجدهم”.

۲٥



العربية  اململكة  تقدمها  التي  املساعدات  نسبة  تبلغ   

السعودية ٥ ٪ من دخلها الوطني، واحتلت املركز الرابع 

عامليًا ب� الدول املانحة لتصدرها دول العاÇ باستضافتها 

التي  املساعدات  قيمة  بلغت   Áفي الجئ،  مالي�  لـ٣ 

تقدمها لالجئ� ١٣٩ مليار دوالر خالل ٤ عقود. 

ــ  املوحدة  الوطنية  املنصة  وفق  ــ  اململكة  وقدمت   

لالجئ� السوري� يف الدول املحيطة أك� من ٨٠٠ مليون 

بتقدÐها  تطوع  التي  املساعدات  إىل  إضافة  دوالر، 

املواطنون السعوديون يف مناسبات عدة. كÁ تتصدر قا±ة 

الدول املستقبلة لالجئي اليمن بإيوائها ما يقارب ٥٨٪ من 

.Çعدد الالجئ� اليمني� حول العا

السعودية  العربية  اململكة  حكومة  وقعت  أن  وسبق 

املفوضية  مع  للتنمية”  السعــودي  “الصندوق  بـ  ممثلة 

العام  أبريل  يف  الالجئ�  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية 

 ،Lأمري دوالر  مليون   ٥ بقيمة  تعاون  اتفاقية  املايض 

والتعليمية  والصحية  السكنية  الظروف  تحس�  بهدف 

واملعيشية للنازح� داخلياً يف سوريا.

العربية  اململكة  قبل حكومة  املساهمة من   وتأ7 هذه 

عامها  السورية  األزمة  فيه  دخلت  وقت  يف  السعودية 

ترك  عىل  سوري  مليون   ٦,٦ من  أك�  وأجربت  التاسع، 

منازلهم وممتلكاتهم والنزوح اىل مناطق أخرى أك� أمناً 

داخل حدود بالدهم، باإلضافة إىل دفع نحو ٥٫٦ مليون 

سوري للجوء إىل الدول املجاورة، حيث يواجه معظمهم 

واملساعدة  للعون  ويحتاجون  قاسية  معيشية  ظروفاً 

العاجلة، وسوف تتمكن املفوضية بفضل هذه املساهمة 

من توف� الدعم الحيوي إىل ما يزيد عن ٢٨٦ ألف من 

النازح� السوري�.

السعودي  الصندوق  ب�  االتفاقية  هذه  توقيع  ويأ7   

تبذلها  التي  الكب�ة  الجهود  إطار  يف  واملفوضية  للتنمية 

السوري�  والنازح�  الالجئ�  لدعم  السعودية  الحكومة 

 ،٢٠١١ عام  األزمة  بداية  منذ  املستضيفة  واملجتمعات 

اإلنسانية  املساعدات  تقديم  عىل  املستمر  والحرص 

والتنموية داخل سوريا ويف الدول املجاورة.

زائرين،  والسوري�  اليمني�  الالجئ�  اململكة  واعتربت   

يقارب  وما  Ðني  مليون  نصف  عن  يزيد  ملا  وقدمت 

حرية  ذلك  يف  �ا  التسهيالت  من  الكث�  سوري  املليون 

الحركة والعمل واستقدام عوائلهم، كÁ بلغ عدد الطلبة 

طالب  ألف   ٢٨٥ اململكة  يف   Ñاملجا بالتعليم  امللتحق� 

Ðني و١٤٠ ألف طالب سوري، وبلغ عدد املستفيدين من 

الصحية  واملراكز  املستشفيات  يف  الصحية  الخدمات 

الحكومية ما يزيد عن نصف مليون Ðني ونصف مليون 
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سوري. كÁ يتيح برنامج أج� لخدمات العÁلة املتبادلة 

التابع لوزارة املوارد البرشية والتنمية االجتÁعية للعÁلة 

اململكة.  داخل  نظامية  بصورة  العمل  والسورية  اليمنية 

دعم  يف  الخّ�ة  اإلنسانية  جهودها  اململكة  وواصلت 

لهم  وقدمت  اململكة"،  داخل  "الالجئ�  الزائرين 

املساعدات  منصة  حسب  ــ  حجمها  بلغ  مساعدات 

السعودية ــ ٥١٫٥ مليار ريال سعودي ما يعادل ١٣٫٧٣ 

اليمنية  الجنسيات  عىل  موزعة   Lأمري دوالر  مليار 

والسورية والبورمية. 

وكانت أك� الدول تلقيًا للمساعدات اإلنسانية والتنموية 

والخ�ية من منح وقروض ميرسة هي الجمهورية اليمنية 

 Lيل مساعداتها ١٦٫٩٢ مليار دوالر أمريÁحيث بلغ إج

الخدمات  من  وعدد  مرشوًعا   ٦٦٥ خاللها  من  نفذ 

السورية  العربية  الجمهورية  تليها  للزائرين(الالجئ�) 

�بلغ ٦٫١٦ مليار دوالر نفذ بها ٢٧٦ مرشوًعا وعدد من 

الخدمات للزائرين (الالجئ�) ثم جمهورية مرص العربية 

�بلغ ٢٫٢٦ مليار دوالر نفذ خاللها ٥٢ مرشوًعا

وشعبها  بقيادتها  اململكة  أن  إغاثية  إحصائيات  وكشفت 

من  املترضرين  مع  وتقف  حارضة  زالت  وما  كانت 

الحروب أو الكوارث الطبيعية، استجابة للحالة اإلنسانية، 

التي  السعودية  اإلغاثية  والحمالت  اللجان  خالل  من 

قّدمت منذ تأسيسها مساعدات كب�ة يف كّل من سوريا، 

وفلسط�، ولبنان، والعراق، وباكستان، وأفغانستان، ودول 

الوطنية  الحملة  خالل  من  اململكة  وأوفت  آسيا"،  رشق 

السعودية لنرصة األشقاء يف سوريا بجميع التزاماتها تجاه 

عرب  إنسانية  مساعدات  من  لهم  قدمته  �ا  السوري�، 

الداخل  ويف  ولبنان،  األردن،  يف  الربامج  من  عدد  تنفيذ 

السوري، وعدد من دول الجوار".

۲۷



األحمر  الصليب  لجمعيات  الدويل  االتحاد  يطلق   

والهالل األحمر املؤËر االفرتايض لقمة املناخ يومي ٩ و

متتالية  ساعة   ٣٠ خالل  ويناقش   ،٢٠٢٠ سبتمرب   ١٠

الكوارث  مخاطر  من  الحد  منها  موضوعات  عدة 

التنبؤ  عىل  القائم  والتمويل  ذكية،  بطريقة  املناخية 

واإلنذار املبكر والعمل املبكر، وسبل املعيشة القادرة 

والزراعي،   Fالغذا واألمن  املناخ،  لتغ�  الصمود  عىل 

وإدارة املوارد املائية.

 كÁ يناقش املؤËر موضوعات متعلقة بدور الهيئات 

والجمعيات الوطنية والرشكاء للحد من تعرض الناس 

زيادة  املناخ؛ وذلك من خالل  املناخية وآثار  لألخطار 

وكيفية  املناخية،  باملخاطر  املحلية  املجتمعات  وعي 

استخدام املعلومات املتعلقة باملناخ والطقس يف تقييم 

وكيفية  املشاريع،  تصميم  عند  والهشاشة  املخاطر 

التصدي ملخاطر تغ� املناخ.

 وقال األم� العام لالتحاد الدويل لجمعيات الصليب 

منصة  سيوفر  املؤËر  إن   " األحمر  والهالل  األحمر 

جاذبة لتبادل ومناقشة األفكار وتحفيز وإلهام بعضنا 

بعضاً لتوسيع نطاق عملنا املناخي". 

والهالل  األحمر  للصليب  الدولية  الحركة  وكانت   

األدوات  من  جديدة  مجموعة  نرشت  قد  األحمر 

بعنوان "طموح التصدي ألزمة املناخ"
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ملموس ودمج عنرص  بشكل  الجÁعي  العمل  لتعزيز 

وتأ7  الدولية،  الحركة  عمل  مجاالت  جميع  يف  املناخ 

قمة املناخ لتحقيق هذا الطموح ووضع االسرتاتيجيات 

املناخ  ألزمة  اإلنسانية  اآلثار  من  للحد  الداعمة 

عدة  وذلك من خالل  التكيّف،  الناس عىل  ومساعدة 

جلسات تضم عدة مسارات منها مسار العمل ملناقشة 

ما تفعله الحركة بشأن املناخ؛ وما تتخذه من إجراءات 

إضافية يف هذا الشأن، ومسار التمك� لبحث ما Ðكن 

تقدÐه لآلخرين، ودعم املتطوع� واملجتمعات املحلية 

وتعزيز  املناخ،  ملخاطر  التصدي  عىل  ملساعدتهم 

والقيادة  املجتمعية  واملشاركة  والتوعية  القدرات 

املحلية، ومسار التأث� ويركز عىل تعهدات السياسات 

املحيل  املستوى  من  انطالقاً  اإلنسانية  والدبلوماسية 

وانتهاء باملستوى العاملي، ومسار التحويل ويركز عىل 

وكيفية  الحركة  عمل  طريق  يف  الالزمة  التغي�ات 

التأهب للمستقبل يف ظل تغّ� املناخ.

الصليب  مسابقة  املؤËر  فعاليات  اطار  يف  وتنطلق   

األحمر والهالل األحمر لالبتكار بخصوص املناخ، حيث 

سيتاح للموظف� واملتطوع� والشباب من الجمعيات 

مبتكرة  أفكار  تقديم   Çالعا أنحاء  جميع  يف  الوطنية 

االبتكارات  وستتناول  باملناخ،  تتعلق  مبادرات  حول 

والهالل  األحمر  الصليب  مواضيع  للمسابقة  املقدمة 

 Ñاإللكرتو املوقع  يف  املدرجة  باملناخ  املتعلقة  األحمر 

األفكار  من  بعضاً  الخرباء  من  لجنة  وستختار  للقمة، 

األك� ابتكاراً التي سيجري عرضها مبارشة خالل املؤËر 

، وسيفوز من يقدم  الفائزين  ، حيث سيجري اختيار 

تنفيذ  عىل  ملساعدته  بالتمويل  ابتكاراً  األفكار  أك� 

فكرته.

الناشئة  القضايا  الستكشاف  املسابقة  وتهدف   

واالتجاهات املقبلة والحلول املحلية للقضايا املتعلقة 

بتغ� املناخ العاملي، وإلهام العمل ودفع التغي�، إظهار 

اإلبداع وروح االبتكار.   
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والطفل  واألرسة  املرأة  شؤون  وزارة  يف  ممثلة  العربية  الدول  جامعة  أطلقت 
ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئ� " االسرتاتيجية العربية لح±ية األطفال 
يف سياق اللجوء يف املنطقة العربية"، وذلك بحضور ممثل� عن الدول األعضاء 
ومنظ±ت  املنطقة،  يف  الطفولة  بقضايا  املعنية  والدولية  اإلقليمية  واملنظ±ت 
املجتمع املد³ العاملة يف مجال ح±ية الطفل العر� والنهوض به باإلضافة إىل 

خرباء ومتخصص� يف قضايا الطفولة.
تلبي  الالجئ�،  لألطفال  آمنة  لبيئة  أساس  إنشاء  إىل  تهدف  االسرتاتيجية   
احتياجاتهم من خالل تحديد املصالح الفضىل للطفل، وإمكانية حصولهم عىل 
ح±ية   Ãلتوف واألرس  املضيفة  املجتمعات  مع  ومشاركتهم  التعليمية،  الفرص 
الطفل من العنف وسوء املعاملة واإله±ل واالستغالل، مع ح±يتهم من الزواج 

املبكر وع±لة األطفال وتجنيدهم من قبل أطراف النزاع.
 تعمل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئ� وجامعة الدول العربية بشكل 

وثيق لتعزيز ح±ية الالجئ� يف جميع أنحاء املنطقة.
 يقول السيد كريم أتايس(ممثل مفوضية األممم املتحدة لشؤوون الالجئ� لدى 
جمهورية مرص العربية وجامعة الدول العربية) إن االسرتاتيجية تحدد األولويات 

الرئيسية التي يتع� عىل الدول العربية اتخاذها لح±ية األطفال الالجئ�.
 وتأ_ االسرتاتيجية تنفيذا لقرار املجلس الوزاري للشؤون االجت±عية العربية يف 
دورته الـ ٣٨ والقرار الذي اتخذته القمة العربية للتنمية االقتصادية واالجت±عية 
األطفال  ح±ية  مبادئ  إىل  ويستند   ،٢٠١٩ يناير  يف  ببÃوت  الرابعة  دورتها  يف 

الدولية الثابتة.  
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والنزاعات  األزمات  تخلّفه  ما  عىل  اثنان  يختلف  ال 

والرصعات املسلحة من تداعيات وانعكاسات سلبية عىل 

مستوى االستجابة اإلنسانية ملساعدة الشعوب املترضرة 

̈هم من الالجئ¢ أو النازح¢  سواء السكان املحلي¢ أو غ

أو املهاجرين من ضحايا تلك النزاعات املسلحة.

  ألقت هذه األزمات بظالل قا®ة عىل حياة عديد من 

مواطنهم،  يف  بقوا  الذين  ومن  والنازح¢  الالجئ¢ 

وتسّببت ــ حسب تقرير حديث ملفوضية األمم املتحدة 

لشؤون الالجئ¢ ــ يف ترشيد املالي¢ من االشخاص ما ب¢ 

الجئ وطالب لجوء ونازح داخلياً، يقيمون يف مخي«ت 

ولصغارهم،  لهم  العيش  لقمة  لتأم¢  الدعم  ينتظرون 

بعد أن استنفدوا مدخراتهم ومواردهم وأصبحوا يعانون 

الطبية،  والخدمة  التعليم  من  والحرمان  الفقر  من 

وبسبب الظروف املالية القاسية التي يعانون منها اضطر 

بذلك قصصاً  للبيع مجّسدين  أعضاءهم  لعرض  بعضهم 

 Ë دراماتيكية محزنة ومفزعة؛ منها ما نقلته قناة "يس

اس" األمريكية من Ñاذج لبعض الضحايا يف هذا الشأن، 

أحدهم ال يتجاوز راتبه بضعة دوالرات روى أنه عÓ عىل 

منشور يف الفيس بوك يعرض رشاء أعضاء برشية مقابل 

مبالغ مالية، وعىل الفور اتفق مع الوسيط عىل مبلغ ١٠ 

يتعرّض  أن  قبل  كليتيه،  إحدى  مقابل  دوالر  آالف 

املبلغ  نصف  له  دفع  الذي  الوسيط  يد  عىل  لالحتيال 

أم  الحزينة  القصص  تلك  ومن  اختفى،  ثم  عليه  املتفق 

لثالثة أطفال اضطرت لبيع يشء من أعضائها ألجل دفع 

مقابل  دوالر  آالف   ٤ وتلقت  مىض،  لعام  املنزل  إيجار 

التواصل  وسائل  يف  نشطاء  وتداول  كبدها؛  نصف 

الفقر  من   çتعا نازحة  لعائلة  مؤثرة  قصة  االجت«عي 

معيل  دفع  ما  معيشية وضحية صعبة،  أوضاعاً  وتواجه 

مقابل  اإلنرتنت  عىل  للبيع  أبنائه  أحد  عرض  إىل  األرسة 

عائلته يف حادثة  الفقر وجوع  بسبب شدة  مادي  مبلغ 

مع  تضامنهم  أبدوا  الذين  النشطاء  من  كث¨  صدمت 

العائلة يف محنتها ودعوا رب األرسة إىل عدم التخيل عن 

التي  املحزنة  اإلنسانية  القصص  من  لعدد  إضافة  ابنه، 

والنازح¢  الالجئ¢  من  لعدد  املأساوي  الواقع  تجّسد 

أن  بعد   ، ولجوئهم  نزوحهم  معدل  يتزايد   والذين 

بلدانهم بحثاً عن مالذ آمن، فيتم  للهروب من  اضطروا 

تداعيات النزاعات المسلحة 
على االستجابة ا�نسانية 
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فيواجهون  التجهيز،  مكتملة  غ¨  مخي«ت  ستقبالهم يف 

معاناة إنسانية متعددة األبعاد، م« يضاعف الطلب عىل 

وفق  امللّحة  الحتياجاتهم  اإلنسانية  االستجابة  تعزيز 

املبادئ القانونية واألخالقية> 

الذين  لها عدد من  ك« أن هناك أرضار نفسية يتعرض 

دمار،  من  ألحقته  وما  اإلنسانية  األزمات  فصول  عاشوا 

فكان األطفال األكÓ ترضراً منها؛ فانعكست آثارها القا®ة 

عىل نفسياتهم، بعد أن شاهدوا بأم أعينهم صور الرعب 

من  ومنهم  األطراف  وبرت  واالصابات  والقسوة  والعنف 

أمامه،  يُقتل  أو  يُعزب  إخوانه  أو  والديه  أحد  رأى 

فأصبحوا يف حالة يُرð لها، ما جعلهم يف حاجة إىل رعاية 

طويلة األجل الستعادة صحتهم النفسية.

 بل وحتى العامل¢ يف مجال العمل اإلنساç رغم الح«ية 

 ñ çوجب قواعد القانون الدويل اإلنساó املفروضة لهم

يسلموا من تداعيات هذه األزمات، وغالباً ما يواجهون 

الصليب  لشارات  ارتدائهم  رغم  عملهم  أثناء  األخطار 

األحمر والهالل األحمر.

عىل  فقط  تقترص  ال  املسلحة  النزاعات  تداعيات  إن 

تتمّدد  وإÑا  النازح،  أو  الالجئ  اإلنسان  حقوق  انتهاك 

عىل  االجت«عي  السلم  نسيج  يف  بليغة  أرضاراً  وتلحق 

املدى البعيد، وتؤدي لتقويض االستقرار يف املجتمعات، 

 çوتوسيع رقعة اإلرهاب، وانتهاك القانون الدويل اإلنسا

رغم أهميته القصوى يف توف¨ الح«ية املطلوبة للمدني¢ 

والعامل¢ يف املجال اإلنساç من طواقم اإلسعاف الطبي 

املسلحة،  النزاعات  لضحايا  املساعدات  مقدمي   öواإلغا

تم  وترشيعات  قوان¢  هناك  بأن  القول  عن  وغني 

الدول  إصدارها من قبل األمم املتحدة وصادقت عليها 

املتعاقدة لتحفظ حقوق اإلنسان أيا كان سواء كان الجئاَ 

أم نازحاً، كقانون الالجئ¢، والقانون الدويل اإلنساç ك« 

هو يف اتفاقيات جنيف ١٩٤٩ والربوتوكول¢ امللحق¢ بها 

العنف  أع«ل  تحظر  التي  القوان¢  من  ذلك  وغ¨ 

والتمييز، إال أن تعرضها لالنتهاكات، يؤدي لحدوث آثار 

األع«ل  يف  املشارك  غ¨   çاملد اإلنسان  تطال  سلبية 

وانتشار  والنفسية،  الجسدية  كاإلصابات  العسكرية 

̈ها من التداعيات، وغالباً ما تكون  األمراض املعدية وغ

 ûترضراً ومعاناة، فإن الحل النها Óاملرأة والطفل هم األك

اإلنسانية  االستجابة  عىل  املسلحة  النزاعات  لتداعيات 

املسلحة  النزاعات  الحد من هذه  العمل عىل  تكمن يف 

الواقع  أرض  عىل  املعنية  الدولية  االتفاقيات  وتطبيق 

الدبلوماسية  تفعيل  مع  انتهاك،  ألي  تعرضها  ودون 

اإلنسانية  يف هذا الشأن. 
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هذا  تحت  اإلنسانية"  املنظ«ت  يف  املتطوع¢  "تأهيل 

العنوان أطلقت األمانة العامة للمنظمة العربية للهالل 

األحمر والصليب األحمر (آركو) ممثلة يف مركز التدريب 

لتأهيل املتطوع¢  واالستشارات دورة تدريبية افرتاضية 

للهالل  الوطنية  والجمعيات  الهيئات  يف  واملتطوعات 

األحمر والصليب األحمر؛ قدمتها الدكتورة آالء الدبيكل 

مديرة إدارة التطوع لفرع هيئة الهالل األحمر السعودي 

واملهارات  الخربة  اكسابهم  بهدف  الرشقية،  باملنطقة 

ومهنية،  حرفية  بكل  التطوعية  مهامهم  ألداء  الالزمة 

والقيمة   ،ñالعا يف  التطوعي  العمل  بتاريخ  وتعريفهم 

اإلنسانية للتطوع، وأوجه عمله يف الجمعيات والهيئات 

الوطنية، وتعريفهم بالقواعد العامة للعمل التطوعي.

 ووفق املرشف عىل مركز االستشارات والتدريب األستاذ 

محسن القييس ُقدم للمشارك¢ يف الجلسة األوىل يف اليوم 

التدريبي األول رشحاً عن الحركة الدولية للصليب األحمر 

العمل  ومبادئ  ومهامها،  ومكوناتها  األحمر  والهالل 

التطوعي،  العمل  يف   çاإلنسا القانون  ودور  التطوعي، 

والرعاية الصحية واالجت«عية يف العمل التطوعي.

 ويف الجلسة الثانية من اليوم التدريبي األول ُقدم تعريفاً 

للقانون الدويل اإلنساç املتمثل يف مجموعة من القواعد 

النزاع  حالة  تهدف يف  التي  واملكتوبة  العرفية  والقوان¢ 

املسلح لح«ية األشخاص املترضرين، وح«ية اإلنسان من 

ويالت الحروب وآثارها املدمرة، وح«ية املمتلكات التي 

ليس لها عالقة مبارشة بالعمليات العسكرية، والحد من 

وسائل وطرق القتال املستخدمة ووضع قيود عليها.

كانت  فقد   çالثا التدريبي  لليوم  األوىل  الجلسة  أما   

الدكتورة  وقالت  للتطوع"  اإلنسانية  "القيمة  بعنوان 

اإلنسانية  القيم  من  يعد  التطوعي  العمل  إن  الدبيكل: 

التي تنرش املحبة والسالم ب¢ أبناء املجتمعات، ويعمل 

عىل نبذ الفكر املتطرف والحزبية الهدامة التي تفرق ب¢ 

أبناء األمة الواحدة، الفتة إىل أن التطوع يف اإلسالم هو 

منهج رباç ووسيلة من وسائل تزكية األع«ل واألموال 

عليم"،  شاكر  الله  فإن  ̈اً  خ تطوع  ومن   " تعاىل  لقوله 

اإلنسانية  القيم  عىل  يركز  التطوعي  العمل  أن  مضيفة 

للفرد، ويكسبه املهارات املطلوبة لتجويد عمله، وينمي 

املساعدات،  وتقديم  األزمات  مع  التعامل  يف  قدراته 

ويدعم  املجتمع،  مشكالت  تحديد  يف  املشاركة  ويعزز 

استث«ر طاقات الشباب، ويشجع عىل املشاركة يف اتخاذ 

إىل  األنانية  من  والتحول  باآلخرين  واإلحساس  القرارات 

الحكومي  للعمل  مكمالً  عامالً  ويعدَّ  الفاعلة،  املشاركة 
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تحويل  عىل  ويساعد  باملرونة،  يتصف  لكونه  وداعً« 

الطاقات الخاملة إىل طاقات منتجة، ويعمل عىل تهيئة 

ويحفز  معها،  والتعامل  التحديات  ملواجهة  املجتمع 

اآلخرين من خالل  بآالم  واإلحساس  االجت«عي  التكافل 

العمل  نحو  وتوجيهها  واملادية  البرشية  الطاقات  تعبئة 

االجت«عي النافع.

قدمت   çالثا التدريبي  اليوم  يف  الثانية  الجلسة  ويف    

الصحية  الرعاية  ملفهوم  تعريفاً  الدبيكل  آالء  الدكتورة 

ومبادئها األساسية، ودورها يف العمل التطوعي، وقدمت 

رشحاً عن العنارص الث«نية إلطار إجراءات الوصول اآلمن 

للتأهب  الوطنية  الجمعيات  تتخذها  أن  [كن  والتي 

من  للحد  األولويات  وتحديد  للتحديات  واالستجابة 

 çاملخاطر؛ وهي تقييم السياق واملخاطر؛ والسند القانو

األفراد  وقبول  الوطنية؛  الجمعية  وقبول  والسياسات، 

الجمعية  هوية  و®ييز  الوطنية؛  الجمعية  يف  العامل¢ 

الداخيل  الصعيدين  عىل  والتنسيق  واإلعالم  الوطنية؛ 

والخارجي؛ وإدارة املخاطر األمنية يف امليدان، ك« قدمت 

املقدمة  وبرامجها  االجت«عية  الرعاية  ملفهوم  رشحاً 

للمتطوع¢، وتحدثت عن أهمية تعزيز  الروابط العائلية 

الدولية  اللجنة  الكوارث واألزمات، ودور مكونات  أثناء 

للصليب األحمر والهالل األحمر يف تعزيز إعادة الروابط 

العائلية من خالل تنظيم تبادل األخبار العائلية، والبحث 

أجل  من  والبالغ¢  األطفال  ومتابعة  األشخاص،  عن 

من  املفقودين  أرس  و®ك¢  احتفائهم،  دون  الحيلولة 

الحصول عىل معلومات عنهم.

 يُذكر أنه هذه الدورة تأ^ يف إطار عدة برامج تدريبية 

فرتة  ب¢  والتدريب  االستشارات  مركز  ينظمها  افرتاضية 

والجمعيات  الهيئات  قدرات  تنمية  أجل  من  وأخرى 

 çالوطنية ليتسنى لها املُيض ُقدماً يف خدمة العمل اإلنسا

يف الوطن العرË الذي ال زالت بعض دوله تواجه نزاعات 

ورصاعات مسلحة.
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تواصل هيئة الهالل األحمر السعودي جهودها الفاعلة يف 

خدمة العمل اإلنساÑ من خالل تفعيل الربامج التطوعية 

املهارات  ليتعرفوا عىل  بها  لاللتحاق  الشباب  واستقطاب 

خالل  من  سواء   Ñاإلنسا العمل  خدمة  يف  املطلوبة 

التصدي للكوارث.

 وأظهرت الفرق التطوعية التابعة للهيئة نشاطاً كب�اً يف 

كورونا؛  جائحة  تفيش  ملنع  املبذولة  الجهود  مع  التفاعل 

من  عدد  للمصاب� يف  أويل  فرز  تأم�  يف  شاركت  حيث 

الحيوية  األماكن  ويف  والخاصة  الحكومية  الجهات 

املدن  داخل  األمنية  والنقاط  التجارية  كاملجمعات 

للتعريف  ومتطوعة  متطوع   ٣٨٠٠ �شاركة  وخارجها 

بطرق الوقاية من الف�وس؛ إضافة لتقديم دعم العمل يف 

غرف العمليات التي شهدت كثافة يف تلقي االتصاالت 

أطلقت  بل  التطوعية  الربامج  بإطالق  الهيئة  تكتف   Çو 

املعلومات  مركز  مع  وربطتها  للتطوع  إلكرتونية  منصة 

 الوطني يف إطار مرشوع دعم وتطوير العمل التطوعي يف 

مهارات  تنمية  عىل  وحرصت  اململكة،  مناطق  مختلف 

العمل  خدمة  يف  بدورهم  لالرتقاء  املتطوع�  وقدرات 

للهيئة إىل  التابعة  التدريب  إدارة  اإلنساÑ؛ حيث تهدف 

األساسية  املهارات  عىل  اململكة  ومقيمي  سكان  تدريب 

لإلسعافات األولية لتقدÐها ملن يحتاج لها؛ وتطلق إدارة 

التدريب من وقت إىل آخر برامج تدريبية مجانية "عن 

بعد" بشهادات معتمدة للرجال والنساء املشارك� فيها؛ 

لتدريب  األولية  لإلسعافات  نايف  األم�  برنامج  منها 

املتدرب� عىل مفهوم اإلسعافات األولية؛ واإلنعاش القلبي 

األخرى،  الطارئة  الطبية  الحاالت  مع  والتعامل  الرئوي؛ 

وبرنامج االستجابة للكوارث واألزمات 

وقيادة الحدث ويهدفلرفع درجة الوعي

 لدى املتطوع� بأنواع الكوارث؛ 

وطرق الوقاية منها، والتخطيط واالستعداد

برامج تطوعية متميزة للهالل ا�حمر السعودي 
في خدمة العمل ا�نساني
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إضافة  والكوارث؛  األزمات  خالل  والتطوع  لها،  الجيد   

للدورات واملحارضات عن بعد بعنوان "مكافحة العدوى" 

واإلداري�  الصحي�  من  الهيئة   êمنسو لتعريف 

ف�وس  من  الوقاية  بكيفية  املجتمع  وأفراد  واملتطوع� 

"عن  التدريبية  الربامج  من  ذلك  وغ�  املستجد،  كورونا 

بعد". 

 وكانت الهيئة قد فّعلت تقنية التدريب عن بعد ضمن 

واإلجراءات  والتدريبية  التوعوية  الجهود  سلسلة 

االحرتازية للحد من انتشار ف�وس كورونا. 

وتشارك إدارة التطوع يف الهيئة يف إدارة الحشود يف موسم 

لضيوف  األولية  اإلسعافات  وتقديم  والعمرة  الحج 

الرحمن؛ وتطلق ب� فرتة وأخرى مرشوع التطوع اإلسعايف 

يف الحرم� الرشيف� من أجل تعزيز املشاركة الفاعلة يف 

عن  صادرة  سنوية  إحصائية  وكشفت  الحجيج؛  خدمة 

بها  شارك  التي  واملشاركات  الفعاليات  عدد  أن  الهيئة 

فريق التطوع بالهيئة خالل عام ٢٠١٩ بلغ ١٨١١ مشاركة 

يف مناسبات عاملية ووطنية ومجتمعية توعوية وإسعافية؛ 

متطوعاً   ٩٦٧ منهم  ومتطوعة  متطوعاً   ٤٨٩٤ نفذها 

ومتطوعة يف مواسم العمرة والحج خالل عام ٢٠١٩.

منظومة  وفق  للهيئة  التابعة  التطوعية  الفرق  وتعمل   

الخدمات  تقديم  أبرزها  واألنشطة؛  الربامج  متكاملة من 

اإلسعافية والطبية لضيوف الرحمن يف الحرم� الرشيف� 

الحج والعمرة؛ وبرنامج  املقدسة خالل مواسم  واملشاعر 

الوطنية  املهرجانات  جميع  يف  للمشاركة  الهيئة 

والثقافية  واالجتÁعية  والسياحية  الرتفيهية  والفعاليات 

واألنشطة الرياضية؛ وكذلك املشاركة يف األيام العاملية.

إطار  اإلنساÑ يف  العمل  الهيئة يف خدمة   وتأ7 مشاركة 

يف  السعودية  العربية  للمملكة  املتميز  الريادي  الدور 

الكوارث  من  للمترضرين  واملساعدة  الدعم  تقديم 

الالجئ�  من  املسلحة  النزاعات  وضحايا  الطبيعية   

بحجم  املانحة  الدول  قا±ة  تصدرت  حيث  والنازح�؛ 

مساعدات تجاوزت الـ ٤٠ مليار دوالر خالل الـ ١٥ سنة 

األخ�ة حتى ٢٠١٩.
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واصلت هيئة الهالل األحمر اإلمارا7 جهودها لدعم الالجئ� 

فرضها  التي  والعوائق  الصعوبات  كل  متجاوزة   Çالعا حول 

القيم  منظومة  من  انطالقا  وذلك  كورونا؛  جائحة  تفيش 

يف  املتمثلة  املحيل  مجتمعها  عليها  يقوم  التي  اإلنسانية 

التسامح واملحبة واحرتام جميع الثقافات واألديان واألعراق 

البرشية.

املساعدات  شحنات  أسهمت  الجاري  العام  بداية  ومنذ 

أرايض  من  انطلقت  التي  الطبية  واإلمدادات  اإلنسانية 

اإلمارات إىل كافة قارات العاÇ يف تعزيز قدرات العديد من 

الحكومات واملنظÁت الدولية عىل مواجهة تداعيات الوباء 

أمر  املايض  مايو   ١٢ ففي  الالجئ�؛  ومناطق  مخيÁت  يف 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 

الله" بتقديم  الوزراء حاكم دê "رعاه  الدولة رئيس مجلس 

مساعدات إنسانية عاجلة إىل دولة الصومال الشقيقة لدعم 

العون  يد  تقديم  إىل  إضافة  الجائحة هناك،  جهود مكافحة 

التي رضبت  الفيضانات املدمرة  واملساعدة للمترضرين من 

رشق  منطقة  شهدتها  التي  الغزيرة  األمطار  جراء  الصومال 

أفريقيا مؤخراً.

املايض  فرباير  يف  اإلمارا7  األحمر  الهالل  هيئة  وزعت   Áك

معونات شتوية استفاد منها ١٢٥ ألف شخص من الالجئ� 

املتأثرين من الظروف املناخية القاسية يف اليونان؛ وتضمنت 

والطرود  والبطانيات  واألغطية  التدفئة  أجهزة  املعونات 

درجات  انخفاض  تداعيات  من  الالجئ�  لحÁية  الغذائية، 

الالجئ�  ب�  الشتاء  أمراض  تفيش  من  والتخفيف  الحرارة، 

خاصة األطفال.

لالجئ�  اإلنسانية  املساعدات  تقديم  الهيئة  واصلت   Áك

املواد  توزيع  وتضمنت  بنجالديش؛  جمهورية  يف  الروهينجا 

يف  الجئ  ألف   ٤٥ منها  استفاد  التي  املتنوعة،  اإلغاثية 

الطرود  وشملت  بازار  كوكس  مدينة  يف  املنترشة  املخيÁت 

النظافة  ومواد  واملالبس  والتدفئة،  اإليواء  ومواد  الغذائية، 

واملكمالت الغذائية لألطفال، إضافة إىل مستلزمات تعليمية 

ومعينات دراسية.

حملة  تنفيذ  الجاري  العام  مطلع  بدأت  الهيئة  وكانت 

منها  يستفيد  درهم،  مليون   ١٥ بقيمة  شتوية  مساعدات 

واليونان،  األردن، والعراق، ومرص، ولبنان،  مليون شخص يف 

معظمهم من الالجئ� السوري�.

 يذكر أن هيئة الهالل األحمر اإلمارا7 احتفلت باليوم العاملي 

لالجئ� الذي يصادف ٢٠ يونيو من كل عام، وسط تأكيدها 

لقضايا  املساندة  اإلنسانية  �واقفها  االلتزام  عىل  املستمر 

معاناتهم  من  والتخفيف  املناطق،  مختلف  يف  الالجئ� 

املتفاقمة عرب توف� كل سبل الدعم املادي واملعنوي لهم.

وقد حلت هذه املناسبة هذا العام يف الوقت التي يواجه فيه 

 "  ١٩ كوفيد   " املستجد  كورونا  ف�وس  انتشار  أزمة   Çالعا

التحديات  خالل  من  الالجئ�  معاناة  من  فاقمت  والتي 

الخدمات  توف�  جهود  وجه  يف  برزت  التي  والصعوبات 

األساسية وإيصال املساعدات اإلنسانية.

۳۸
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عىل  حرصها  البحريني  األحمر  الهالل  جمعية  أكدت 

الدولية  الحركة  مكونات  جميع  مع  العمل  مواصلة 

العمل  لجهود   Áًدع األحمر  والهالل  األحمر  للصليب 

اإلغاø واإلنساÑ الرامي إىل تخفيف اآلثار السلبية لجائحة 

مثل  ضعفا  األك�  الرشائح  عىل  «كوفيد-١٩»  ف�وس 

يف  وذلك  الجائحة،  من  واملترضرين  والنازح�  الالجئ� 

إطار الدور اإلغاø اإلنساÑ الذي تنهض به الجمعية محليًا 

لهذه  السلبية  التداعيات  تخطي  يف  للمساعدة  ودوليًا 

الجائحة.

بعد  عن  اجتÁع  يف  الجمعية  مشاركة  خالل  ذلك  جاء 

نظمه االتحاد الدويل للصليب األحمر والهالل األحمر يف 

الدول  استجابة  حول  إفريقيا  وشÁل  األوسط  الرشق 

الذي  االجتÁع  ناقش  حيث  كوفيد-١٩،  ف�وس  لجائحة 

العام�  واألمناء  الرؤساء  من  عدد  �شاركة  جرى 

مكافحة  جهود  تفعيل  سبل  أفضل  الوطنية  للجمعيات 

هذه الجائحة ودعم املترضرين منها

بالوكالة  البحريني  األحمر  الهالل  لجمعية  العام  األم� 

عن  أعرب  الحادي  مبارك  األستاذ  للجمعية  العام  املدير 

التقارب  بتعزيز  االهتÁم  عىل  الدويل  لالتحاد  شكره 

أن  معتربًا  الدولية،  الحركة  مكونات  ب�   Áفي والتعاضد 

يتطلب  والتنموي،   Ñاإلنسا العمل  ب�  الرتابط  ترسيخ 

الهالل  جمعية  ب�  إنسانية  ورشاكات  مستمرًا  حواًرا 

األحمر،  للصليب  الدولية  واللجنة  البحريني  األحمر 

التعاون ومتابعة مختلف املشاريع  ومواصلة بحث سبل 

القا±ة يف إطار تحقيق األهداف املشرتكة الرامية لتخفيف 

املعاناة عن املنكوب�.
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خاص  نوع  من  تحدياً   ،"١٩ "كوفيد  شكلت 

الفلسطيني  األحمر  الهالل  لجمعية  بالنسبة 

وطواقمها، التي اعتادت، عموما عىل التعامل 

الشعب  واجهت  التي  األزمات  شتى  مع 

الفلسطيني، لكنها يف هذه املرة وجدت نفسها 

أمام اشكالية مختلفة عن أي يشء خربته من 

قبل، ورغم ذلك فقد Ëكنت باقتدار من أداء 

شتى املهام املوكلة إليها.

 وقال ابراهيم الغولة مدير دائرة اإلسعاف والطوارئ يف 

الجمعية يف الضفة الغربية: إن الجمعية بدأت تحض�اتها 

مع  والتعاون  بالتنسيق  مبكر،  وقت  منذ  الوباء  ملواجهة 

وزارة الصحة الفلسطينية، ومنظمة الصحة العاملية، حيث 

تم اجراء تدريب من قبل هات� املؤسست� لصالح طواقم 

الجمعية تضمن التعريف باملرض، وكيفية 

 انتقاله، واجراءات الوقاية وخالفها.

وعممناه  التدريب  هذا  بتطوير  "قمنا  الغولة:  وأضاف   

املرض  بينÁ كان  الجمعية،  عىل نطاق واسع عىل كوادر 

ينترش يف دول الجوار، وبالتايل فكرنا يف أمور أخرى مثل 

اللباس الواقي، الذي عملنا عىل توف�ه. يف البدء كان من 

النوع الذي يستعمل ملرة واحدة، ثم أضفنا إليه النظارات 

أخمص  حتى  الرأس  أعىل  من  واألغطية  والكÁمات 

تكتف   Çو الزجاجي،  الوجه  لباس  إىل  وصوال  القدم�، 

احداث  إىل  عمدت  بل  القدر،  بهذا  الجمعية  طواقم 

اضافات يف تصميم سيارات اإلسعاف، عرب اجراء تعديالت 

كفلت فصل حجرة السائق عن املريض، وذلك للوقاية من 

وباء "كورونا "

٤۰



سيارة   ٧٥ الخطوة  هذه  شملت  فقد  للغولة،  ووفقاً 

الشÁلية  املحافظات  يف  للجمعية  تابعة  اسعاف 

الحاالت  مع  للتعامل  بربوتوكوالت  واقرتنت  والجنوبية، 

املكاملات،  استقبال  من  بدءاً  بالف�وس،  اصابتها  املحتمل 

إىل  أو  الحجر  مراكز  إىل  الحاالت  هذه  بنقل  وانتهاء 

املؤسسات العالجية مثل مستشفى هوغو تشافيز يف بلدة 

ترمسعيا شÁل رام الله.

وأستطرد الغولة قائالً:"يف البداية شعرنا بنوع من اإلرباك، 

لكن مع اكتساب الخربة Ëكنا من تجاوز الوضع الجديد 

الذي فُرض علينا، وذلك بالرشاكة مع العديد من الجهات 

مثل اإلدارة العامة للطب الوقاF يف وزارة الصحة التي كنا 

الطبية  الخدمات  عن  فضالً  معها،  مبارش  Ëاس  عىل 

آليات  اتفاقية خاصة حول  معها  وقعنا  التي  العسكرية، 

نقل الحاالت يف شتى املحافظات".

وأردف: "شكل التعامل مع الحاالت املرتبطة بكورونا عبئا 

اضافيا لنا ، لكنه بالكاد وصل إىل ٢٠ يف املائة  من هذا 

العبء، بينÁ واصلنا نحن مهامنا املعتادة يف نقل الحاالت 

الطارئة والحاالت التي تعاÑ من األمراض املزمنة وغ�ها 

إىل املستشفيات".

عىل  األعباء  بعض  أضاف  "كورونا"  أن  يخفي  ال  أنه  بيد 

تعقيم  مناطق  تجهيز  تم  اذ  وطواقمها،  الجمعية  عمل 

السيارات،  تعقيم  فيها  يتم  كان  اإلسعاف،  مراكز 

والطواقم واملعدات املختلفة.

وصعبة.  استثنائية  تعترب  كورونا"،  تجربة"   : وزاد   

فبالنسبة إىل طواقمنا التي عملت يف ظروف غاية يف 

االرسائيلية  االجتياحات  فرتة  مثل  والتعقيد،  القسوة 

غزة  قطاع  عىل  واالعتداءات  الثانية،  االنتفاضة  إبان 

 Fوغ�ها، فإن "كورونا" يختلف عنها بأنها عدو غ� مر

أو محسوس، ما أوجد حالة من الحذر واالرباك، عدا 

عن الضغوطات الكب�ة سواء عىل الطواقم الطبية أو 

متلقي الخدمات".

أك�  األمور  باتت  الوقت  مرور  مع  لكن  واستدرك:" 

سهولة ووضوحا، فعرب املÁرسة والتعود باتت الطواقم 

بفعالية  بها  املنوطة  واملهام  الربوتوكوالت  تطبق 

وكفاءة".

فمثال  الكث�.  أكسبتنا  التجربة  :"هذه  قائالً  وأختتم   

ومعدات  الواقية  األلبسة  من  كمية  توف�  إىل  عمدنا 

أخرى تكفي فرتة ستة أشهر يف الضفة الغربية، ومثلها 

يف قطاع غزة، وبالتايل فنحن جاهزون للتعامل مع أية 

مستجدات متعلقة بهذا الوباء مستقبال". 
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جمعية الهالل ا�حمر 
الفلسطيني في لبنان

 يواجه الالجئون الفلسطينيون يف لبنان، الذين يقدر عددهم 

ــــ   Áمخي  ١٢ عىل  ويتوزعون  شخص  مليون  نصف  بنحو 

أوضاعاً  ــ  "األونروا"  الدولية  الغوث  وكالة  تعداد  حسب 

أنهم ممنوعون حسب  معيشية واقتصادية قاسية، خصوصاً 

القوان� اللبنانية، من مزاولة ٧٠ مهنة.

 ٣٠-٤٠ ويف  معزولة،  مخيÁت  يف  هناك  الالجئون  ويعيش 

اللبنانية،  تجمعا غ� معرتف بها من قبل "األونروا" والدولة 

الدعم  يجعل  ما  الخدمات،  من  الكث�  إىل  تفتقر  وجميعها 

"األونروا"،  مثل  الجهات،  من  العديد  يقدمه  الذي  واالسناد 

من  كب�  قدر  عىل  الفلسطيني  األحمر  الهالل  وجمعية 

األهمية.

وقد   ،١٩٦٩ العام  منذ  لبنان  يف  خدماتها  الجمعية  وتقدم   

أدارت عىل مدار عقود عدداً كب�اً من املستشفيات، حسب 

مدير فرعها هناك د. سامر شحادة، 

الذي أشار إىل تقلص هذا العدد مع 

باتت  حتى   ،١٩٩٥ العام  حلول 

إليها  مضافاً  مستشفيات،  خمس 

Hانية مراكز صحية ومجتمعية.

عىل  املستشفيات  هذه  وتعمل   

الصحية  الرعاية  خدمات  تقديم 

عىل  عالوة  أسايس،  بشكل  الثانوية 

الثالثية،  الصحية  الخدمات  بعض 

"الهالل  الكىل، علÁ أن  مثل غسيل 

التي  الوحيدة  الجهة  هو  األحمر" 

لالجئ�  الخدمة  هذه  توفر 

.Ñالفلسطيني� بشكل مجا

أساسية  الجمعية خدمات  "توفر مستشفيات  وقال شحادة: 

لالجئ�، وهي تضم أقساماً للعناية الفائقة الستقبال الحاالت 

هذه  من  األعظم  السواد  فإن  األحوال  مجمل  ويف  الحرجة. 

."Ñالخدمات يقدم بشكل شبه مجا

وأضاف أن ٨٥ يف املائة من املرىض املراجع� للمستشفيات 

تتم تغطيتهم من قبل "األونروا"، �وجب اتفاقية موقعة مع 

الجمعية. أما النسبة املتبقية من املرىض فتتكفل بهم منظمة 

وبالتايل  أخرى،  إنسانية  ومؤسسات  الفلسطينية،  التحرير 

مبالغ  نظ�  الخدمة  عىل  تحصل  بسيطة  نسبة  هناك  تبقى 

رمزية".

 وأستطرد الخزاعي قائالً: " تأ7 تلك املساعدات يف ظّل أزمة 

العراقي�  من  اآلالف  حياة  وتهّدد  بالعراق  تعصف  أمنيّة 

٤۲



لهم، عىل حدٍّ  ملجأ  العراق  من  إتخذوا  الذين  من  وآخرين 

والّصعوبات  األمنيّة  التّحّديات  هذه  رغم  ولكن  سواء. 

املساعدات  توف�  يف  الجمعيّة  متطّوعو  يستمّر  املختلفة، 

والخدمات املختلفة للعراقيّ� والّسوري� منذ اليوم األّول من 

اندالع األزمة الّسوريّة".

 ولفت إىل أن الجمعية تعاونت مع نظرائها يف سوريا واألردن 

اللبناÑ يف فتح مراكز طبية وارسال مئات  والصليب األحمر 

من األطنان من املساعدات اإلغاثية والطبية ملساعدة الدول 

املستضيفة لالجئ�.

يذكر أنه منذ اندالع األزمة الّسوريّة، لجأ آالف الّسوري� إىل 

العراق بحثًا عن األمن وهربًا من أعÁل العنف، وتستضيف 

محافظات إقليم كردستان العدد األكرب من الالّجئ� الّسوريّ� 

والناّزح� العراقيّ� املوزّع� عىل عّدة مخيÁّت هي األكرب يف 

البالد، فيÁ شهدت مدينة دهوك توافد اعداد من العائالت 

الالجئة العام املايض نتيجة ألعÁل العنف الّدائرة يف سوريّة 

وسجلت فرق الهالل لجوء أك� من ١٧ ألف الجئ تم ايوائهم 

يف مخيÁت دهوك.

الحاالت  ضمن  تصنف  حاالت  هناك  فإن  شحادة،  وحسب 

فإن  هنا  من  كلفتها.  تغطي  جهة  توجد  وال  االجتÁعية، 

الجمعية تقدم لها الخدمة دون أي مقابل.

مستشفيات  خدمات  من  املستفيدين  عدد  شحادة  وقّدر 

من  يستفيد   Áبين مريض،  ألف   ٢٠ بنحو  سنويا  الجمعية 

العيادات وأقسام الطوارئ واملراكز الصحية التابعة للجمعية، 

مريضا   ١٤٠ ضمنهم  من  مريض،  ألف   ٨٠-١٠٠ ب�  ما 

يخضعون لـثالث جلسات غسيل كىل أسبوعيا.

وبالنسبة للخدمات الصحية املجتمعية، تُقدم بشكل عاممن 

قبل املراكز الثÁنية التابعة للجمعية، وتركز بشكل خاص عىل 

التثقيف والتوعية الصحية، 

 ال سيÁ فيÁ يتصل باألمراض املزمنة، حيث يتلقى متطوعو 

الجمعية وعددهم نحو ٦٠٠ متطوع، تدريبات يف نواح شتى، 

يقومون بدورهم بتعميمها عىل نطاق واسع.

كÁ بدأت الجمعية، التي يبلغ عدد كادرها يف لبنان نحو ٧٩٠ 

فردا، بتوف� خدمات الصحة النفسية، عرب تدريب املتطوع� 

يف هذا املجال، لتقديم خدمات شتى لجمهور الالجئ� عىل 

هذا الصعيد.

اإلسعاف  خدمة  نوفر  ال  هنا  أننا  "صحيح  شحادة:  وقال 

والطوارئ بحكم خصوصية األوضاع، وهذه املهمة تقع ضمن 

مسؤوليات الصليب األحمر اللبناÑ، إال أن الدور الذي تلعبه 

ما  يوازي  للجمعية  التابعة  الصحية  واملراكز  املستشفيات 

رزمة  توف�  لجهة   ،êعر بلد  أي  يف  الصحة  وزارة  به  تقوم 

حالتنا  يف  وهم  املستفيدين،  لجمهور  الخدمات  من  واسعة 

الجميع مدى صعوبة  الذين يعرف  الفلسطينيون،  الالجئون 

األوضاع االقتصادية واملعيشية التي يعانون منها".

الدويل  االتحاد  يف  عضو  الجمعية  لكون  نظراً  أنه  يذكر 

لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، فإن لها رشاكات 

عديدة مع الجمعيات األخرى األعضاء يف هذا االتحاد. إضافة 

إىل رشاكات أخرى لجمعيات من خارج هذا االتحاد تساعدها 

عىل تعزيز رسالتها االنسانية.

٤۳



حراكها  العراقي  األحمر  الهالل  جمعية  فرق  واصلت 

اإلنساÑ الفاعل لخدمة ومساعدة آالف الالجئ� السوري� 

لهم بعد أن هّددت  ثانياً  الذي اتخذوا من العراق وطناً 

أعÁل العنف املستمرة أمنهم يف بلدهم األم.

والّتي  العراق  يف  سابقا  الّصعبة  األمنيّة  األوضاع  ورغم   

منازلهم  من  عراقي  مليون   ٣ من  أك�  تهج�  إىل  أّدت 

بإغاثة  الجمعيّة  متطّوعي  انشغال  ورغم  وقراهم، 

ومساعدة الّنازح� املحليّ�، استمرت الجمعيّة يف خدمة 

املخيÁت  عائلة سورية موزعة عىل عدد من  ألف   ٢٥٢

وكوركوسك  وعربت  وبحركة  وقشتبه  دوميز  كمخيم 

وبارسمة ودارار شكران، كانت قد نزحت إىل العراق خالل 

الفرتة من عام ٢٠١٢ اىل عام٢٠١٤.

األحمر  الهالل  يف  الفنية  للشؤون  العام  األم�  وأوضح 

العراقي محمد الخزاعي أن الجمعيّة استمرت يف مساعدة 

الهالل ا�حمر 
العراقي يساعد ١٠٠ 

ألف الجئ سوري

ة الالجئ� السوري� داخل وخارج العراق، ووزعت فرقها 

يف  متفرقة  مناطق  يف  الجئ  االف   ١٠ عىل  غذائية  مواد 

دهوك كجزء من برنامج اغاø أطلقته الجمعية بدعم من 

الرشكاء يف الحركة الدولية للصليب االحمر والهالل االحمر 

لتلبية االحتياجات االنسانية للعائالت الالجئة خصوصاً مع 

ازدياد الحاجات املختلفة لتلك األرس، مضيفاً ان الجمعيّة 

من  مجموعة   ٢٠١٢ مارس  شهر  بداية  منذ  أطلقت 

الالجئ�  ملساعدة  االنسانية  والربامج  االغاثية  العمليات 

السورين تتضّمن توف� املاء والغذاء والخدمات الصحية 

عدد  وبلغ  لهم،  والتعليم  النفيس  الدعم  وبرامج 

الف الجئ،   ١٠٠ من  اك�  الربامج  املستفيدين من هذه 

٤٤



الهالل ا�حمر 
العراقي يساعد ١٠٠ 

ألف الجئ سوري

آالف  خمسة  من  أك�  مساعدة  وËّت 

باملدارس  اإللتحاق  عىل  منهم  طالب 

من   ٢٠١٤/  ٢٠١٣ الدرايس  العام  خالل 

خالل تزويدهم باملالبس

 Áك املختلفة،  الدراسية  واملستلزمات   

من  لعدٍد  الّرشب  مياه  الجمعية  تؤّمن 

برامج  تنفيذها  عن  فضالً  املخيÁت 

التكيف  عىل  العائالت  ملساعدة 

االجتÁعي والنفيس ومحاولة دمجهم يف 

املجتمعات املحلية.

تلك  تأ7   " قائالً:  الخزاعي  وأستطرد   

تعصف  أمنيّة  أزمة  ظّل  يف  املساعدات 

بالعراق وتهّدد حياة اآلالف من العراقي� 

العراق  من  إتخذوا  الذين  من  وآخرين 

رغم  ولكن  سواء.  حدٍّ  عىل  لهم،  ملجأ 

والّصعوبات  األمنيّة  التّحّديات  هذه 

يف  الجمعيّة  متطّوعو  يستمّر  املختلفة، 

املختلفة  والخدمات  املساعدات  توف� 

للعراقيّ� والّسوري� منذ اليوم األّول من 

اندالع األزمة الّسوريّة".

مع  تعاونت  الجمعية  أن  إىل  ولفت   

والصليب  واألردن  سوريا  يف  نظرائها 

طبية  مراكز  فتح  يف   Ñاللبنا األحمر 

وارسال مئات من األطنان من املساعدات 

الدول  ملساعدة  والطبية  اإلغاثية 

املستضيفة لالجئ�.

يذكر أنه منذ اندالع األزمة الّسوريّة، لجأ 

آالف الّسوري� إىل العراق بحثًا عن األمن 

وتستضيف  العنف،  أعÁل  من  وهربًا 

األكرب  العدد  كردستان  إقليم  محافظات 

والناّزح�  الّسوريّ�  الالّجئ�  من 

مخيÁّت  عّدة  عىل  املوزّع�  العراقيّ� 

البالد، فيÁ شهدت مدينة  هي األكرب يف 

دهوك توافد اعداد من العائالت الالجئة 

العام املايض نتيجة ألعÁل العنف الّدائرة 

يف سوريّة وسجلت فرق الهالل لجوء أك� 

يف  ايوائهم  تم  الجئ  ألف   ١٧ من 

مخيÁت دهوك.

٤٥



أطلقت جمعية الهالل األحمر األردÑ بالتعاون مع االتحاد 

الدويل للصليب األحمر والهالل األحمر، عدة برامج خالل 

الصحة  مجاالت  خالل  من  الالجئ�،  لخدمة   ٢٠١٩ عام 

وكفالة  املهني  والتدريب  األولية  واإلسعافات  املجتمعية 

األيتام.

واالسعافات  املجتمعية  الصحة  برنامج  الربامج  تلك  من   

لالجئ�  الصحي  املستوى  رفع  اىل  ويهدف  األولية، 

وتوعوية،  صحية  حمالت  طريق  عن  املضيف  واملجتمع 

الدعم  برنامج  وفر   Áفي شخصاً،   (٧٠٨٦١) منه  واستفاد 

شهرية  مالية  مساعدة  الالجئة  السورية  لألرس  النقدي 

لفرتة محددة، واستفادت منه (    ١٢٣٠  ) ارسة، ونظم 

دورات   Ñاألرد االحمر  للهالل  املهني  التدريب  مركز 

والجنسيات  والسوريات  األردنيات  للسيدات  تدريبية 

سيدة،   (  ٤٩٦) منها  استفادت  رمزية  برسوم  االخرى 

واستفاد ( ٢٠٤٠ ) شخصاً 

االحمر  للصليب  الدولية  بالحركة  التعريف  برنامج  من 

والهالل االحمر والقانون الدويل اإلنساÑ، فيÁ استفاد من 

حياة  جودة  لتحس�  يهدف  الذي  العيش  سبل  برنامج 

األفراد والخدمات املقدمة لهم ٢٨٠ شخصاً.

لعالج  تعاون  اتفاقية   Ñاألرد االحمر  الهالل  وأطلق   

الالجئ� السوري� بدعم من نظ�ه الكويتي يف مستشفي 

برامج متنوعة للهالل ا�حمر ا�ردني 
لدعم الالجئين

٤٦



العمليات  املعالجة  وتشمل   ،Ñاالرد االحمر  الهالل 

الجراحية والوالدات واالمراض املزمنة واالسنان وغ�ها من 

االمراض وتوف� العالج الالزم لهم، وبلغ عدد املستفيدين 

(٥٤٢٠)

بالرشاكة  االيتام  كفاالت  برنامج  من  يتيم   ٣٥٥٠ واستفاد 

مع هيئة الهالل االحمر لدولة االمارات العربية املتحدة ، 

نفذ  الذي  الكىل  غسيل  من مرشوع  سوري  الجئ  و٨٥٣ 

بالرشاكة  مع الهالل االحمر القطري، و١٢٤ مستفيداً من 

األحمر  الهالل  مع  بالتعاون  الصحية  العيادة  مرشوع 

الروابط  اعادة  برنامج  من  مستفيداً  و١٤٥٦١  العراقي، 

العائلية، و٥٣١ مستفيداً من برنامج االسعافات األولية ،

ويف مجال املساعدات اإلنسانية وزعت الجمعية بالتعاون 

القطري طرود غذائية عىل ٣٠٠ أرسة  األحمر  الهالل  مع 

سورية ، وأضاحي بالتعاون مع الهالل األحمر الكويتي عىل 

العاصمة عÁن ومحافظة  أردنية وسورية يف  ١٥٠٠ أرسة 

عىل    Uالرت األحمر  الهالل  مع  بالتعاون  وأضاحي  مادبا، 

اربد،  عÁن،  العاصمة  يف   وسورية  اردنية  ارسة   ٢٧٠٠

عجلون، املفرق و الكرك، وبطاقات التسوق بالتعاون مع 

الهالل األحمر القطري عىل  ١٠٩٦ مستفيد من الالجئ� 

بالتعاون  الجمعية  ونفذت  اربد،  محافظة  يف  السوري� 

الهالل األحمر الكويتي مرشوع افطار صائم واستفاد منه 

محافظات  مختلف  يف  وسوري   Ñارد مستفيد   ١٥٠٠٠

اململكة.
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 يواصل الهالل األحمر املرصي جهوده الفاعلة 

وفق  للمهاجرين  الالزمة  املساعدات  لتأم� 

األحمر  للصليب  الدويل  االتحاد  اسرتاتيجية 

تتضمن  التي  الهجرة  بشأن  األحمر  والهالل 

عىل  الرتكيز  هي  أساسية  مبادئ  عرشة 

ضعفهم،  ومواطن  املهاجرين  احتياجات 

دعم  اإلنسانية،  الربامج  وضع  يف  إرشاكهم 

ب�  الربط  بحقوقهم،  االعرتاف  تطلعاتهم، 

لهم،  اإلنسانية  واملنارصة  والحÁية  املساعدة 

إقامة رشاكات من أجلهم، العمل عىل امتداد 

التصدي  العودة،  عند  مساعدتهم  مساراتهم، 

لظاهرة النزوح السكاÑ والتخفيف من ضغوط 

الهجرة عىل املجتمعات األصلية.  

اسرتاتيجية  املرصي  األحمر  الهالل  وينفذ   

املساعدات  تقديم  طريق  عن  الدويل  االتحاد 

الداخيل  النزوح  حاالت  يف  خاصة  اإلنسانية 

الفئات  دعم  عىل  ويركز  والطوارئ،  واللجوء 

لهم  ويقدم  استضعافاً،  واالشد  احتياجا  األك� 

لتغطية  واملالية  الغذائية  املساعدات 

إضافة  واملأوى،  للحياة  األساسية  االحتياجات 

واإلسعافات  والتوعوية  الصحية  الخدمات  ايل 

من  ذلك  وغ�  النفيس  والدعم  األولية 

التي يقدمها  عن طريق مشاريع  املساعدات 

واألك�  احتياجا  األك�  الفئات  تستهدف 

هشاشة من املهاجرين واملجتمع املحيل.

تستهدف  التي  املشاريع  تلك  ضمن  ومن   

تنفيذه  تم  مرشوع  هشاشة،  األك�  الفئات 

وتلبية  السورية  األزمة  تداعيات  من  للحد   

املهاجرين  ويستهدف  املهاجرين،  احتياجات 

من  مستضعفة  وفئات  السوري�  والالجئ� 

التعامل  برنامج  تنفيذ  ويتم  املرصي،  املجتمع 

مع املهاجرين شق�:

املساعدات  تقديم  يف  ويتمثل   : األول  الشق   

اإلنسانية من خالل برنامج توف� سبل املعيشة 

بعض  تقديم  طريق  عن   (livelihood)

عمل  فرص  إليجاد  الحرفية  املهنية  التدريبات 

إقامة  عىل  واملساعدة  الدخل  لتحسن  او 

تدريبات  املثال  سبيل  وعىل  صغ�ة،  مشاريع 

الكروشيه،  الخياطة،  املحمول،  صيانة   ) عىل 

فوتوشوب، كواف�... )، حيث يتم تقديم تلك 

تدريبية  دورات  خالل  من  مجاناً  التدريبات 

بعدد ساعات معتمدة باإلضافة ايل توف� بدل 

مراكز  من  معتمدة  وشهادات  انتقاالت 

التدريب.

الشق الثاÑ : الخدمات الصحية، ويتم ذلك عن 

طريق تقديم:

تتضمن  توعية صحية  ندوات  تنظيم   : أوالً  ــ 

ورسطان  والسكر  (الضغط  أمراض  عن  رسائل 

توعوية  وسائل   "Fالوبا الكبد  والتهاب  الثدي 

وكيفية  االناث  وختان  املرأة  ضد  العنف  عن 

.(١٩ – COVID) الوقاية من ف�وس كورونا

لضÁن  للعائالت  املنزلية  الزيارات   : ثانياً  ــ 

وصول الخدمات إليها، وتقديم رسائل التوعية 

الصحية وكيفية الوقاية من األمراض والنظافة 

الشخصية.

مختلف  وتتضمن  الطبية  الخدمات   : ثالثاً 

(نساء  املثال  سبيل  عىل  منها  التخصصات 

جلدية،  حنجرة،  و  واذن  انف  عظام،  وتوليد، 

أطفال، باطنة، اسنان، ورمد ) إضافة ايل رصف 

االدوية وتوف� التحاليل الطبية مجاناً. 

ـ الذي   ويهدف برنامج التعامل مع املهاجرينـ 

استفاد منه ٦٠ ألف شخص عىل مدار عام� ــ 

داخل  السوري�  الالجئ�  وانخراط  الندماج 

املجتمع املرصي؛ من خالل تبادل الثقافات.

 كÁ ينفذ الهالل األحمر املرصي مشاريع أخرى 

املهاجرين  من  املستضعفة  الفئات  تستهدف 

منهم  املجاورة  األفريقية  الدول  من  والالجئ� 

أثيوبي�،  صومالي�،   ) املثال  سبيل  عىل 

السودان  وجنوب  شÁل  نيج�ي�،  اريرتي�،  

وÐني�)، حيث يتم تقديم املساعدات لهم من 

خالل محاور متعددة منها :

ــ املحور األول : تقديم الخدمات الصحية عن 

طريق ارشاك املتطوع� وبعض األطباء لتقديم 

الرعاية الطبية عن طريق املسح الطبي لبعض 

الحرجة  الحاالت  وتحويل  املزمنة  األمراض 

واإلصابات ايل أطباء متخصص� للمتابعة.

والالجئ�  املهاجرين  حÁية   :  Ñالثا املحور  ــ 

تقديم  طريق  عن  بالبرش  االتجار  ظاهرة  من 

عىل  ملساعدتهم  القانونية  املعلومات  بعض 

معرفة حقوقهم، وحÁيتهم من التعرض لبعض 

اللفظية  واالعتداءات  التنمر  و  االنتهاكات 
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الشخصية.

مختلف  وتتضمن  الطبية  الخدمات   : ثالثاً 

(نساء  املثال  سبيل  عىل  منها  التخصصات 

جلدية،  حنجرة،  و  واذن  انف  عظام،  وتوليد، 

أطفال، باطنة، اسنان، ورمد ) إضافة ايل رصف 

االدوية وتوف� التحاليل الطبية مجاناً. 

ـ الذي   ويهدف برنامج التعامل مع املهاجرينـ 

استفاد منه ٦٠ ألف شخص عىل مدار عام� ــ 

داخل  السوري�  الالجئ�  وانخراط  الندماج 

املجتمع املرصي؛ من خالل تبادل الثقافات.

 كÁ ينفذ الهالل األحمر املرصي مشاريع أخرى 

املهاجرين  من  املستضعفة  الفئات  تستهدف 

منهم  املجاورة  األفريقية  الدول  من  والالجئ� 

أثيوبي�،  صومالي�،   ) املثال  سبيل  عىل 

السودان  وجنوب  شÁل  نيج�ي�،  اريرتي�،  

وÐني�)، حيث يتم تقديم املساعدات لهم من 

خالل محاور متعددة منها :

ــ املحور األول : تقديم الخدمات الصحية عن 

طريق ارشاك املتطوع� وبعض األطباء لتقديم 

الرعاية الطبية عن طريق املسح الطبي لبعض 

الحرجة  الحاالت  وتحويل  املزمنة  األمراض 

واإلصابات ايل أطباء متخصص� للمتابعة.

والالجئ�  املهاجرين  حÁية   :  Ñالثا املحور  ــ 

تقديم  طريق  عن  بالبرش  االتجار  ظاهرة  من 

عىل  ملساعدتهم  القانونية  املعلومات  بعض 

معرفة حقوقهم، وحÁيتهم من التعرض لبعض 

اللفظية  واالعتداءات  التنمر  و  االنتهاكات 

بكيفية  وتعريفهم  والجنسية،  والجسدية 

املطالبة بحقوقهم يف التعليم والصحة ومرافق 

الحياة األساسية.

النفيس  الدعم  تقديم   : الثالث  املحور  ــ 

واالجتÁعي للمهاجرين والالجئ� ملا  تعرضوا 

صحتهم  عىل  أثرت  وأزمات  مشكالت  من  له 

من  بداية  املحيطة  لظروف  إصافة  النفسية، 

او  نظامية،  غ�  تكون  ما  غالباً  والتي  الهجرة 

االنسان  صنع  من  أو  طبيعية  كوارث  حدوث 

فالدعم  لجوئهم،  أو  هجرتهم  يف  تسببت 

معهم  جلسات  عقد  طريق  عن  يتم  النفيس 

لالستÁع ايل املشكالت التي تواجههم والعمل 

النفسية  الصحية  الرعاية  وتقديم  حلها  عىل 

لهم.  

برنامج صحة وسالمة األطفال:

كÁ ينفذ الهالل األحمر املرصي برنامج "صحة 

املهاجرين  أطفال  ويستهدف  وسالمة" 

طريق  عن  ويتم  املحيل،  واملجتمع  والالجئ� 

وندوات  محارضات  وعقد  للمدارس  زيارات 

توعوية لألطفال واألرس (أولياء األمور، وأغضاء 

هيئة التدريس) تشمل تدريبات يف اإلسعافات 

االولية، ومواجهة الطوارئ، والسالمة املرورية، 

والعادات الصحية والتغذية السليمة.

اما فيÁ يتعلق بجائحة " كوفيد ــ ١٩"  فإن 

تقديم  عىل  يعمل  املرصي  األحمر  الهالل 

املساعدات الغذائية واملالية لألفراد من الفئات 

األك� احتياجا واألك� تأثرا من جراء تلك االزمة 

التي  اليومية  العÁلة  فقد عمله، خاصة  ممن 

كث�اً وغ� ذلك من الفئات األخرى التي تأثرت 

اقتصادياً ومعنوياً بسبب إيقاف حركة الط�ان.
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الكب�ة  اإلنسانية  اآلثار  من  املتحدة  األمم  حذرت 

ما  حاليًا،  الصومال  لها  يتعرض  التي  املدمرة  للفيضانات 

أسفر عن ترشيد نحو نصف مليون شخص يف وسط البالد، 

يف الوقت الذي يعاÑ فيه الصومال أيًضا من تعرضه لغزو 

كورونا  ف�وس  تفيش  وآثار  الصحراوي،  الجراد 

"كوفيد-١٩".

وأكد رئيس مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم 

ترصيحات  يف   ، برادي  جاست�  الصومال،  يف  املتحدة 

صحفية، أن تفاقم األزمات يف الصومال يهدد األمن العام، 

بسبب  شخص  ألف   ٥٠٠ من  يقرب  ما  ُرشد  فقد 

 Áبين الصومال،  وسط  مناطق  يف  األخ�ة  الفيضانات 

يهدد  الذي  الشديد  الجراد  غزو  مع  أيًضا  البالد  تتعامل 

نفسه،  الوقت  يف  للكث�ين،  والتغذية   Fالغذا األمن 

تستجيب الصومال لتفيش جائحة ف�وس كورونا".

ودعا الجميع اىل مد يد املساعدة للصومال لتفادي األسوأ، 

للجراد  فيضانات وغزو  البالد من  له  تتعرض  ما  يف ضوء 

الصحراوي وتفيش ف�وس كورونا.

من جانبه، حذر ممثل منظمة األغذية والزراعة (الفاو) يف 

بحلول  املحتمل  من  أنه  من  بيرتشميت  إتيان  الصومال 

الذين  الصومالي�  عدد  يتزايد  أن  القادم  سبتمرب  شهر 

يواجهون انعدام األمن الغذاF أو الجوع الشديد �قدار 

نصف مليون شخص، بسبب التأث�ات املرتتبة عىل انتشار 

الجراد الصحراوي الحايل يف الصومال.

٥۱



الظروف  تفرضها  التي  الهجرة  أي  قرسية،  هجرة  "توجد 

الخارجية مثل املناخ. وÇ يعد لدينا خيار إذ ال Ðكننا أن نقول 

قائدة  راكيته،  كاروال  الناس".  هؤالء  نريد  ال  إننا  ببساطة 

سفينة اإلنقاذ األملانية

تش� الدراسات البيئية حول تأث� التغ�ات املناخية عىل 

شخص  مليون   ٢٥٠ ال  يقارب  ما  أن  إىل  البرش  حركة 

سيضطرون إىل اللجوء أو النزوح بسبب الكوارث الناتجة 

النزاعات  أك� مÁ تخلفه  املناخ يف سنة ٢٠٥٠  تغ�  عن 

املسلحة.

وحسب منظمة األرصاد الجوية يف تقرير لها نرش يف ١٠ 

مارس ٢٠٢٠ فقد ُسجل أك� من ٦٫٧ مليون حالة نزوح 

وحزيران/يونيو  الثاÑ/يناير  كانون  ب�  جديدة  داخيل 

٢٠١٩، وقد نجمت هذه الحاالت عن كوارث حدثت جراء 

ظواهر جوية هيدرولوجية، مثل إعصار إيداي يف جنوب 

وإعصار  آسيا،   êجنو يف   Ñفا وإعصار  أفريقيا،  رشق 

هاريك� دوريان يف منطقة البحر الكاريبي، والفيضانات 

هذا  يصل  أن  املتوقع  ومن  وإثيوبيا.  والفلب�  إيران  يف 

العدد إىل ما يقرب من ٢٢ مليون يف ٢٠١٩، بعد أن كان 

األخطار  جميع  ب�  ومن   .٢٠١٨ عام  يف  مليون   ١٧٫٢

 Áالطبيعية، تسهم الفيضانات والعواصف أك� من غ�ه

يف النزوح.

وحسب املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئ� 

وسائل  يف  استخداما  أك�  املناخ"  "الجئو  مصطلح  فإن 

اإلعالم ال أك�،  واملفوضية ال تحبذ استخدام هذا املصطلح 

– ر�ا هروبا من املساءلة القانونية – وترى املفوضية أن 

يف  النازح�  "األشخاص  هي   الوصف  يف  األدق  العبارة 

تحدثه هذه  قد  ما  املناخ" بسبب  الكوارث وتغ�  سياق 

القانون  يف  موجودة  غ�  إنها  حيث  جدل،  من  العبارة 

عرب  الذي  الشخص  بأنه  "الالجئ"  يُعرّف  الذي  الدويل. 
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التعرض  من  يربره  ما  له  "بسبب خوف  الدولية  الحدود 

لالضطهاد ألسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو 

سيايس"  رأي  أو  معينة  اجتÁعية  مجموعة  إىل  االنتÁء 

بعض  ويف  الالجئ�).  بوضع  املتعلقة   ١٩٥١ (اتفاقية 

من  الفارين  األشخاص  التعريف  يشمل  السياقات، 

(اتفاقية  خط�"  بشكل  العام  بالنظام  تخل  "أحداث 

كارتاخينا  إعالن  ١٩٦٩؛  لعام  اإلفريقية  الوحدة  منظمة 

لعام ١٩٨٤).

 ويف نفس السياق فإن التغ� املناخي يؤثر عىل األشخاص 

نزوح داخيل وقد  إىل  يؤدي  الغالب  بلدانهم، ويف  داخل 

عرب  الناس  نزوح  إىل  فيه  يؤدي  الذي  املستوى  إىل  يصل 

الحدود. وقد تكون هناك حاالت يتم فيها تطبيق معاي� 

الالجئ�  معاي�  أو   ١٩٥١ اتفاقية  يف  الواردة  الالجئ� 

األوسع نطاقاً الواردة يف األطر اإلقليمية لقانون الالجئ�. 

عىل سبيل املثال، إذا كانت املجاعة الناتجة عن الجفاف 

منطقة  وهي   - والعنف  املسلح  النزاع  بحاالت  مرتبطة 

تتفاعل  حيث  العالقة"  "ديناميكيات  باسم  تعرف 

الرصاعات أو العنف مع تغ� املناخ أو الكوارث.

تداخل األزمات ودول عربية Eوذج لهذا التداخل

تقول منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة : إن 

السبب الرئيس يف ارتفاع مستويات األمن الغذاF يكمن 

األزمات  املسلحة،  النزاعات  وهي:  عوامل  ثالثة  يف 

العميقة، وتش� تقديرات  املناخية  االقتصادية والتغ�ات 

الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغ� املناخ إىل أن تقلب 

املناخ ر�ا يرفع من خطر الجوع وسوء التغذية بنسبة ٢٠ 

يف املائة بحلول عام ٢٠٥٠.

الرصاع  ب�  العالقة  لديناميكية  Eوذًجا  الصومال  Ëثل 

القرن  تسعينيات  أوائل  يف  البالد  هوت  فقد  املناخ  وتغ� 

املايض يف جحيم نزاع مسلح ممتد ال يرحم تسبب يف إضعاف 

أو  النزوح  عىل  السكان  مالي�  وإجبار  الدولة،  مؤسسات 

الهجرة، وإثقال كاهلهم، ال سيÁ أولئك الذين يعتمدون عىل 

الجفاف  من  مؤملة  بتجارب  هؤالء  ومر  والرعي.  الزراعة 

موسم هطول  يف  األمطار  معدالت  انخفاض  بسبب   øالكار

األمطار، وهو املعروف محليbا باسم «غو» Ðتد من نيسان/ 

أبريل إىل أيار/ مايو ، قبيل موسم الحصاد السنوي يف Ëوز/ 

 øالكار الجفاف  يتسبب  أن  أممية  منظÁت  وتتوقع  يوليو. 

الذي رضب البالد خالل العام الجاري  ٢٠١٩  يف معاناة أك� 

من مليوÑ شخص من الجوع الحاد، هم Ðثلون نحو خمس 

التغلب  إنه Ðكن  الفق�. وتقول دراسات  البلد  عدد سكان 

عىل بعض هذه املشاكل من خالل توزيع أك� كفاءة للمياه، 

واستنبات سالالت نباتية تقاوم الجفاف  .

وقد نتج عن هذه العالقة الديناميكية ب� النزاعات املسلحة 

وتغ� املناخ من جفاف وفياضات وأزمة جوع إىل لجوء أك� 

من ٧٥٠ ألف صومايل اىل البالد املجاورة، حيث لجأ إىل أك� 

 ٢٥٠٫٥٠٠ لجأ  اليمن  واىل  كينيا  إىل  صومايل   ٢٥٠٫٠٠٠ من 

وإثيوبيا ١٩٢٫٠٠٠  يف ح� يوجد أك� من ٢٫٥٠٠٫٠٠٠ مليون 

نازح داخل الصومال.

ضمن  املناخية  التغ�ات  إدراج  يجب  هل  الختام،  ويف 

النتيجة  دامت  ما  بالالجئ�  الخاصة  الدولية  االتفاقيات 

واحدة هي تدفق مالي� البرش خارج الحدود بحثا عن األمن 

الغذاF والبيئي.
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يوفر اإلعالن العاملي بشأن الالجئ� الذي أقرته الجمعية العامة لألمم 

 Ìلتقاسم املسؤوليات بشكل أك املتحدة يف ١٧ ديسمرب ٢٠١٨ إطاراً 

حل  تحقيق  ¿كن  ال  أنه  حقيقة  ادراك  مع  ؛  للتنبؤ  وقابلية  انصافاً 

مستدام ألوضاع الالجئ� من دون تعاون دويل. 

وأصحاب  الدولية  واملنظ±ت  للحكومات  خطة  امليثاق  يوفر  ك± 

الدعم  عىل  املضيفة  املجتمعات  حصول  لض±ن  اآلخرين  املصلحة 

مثمرة؛  حياة  عيش  من  الالجئون  يتمكن  وأن  إليه  يحتاجون  الذي 

Îويعد امليثاق فرصة فريدة لتحويل الطريقة التي يستجيب بها العا

لحاالت الالجئ�، Êا يعود بالنفع عىل كل من الالجئ� واملجتمعات 

التي تستضيفهم.

“إعالن نيويورك من أجل املهاجرين والالجئ� ¿ثل ــ وفق املفوض 

إعالن نيويورك يعّزز تقاسم المسؤولية 
الدولية لحل أزمة الالجئين

 السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئ� فيليبو غراندي التزاماً سياسياً 

أنه ¿أل ثغرة لطاملا كانت  إذ   ،Ãالقوة والتأث غÃ مسبوق من حيث 

بشأن  املسؤولية  تقاسم  يف  متمثلة  الدولية  الح±ية  نظام  يف  دا*ة" 

الالجئ�" 

وتتمثل أهدافه الرئيسية يف:

 ــ تخفيف الضغوط عىل البلدان املستضيفة

ــ تعزيز قدرة االعت±د عىل الذات لدى الالجئ�

ــ توسيع نطاق الوصول إىل حلول البلدان الثالثة

ــ دعم الظروف يف بلدان األصل للعودة بأمان وكرامة

نيويورك بشأن  إعالن  أقرت  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية   وكانت 

الالجئ�، بعد عام� من املشاورات املكثفة التي قادتها املفوضية مع 



الدول األعضاء واملنظ±ت الدولية والالجئ� واملجتمع املد³ والقطاع 

الخاص والخرباء؛ وقد أدى ذلك إىل بدء عملية منفصلة التفاق عاملي 

فيها  ساهمت  والتي  والنظامية،  واملنظمة  اآلمنة  الهجرة  أجل  من 

من  الالجئ�  بشأن  العاملي  امليثاق  ويتكون  نشط  بشكل  املفوضية 

عدة  أقسام هي:

ــ مقدمة تحدد خلفية امليثاق العاملي ومبادئه التوجيهية وأهدافه.

ــ االطار الشامل لالستجابة لالجئ� عىل النحو املتّفق عليه من ِقبل 

الدول األعضاء يف امللحق من إعالن نيويورك.

ــ برنامج عمل يحدد تدابÃ ملموسة للمساعدة يف تحقيق أهداف 

امليثاق من خالل:

فرص  إىل  أفضل  بشكل  الالجئ�  وصول  لض±ن  مخطط  تقديم  ــ 

املجتمعات  يف  واندماجهم  العيش،  كسب  وسبل  والتعليم  الصحة 

املضيفة لهم منذ البداية.

الحكومات املضيفة  ــ تحديد طرق ملموسة ¿كن من خاللها دعم 

عندما تواجه تحركات كبÃة لالجئ�؛ وتحديد نظم لتقاسم املسؤولية 

ل& ال تتحّمل هذه الحكومات العبء وحدها. و¿كن أن يشمل ذلك، 

الخربات  املثال، ترتيبات احتياطية وترتيبات رشاكة لنرش  عىل سبيل 

إعادة  حصص  تفعيل  أو  التمويل،  احتياطيات  تحرير  أو  الفنية، 

التوط�

ــ وضع ترتيبات لتقاسم األعباء واملسؤوليات من خالل منتدى عاملي 

لالجئ� (كل أربعة أعوام) وترتيبات وطنية وإقليمية ألوضاع محددة 

وأدوات كالتمويل والرشاكات وجمع البيانات وتقاسمها. 

ـ وضع ترتيبات للمتابعة واملراجعة سيتم إجراؤها يف املقام األول من 

خالل منتدى عاملي لالجئ� سيقام كل أربعة أعوام، واجت±ع سنوي 

للمسؤول� الرفيعي املستوى (سيتم عقده كل عام� ب� املنتديات) 

العامة.  الجمعية  إىل  املقدم  السامي  للمفوض  السنوي  والتقرير 

يف  النجاح  لقياس  مؤرشات  وضع  أيضاً  واملراجعة  املتابعة  ستشمل 

تحقيق األهداف األربعة للميثاق

كيف تم وضع امليثاق العاملي بشأن الالجئ�؟

تم وضع امليثاق خالل أكÌ من ١٨ شهراً من املناقشات املكثفة مع 

الدول األعضاء يف األمم املتحدة والخرباء واملجتمع املد³ والالجئ�. 

شمل ذلك مناقشات موضوعية خاصة باإلضافة إىل مشاورات رسمية 

وتقييم يف حوار املفوض السامي بشأن تحديات الح±ية يف ديسمرب 

٢٠١٧

تم وضع امليثاق أيضاً باالستناد إىل دروس مكتسبة من خالل تطبيق 

اإلطار الشامل لالستجابة لالجئ� يف أكÌ من ١٠ بلدان خالل عامي 

٢٠١٧ و٢٠١٨ ومن خالل اكتساب الدروس من مجموعة واسعة من 

أوضاع الالجئ� السابقة والقا*ة حيث تم االستناد إىل عدد كبÃ من 

مبادئ اإلطار يف وضع سياسات وبرامج.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لالطالع عىل إعالن نيويوك الخاص بالالجئ� عرب الرابط أدناه:

/٠٧/٢٠٢٠/http://www.maacom.org/wp-content/uploads

New-York-Declaration-for-Refugees-and-Migrants.pdf
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القانونية  النصوص  حيث  من  الالجئ�،  عن  متعمقة  دراسة  الكتاب  يتضمن 
واملعاهدات الدولية والعرف الدويل، ويدخل يف سياقه وضع اللجوء يف الرشيعة 
الرتابط  ومواضع  واالسالم  القانون  ب�  واملقارنة  املزامنة  إن  حيث  اإلسالمية، 
والقوة التي تجمع بينهÁ، وكالهÁ يتفق عىل رضورة حÁية الالجئ ودراسات 
جميع  ومنحه  الالجئ  مع  الكريم  وتعاملهم  والخلفاء  السلف  عن  إسالمية 
الحقوق اإلنسانية والدينية والحياة الكرÐة اآلمنة والتنفيذ العظيم واملطبق عىل 
أرض الواقع من قبل القادة والخلفاء . كÁ أنه يكلفهم بواجبات يجب اتباعها 
عىل  املبني  االجتÁعي  واالندماج  السلمي  التعايش  تضمن  فهي  بها،  والتقيد 
األسس السليمة، بحيث ال يصبح الالجئ عبئا عىل الدولة املانحة للجوء، وال عىل 

املواطن� يف هذه الدولة.
وهذه الحقوق والواجبات تعترب اللبنة األساسية يف التخفيف من وطأة املعاناة 
عىل الالجئ�، ومن عبئ استقبالهم عىل الدولة املانحة للجوء، نجد يف البحث 
كذلك امليثاق الغليظ ب� الرشيعة اإلسالمية والقانون، حيث إن القانون الدويل 
معني جدا باستقرار وضع الالجئ، نفسيا وماديا واجتÁعيا، وذلك ملموس من 
خالل االتفاقيات املتعددة والتي نصت رصاحة عىل ذلك. وهذا مستشف أيضا 
من خالل األخالق السمحة للرشيعة اإلسالمية، الهدف ذاته الذي تحاول الدول 
بشكل أو بآخر تحقيقه يف وقتنا الراهن ومتابعة ما يجري من أحداث وتوثيق ما 
ينتهك من حقوق الالجئ� وكرامتهم ومحاسبة وإدانة املنتهك� لهذه الحقوق.
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أّلف الدكتور فوزي أو صديق رئيس المنتدى اإلسالمي للقانون 
الدولي اإلنساني كتابًا بعنوان " حقوق والتزامات الالجئين في 

القانون الدولي وعلى ضوء الشريعة اإلسالمية".
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الحÁية  ونوع  الالجئ  هو  من  بوضوح  االتفاقية  وتب� 

القانونية، وغ� ذلك من املساعدات والحقوق االجتÁعية 

التي يجب أن يحصل عليها من األطراف الوطنية املوقعة 

التزامات  متساو،  بقدر  تحدد،  وهي  الوثيقة.  هذه  عىل 

الالجئ تجاه الحكومات املضيفة، كÁ تحدد بعض الفئات 

املؤهل�  اإلرهابي� غ�  قبيل  من  األشخاص،  من  املعينة 

للحصول عىل صفة الالجئ.

الفرق ب¢ الالجئ واملهاجر 

رغم أنه ال يوجد تعريف متفق عليه قانونًا، تعرف األمم 

أجنبية  دولة  أقام يف  “ شخص  أنه  املهاجر عىل  املتحدة 

كانت  سواء  األسباب  عن  النظر  بغض  سنة  من  ألك� 

طوعية أو كرهية، وبغض النظر عن الوسيلة املستخدمة 

أن  إال  نظامية”.  غ�  أو  نظامية  كانت  سواء  للهجرة 

الالجئ

وفًقا التفاقية ١٩٥١ بشأن الالجئ�، يَُعرَّف الالجئ عىل أنه 

تخوف  بسبب  جنسيته  دولة  خارج  “يوجد  شخص  كل 

أو  عرقه  إىل  ترجع  ألسباب  لالضطهاد  التعرض  من  مربر 

دينه أو جنسيته أو انتÁئه لعضوية فئة اجتÁعية معينة 

أو آرائه السياسية، وأصبح بسبب ذلك التخوف يفتقر إىل 

لديه  تعد   Ç أو  دولته  بحÁية  يستظل  أن  عىل  القدرة 

الرغبة يف ذلك”.

ويف الشطر األول من القرن العرشين يف ظل عصبة األمم، 

بدأت  املتحدة  األمم  سبقت  التي  الدولية  الهيئة  وهى 

عملية وضع مجموعة من القوان� واالتفاقيات واملبادئ 

التوجيهية التي تستهدف حÁية الالجئ� وبلغت ذروتها 

يوم ٢٥ يوليو/Ëوز ١٩٥١، عندما وافقت الجمعية العامة 

الالجئ�.  بوضع  الخاصة  االتفاقية  عىل  املتحدة  لألمم 
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من  محددة  أنواًعا  يتضمن  للفظة  الشائع  االستخدام 

املوسمي�  املزارع  عÁل  مثل  األجل  قص�ي  املهاجرين 

منتجات  بزراعة  للعمل  قص�ة  لفرتات  يسافرون  الذين 

املزارع وحصادها.

الفرق ب¢ الالجئ والنازح

مكان  مغادرة  إىل  يضطرون  أشخاص  هم  النازحون 

مغادرة  إىل  يضطرون  وبالتايل  مختلفة،  ألسباب  إقامتهم 

منازلهم إىل أماكن أخرى يف بلدهم دون اللجوء إىل بلد 

آخر..

اتفاقية  تعادل  النازح�  تتناول مسألة  اتفاقية  توجد  وال 

عام ١٩٥١ املتعلقة بوضع الالجئ�. إال أن القانون الدويل 

عندما  الحÁية  لهم  ويوفر  النزوح  من  األشخاص  يحمي 

ينزحون �وجب مجموعة من القوان�، وهي:

- القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الوطني.

- القانون الدويل اإلنساÑ يف حالة نزاع مسلح.

- املبادئ اإلرشادية املتعلقة بالنزوح الداخيل التي تقوم 

عىل هذين القانون�، والتي توفر إرشادات مفيدة بشأن 

 Ñاإلنسا الدويل  القانون  للنـزوح. وينص  جوانب محددة 

عىل حÁية السكان من النزوح وأثناءه بصفتهم مدني�، 

رشيطة أالّ يشاركوا مبارشة يف األعÁل العدائية.

مالحظة: التعاريف السابقة للجوء والنزوح Ç تعد تف يف 

أو  اللجوء  يعد   Ç والنزوح، حيث  اللجوء  أسباب  تحديد 

أو  سياسية  ألسباب  الفارين  عىل  فقط  يقترصان  النزوح 

نزاعات مسلحة، بل هناك الجئون ونازحون ألسباب أخرى 

كتغّ� املناخ والكوارث الطبيعية وهم الذين يطلق عليهم 

الفئات  ضمن  إدراجهم  يستدعي   Áم املناخ  الجئو 

املحمية. 

املصادر: 

مفوضية شؤون الالجئ¢

اللجنة الدولية للصليب األحمر
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   د محمد النادي   
مستشار قانوÑ باملنظمة العربية
 للهالل األحمر والصليب األحمر 

امللخص:

تعترب قضية الالجئ¢ من القضايا املهمة ذات بعد اإلنساç املحض، وعليه يأ^ هذا 

البحث بهدف تسليط الضوء عىل هذه الفئة من خالل مناقشة مفهوم اللجوء، 

أبرز  عىل  الوقوف  وكذا  املشابهة،  املصطلحات  بعض  وب¢  بينه  الفرق  وتيبان 

االتفاقيات واألليات الدولية واإلقليمية التي عنيت بح«ية الالجئ¢. 

اللجنة  الدولية-  الحركة   -çاإلنسا الدويل  القانون  الالجئ¢-  املفتاح:  الكل«ت 

الدولية للصليب األحمر.

مقدمة

تعترب ظاهرة اللجوء من الظواهر التي أرقت املجتمع الدويل، خاصة يف العرشية األخ�ة بعدما ساد اإلعتقاد يف مرحلة سابقة أن مشكلة الالجئ� 

كانت مرتبطة �خلفات الحرب� العامليت�، مÁ نحى باملجتمع الدويل آنذاك إىل تبني اتفاقية عام ١٩٥١ الخاصة بوضع الالجئ�، والتي كانت 

منها  الدولية  املسلحة  النزاعات  انتشار  فبسبب  ذلك،  كان عكس  األمر  واقع  أن  إال   .١٩٥٠ قبل سنة  أوروبا  زمنيا وجغرافيا �نطقة  محصورة 

والداخلية، وكذا تفاقم الكوارث الطبيعية الناتجة عن االستغالل املفرط والالعقالÑ للطبيعة من قبل اإلنسان، ظهرت موجات برشية كب�ة تبحث 

عن مالذ آمن خارج حدود بلدانها. فحسب اإلحصائيات الرسمية للمفوضية السامية لشؤون الالجئ�  الصادرة سنة ٢٠١٩، أكدت أن العاÇ اليوم 

يشهد  أعىل مستويات مسجلة للنزوح منذ إنشاء املفوضية. 

فقد أجرب ٧٠٫٨ مليون شخص يف كافة أنحاء العاÇ عىل الفرار من ديارهم، وهو رقم Ç يسبق له مثيل. كÁ أن من ب� هؤالء حوايل ٢٥٫٩ مليون 

الجئ، وأك� من نصفهم دون سن الـ ١٨ عاماً. 

فأمام هذا الوضع املؤÇ فإن التساؤل الذي يفرض نفسه هنا هو: ماهي القوان� واالليات املكرسة لحÁية الالجئ�؟

وينبثق عن هذا التساؤل املحوري، األسئلة التالية:

ما املقصود بالالجئ؟  -

وماهي القوان� التي تحمي حقوق الالجئ؟  -

وماهي االليات املكرسة ملساعدة الالجئ�؟  -

لإلجابة عىل التساؤل املحوري واألسئلة الفرعية املنبثقة عنه فإننا سنعتمد التصميم التايل:

أوال: اإلطار املفاهيمي والقانوÑ للجوء

ثانيا: اآلليات الدولية لحÁية الالجئ�

[1]وقبل الرشوع يف ذلك ننوه إىل أنه لن نتعرض لكافة القوان� واالليات املعنية بحÁية الالجئ�، بل سنقترص عىل استعراض بعض النÁذج فقط. 
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أوال: اإلطار املفاهيمي والقانوÑ للجوء

بهدف إىل اإلحاطة الشاملة �فهوم اللجوء، البد من تحديد املقصود 

ثم  أوال،  له  املشابهة  املفاهيم  باقي  عن  وËييزه  املفهوم،  بهذا 

اإلتفاقيات  التي تضمنتها بعض  القانونية  التعريفات  أبرز  استعراض 

واملواثيق اإلقليمية والدولية.

اإلطار املفاهيمي للجوء (أ ) 

مفهوم اللجوء لغة واصطالحا  -١

مكان،  إىل  أو  إىل يشء  لجأ  يقال  لجأ،  فعل  لغة: هو مصدر  اللجوء 

�عنى الذ واعتصم به، ويقال ألجأت أمري إىل الله أي أسندت أمري 

لله وسلمت أمري له ليتواله.

اللجوء إصالحا: مصطلح الجئ ينطبق عىل كل شخص يجرب عىل ترك 

إقامته املعتادة  ليبحث عن ملجأ يف مكان آخر خارج بلد منشأه أو 

جنسيته، بسبب اعتداء خارجي، أو احداث تعكر النظام العام بشكل 

خط� يف كل أو جزء من بلد.

Ëييز مفهوم الالجئ عن بعض املفاهيم املشابهة  -٢

النازح أو (املرشد داخليا)  ٢-١

يف كث� من الحاالت خاصة عرب وسائل اإلعالم يتم الخلط ب� مفهومي 

 Áالالجئ� والنازح� أو املرشدين داخليا، فصحيح أن اإلختالف بينه

من  لكن   ،Áوراء ظهوره الكامنة  األسباب  لوحدة  نظرا  ضئيل جدا، 

فالنزوح هو حركة   ،Áبينه بون شاسع  فيوجد   Ñالقانو املركز  ناحية 

الفرد أو املجموعة من مكان إىل مكان أخر داخل حدود نفس الدولة، 

ويتم النزوح رغم إرادة النازح بسبب النزاعات املسلحة، أو الكوارث 

الطبيعية ،  أي أن النازح� هم األشخاص الذين يرتكون ديارهم قرسا 

للبحث عن أماكن أخرى أمنة، دون عبور حدود دولتهم التي يقيمون 

فيها.

املهاجر االقتصادي:   ٢-٢

ترك  الذي  الشخص  ذلك  عىل  عادة  اإلقتصادي  املهاجر  لقب  يطلق 

بلده بصورة طوعية، رغبة منه يف تحس� وضعه اإلقتصادي، من خالل 

إىل  العودة  حرية  له  وتبقى  أخر،  بلد  يف  جديدة  فرص  عن  البحث 

موطنه متى شاء، عكس الالجئ الذي يفر من بلده بسبب الخوف من 

اإلضطهاد  بسبب  أو  الطبيعية،  الكوارث  أو  املسلحة،  النزاعات  من 

العرقي، وغ�ها من األسباب التي تحول دون رجوع الالجئ إىل  

موطنه مادامت قا±ة.

(ب): اإلطار القانوÑ للجوء 

إىل:  سنتعرض   ،Ñالقانو بعده  اللجوء يف  �فهوم  اإلحاطة  إىل  بهدف 

الحÁية الدولية لالجئ�،  ثم الحÁية اإلقليمية لالجئ�.

الحÁية الدولية لالجئ�  -١

ترسانة  إرساء  عىل  الدويل  املجتمع  عمل  الالجئ�  حÁية  أجل  من 

قانونية دولية، نستعرضها بالشكل التايل:

حÁية الالجئ� يف اتفاقية األمم املتحدة لعام ١٩٥١  ١-١

الحرب  بعد  الدويل  املجتمع  عاشها  التي  املزرية  األوضاع  بسبب 

الالجئ�  عدد  يف  مهول  ارتفاع  من  عنها  ترتب  وما  الثانية،  العاملية 

نتيجة التغ�ات الجيوسياسية التي عصفت بالقارة األوروبية خاصة، 

Ñالثا يناير/ كانون  بتاريخ ١  الالجئ�،  اتفاقية خاصة بوضع  عقدت 

١٩٥١. فÁ هو تعريف الالجئ حسب هذه االتفاقية؟

لقد عرفت الالجئ يف مادتها األوىل ب: " الالجئ هو كل من وجد ، 

 ،١٩٥١  Ñالثا كانون  يناير/  من  األول  قبل  وقعت  ألحداث  نتيجة 

وبسبب خوف له ما يربره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه 

أو جنسيته أو انتÁئه إىل فئة اجتÁعية معينة بسبب آراءه السياسية،  

خارج البالد التي يحمل جنسيتها وال يستطيع أوال يرغب بسبب ذلك 

الخوف يف العدوة إىل ذلك البلد..." .

من ب� أهم النقاط اإليجابية التي جاءت بها هذه االتفاقية هي أنها 

جعلت من احتÁلية التعرض لإلضطهاد سبباً من أسباب التمتع بصفة 

احتÁلية  شأنها  من  التي  املمÁرسات  كل  أن  يعني   Áم  ، الالجئ 

املساس بحقوق اإلنسان املكرسة يف الرشعة الدولية  تندرج يف هذا 

اإلطار. 

لكن من الناحية االخرى  نالحظ أن اإلتفاقية نصت عىل قيد زمني 

دولته  خارج  وجوده  وهو  بالالجئ.  الشخص  يتصف  حتى  محدد 

 Áعام ١٩٥١. وك Ñبسبب أحداث وقعت قبل ٠١ يناير / كانون الثا

الحرب  أحداث  بعد  نشأت  االتفاقية  هذه  أن  إىل  اإلشارة  سبقت 
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الثانية، مÁ يخولنا القول أنها جاءت لحل معضلة الالجئ� يف القارة 

االوروبية بالخصوص . أضف اىل ذلك أن هذه االتفاقية Ç تتحدث عن 

كل أسباب اللجوء؛ بل ركزت عىل اللجوء السيايس، كÁ أنها أغفلت 

الذي  الجÁعي،  اللجوء  أال وهي  اللجوء  نقطة مهمة جدا يف قضية 

بات السمة املميزة للجوء يف عرصنا الحايل.

وعليه وبهدف تدارك كل هذه الهفوات خاصة تلك املتعلقة بالحدود 

بسبب  وكذا   ،١٩٥١ اتفاقية  يف  عليها  املنصوص  والجغرافية  الزمنية 

 ١٩٦٧ عام  الدويل  املجتمع  أصدر  جديدة،  لجوء  حاالت  ظهور 

بروتوكول خاص بوضع الالجئ�.

كÁ تم تعزيز هذه الرتسانة القانونية بتاريخ  ١٩ سبتمرب/أيلول ٢٠١٦، 

نيويورك  إعالن  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  اعتÁد  خالل   من 

الخاص بالالجئ� واملهاجرين.  هذا األخ� الذي أكد  مجدداً أهمية 

النظام الدويل لالجئ�، كÁ أنه Ðثل التزاماً من الدول األعضاء بتقوية 

وتعزيز آليات حÁية األشخاص أثناء تنقلهم. مÁ مهد الطريق العتÁد 

نيويورك.  يف   (٢٠١٨ أول  ديسمرب/كانون   ١٧) بتاريخ  عاملي  ميثاق 

السامية  املفوضية  قادتها  التي  املكثفة  املشاورات  من  عام�  فبعد 

والالجئ�  الدولية  واملنظÁت  األعضاء  الدول  مع  الالجئ�  لشؤون 

واملجتمع املدÑ والقطاع الخاص والخرباء.  صدر هذا امليثاق العاملي  

الذي يهدف يف جوهره إىل مساعدة الالجئ� وتخفيف العبء عىل 

الدول املستقبلة ألعداد كب�ة منهم.

كÁ يعد إطاراً لتقاسم املسؤوليات بشكل أك� إنصافاً وقابلية للتنبؤ، 

مع إدراك حقيقة أنه ال Ðكن تحقيق حل مستدام ألوضاع الالجئ� 

من دون تعاون دويل.

ويوفر امليثاق خطة للحكومات واملنظÁت الدولية وأصحاب املصلحة 

الذي  الدعم  عىل  املضيفة  املجتمعات  حصول  لضÁن  اآلخرين 

يحتاجون إليه، وأن يتمكن الالجئون من عيش حياة مثمرة.

كÁ يشكل امليثاق فرصة فريدة لتحويل الطريقة التي يستجيب بها 

الالجئ�  من  كل  عىل  بالنفع  يعود  �ا  الالجئ�،  لحاالت   Çالعا

واملجتمعات التي تستضيفهم.

وتتمثل أهدافه الرئيسية األربعة يف:

-  تخفيف الضغوط عىل البلدان املستضيفة؛

تعزيز قدرة االعتÁد عىل الذات لدى الالجئ�؛  -

توسيع نطاق الوصول إىل حلول البلدان الثالثة؛  -

دعم الظروف يف بلدان األصل للعودة بأمان وكرامة.  -

Ñية الالجئ� يف القانون الدويل اإلنساÁح  ١-٢

كÁ هو معلوم أن مجرد الحديث عن القانون الدويل اإلنساÑ يحيلنا 

مبارشة إىل وضع استثناF، أال وهو النزاعات املسلحة بنوعيها الدولية 

جاء   -Ñاإلنسا الدويل  القانون   – أي  األخ�  هذا  أن  و�ا  والداخلية، 

بهدف أنسنة الحرب، والحد من أثارها السلبية الوخيمة التي المربر 

لها، حيث يف غالب األحيان ما يشكل املدنيون أكرب مترضر منها. فإن 

التي  القانونية  النصوص  ماهي  نفسه هنا هو:  يفرض  الذي  السؤال 

كرسها القانون الدويل اإلنساÑ لحÁية فئة الالجئ�؟

إن املتأمل يف اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ والربوتوكول� اإلضافي� لها 

عىل  مبارش  بشكل  نصت  التي  املواد  من  العديد  يجد   ،١٩٧٧ لعام 

التي  الفئات  أيضا  عليها  يطلق   Áك أو  املستضعفة  الفئات  حÁية 

التشارك أو كفت عن املشاركة يف النزاع املسلح، وعىل هذا األساس 

نصت الفقرة الرابعة من املادة ٤٥ من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة 

بحÁية املدني� عىل: "عدم جواز نقل أي شخص محمي يف املجال إىل 

عقائده  أو  السياسية  أرائه  بسبب  لإلضهاد  التعرض  فيه  يخىش  بلد 

الفقرة االوىل من املادة ٤٩ من نفس االتفاقية  الدينية"، كÁ نصت 

عىل: " حظر النقل الجÁعي أو الفردي لألشخاص املحمي� أو نفيهم 

إىل أرايض دولة احتالل أو أي دولة أخرى أيا كانت دواعيه. ... ".

املسلحة  بالنزاعات  الخاص  األول  اإلضايف  الربوتوكول  نص  وقد  هذا 

الدولية، يف املادة ٧٣ منه عىل: " وجوب حÁية األشخاص الذين كانوا 

وبدون  الجئ�  كانوا  أو  اإلقامة  لدولة  انتÁئهم  تثبت  وثيقة  بدون 

Ëييز".

جواز  عدم   " عىل:  نصت  فقد  الربوتوكول  نفس  من   ٨٥ املادة  ويف 

ترحيل السكان املدني� من طرف دولة االحتالل..." .

النزاعات  عىل  املطبق   Ñالثا اإلضايف  الربتوكول  من   ١٧ املادة  يف  اما 

الداخلية فقد نصت عىل: " ال يجوز إرغام األفراد املدني�  املسلحة 

عىل النزوح عن أراضيهم ألسباب متصلة بالنزاع ".

 Ñمن خالل ما تقدم يبدو أن مقتضيات نصوص القانون الدويل اإلنسا

Ç تتعرض لتعريف مفهوم اللجوء، بل اكتفت بحظر  بعض الحاالت 
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التي  األموراملهمة  ب�  من  كذلك  للجوء.  السكان  دفع  إىل  املؤدية 

اللجوء  الحديث عن  القانونية أعاله هي مسألة  النصوص  وردت يف 

البعد  ثارة أخرى. مÁ يوحي أن  ثارة وبشكل جÁعي  بشكل فردي 

.Ñعي للجوء حارض يف مقتضيات القانون الدويل اإلنساÁالج

مفهوم اللجوء يف االتفاقيات اإلقليمية  -٢

 ،Çباملوازاة مع الحراك الدويل الخاص بتأط� وضعية الالجئ� يف العا

ذكر  عىل  سنقترص  حيث  اإلقليمي،  الصعيد  عىل  تحرك  أيضا  هناك 

ثالثة Eاذج عىل سبيل املثال ال الحرص وهي:

مفهوم اللجوء يف اتفاقيات منظمة الوحدة اإلفريقية  ١-١

ب�  املمتدة  الفرتة  يف  اإلفريقية  الدول  من  العديد  استقالل  بعد 

الخمسينات والستينات من القرن العرشين، واجهت تحديات عدة، 

املستدامة  والحلول  الحÁية واملساعدة  اإلعÁر وتوف�  إعادة  همت 

 Áلالجئ� الذين هجرتهم حروب التحرير والحروب األهلية بعدها، م

نحى �نظمة الوحدة اإلفريقية  بتاريخ ١٠ سبتمرب/أيلول ١٩٦٩ إىل 

سن اتفاقية لحÁية الالجئ� . حيث استندت يف تعريفها لهذه الفئة 

ذلك  يف  توسعت   Áك  ،١٩٥١ لعام  الالجئ�  اتفاقية  يف  ماورد  عىل 

باشارتها إىل أسباب أخرى للجوء، وهو ما تضمنته املادة األوىل التي 

ورد تعريف الالجئ فيها  أنه: " كل شخص يجد نفسه خارج البلد 

من  لديه  يربره  ما  له  خوف  لوجود  نتيجة  جنسيته،  يحمل  الذي 

التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتÁئه إىل فئة 

اجتÁعية معينة أو بسبب أرائه السياسية، وال يستطيع أو ال يرغب – 

أو كل  البلد،  ذلك  االستفادة من حÁية  الخوف- يف  ذلك  من جراء 

إقامته  محل  البلد  خارج  نفسه  ويجد  بجنسية  يتمتع  ال  شخص 

أو يرغب-  تلك األحداث- واليستطيع  املعتادة بسبب مثل  السابقة 

أن  املادة  نفس  وتضيف  إليه".  يعود  أن  يف  الخوف-  ذلك  بسبب 

بسبب  نفسه مضطرا،  يجد  كل شخص،  ينطبق عىل  مصطلح الجئ 

عدوان، أو احتالل خارجي، أو سيطرة أجنبية، أو بسبب أحداث تهدد 

بشكل خط� األمن العام يف جزء من بلد منشئه األصيل، أو من البلد 

الذي يحمل جنسيته، أو يف أرايض أي منهÁ بالكامل، إىل أن يرتك محل 

إقامته املعتادة ليبحث عن ملجأ له يف مكان آخر خارج بلد منشأه 

األصيل أو البلد الذي يحمل جنسيته.

بصفة عامة Ðكن القول أن التعريف الذي جاءت به هذه االتفاقية 

اإلقليمية أشمل من التعريف الوارد يف اتفاقية ١٩٥١، حيث أنه وسع 

الحروب  بالذكر منها  التي تدفع للجوء،  ونخص  من دائرة األسباب 

والنزاعات املسلحة، وليس اإلضطهاد السيايس فقط.

حÁية الالجئ� يف االتفاقية العربية لعام١٩٩٤  ١-٢

الوطن  شهدها  التي  الرصاعات  جراء  الالجئ�  أعداد  تفاقم  نتيجة 

العرê، من حرب يف العراق والصومال ولبنان، أصدرت جامعة الدول 
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الخاصة  العربية  االتفاقية   ،١٩٩٤ أذار  مارس/   ٢٧ بتاريخ  العربية 

بالالجئ�، حيث أكدت من خاللها يف مادتها األوىل أن الالجئ هو: " 

كل شخص يوجد خارج بلد جنسيته، أو خارج مقر إقامته االعتيادية 

يف حالة كونه عديم الجنسية ويخىش ألسباب معقولة أن يضطهد من 

أجل عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتÁئه إىل فئة اجتÁعية أن يستظل 

بحÁية ذلك البلد أو أن يعود إليه". وتضيف نفس املادة أن الالجئ 

أيضا هو كل شخص يلتجئ مضطرا إىل عبور حدود بلده األصيل أو 

أو  البلد  ذلك  عىل  املسلط  العدوان  بسبب  االعتيادية  إقامته  مقر 

احتالله، أوالسيطرة األجنبية عليه أو لوقوع كوارث طبيعية أو أحداث 

جسيمة ترتب عليها إخالل كب� بالنظام العام يف كامل البالد أو جزء 

منها".

من خالل استقراء نص هذه اإلتفاقية،  نجدها  قد تضمنت تعريفاً 

أوسع للجوء  من خالل نصها عىل اللجوء بسبب الكوارث الطبيعية، 

مÁ يخولنا القول أن هذا التعريف يشكل إضافة نوعية، إىل التعاريف 

السالفة الذكر، تنعكس قيمته بشكل ملموس يف عاملنا اليوم، حيث 

بتنا نشهد موجات لجوء واسعة بسبب الكوارث الطبيعية.

لكن مÁ يجدر بنا اإلشارة إليه هنا هو أن هذه اإلتفاقية Ç تدخل حيز 

التنفيذ، يف ح� أنه بتاريخ ٢٥ فرباير/ شباط ٢٠١٩ أصدرت اللجنة 

العربية املشرتكة واملكونة من خرباء وممثيل وزارات العدل والداخلية 

يف الدول العربية، عقب اجتÁعها السادس ، بجمهورية مرص العربية، 

الدول  يف  الالجئ�  بأوضاع  الخاصة  العربية  االتفاقية  مرشوع   "

أنظار مجلس  العرض عىل  ينتظر  الذي الزال  األخ�  العربية"،  هذا 

باب  وفتح  للموافقة  الداخلية  وزراء  ومجلس  العرب  العدل  وزراء 

أوصت  ذلك  مقابل  الجديدة. ويف  االتفاقية  والتصديق عىل  التوقيع 

الدول  جامعة  مجلس  قرار  بها  صدر  التي  القدÐة  االتفاقية  بالغاء 

العربية عام ١٩٩٤ .

ومفوضية   العربية،  الدول  جامعة  أطلقت  أيضا  السياق  نفس  ويف 

األمم املتحدة لشؤون الالجئ�، " االسرتاتيجية العربية لحÁية األطفال 

لبيئة آمنة  إنشاء أساس  العربية"، بغية  املنطقة  اللجوء يف  يف سياق 

لألطفال الالجئ� تلبي احتياجاتهم من خالل تحديد املصالح الفضىل 

للطفل ، وإمكانية حصولهم عىل الفرص التعليمية ، ومشاركتهم مع 

وسوء  العنف  من  الطفل  حÁية  لتوف�  واألرس  املضيفة  املجتمعات 

حÁية الالجئ� يف إعالن قرطاجنة لعام ١٩٨٤  ١-٣

أواخر  الالتينية  أمريكا  يف  اندلعت  التي  األهلية  الحروب  بسبب 

الذي  العنف  من  املواطن�  آالف  فرار  إىل  أدى   Áم السبعينيات، 

ذلك  اثر  فعىل  وبوليفيا...،  والب�و  كولوميبا  يف  بالخصوص  استرشى 

عقد اجتÁع بدعوى من املفوضية السامية لشؤون الالجئ� بكولومبيا 

إعالن قرطاجنة  الثاÑ ١٩٨٤، Ëخض عنه  نوفمرب/ترشين  بتاريخ ٢٢ 

الخاص بالالجئ�.

ويعترب هذا اإلعالن صك تاريخي إقليمي، ساهم يف توسيع تعريف 

لتلبية  جديدة  مناهج  اقرتح   Áك الالتينية،  أمريكا  يف  الالجئ 

التضامن  من  بروح  واملهاجرين  لالجئ�  اإلنسانية  اإلحتياجات 

والتعاون.

عنارص  جانب  -إىل   ..." بأنهم:  الالجئ�  قرطاجنة  إعالن  عرف  وقد 

اتفاقية عام ١٩٥١ وبروتوكول ١٩٧٦- الالجئ� الذين فروا من بالدهم 

بسبب تعرض حياتهم أو سالمتهم أو حريتهم للتهديد بسبب العنف 

املعاملة واإلهÁل واالستغالل ، مع حÁيتهم من الزواج املبكر وعÁلة 

األطفال وتجنيدهم من قبل أطراف النزاع. 
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االنتهاكات  أو  الداخلية  النزاعات  أو  األجنبي  العدوان  أو  املعمم 

يف  اضطراباً  تحدث  أخرى  ظروف  أي  أو  اإلنسان  لحقوق  الجسيمة 

النظام العام. " 

وبذلك Ðكننا القول أن هذا اإلعالن Ëيز بكونه نص بشكل مبارش عىل 

مفهوم الالجئ� يف بعده الجÁعي. ومن الجدير بالذكر هنا أن اإلعالن 

تبعته إعالنات مهمة أخرى يف نفس اإلقليم نخص بالذكر منها إعالن 

وإعالن   ،٢٠٠٤ لعام  مكسيكو  وإعالن   ،١٩٩٤ لعام  خوسيه  سان 

الربازيل لعام ٢٠١٤.

خالصة القول من خالل ما تقدم هو أن مفهوم الالجئ بحكم الواقع 

مرورا   ،١٩٥١ لعام  الالجئ�  اتفاقية  تكريس  منذ  كب�ا  توسعا  عرف 

باإلتفاقيات اإلقليمية إىل غاية صدور امليثاق العاملي لعام ٢٠١٨.

ثانيا: اآلليات الدولية لحÁية الالجئ�

ذو  حديث  هو  الالجئ�  لحÁية  الدولية  االليات  عن  الحديث  إن 

هذه  لتعدد  نظرا  مستقلة،  دراسة  إىل  له  التطرق  يحتاج  شجون، 

الية  هناك  الحرص  ال  املثال  سبيل  فعىل  عملها،  وتكامل  الهيئات 

املقررين الخاص�، ملجس حقوق اإلنسان، آلية االستعراض الدوري 

الدولية  اللجنة  االجئ�،  لشؤون  السامية  املفوضية  آلية  الشامل، 

هذه  لتعدد  فنظرا  وعليه  اآلليات،  من  وغ�ها   ... األحمر  للصليب 

اآلليات سنقترص عىل استعراض بعض النÁذج فقط.

املفوضية السامية لشؤون الالجئ� أ ) 

بعد الدمار الذي شهده العاÇ بعد الحرب العاملية الثانية، وما رافقه 

من اضطهاد أدى لفرار العديد من السكان خاصة يف أوروبا للبلدان  

لألمم  العامة  الجمعية  يف  املمثلة  الدول  إرادة  اجتمعت  املجاورة، 

بشؤون  املتخصصة  الوكالة  هذه  إنشاء  ١٩٥٠عىل   عام  املتحدة 

الالجئ�، حيث بدأت أشغالها يف أول يناير/كانون الثاÑ عام ١٩٥١.

وËثلت املهام الرئيسية لهذه الوكالة يف:

حÁية الالجئ� يف البلدان التي التمسوا فيها اللجوء.  -

مساعدة الحكومات إليجاد حلول دا±ة لالجئ�.  -

ومÁ يجدر بنا اإلشارة إليه هو أنه يف  البداية اقترص دور املفوضية 

عىل تقديم املساعدة لالجئ� األوروبي�، ثم امتد عملها ليشمل كل 

قرسا/  املرشدين  حتى  ليشمل  دورها  امتد  بل   ،Çالعا يف  الالجئ� 

النازح� داخل بلدانهم.

ومن أهم اختصاصات املفوضية السامية لشؤون الالجئ� ما ييل:

عقد اتفاقيات دولية لحÁية الالجئ� واالرشاف عىل تنفيذها .  -

الالجئ�  عدد  بشأن  معلومات  عىل  الحكومات  من  الحصول   -

املتواجدين عىل أراضيها وأوضاعهم املعيشية.

تنسيق جهود املجتمع الدويل لغرض توف� حÁية دولية لالجئ�   -

وإيجاد حلول ملشاكلهم املختلفة .

الالجئ�،  لحياة  الرضورية  واملالية  العينية  املساعدات  تقديم   -

وتقديم الخدمات الصحية...

من  الالجئ�  ملشكالت  حلول  ايجاد  عىل  املفوضية  تعمل   Áك  -

  Çت الحكومية وغ� الحكومية ودول العاÁخالل التنسيق مع املنظ

من خالل التداب� التالية:

Ëك� الالجئ� من العودة الطوعية إىل بلدهم االصيل.  -

Ëكينهم من االندماج يف بلد اللجوء.  -

اعادة توطينهم يف بلد ثالث .  -

وعليه Ðكن القول أن  املفوضية السامية لشؤون الالجئ� تعترب من 

أبرز االليات املتخصصة يف حÁية فئة الالجئ� حيث تشكل  القوى 

العاملة لديها العمود الفقري للمفوضية. فحتى تاريخ ٣١ مايو ٢٠١٩، 

تقريباً  منهم   ٪٩٠ شخص،   ١٦,٨٠٣ املفوضية  موظفي  عدد  بلغ 

يعملون يف املكاتب امليدانية. موزع� عىل ١٣٤ بلداً حول العاÇ وهم 

متخصصون يف مجاالت عديدة من ضمنها الحÁية القانونية واإلدارة 

والخدمات املجتمعية والشؤون العامة والصحة.  

اللجنة الدولية للصليب األحمر  ب ) 

هي منظمة مستقلة ومحايدة أنشئت عام ١٨٦٣، تتمثل مهمتها يف 

واإلضطرابات  املسلحة  النزاعات  لضحايا  واملساعدة  الحÁية  توف� 

الدولية  اللجنة  عمل  يتوقف  حيث  الالجئ�،  فيهم  �ا  الداخلية، 

املخصص لهذه الفئة  -الالجئ�- بصورة خاصة عىل حÁيتهم �وجب 

.Ñقواعد القانون الدويل اإلنسا

وتتدخل اللجنة الدولية فيÁ يخص الالجئ� الذين يشملهم القانون 

الدويل اإلنساÑ لL يطبق املتحاربون القواعد ذات الصلة.  

تعمل  املدني�  بحÁية  الخاصة  الرابعة  جنيف  اتفاقية  إىل  فاستنادا 

واملساعدة  الحÁية  وتوف�  الالجئ�،  زيارة  عىل  الدولية  اللجنة 

.
.
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عن  للبحث  املركزية  وكالتها  خدمات  تقدم   Áك  . لهم  الرضورية 

املفقودين لالجئ� يف كل وقت. 

الحرب  زمن  برامج طبية جراحية يف  ابتكرت  فقد  ذلك،  وفضال عن 

لالجئ� الجرحى . ويف حالة تعرض الالجئ� ملشكالت أمنية خط�ة يف 

الواقعة بالقرب من  البلدان املضيفة، السيÁ إذا تعرضت مخيÁتهم 

الحدود ألعÁل العنف ، فإن اللجنة الدولية تتدخل كوسيط محايد 

املتحدة  األمم  ملفوضية  مÁثلة  اختصاصات  لها  وتتوفر  ومستقل، 

لشؤون الالجئ� .

ومÁ يجدر بنا اإلشارة إليه هنا هو أن اللجنة الدولية للصليب األحمر، 

من خالل  معا   Áعمله يؤديان  الالجئ�  لشؤون  السامية  واملفوضية 

التشاور والتنسيق عىل نحو وثيق.

ج) الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر

الدولية  للحركة  األسايس  النظام  من  الثالثة  املادة  ملقتضيات  وفقا 

للصليب األحمر والهالل األحمر، تضطلع الجمعيات الوطنية للصليب 

األساسية  ألنظمتها  وفقا  اإلنسانية  �هامها  األحمر  والهالل  األحمر 

للمبادئ  وفقا  الحركة  رسالة  تحقيق  أجل  من  الوطنية  وترشيعاتها 

تنفيذ  يف  العامة  السلطات  الوطنية  الجمعيات  وتدعم  األساسية. 

للصليب  والعرشين  الرابع  الدويل  املؤËر  فإبان  اإلنسانية.  مهامها 

اتخاذ  تم  مانيال  يف   ١٩٨١ عام  انعقد  الذي  األحمر  والهالل  األحمر 

متكامال  منهجا  تضمن  الذي  األخ�  هذا  والعرشين،  الحادي  القرار 

لكيفية عمل  الجمعيات الوطنية مع فئة الالجئ� . 

بأن  الحركة  يف  األعضاء  املؤسسات  كافة  املؤËر  نفس  طالب   Áك

من  وغ�ها  الالجئ�  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  مع  تتعاون 

املؤسسات واملنظÁت التي تعمل ملصلحة الالجئ�، وقد أكد املؤËر 

الدويل الخامس والعرشون الذي عقد يف جنيف عام ١٩٨٦ يف القرار 

السابع عرش من جديد عىل دور الحركة يف مساعدة الالجئ�...، وأقر 

ذلك أيضا مجلس املنذوب� (٤٢) يف اجتÁعه املنعقد يف بودابيست 

عام ١٩٩١ (القرار التاسع) ويف برمنغهام عام ١٩٩٣ (القرار السابع). 

هذا  يف  الوطنية  الجمعيات  بها  تقوم  التي  األنشطة  ب�  من  كذلك 

املفقودين  عن  للبحث  املركزية  الوكالة  مع  تتعاون  انها  هو  الباب 

التابعة للجنة الدولية للصليب األحمر، بغية Ç شمل العائالت وتبادل 

األخبار العائلية .

ومÁ يجدر بنا اإلشارة إليه هنا هو أنه طبقا ملقتضيات اإلتفاق املربم 

عام ١٩٨٩ ب� اللجنة الدولية واإلتحاد، فإنه يتم توزيع املهام بصفة 

عامة ب� الطرف� عىل الشكل التايل:

تتوىل اللجنة الدولية إدارة العمليات يف الحاالت التي ينشب فيها   -

نزاع مسلح وعندما يستدعي االمر وجود مؤسسة محايدة ومستقلة 

عىل وجه التحديد.

يتوىل االتحاد يف حاالت السلم تنسيق عمليات اإلغاثة التي تقوم   -

بها الجمعيات الوطنية إثر وقوع كارثة خط�ة.

وخالصة القول من خالل ماتقدم هي أن املنظومة القانونية الدولية 

املعنية بحÁية الالجئ� تتشكل من ثالثة أحكام رئيسية وهي: 

أحكام خاصة بتعريف األشخاص الذين يعتربون الجئ�.  -

أحكام تب� حقوق والتزامات الالجئ� يف بالد اللجوء.  -

من  والربوتوكول  اإلتفاقيات  هذه  تطبيق  تهم  متفرقة  أحكام   -

الناحية اإلدارية، والدبلوماسية وما يتعلق بتعاون الدول مع املفوضية 

السامية لشؤون الالجئ� . 

لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو ما مدى نجاعة هذه الرتسانة 

القانونية يف توف� الحÁية الالزمة لالجئ�؟

 

.

_
= = =

_ =

.

[20]

[21]

[22]

[23]

[24][26]

[25]

[20]

[21]
[22]
[23]
[24]

[25]
[26]



۷۳



يواجه الالجئون والنازحون معاناة إنسانية يف رحلة اللجوء والنزوح املحفوفة باملخاطر، ويف املخيÁت يعيشون 

أوضاعاً سيئة، ويفتقرون ألبسط مقومات الحياة، ما يتطلب توف� الحÁية الالزمة لهم وتقديم املساعدات املنقذة 

 Áللحياة، بعد أن دفعتهم الرصاعات املسلحة يف بلدانهم للهروب إىل مالذ آمن ، وهم ينقسمون إىل قسم� أحده

Ðتلك القدرة املادية ويستطيع ايجار او تكوين بيت جديد يف بيئة جديدة بعيدا عن موطنه األصيل ور�ا ال يحتاج إىل مساعدة يف بعض األحيان، 

لكنه يظل الجئاً، والقسم االخر هم الذين خرجوا من ديارهم وال Ðلكون قوت يومهم ودا±ا ما يتجمعون يف أماكن يعتربونها آمنة بالنسبة لهم، 

وتتم رعايتهم عن طريق املنظÁت الدولية العاملة يف املجال اإلنساÑ وهم يعانون أقىس ظروف الحياة (الشكل ١ ) ، ومكان التجمع يسمى �خيم 

الالجئ� وهو عبارة عن مجموعة من الخيام يسكنون فيها أو عبارة عن حي سكني يشبه اي حي سكني عادي (الشكل٢) .

املجتمع يف مخيم الالجئ� :

يف هذه الدراسة سgكز عىل الالجئ� يف املخيÁت ألنهم يف حاجة للمساعدة أك� من غ�هم املتواجدين يف أماكن أخرى، إذ تجمع هذه املخيÁت 

فئات ضعيفة يعانون من شدة الفقر، عوائل ليست لديها القدرة عىل توف� احتياجاتهم االساسية وأهمها السكن الصحي.

وفق املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئ� أُجرب ٧٠٫٨ مليون شخص يف كافة أنحاء العاÇ عىل الفرار من ديارهم، ومن ب� هؤالء حوايل 

٢٥٫٩  مليون الجئ، وأك� من نصفهم دون سن الـ ١٨ عاماً، لذلك ال Ðكن تطبيق معاي� املجتمع العادي املحتوي عىل كل الفئات املنوعة من 

الناس عىل مجتمع مخيم الالجئ�،  وملساعدتهم ال بد من تعريفهم علمياً ليتسنى لنا وضع أساسيات املساعدة الالزمة لهم ليتمكنوا من تجاوز 

املحن والصعوبات التي هم يعانون منها .

مجتمع املخيم هو مجتمع مستهلك ال ينتج لديه عجز كب� جدا يف كل مقومات الحياة األساسية، فيه أعىل معدالت الفقر وأعىل معدالت العاجزين 

وذوي اإلعاقة، وأقل معدالت التعليم، وبالتأكيد اعىل معدالت البطالة وانتشار االمراض. 
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تحديد مشاكل الالجئ� :

 إحدى املشكالت األساسية لالجئ� هي عدم توفر املدارس ودور التعليم، ووفق ــ صحيفة الغارديان ــ يقدر عدد األطفال الالجئ� الذين انقطعوا 

عن دراستهم بحوايل ٣٠٠ ألف طفل من مجموع مليون ونصف الجئ سوري يعيشون يف لبنان، و أن أقل من ٣ يف املائة من السوري� الذين ترتاوح 

أعÁرهم ب� ١٥ و١٨ سنة مسجلون يف املدارس الثانوية، وترجع مشكلة عدم توف� التعليم ألبناء الالجئ� لعدة أسباب منها اكتظاظ املدارس يف 

البلد املضيف لهم،  وعدم وجود أماكن شاغرة لطالب جدد مثل ما حدث يف لبنان و األردن، وأيضا اختالف اللغة وصعوبة االستمرار يف التعليم مثل 

ماحدث يف اليونان و دول رشق أوروبا وتركيا حيث يقدر عدد الالجئ� يف تركيا بـ ٣٫٥ مليون الجئ، ويف دول رشق أوروبا حوايل ٥٠٠ الف الجئ، 

وأهم سبب هو عدم وجود معيل للعائلة لسد رمقها، وذلك يضطر األطفال لرتك املدارس والبحث عن العمل .

 وهناك مشكلة اساسية تواجه كل مخيÁت الالجئ� حول العاÇ تتمثل يف عدم توفر فرص العمل لهم، وكÁ ذكرت وكالة األمم املتحدة إلغاثة 

وتشغيل الالجئ� الفلسطيني� ”األونروا“ أن نحو ٥٦ يف املئة من الالجئ� الفلسطيني� القادرين عىل العمل يعانون من البطالة بسبب حرمانهم 

من حق العمل إال يف مهن محددة، حيث ال يجدون فرص العمل متاحة أمامهم يف الخارج لتأم� قوت يومهم. 

 ويف الجمهورية اليمنية التي يعيش ٨٠ يف املائة من سكانها تحت خط الفقر يوجد حوايل ٣٫٢ مليون نازح داخيل.

 كÁ أن الصحة املجتمعية يف مخيÁت الالجئ� سيئة للغاية، حيث تنترش األمراض واألوبئة التي تعترب الهاجس األول لكل املنظÁت املهتمة �ساعدة 

الالجئ�، ولعل يرجع سبب تفيش هذه األمراض إىل عدم وجود أي بنية تحتية للرصف الصحي كÁ هو موضح يف (الشكل ٣ ) مخيم لالجئ� 

السوري� يف اليونان الذي انترش فيه وباء كورونا وتم وضعه تحت الحجر الصحي .

املصاب�  من  معدل  أعىل  الالجئ�  مخيÁت  يف  أن  سابقا  وكÁ رشحنا 

باألمراض املزمنة كالسكري والقلب، ويوجد فيها عدد كب� من املعاق� 

وذوي االحتياجات الخاصة، كÁ أن هروب معظم الالجئ� بشكل عاجل 

جعل معظمهم ال Ðلكون أي سجالت طبية ملتابعة حاالتهم الصحية، 

األمر الذي فاقم مشكالتهم، كÁ يالحظ أن أك� من ٢٠ مليون الجيء 

الذين ال Ðلكون سجالت طبية يف مجال  العاÇ هم من االطفال  حول 

التطعيÁت، ما ينذر بكارثة صحية لهم.

 ومن أنواع املعاناة يف املخيÁت صعوبة توصيل أي نوع من املساعدات 

وجود  ظل  يف  وصعبة  مكلفة  مهمة  هذه  تعترب  إذ  فيها،  للساكن� 

يتعرض  حيث  املساعدات،  هذه  وترسق  تنهب  مجرمة  عصابات 

العاملون يف تقديم اإلغاثة لالختطاف وإجبارهم عىل دفع مبالغ مادية 

يف سبيل إطالق رساحهم.
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 بعد أن قدمنا رشحاً عن شكل املجتمع املتكون يف مخيم الالجئ� 

عىل  تركز  حلوالً  نقدم  تواجههم،  التي  واملشكالت  والصعوبات 

يف  ومساعدتهم  الالجئ�  معاناة  تخفيف  يف  التكنولوجيا  استخدام 

من  الشأن  االستفادة يف هذا  تعرتضهم، وÐكن  أي صعاب  مواجهة 

ألف   ١٨ حوايل  تضم  التي   (Techfugees) "تيكفيوجيز"  منظمة 

،Çمبتكر يف جميع أنحاء العا

 -(Paper Airplanes) أما منظمة بايرب آربلينز

ـ تعتمد عىل تكنولوجيا مؤËرات الفيديو،  ــ وهي منظمة غ� ربحيةـ 

لتوف� دروس مجانية يف مجاالت اللغة واملهارات الشخصية لألطفال 

 Áل أفريقيا، كÁاملتأثرين بالنزاعات املسلحة يف الرشق األوسط وش

أنها تعطي نتائج رائعة يف توف� املعلومة لبعض الشباب يف مخيÁت 

الالجئ�.

عليها  يعمل   (٦ (الشكل   ,-(SchoolX) أكس  منصة سكول  ان   Áك

والالجئون  الجامعات  طالب  ذلك  يف  �ا  متطوعون،  معلمون 

اآلخرون،  املحليون  واملتطوعون  املتقاعدون  واملعلمون  املتعلمون 

بهدف توف� التعليم للطالب الالجئ�، ويف هذه املنصة قاعدة بيانات 

والقرب  ومهاراتهم  احتياجاتهم  عىل  بناًء  والطالب  املعلم�  لربط 

الجغرايف من أجل تنظيم دروس لهم يف األماكن التي يعيشون فيها.

أبناء  تعليم  ألزمة  الحلول  أهم  من  بعد  عن  التعليم  أن  صحيح   

يتمكنون من  أجهزة ذكية وال  أن معظمهم ال Ðلكون  إال  الالجئ�، 

الوصول إىل شبكات اإلنرتنت، وإذا ما تم توف� اجهزة تابلت ذكية 

لعوائل الالجئ� فإنها غالباً ما تضطر لبيعها لتأم� ما تقتات به، كونها 

مكلف  الحل  من  النوع  هذا  أن   Áك صعباً،  معيشياً  وضعاً  تواجه 

للغاية، كÁ أنه يصعب أن تفرض عىل الطفل الالجئ االلتزام �تابعة 

العملية التعليمية، لذلك يظل الحل األفضل واألقل تكلفة الستخدام 

�ركز  شبيه  مركز  انشاء  هو  لالجئ�  التعليم  توف�  يف  التكنولوجيا 

البحر  عىل  يطل  صغ�  درايس  فصل  عن  عبارة  هو  “بوردرلس”و 

األبيض املتوسط يف ب�وت، يتعلم فيه شبان من الالجئ� السوري� 

ان التقدم التقني حول العاÇ وخاصة يف مجال التعليم عن بعد جعل 

مسألة الحصول عليه أسهل وأرخص من قبل، حيث تم تجريب ذلك 

أنتورا والحروف  لعبة  املثال ساعدت  يف عدة مخيÁت فعىل سبيل 

(Antura and the Letters)- أطفال الالجئ� السوري� عىل تعلم 

وتعزيز  معنوياتهم  رفع  إىل  وتهدف   ،(٥ (الشكل  بالعربية  القراءة 

صحتهم النفسية. ويعمل هذا التطبيق عىل الهواتف الذكية القدÐة 

وال يستوجب اتصاال باإلنرتنت.
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الرياضيات عىل أجهزة كومبيوتر محمولة كخطوة أوىل نحو التعليم 

الرسمي حيث تقول لينا عطار العجمي، املؤسسة املشاركة يف هذا 

املركز وهي من دمشق: (الشكل ٧)،“ما نفعله هو أن نأ7 بهم إىل 

هنا وEنحهم التعليم األسايس ليتمكنوا من اللحاق �ستويات التعليم 

املناسبة لهم، وإرسالهم يف نهاية املطاف إىل املدارس الرسمية”.

 بالطبع هذا النوع من املراكز التعليمية يحتاج اىل معلم� وإرشاف 

الطاقم  لتوظيف  عالية  ميزانية  ايل  نحتاج  ذلك  ولتوف�  وإدارة 

املعضالت  هذه  حل  وÐكن  وصولهم،  وتأم�  والرتبوي  التعليمي 

هيو  فعل   Áك التكنولوجيا  استغالل  عرب  العالية  التكلفة  وتفادي 

وفكرة  فرانسيسكو  سان  من   ،ReBootKamp مؤسس  بوسيل، 

األوسط  الرشق  ب�  للمواهب  وصل  خط  بناء  يف  تتمثل  مرشوعه 

الرتميز  طريقة  الالجئ�  تعليم  خالل  من  السليكون  ووادي 

(Coding)، وعىل الرغم من أن هذا الهدف يبدو بعيد املنال، لكن 

تبًعا لبوسيل، الذي يتشارك مع شخص من أصل سوري يف رشكته، فإنه 

"من املمكن جًدا" تعليم الالجئ� الرتميز خالل فرتة ال تتجاوز الـ١٢ 

بأسبوع  ما سمي  االردن  يف  أُقيم  وقد   ،(٩ (الشكل  أسبوع،   ١٦ إىل 

االف   ١٠ حوايل  منها  استفاد  التي  و  الرشكة  هذه  برعاية  الربمجة 

األوسط  بلدان رشق  مختلف  من  الربمجة  يتعلمون  الجيء كطالب 

وتم ذلك بالتعليم عن بعد .

 كÁ توجد عدة مبادرات Ëت وأثبتت نجاحها مثل "الشبكة الفورية 

املدعومة" من فودافون، والتي تستخدم اإلنرتنت الستكÁل التعليم 

حدود  بال  العايل  "التعليم  أيضاً  تشمل   Áك الدراسية،  الفصول  يف 

لالجئ�” (BHER)، والذي يسهل التعليم الجامعي عن بعد من قبل 

الالجئ� من خالل الرشاكات مع الجامعات.

لتوف�  الذكية  الهواتف  عىل  املوجودة  التطبيقات  استغالل  ويتم   

التعليم لالجئ�، حيث يقول أالن مويكا، مسؤول التعليم يف املفوضية 

مع  بتواصلون  داداب  يف  معلم   ٨٠٠ أن  كينيا  يف  داداب  مخيم  يف 

طالبهم من خالل مجموعات واتساب يستفيد منها أك� من ٦٤ ألف 

طالب، وتأمل املفوضية السامية لشؤون الالجئ� ورشكاؤها يف اتساع 

رقعة هذا املرشوع.

باالعتÁد عىل نتائج هذه التجربة الناجحة يف إعطاء دروس أساسية 

يف اإلملام بالقراءة والكتابة والحساب والرياضيات ألك� من ١٥٠ طفالً 

سورياً، نش� إىل أنه Ðكن انشاء مراكز تعليمية يف مخيÁت الالجئ�، 

وهذا يتطلب تأم� مبنى، معلم�، وارشاف وإدارة، وبالطبع يصعب 

لسكن  مبان  تشييد  فاألوىل  عالية،  ستكون  التكلفة  ألن  مبنى  بناء 

وكنتورات  حاويات  شكل  عىل  املركز  يكون  ان  فاألفضل  الالجئ�، 

الحتواء الطلبة واملعلم�، حيث أنه مع التقدم التكنولوجي تم إنشاء 

حاويات ذكية مقاومة للظروف املناخية مثل تلك التي ابتكرها رجل 

سيسكو  رشكة  مع  فبالتعاون  نايدهاردت،  هارالد   Ñاألملا األعÁل 

لألجهزة وخدمات الرتجمة، استطاعت رشكته تطوير وسيلة لتحويل 

طريق  عن  ربطها  ٨)ويتم  (الشكل  ذكية  حاويات  إىل  الحاويات 

الفيديو �رتجم� فوري� يعملون عىل ترجمة أك� من ٥٠ لغة، وقد 

استغرق األمر منه ستة أسابيع ,هذه الطريقة ناجحة يف االستخدام 

الطبي أيضا .

۷۷



 وهذا يوكد أنه ال حاجة لوجود معلم� يف املراكز التعليمية بل Ðكن 

االستفادة من خربة معلم جيد لتعليم أبناء الالجئ� عن بعد يف عدة 

دول وعدة مخيÁت.

العمالقة  املعلومات  تكنولوجيا  رشكة  أعلنت  جهتها  من   

مايكروسوفت أنها سوف تستثمر مبلغ مليوÑ دوالر أم�U يف رشاكة 

مع املفوضية لتطوير Eوذج جديد للتدريب عىل محو األمية الرقمية 

وتطوير املهارات يف هذا املجال عىل مدى ثالثة أعوام. وسرتكز هذه 

مخيم  يف  السوق  نحو  املوجهة  التدريب  فرص  تعزيز  عىل  الرشاكة 

كاكوما لالجئ� يف كينيا، حيث تهدف إىل Ëك� ٢٥ ألف شاب من 

الالجئ� واملجتمع املستضيف لالستفادة منها بحلول عام ٢٠٢١. 

 ساعد التقدم التقني يف توف� الرعاية الصحية بشكل أسهل مÁ كان 

سابقاً، من خالل استخدام التقنية يف حفظ السجالت الصحية لالجئ� 

املرىض وأرشفتها، حيث أن معظمهم كانوا ال Ðلكون سجالت صحية، 

ولكن عىل مدى عام ونصف Ëكن مرشوع صحي جديد من إنشاء 

سجالت إلكرتونية ألك� من ١٠ آالف الجيء سوري يف لبنان، تتضمن 

بيانات عن صحة الالجئ� وتاريخهم املريض، �ا Ðكن أن يساعدهم 

الحقاً عىل الحصول عىل خدمات طبية جيدة.

الصحة  ملعهد  ويتبع  ”سجيل“  اسم  يحمل  الذي  املرشوع  هذا    

جميع  أرشفة  إىل  يهدف  ب�وت،  يف  األم�كية  الجامعة  يف  العاملية 

املعلومات الطبية املتعلقة بالالجئ� إلكرتونياً بشكل آمن، قالت نور 

إعادة  إىل  الالجئ�  من  الكث�  ”يضطر  الربنامج،  منسقة  األرناؤوط، 

لعدم  فقط  رضورية  غ�  مالية  أعباء  وتكبد  طبية  اختبارات  إجراء 

حملهم لسجالتهم الطبية. ويأ7 املرشوع الجديد ليحفظ السجالت 

خالل  الصحية  الخدمات  إىل  الوصول  ويعزز  والوقت  املال  ويوفر 

رحلة اللجوء.“

 تطبيق دكتور أكس (Doctor-X)- الذي Ëت تجربته يف مخيÁت 

إليه  يرجع  الجئ،  لكل   Ñإلكرتو طبي  سجل  �ثابة  يعترب   باألردن 

عىل  عليه  القا±ون  ويعمل  الالجئ�.  أحد  عالج  حالة  يف  الطبيب 

عىل  األطباء  إطالع  لتسهيل  لغات  إىل خمس  السجالت  كل  ترجمة 

الوضع الصحي ألي الجئ يف حال انتقاله من بلد إىل آخر.

 اما فيÁ يخص الرصف الصحي فقد تم تجريب نظام تقني متطور 

الزعرتي  مخيم  يف  الصحي  الرصف  مياه  من  التخلص  مشكلة  لحل 

لالجئ� يف األردن، وقد أثبت نجاحه ويعتمد عىل نظام إلكرتوÑ مع 

منظومة بيانات جغرافية تعطي إنذاراً للمركز يف حالة امتالء خزان 

مياه  من  للتخلص  سيارة  ارسال  يتم  الفور  وعىل  الصحي،  الرصف 

الخزان.

أما بالنسبة إلنشاء مركز صحي فنحتاج ايل مبنى وطاقم طبي وأدوات 

 Áت تجربة الحاويات الذكية ـ كË طبية، ولتفادي تكلفة كل ذلك

ذكرنا سابقا ــ يف أوروبا، والنموذج األول من هذه الحاويات جاهز 

للعمل به يف هامبورغ، والطلب عليه كب� هناك من أجل استخدامه 

يف مساعدة الالجئ�، ويش� نايدهاردت إىل أن مركزه "أك� إنسانية 

بالنسبة لالجئ� وأك� كفاءة بالنسبة لألطباء" وهدفه هو وضع ١٠٠ 

حاوية عىل طول الطريق جنوبًا إىل ليسبوس يف اليونان ويف األماكن 

األخرى حيث توجد املخيÁت، وتتوفر فيه خاصية الرتجمة لتمك� 

الالجئ� عن بعد بواسطة أطباء ذوي كفاءة عالية يف  الكشف عن 

هذا املجال التقني الصحي.

املتطوع�  بعض  املعنوي سجل  والدعم  النفسية  الصحة  ويف مجال 

والقصص  الخيالية  القصص  يقرأون  وهم  ألنفسهم  فيديو  مقاطع 

لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  للمفوضية  ويقدمونها  األخرى 

الالجئ�. وبعد مراجعتها، تحيل املفوضية القصص إىل موظفي مراكز 

االستقبال، والتي تؤوي مؤقتاً اآلباء واألطفال من طالبي اللجوء.
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املعتِمدة  للرشكات  التوضيحيّة  الصور  تعليقات   Taqadam ن  تُحسِّ

وبناء  أنها   Áك البرصي،  االصطناعي  الذكاء  باستخدام  البيانات  عىل 

دة  م تعليقات توضيحيّة للصور عاليّة الجودة ومحدَّ عىل الطلب تُقدِّ

رأسيbا. مع واجهة برمجة التطبيقات والهندسة السحابية، فإّن برنامج 

طة وآمنة لبناء قاعدة بيانات للصور  TaQadam يضمن طريقة ُمبسَّ

عاليّة الِدقة، مع تبسيط عمليّة االستعانة �صادر الرؤى اإلنسانيّة من 

بة تستخدم مواهب األشخاص الالجئ� املترضرين  ِفرَق متفانية وُمدرَّ

من النزاعات املسلحة.

العمل  فرص  تتبع  عىل   (Ra�qi) رفيقي  املوقع  يعمل  جانبه  من   

املتاحة لالجئ�. عقب ذلك، ويحلّل البيانات الشخصية لهم للتعرف 

عىل مالءمتهم لهذه الوظائف وفق ملفاتهم الشخصية، ما يساعدهم 

يف تحس� أوضاعهم املعيشية.

(Human in the loop) هي مؤسسة اجتÁعية تسعى من خالل 

حتى  الالجئ�  وتدريب  توظيف  إىل  الهاتف  تطبيقات  استخدام 

املرتبطة  الوصفية  البيانات  مجال  يف  خدمات  تقديم  لهم  يتسنى 

�وقع ما أو بيانات مختلفة لصالح الرشكات املعنية.

األنشطة  من  ملجموعة  العام  املصطلح  هو  العائلية  الروابط  إعادة 

البعض  بعضهم  عن  األرسة  أفراد  انفصال  من  للحد  تهدف  التي 

األشخاص  عىل  والحفاظ  العائالت  ب�  االتصال  وإعادة  واختفائهم 

الذين هم يف عداد املفقودين والكشف عن مص�هم.

أماكن  ومعرفة  تتبعهم  يف  للمساعدة  التكنولوجيا  استخدام  Ðكن 

تواجدهم، حيث ان قاعدة البيانات واملنظومات تساعد عىل تسهيل 

يف  االحمر  الصليب  تجربة  إىل  هنا  ونش�  الشمل،  وإعادة  البحث 

التي  للعائالت  كب�ة  بيانات  قاعدة  عمل  انه  حيث  الشمل  اعادة 

تبحث عن أحباها وجعل كل املنظÁت املهتمة بهذا الشأن مهمتها 

اسهل.

يف هذا املجال يظهر التفوق البارز للهالل االحمر السعودي واعتÁده 

يب�   Áك  (١٢ (الشكل  العائلية  الروابط  إعادة  رائدة يف  اسرتاتيجية 

الجدول يف عام ٢٠١٨  .

الذين  املتطوعون  سجل  مارس،  شهر  يف  املرشوع  هذا  بدء  ومنذ   

ترتاوح أعÁرهم ب� خمسة إىل ٨٧ عاماً أك� من ١٠٠ قصة، فيÁ قام 

بعض  تضم�  مع  أيضاً،  الفيديو  مقاطع  ومشاركة  بتسجيل  البعض 

الحيل السحرية وتعليم األوريغامي والغناء والتمثيل كمهرج�.

تجربة  أن  التقني، حيث  التعليم  العمل �جال  توف� فرص  يرتبط   

اسبوع برمجة وفر فرص وظيفية يف االقتصاد الرقمي ألك� من عرشة 

آالف الجئ وشاب من منطقة الرشق األوسط وفًقا لتقرير صادر عن 

رشكة IDC لألبحاث. 

يف ٢٠١٩، تعاونت كل من Techfugees و Taqadam كفريق واحد 

معا  وتسعيان   .Çالعا أنحاء  كّل  من  ومتنوع�  جدد  عمالء  لكسب 

الالجئ�  من  أكرب  عدد  تزويد  وهو  املشرتَك   Áهدفه لتحقيق 

رين بوظائف عن بعد (الشكل ١١) . واملُهجَّ

إج«يل عدد الرسائل 

(٥٠٠) رسالة.
بلغ عدد املكاملات املرئية 

والهاتفية والزيارات مع املعتقل¢ 

وأرسهم يف غوانتنامو (٨١) 

مكاملة مرئية وهاتفية يف عدد 

من مدن اململكة.
تم إرسال عدد (٣) طلب بحث 

عن املفقودين إىل اللجنة الدولية 

ك« تم استقبال عدد (٥) طلبات 

للبحث عنهم داخل اململكة.

تنفيذ املكاملات املرئية مع 

املعتقل¢ يف غوانتنامو

إحصائية لطلب البحث عن 

املفقودين

إحصائية الرسائل املرسلة عرب 

برنامج إعادة الروابط األرسية
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ساهم التقدم التقني يف املجاالت البنكية يف تسهيل تحويل اي 

وتعد   ،Çالعا عرب  تكنولوجية  تطبيقات  طريق  عن  مايل  مبلغ 

من  أكرب  التقنية  عرب  املفوضية  تقدمها  التي  النقدية  املساعدة 

املساعدات العينية التقليدية، يف جمهورية الكونغو الدÐقراطية 

عام  يف  نقدية  مساعدة  كونغويل  نازح  ألف   ٦٠ من  أك�  تلقى 

مهّجر  مليون   ٢٠ حوايل  تلقى   ،Çالعا أنحاء  جميع  ويف   .٢٠١٩

قرسياً يف أك� من ١٠٠ دولة ما يفوق ٢٫٤ مليار دوالر أمريL يف 

السنوات الثالث ب� عامي ٢٠١٦ و ٢٠١٩.

  وÐكن حالياً ارسال مساعدة نقدية مبارشة لالجئ�، وعىل سبيل 

يف  قريتها  مغادرة  عىل  ابنها  مع  سولونيتا  أُجربت  عندما  املثال 

رشق جمهورية الكونغو الدÐقراطية عندما هاجمها مسلحون ، 

وأصبحت تعيش يف بلدة بيني، وصلتها رسالة نصية مؤخراً تفيد 

بأنه تم تحويل ٧٥ دوالراً أمريكياً كمساعدة نقدية لتتوجه إىل 

هذا  لها  ويتيح   (١٣ (الشكل  منها.  جزء  لسحب  مرصف  أقرب 

املبلغ رشاء أك� ما تحتاجه لنفسها وابنها كاكول، البالغ من العمر 

٣٠ عاماً.

دخلت التكنولوجيا واألدوات الرقمية يف مجال التربعات وتقديم 

العون عرب خدمة أطلقتها رشكة غوغل يف العام ٢٠١٥ من أجل 

يف  الالجئ�  تدعم  التي  واألموال  العاجلة  املساعدات  إيصال 

 .Çالعا

� Shareأطلقه برنامج األغذية العاملي e Meal  وهناك تطبيق 

يستطيع  الالجئ�.  السوري�  األطفال  إطعام  يف  للمساعدة 

مع  طعام  وجبة  تناوله  أثناء  سنتاً  بـ٥٠  التربع  عرب  املستخدم 

األصدقاء أو العائلة توف� التغذية الرضورية لطفل ليوم واحد.

وضع  يف   GIS الجغرافية  املعلومات  نظم  استخدام  تم   Áك  

املتحدة  األمم  وتستخدم  الالجئ�،  تواجد  أماكن  تحّدد  خرائط 

الجغرافية  املعلومات  نظام  وبيانات  الصناعية  األقÁر  صور 

عليها  ينصب  التي  للمناطق  تفصيلية  خرائط  لرسم   (GIS)

االهتÁم. وقد لعبت الخرائط - مثل تلك املستخدمة ملساعدة 

كاألعاص�  الطبيعية  للكوارث  االستجابة  عىل  الوكاالت 

والفيضانات - دوراً أساسياً يف Ëك� وكاالت املعونة من معرفة 

جيوب الرصاع وحركات السكان داخل سوريا. وتب� صور األقÁر 

الصناعية النازح� الذين استقروا بالقرب من الحدود الرتكية.

وكانت صور األقÁر الصناعية مفيدة للغاية يف تخطيط مخيÁت 

حيث  األطراف،  املرتامي   Ñاألرد الزعرتي  مخيم  ففي  الالجئ�. 

يف  كب�ة  أهمية  الخرائط  لهذه  كانت  الجئ  الف   ١٢٠ يعيش 

مساعدة املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئ� عىل 

إدارة تطور املخيم وسكانه، وباستخدام تلك الصور، Ðكن لعÁل 

إقامتها وحساب  تتم  التي  الجديدة  الخيام  اإلغاثة معرفة عدد 

مساحة األرض التي ال تزال متاحة.
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 أما يف لبنان، حيث تم تسجيل أك� من ٧٠٠ الف الجئ سوري 

استخدمت  فقد  لهم،  رسمية  مخيÁت  وجود  دون  من  ولكن 

برنامج  مثل  اإلنرتنت،  عىل  الخرائط  رسم  أدوات  املفوضية 

الرسمية  غ�  املستوطنات  لتتبع  االنرتنت"،  عىل   ArcGIS"

املكونة من الخيام.

 ويف وقت سابق من هذا العام، بدأ عÁل اإلغاثة يف إضافة كافة 

عند  بيانات  قاعدة  إىل  األردن  إىل  الوافدين  السوري�  الالجئ� 

وتجنب  السجالت  وكفاءة  دقة  تحس�  عن  وفضالً  التسجيل. 

لتقديم  الفرصة   Fاألحيا االستدالل  نظام  أتاح  االزدواجية، 

مدفوعات نقدية عن طريق نظام التعرف عىل الهوية من خالل 

القزحية، عىل غرار األسلوب املتبع يف أفالم هوليوود. وهذه هي 

لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  فيها  توزع  التي  األوىل  املرة 

الالجئ� النقود بهذه الطريقة.  

ومن خالل الرشاكة مع بنك القاهرة يف عÁّن، يستطيع الالجئون 

املؤهلون لتلقي مساعدات نقدية من املفوضية سحب األموال 

من  وبدالً  األردن.  يف  موقع   ١٠٠ من  أك�  من  لهم  املخصصة 

 Fإجراء مسح ضو ببساطة  يتم  اآليل،  السحب  بطاقة  استخدام 

ألعينهم عند أجهزة الرصاف اآليل.

يف  باملفوضية،  امليداني�  املنسق�  كب�  شيمل،  فولكر  وقال   

ممتازة  وسيلة  "إنها  (إيرين):  اإلنسانية  األنباء  لشبكة  ترصيح 

لضÁن أن األشخاص الذين يقومون بسحب املال هم من ينبغي 

إىل  ويهدف  استهدايف  "إجراء  أنه  مضيفاً  عليه،"  يحصلوا  أن 

مكافحة الغش، كÁ أنها وسيلة جيدة للرصد يف مرحلة ما بعد 

النقود ونستطيع  أن نحدد مكان سحب  التوزيع ألننا نستطيع 

ربط هذه العملية بشخص مع�، وربط هذا الشخص �وقع ما".

برسم  املعونة  لوكاالت  التقنية  تسمح هذه  نفسه،  السياق  ويف 

خريطة ملواقع الالجئ� وتقييم املدة التي يستغرقونها الوصول 

التي  إىل الخدمات املرصفية. وكانت واحدة من أكرب املشكالت 

تواجه الالجئ� املحتاج� للمساعدة يف األردن هي تكلفة النقل.

الالجئ� األحياF يف  وتخطط املفوضية الستخدام نظام تسجيل 

مواقع عديدة يف جميع أنحاء املنطقة. فعىل سبيل املثال، سيتم 

تسجيل  أثناء  األصابع  وبصÁت  الع�  بصمة  تطبيق  يف  البدء 

الالجئ� يف العراق يف مطلع العام املقبل.

جمعية  مع  باالشرتاك  العاملي،  األغذية  برنامج  يتوىل  تركيا،  يف   

الهالل األحمر الرتU، إدارة نظام قسائم الغذاء اإللكرتونية. ووفقاً 

إليها  يُضاف  بطاقات  عىل  الالجئون  يحصل  الربنامج،  لهذا 

املواد  لرشاء  استخدامها  من  يتمكنوا  حتى  شهر  كل  "ائتÁن" 

الغذائية من املتاجر املحلية.

وال يعطي ذلك الالجئ� فرصة اختيار ما يريدون رشاءه فحسب، 

بل ويرفع عن كاهل برنامج األغذية العاملي عبء إدارة التوزيع 

الجÁعي للمواد الغذائية. عالوة عىل ذلك، فإن الربنامج يقيض 

السوداء،  السوق  املجانية يف  الغذائية  املواد  بيع  عىل محاوالت 

كÁ أنه أك� أمناً من توزيع العملة الصعبة.

وتتم إضافة ٨٠ ل�ة تركية (٤٥ دوالراً) للشخص الواحد يف الشهر 

متاجر  يف  الستخدامها  اإللكرتونية  الغذاء  بطاقة  إىل  الواحد 

مختارة من قبل برنامج األغذية العاملي وجمعية الهالل األحمر 

الرتU والحكومة. وÐكن استخدام هذه البطاقات لرشاء أي مواد 

والحلويات  والشوكوالته  والسجائر  الكحول  عدا  ما  غذائية 

والبسكويت واآليس كريم واملرشوبات الغازية.

 ومنذ أغسطس ٢٠١٢، أتاح هذا الربنامج ما يعادل ٧٣ مليون 

وجبة طعام لحوايل ١١٧ ألف الجئ سوري.
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واملوظف�  املوردين  ب�  التوافق  االفرتايض  املعرض  يعزز 

منصة  يخلق   Áم واملبتكرين،  والباحث�  واملنتدب�  العمومي� 

مثالية لتقديم وإيجاد حلول ملواجهة التحديات الحرضية.

وهو يسهل و يجيل جميع العواقب وخاصة املكانية فمثال Ðكن 

أن يستفيد شخص من رشق أسيا من املعرض االفرتايض يف رشاء 

منتج انتجه شخص يف افريقيا .

ويساعد املعرض االفرتايض الالجئ� بشكل كب� لعرض منتجاتهم 

لتفيش  الزبائن، ومواكبة  والبحث عن  السفر  تكيد مشقة  دون 

أليس مغبغب يف األرشفية معرض  جائحة كورونا أطلق غال�ي 

والحرمان)   العوز  عبء  لبنان...  يف  الالجئ�  (مخيÁت  افرتايض 

يف  و٢٠١٩   ٢٠١٢ عامي  ب�  التُقطت  صور  مجموعة  ويعرض 

ب�وت)  (قرب  الرباجنة  برج  يف  الفلسطيني�  الالجئ�  مخيÁت 

ونهر البارد (قرب طرابلس) ويف مخيÁت النازح� السوري� يف 

واملشاهد  الطبيعية  املناظر  خالل  من   (١٤ (الشكل  البقاع 

عىل  تطغى  التي  الرئيسة  املواضيع  املعرض  وجسد  الداخلية، 

الالجئ�  حياة  إىل  األماكن  هندسة  من  املخيÁّت،  يف  الحياة 

اليوميّة، ومن هويّة السّكان إىل املستقبل الغامض املبهم. فتعمد 

قساطيل إىل كشف النقاب عن واقع َحْجر من نوع آخر، إذ ال 

موعد لنهايته.

من هذه التجربة Ðكننا اقامة املعارض االفرتاضية يف كل املجاالت 

عىل  الحصول  و  منتجاتهم  عرض  يف  الالجئ�  جميع  ملساعدة 

وهكذا  منه،  يستفيدون  إنتاجي  عمل  لهم  ويصبح  مشرتين، 

Ðكننا الربط ب� املنتج و املستهلك.

 أطلقت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئ� برنامجاً جديداً 

 SIM) نح الالجئ� السوري� رشائح الهواتف النقالةÐ يف األردن

رسائل  تلقي  من خاللها  وÐكن  لهم  املصممة خصيصاً   (cards

اإلعالم الجÁعية. وتحتوي كل رشيحة عىل قا±ة محملة مسبقاً 

لتوف� املعلومات األساسية وتفاصيل االتصال �قدمي الخدمات.

 كÁ سيتم تزويد الرشائح �يزات خاصة بحاالت الطوارئ بحيث 

خط  إىل  مجانية  مكاملات  إجراء  من  أيضاً  الالجئون  يتمكن 

 ٧٠٠ حوايل  حالياً  يتلقى  والذي  للمفوضية،  التابع  املعلومات 

مكاملة يومياً .وتقول املفوضية يف هذا الصدد أنها تتوقع تسليم 

فرق  وتتجه  املقبلة،  األشهر  يف  لالجئ�  رشيحة  ألف   ١٢٠

املفوضية التي تعمل يف األردن مع الالجئ� يف املناطق الحرضية 

إىل جمع البيانات باستخدام الكمبيوتر اللوحي يف محاولة لرتشيد 

متزايد  نحو  عىل  املحمولة  األجهزة  وتستخدم  الورقية.  األعÁل 

اآلن عند إجراء زيارات منزلية، وتقييم مدى الضعف، والرصد يف 

مرحلة ما بعد التوزيع، فضالً عن اإلرشاد الفردي.

ونظراً للطبيعة الرسية للمعلومات التي تجمعها هذه املنظمة، 

اندرويد خاص  تطبيق  بتصميم  املفوضية يف عÁّن  قام موظفو 

التسجيل  بيانات  استضافة  إىل  الحاجة  عدم  لضÁن  بهم 

واملساعدة خارج البنية التحتية اآلمنة الخاصة باملفوضية.
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ــ إطالق منظومة متكاملة يف املفوضية السامية لشؤون الالجئ� 

وربطها مع ذاكرة سحابية بحيث يعطى لكل الجئ رقم تعريفي 

ومهني  طبي  سحل  ووضع  الالجئ�  جميع  حرص  بهف  خاص 

وتعليمي ورصد كل املعلومات املتوفرة عنهم، ومن خالل هذا 

الرقم التعريفي Ðكن ألي جهة رسمية او غ� رسمية أن تتعرف 

عىل الالجئ واملعلومات الخاصة به، ومن خالل هذا الرقم Ðكن 

أن تتعاون الجامعات واملعاهد مع الالجئ وتساعده يف الحصول 

يكون  له  تفتح حساب  أن  للبنوك  املجاÑ، وÐكن  التعليم  عىل 

معرفاً بشكل رسمي وتصل إىل املساعدات مبارشة. 

والخدمات  العينية  باألشياء  للمتربع�  أخرى  منظومة  إطالق  ــ 

لتعليم  يومياً  بساعة  كفوء  معلم  يتربع  أن  مثالً  املالية،  غ� 

هذه  ربط  وÐكن  الرسمية،  اللغات  إحدى  بعد  عن  الالجئ� 

ومصانع  صحية  وأخرى  تعليمية  مراكز  إنشاء  بعد  الخدمات 

الغذاء واملالبس عن طريق الحاويات الذكية.

ــ تعزيز التعاون ب� الالجئ واألسواق مثل سوق أمازون، إلتاحة 

الفرصة له لعرض أي سلع أو خدمات للبيع عرب اإلنرتنت، وذلك 

تحفيز  Ðكن  وبذلك  به،  الخاصة  التعريفي  الرقم  خالل  من 

املشرتين لالستفادة من السلع والخدمات التي يعرضها الالجئ، 

ويف نفس الوقت مساعدته برشائها منه. 

ــ افتتاح فصول افرتاضية لتعليم أبناء الالجئ� يف املخيÁت.

ــ التشجيع عىل املنافسة ب� الرشكات الصغ�ة والكب�ة يف تقديم 

حلول ذكية لتأم� الخدمات التعليمية والصحية لالجئ�.

العمل  لخدمة  التقنية  االبداعية  الحلول  من  املزيد  إطالق  ــ 

اإلنساÑ يف مخيÁت اللجوء.

ــ استخدام التقنية الحديثة يف تسهيل الوصول إىل أكرب رشيحة 

لرصد  املآيس  من  ترضراً  األك�  والفئات  والنازح�  الالجئ�  من 

معاناتهم واحتياجاتهم بهدف تأمينها بأرسع ما Ðكن.

الطبية  االستشارية  الخدمات  لتقديم  صحية  منصة  إطالق  ــ 

لالجئ� آلياً من عىل البعد. 

www.who.int
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هنا

بقلم د. عبدهللا الھزاع
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البرشي،  التاريخ  عمق  يف  الضاربة  اللجوء  مسألة  قدم  مع 

حيث يغادر اإلنسان موطنه األصيل الذي ولد ونشأ فيه إىل 

تزايد  ومع  ومعيشة.  أمنا  أفضل  حياة  عن  بحثا  آخر  مكان 

وصدور   , للدول  الجغرافية  الحدود  وتكون  البرشي  النمو 

النطاق  إنسان  لكل  تحدد  التي  والهجرة  الجنسية  قوان� 

التجوال بداخله بحرية تامة, بصفة  الجغرايف الذي يحق له 

مواطنته وإنت±ئه لتلك الدولة محددة املعاÎ املتعارف عليها 

التوثيق بصورة أكÌ , فتحولت الحدود العرفية  , إىل أن تم 

للدول إىل حدود معتمدة باعرتاف دويل موثق مع نشأة األمم 

املتحدة التي تشكل لها أول تكوين أممي عام ١٩١٩ تحت 

األمم  مسمى  أخذت  ثم   , املتحدة  األمم  عصبة  مسمى 

لحدود  العاملي  اإلرشيف  تحوي  التي   ١٩٤٥ عام  املتحدة 

الدول عىل خارطة الكرة األرضية . ومن هنا أصبح مصطلح 

اللجوء أكÌ تعريفا ودقة, ح� كان أمره يختلط مع مصطلح 

الهجرة ومصطلح النزوح . ومرشوعية الهجرة وردت يف القرآن 

الكريم ألسباب إنسانية عديدة, يقول الحق سبحانه وتعاىل 

"إن الذين توفّاهم املالئكة ظاملي أنفسهم, قالوا فيَم كنتم , 

الله  أرض  تكن   Îأ قالوا   , أألرض  يف  مستضعف�  كنا  قالوا 

واسعة فتهاجروا فيها" ألنساء ٩٧ , ويف حالة إنسانية أخرى 

قال الحق سبحانه "يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم املؤمنات 

مهاجرات فامتحنوهن, ألله أعلم بإ¿انهن .... أآلية " , ويقول 

الله سبحانه مخاطبا نبيه محمد صىل الله عليه وسلم مبينا 

له املعاملة اإلنسانية ملن أ# إليه فارا من وضع يهدد حياته 

, فأجره حتى يسمع كالم  "وإن أحد من املرشك� إستجارك 

الله , ثم أبلغه مأمنه, ذلك بأنهم قوم ال يعلمون " التوبة آية 

٦ . ومن سياق تلك االيات الكر¿ة يفهم بأن الهجرة والتي 

يضطر  والذي  اللجوء  مصطلح  إىل  اآلن  منها  جزء  تحول 

بأن له ضوابط عىل املستقبل   , إليه ألسباب قهرية  اإلنسان 

اهمها  ومن   , اللجوء  حق  ليمنحه  منها  يتأكد  أن  لالجيء 

معرفة الدوافع الحقيقية لطالب اللجوء , إن كان فارا بنفسه 

طلبا لألمان واملعيشة األفضل , أو قد يكون مجندا ألهداف 

, وهذا ما  إليه  الذي لجأ  املكان  اخرى تهدد أمن وإستقرار 

دولية  إتفاقيات  به  وصدرت  اللجوء  بقوان�  الحقا  عرف 

األمم  يف  املتعاقدة  األعضاء  الدول  غالبية  عليها  صادقت 

املتحدة .

اللجوء قضية القرن ٢١ 
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ذكر  فقد   , اللجوء  ظاهرة  أقدمية  عن  بدء  ذي  وعودا عىل 

 les Réfugiés. Parias" " السيد / ميشال ربوبورت يف كتابه

البرشي  التاريخ  الالجئ� يف  أول  بأن   ١٩٩٨ ""ou citoyens

هم أوالد أرض كنعان الذين دفعت بهم املجاعة للجوء إىل 

أرض مرص,ومع تكرر الحروب والنزاعات املسلحة وما أفرزته 

من مآيس إنسانية تسببت يف فرار العديد من الناس إىل خارج 

أوطانهم بحثا عن الحياة اآلمنة , ولعله من نافلة القول بأن 

Êالي�  دفعت  التي  الحديث  العرص  يف  الحروب  أشد  من 

األوىل  العامليت�  الحرب�  أوطانهم ه±  الفرار من  إىل  البرش 

اإلرسائييل  اإلحتالل  أعقبها  واللتان   ‘١٩٤٥ والثانية   ,  ١٩١٤

ألرض فلسط� عام ١٩٤٨ . تلك الحروب الطاحنة أفضت إىل 

األرضية,   الكرة  من  واسعة  رقعة  عىل  كبÃة  إنسانية  معاناة 

ظاهرة  من  للحد  حلول  عن  البحث  إىل  بالدول  حدا  م± 

اللجوء , فأصدار ترشيعات وقوان� لح±ية الالجيء وحفظ 

العاملية  الحرب  أعقاب  يف   ١٩٤٨ عام  ذلك  كان   , حقوقة  

الثانية  , حيث تم اإلعالن عن اليوم العاملي لحقوق الالجيء 

أعقبتها  ثم   ,  " اللجوء  حق  منح   " بنوده  ب�  من  وكان   ,

معاهدة جنيف التي فصلت مقتضيات حق اللجوء وحيثياته 

, وقد دخلت تلك املعاهدة حيز التنفيذ عام ١٩٥٤.ك± صدر 

حول  القاهرة  إعالن   ١٩٩٢ عام  العربية  الدول  جامعة  عن 

إعداد  وتم   ,  , العر�   Îالعا يف  والنازح�  الالجئ�  ح±ية 

الدول  يف  الالجئ�  أوضاع  لتنظيم  العربية  اإلتفاقية 

إىل  الذي أضطر  بأنه (هو  الالجيء  تعريف  تم  العربية.وقد 

ترك بلده األم إىل بلد آخر بحثا عن الحياة االمنة " . ومسببات 

اللجوء متعددة , ويأ_ عىل رأس قا*تها الحروب والنزاعات 

فالتدهور   , والجفاف  التصحر  ظاهرة  ثم    , املسلحة 

بطالة  من  عنه  ينتج  وما  لالجيء  األصيل  للوطن  اإلقتصادي 

تجرب املواطن� عىل الفرار.

لشؤون  العليا  للمفوضية  املرحيل  التقرير  مرشوع  أبرز  وقد 

عدد  بلغ   ٢٠١٩ املنرصم  العام  منتصف  حتى  بأنه  الالجئ� 

الالجئ� قرابة ٨٠ مليون الجيء , من بينهم ٢٢ مليون تحت 

مسؤولية املفوضية من بينهم ١٧٫٥مليون طفل , وهم الذين 

تم تسجليهم وإستك±ل البيانات الرسمية الخاصة بهم , وهناك 

الخاصة  املعلومات  إستك±ل  إجراءات  تحت  اليزالون  أعداد 

بهم ليدخلوا بعدها تحت إرشاف املفوضية , وهناك الجئون 

فإن عدد  وبالتايل   , بلدان عدة متسلل�  إىل  مختفون دخلوا 

۸٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



الالجئ� الفعيل قد يقارب ١٠٠ مليون الجيء , أخذا يف اإلعتبار 

اإلحتالل  نتيجة  أرضهم  من  فروا  الذين  الفلسطيني�  بأن 

اإلرسائييل هم تحت إرشاف منظمة األنروا .

وبإلقاء نظرة رسيعة عىل خارطة الوطن العرê مع مطلع اإللفية 

الجديدة نلحظ – مع األسف – تزايدا يف أعداد الالجئ� الفارين 

املسلحة  والنزاعات  العنف  لتصاعد  اإلقليم  دول  بعض  من 

الالجئ� من بعض دوله إىل بعض دوله  لتدفق  كمسبب رئيس 

الرشق  منطقة  من  الالجئ�  أخرى,وعدد  أقاليم  يف  دول  وإىل 

األوسط يشكلون النسبة األكرب من ب� العدد الذي ترشف عليه 

املنوه  , والتي ورد يف تقريرها  الالجئ�  العليا لشؤون  املفوضية 

عنه بأن سوريا أصبحت البلد األك� تصديرا لالجئ� .

وإن اآلثار املرتتبة عىل اللجوء ليس املترضر منها الالجيء فقط 

والذي هو بالشك من يقع عليه الرضر املبارش , فالطفل محروم 

من التعليم ويشب ويرتعرع ال يتوفر له إال نزر يس� من التعلم 

لكن   , األمل  وفقدان   , واملرض  للجوع  عرضة  يبقى  والبالغ   ,

مشكلة اللجوء تبقى مشكلة مركبة , فالبلد املصدر لالج� عالوة 

عىل مسببات اللجوء فيه من حرب أو قحط أو غ�ها فهو يفقد 

املستقبل  والبلد   , وتنميته  بنائه  يف  أساس  هي  برشية  طاقات 

املعيشية  الحياة  متطلبات  ملعظم  أعبائهم  يتحمل   , لالجئ� 

 , للوطن  العامة  املوارد  عىل  مواطنيه  ينافسوا  إليه  ,فالالجئون 

يسببه  قد  ما  عىل  عالوة   , والطاقة  والغذاء  املاء  أهمها  ومن 

اللجوء – خاصة بأعداد كب�ة – إىل مشاكل أمنية تهدد املجتمع 

املحيل , وتشغل أجهزة الدولة عن مهامها األساسية, وقد يكون 

 الالجئون سببا يف نقل وتفيش أمراض يف البلد املضيف. من هنا 

يجوز لنا القول بأن اللجوء مشكلة أممية تهدد اإلستقرار العاملي, 

الدول أن تقف وقفة تأمل يف مراجعة أسباب  مÁ يوجب عىل 

اللجوء والسعي الجاد للحد منها , ومساندة املنظÁت والهيئات 

اإلنسانية املعنية برعاية الالجئ� . ولعل العاÇ اليوم وهو يواجه 

مئات  تتواجد  حيث  اللجوء  خطورة  أك�  يدرك  كورونا  جائحة 

 Àالحد األد اآلالف من الالجئ� يف مخيÁت تفتقر إىل أقل من 

ملتطلبات الحياة املعيشية األساسية , نقص يف الغذاء ونقص يف 

إلنتشار  عرضة  يجعلهم   Áم  , الصحي  واملسكن  واملاء   , الدواء 

فايرس كورونا , وجعل املجتمع الدويل يف ح�ة من أمره , وقد ال 

يقف األمر عند ظهور فايرس كورونا , فقد يتعرض العاÇ إىل أوبئة 

أشد وأخطر , تفتك به ب� عشية وضحاها . وإننا ونحن مع بداية 

التي   ٢٠٣٠ األممية  الرؤية  إىل  الله  بإذن  وصوال  جديد  عقد 

لرسم  بها  األخذ  عىل  الدول  وحثت  املتحدة  األمم  حددتها 

 , للبرشية  واآلمن  الكريم  العيش  تحقق  وطنية  إسرتاتيجيات 

نتأمل من املجتمع الدويل أوطانا ومؤسسات دولية العمل الجاد 

لوقف العنف املسبب األول للجوء , وإحرتام القرارات الصادرة 

عن األمم املتحدة بتنفيذها ,ونرش السالم  والتحول بشكل كامل 

إىل تحقيق التنمية الشاملة. 

۸٦






