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اإلعاقة و النزوح

إضافة: مقالة خاصة حول الربازيل ومقاالت أخرى حول: 
دارفور،  يف  اإلنجابية  والصحة  والحركة،  الوصول،  إتاحة 
الكوارث  يف  والحامية  القرسية،  العودة  قرارات  واتخاذ 

الطبيعية.

النشرة للتوزيع اجملاني فقط



ما  غالباً  والتي  اإلعاقة،  العاملية حول األشخاص من ذوي  الصحة  تقديرات منظمة  تشري 

تقتبس كدليل عىل أعدادهم، أن نسبتهم تقدر ما بني 7% إىل 10% من مجموع السكان يف 

العامل.  وذلك إن دل عىل يشء فإّنه يدل أن هناك ما يقارب ثالثة إىل أربعة ماليني شخص 

يعيشون مع اإلعاقة ضمن فئة النازحني واملهجرين البالغ عددهم 24 مليوناً يف العامل. لكن 

الفئات  اإلعاقة من  االعتبار شمل األشخاص من ذوي  يأخذ يف عني  العرف حتى اآلن مل 

االستجابات  تقديم  إىل  يدعو  ما  والتهجري  الكوارث  والحساسة بشكل خاص يف  الضعيفة 

املناسبة التي تأخذ احتياجاتهم باالعتبار.

يتطرق الباحثون يف املقاالت الرئيسية من هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية إىل رضورة 

إبالء العناية الالزمة للمهجرين، كام يلقون الضوء عىل املبادرات التي اتخذت حتى اآلن 

االعرتاف  لتحقيق  واملامرسات  التفكري  أمناط  لتغيري  والعاملي(  املحيل  املستويني  )عىل 

بضعف تلك الفئة من املهجرين وإليصال صوتهم إىل الجهات املعنية وتضمني االستجابات 

اإلنسانية شؤون ذوي اإلعاقة من املهجرين.

وليس من الغريب بالتايل أن نرى تكرر كلمة “شمل” يف العديد من املقاالت التي تتمحور 

حول هذا املوضوع. ومن ناحية أخرى مل تجد الكلامت والعبارات األخرى التي استخدمتها 

حركة اإلعاقة عىل نطاق واسع رواجاً كبرياً.  فالبعض يستخدمون عبارة “األشخاص ذوي 

اإلعاقة” أو “األشخاص الذين يعيشون مع اإلعاقة” يف حني يرص آخرون عىل استخدام عبارة 

“األشخاص املعاقون” للتعبري عن األثر املعيق ملواقف املجتمع من ذوي اإلعاقة.  

لقد أجرينا الكثري من البحوث وتحدثنا وفكرنا بهذا املوضوع قبل أن نرسل دعوة املشاركة 

يف هذا العدد ويف النهاية قررنا أن نتيح املجال أمام كاتبي املقاالت يف استخدام املصطلح 

الذي يفضلونه.  وكلنا أمل يف أن ذلك لن يتسبب يف إزعاج أي واحد من القراء األعزاء.

من  النرشة  إىل  الوصول  متكني  يف  تحدياً  العدد  هذا  إصدار  عند  أيضاً  نحن  واجهنا  كام 

قبل ذوي اإلعاقة البرصية، وقد تلقينا بعض النصائح الطيبة حول أن التعديالت البسيطة 

الوصول.  ومن  إتاحة  النرشة عىل االنرتنت ميكن أن تزيد من مستوى  عىل شكل عرض 

الكلامت  معالج  برنامج  مع  متوافقة  أنساق  عىل  النرشة  هذه  تقديم  عىل  حرصنا  هنا، 

)Microsoft Word( ومنط امللف املحمي PDF  وكذلك قدمنا املادة عىل شكل ملفات 

سمعية واملتوفر حتى اآلن لألسف باللغة اإلنجليزية فقط. لكننا سنسعى لتوفريها باللغات 

الروابط الخاصة بالربمجيات  العربية.  وعدا عن ذلك، فقد راعينا وضع  األخرى مبا فيها 

املطلوبة لتنزيل النرشة وذلك حرصاً منا عىل تسهيل الوصول لها.

عىل  الربتغالية  باللغة  أيضا  واملتوفرة  الربازيل  عن  صغريا  ملفاً  أيضاً  العدد  هذا  يتضمن 

موقعنا عىل االنرتنت.  وبهذا الصدد، يتوجه فريق التحرير بخالص الشكر للمفوضية العليا 

لشؤون الالجئني ملساعدتها يف نرش تلك املقاالت.

االنرتنت  عىل  موقعنا  عىل  مجاناً  متوافرة  القرسية  الهجرة  نششرشة  أعششداد   جميع 

http://www.hijra.org.uk/mags.htm  ونرحب بنرش تعليقاتكم عىل املوقع أو نسخ 

وتوزيع املقاالت املنشورة يف أعداد هذه النرشة رشيطة ذكر املصدر ورابط املقاالت عىل 

االنرتنت ويفضل إعالمنا بذلك مسّبقاً.

األعداد القادمة من نرشة الهجرة القرسية لعامي 2010 و2011

العدد 36: املقاالت الرئيسية حول جمهورية الكونغو الدميقراطية والبحريات 

 العظمى، يتوقع نرشها يف ترشين ثاين/نوفمرب. لالطالع: 

 http://www.hijra.org.uk/DRCongo/

ملحق خاص بنرشة الهجرة القرسية عن فريوس متالزمة نقص املناعة املكتسبة/

 اإليدز، واألمن والنزاع.  من املقرر توزيعه مع العدد 36.  انقر هنا: 

http://www.hijra.org.uk/AIDS/

سيتضمن أول عددان لعام 2011 محاور أساسية حول 

الفاعلني من غري الدول واالتصاالت والتكنولوجيا

 للحصول عىل معلومات مفصلة عن األعداد القادمة يرجى النقر عىل الرابط التايل: 

http://www.hijra.org.uk/forthcoming.htm

ماريون كولدري و موريس هريسون

أرسة تحرير نرشة الهجرة القرسية







سل نفسك
كانون أول/ديسمرب 1996. العودة القرسية ملئات من األلوف من الالجئني الراونديني من 

تنزانيا عند معرب نهر كاجريا.

تفيد اإلحصاءات إىل أن ما يصل نسبته 10% من الالجئني العابرين لهذا الجرس سيصابون 

بإعاقة ما.  أم هل يا ترى سرتتفع النسبة بسبب النزاع الذي عانوا به؟  أم هل ستنخفض 

ألن بعضهم من ذوي اإلعاقة ورمبا مل يتمكن من مغادرة املخيامت يف تنزانيا بل مل يتمكنوا 

من مغادرة رواندا أصاًل؟

كلمة أرسة التحرير

نتقدم بخالص الشكر إىل كّل من أدييل بريي وغيل لورش عىل دعمهام الكبري ونصائحهام 

القّيمة حول محور املقاالت الرئيسية لهذا العدد.

كام نشكر  أيضاً إىل كل الهيئات التي قدمت مشكورة التمويل الالزم لهذا العدد بالذات 

وهي: اإلرسالية املسيحية للمكفوفني، ومؤسسة الكومونولث، ووزارة الرتبية والتعليم/

حاالت  يف  للتعليم  للهيئات  العابرة  والشبكة  الدولية،  اإلعاقة  ومنظمة  فالنسيا،  إقليم 

Sightsavers الطوارئ، ومنظمة إنقاذ البرص

مؤسسة  وتعمل  العدد.   لهذا  دعمهم  أبيليس عىل  مؤسسة  إىل  أيضاً  بالشكر  ونتوجه 

أبيليس عىل دعم الناشطني يف متكني األشخاص ذوي اإلعاقة يف الجنوب العاملي.  انقر هنا 

http://www.abilis.fi :ملعلومات أكرث عن املؤسسة ين
سا
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نرشة الهجرة القرسية 

نهدف يف »نرشة الهجرة القرسية« إىل توفري منتدى 

لتبادل الخربات العملية واملعلومات واآلراء بشكل 

داخل  والنازحني  والالجئني  الباحثني  بني  منتظم 

أوطانهم، وملن يعملون معهم أو ُيعنون بشؤونهم 

السنة  يف  مرات  ثالث  النرشة  وتصدر  وقضاياهم. 

باللغات اإلنجليزية واإلسبانية والعربية والفرنسية 

عن مركز دراسات الالجئني يف جامعة أكسفورد وتم 

تأسيسها عام 1998 بالتعاون مع املجلس الرنويجي 

لالجئني.

 أرسة التحرير

ماريون كولدري وموريس هريسون

هايدي املجرييس )منسقة النرشة(

شارون إليس )مساعدة االشرتاكات(

نرشة الهجرة القرسية 

Refugee Studies Centre 

 Oxford Dept of International

Development, University of Oxford 

3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK

fmr@qeh.ox.ac.uk :بريد إلكرتوين 

 هاتف: 281700 1865 44+

 فاكس: 281730 1865 44+

fmreview :سكايب 

www.hijra.org.uk :املوقع

إخالء املسؤولية

ال تعكس اآلراء الواردة يف أعداد النرشة بالرضورة 

آراء أرسة تحرير النرشة أو آراء مركز دراسات 

الالجئني يف جامعة أكسفورد أو آراء املنظامت 

التي ينتمي إليها بعض كتاب هذه املقاالت.

حقوق الطبع:

ميكن اقتباس أية مواد واردة يف النرشة 

بحرية برشط ذكر مصدرها وعنوان موقع 

النرشة إذا أمكن أو إىل املقالة املعينة. 

ونرحب بتعليقاتكم بخصوص محتويات 

أو تصميم النرشة - الرجاء االتصال بنا عن 

طريق الربيد اإللكرتوين املبني أعاله.

التصميم:

Art24 www.art-24.co.uk

طباعة:

 LDI Ltd 

www.ldiprint.co.uk

 ISSN 1460-9819

يف هذا العدد:

دعوة للمساهمة يف نرشة الهجرة 
القرسية

ليس من الرضوري أن تكون ماهراً أو خبرياً 

يف الكتابة لتساهم يف نرشتنا. كل ما عليك 

فعله مراسلتنا باقرتاحاتك أو مبسودة عن 

مقاالتك أو تقاريرك الداخلية، وسوف نعمل 

معك يف صياغة املقال لغايات النرش. يالحظ 

أن الخربة املتحصل عليها من امليدان فغالباً 

ما تكون محصورة بالتقارير الداخلية التي 

تعمم ضمن املكاتب أو املنظامت حرصاً.  

وغالباً ما تنرش البحوث عىل شكل مقاالت 

أكادميية طويلة مكلفة يف املجالت العلمية.

أما نرشة الهجرة القرسية فتهدف إىل ردم 

الفجوة بني البحوث واملامرسات إليصال 

البحوث املوجهة باملامرسة إىل صانعي 

السياسات وللميدان ومتكني التشارك عىل 

أكرب قدر ممكن يف الخربات امليدانية 

والدروس املستفادة ومناذج عن املامرسات 

الناجحة.

ونحن نشجع القراء الباحثني عىل إرسال 

مساهامتهم املكتوبة حول أي محور من 

محاور الهجرة القرسية املعارصة.  ويف كل 

عدد من أعداد النرشة هناك محور أسايس 

مع إتاحة املجال للكتابة يف أي موضوع 

آخر يخص الالجئني أو النازحني أو عدميي 

الجنسية.

ميكن تقديم املقاالت باللغة االنجليزية أو 

اإلسبانية أو العربية أو الفرنسية، ولالطالع 

عىل املزيد من ا ملعلومات الرجاء النقر عىل 

 الرابط التايل:

www.hijra.org.uk/writing.htm  أو 

 مراسلتنا عىل العنوان التايل:

fmr@qeh.ox.ac.uk

2 كلمة أرسة التحرير

اإلعاقة والنزوح

4 رؤية مشرتكة
شعيب شالكلني

4 اإلعاقة والنزوح
عليمة شيفجي

7 العقد األفريقي الثاين لذوي اإلعاقة
عايدة سار وكوداكوايش ديوبيه

8 اإلعاقات بني الالجئني والفئات السكانية املتأثرة بالنزاع
راخايل رييل

10 التعامل مع تحديات البيانات
كاثلني يب. سيمونز

12 الترضر واإلعاقة يف دارفور
ماريا كيت وجني- فرانسوا تراين

13 اإلعاقة باملعايري واألسس

14 التصورات املوضوعة والحامية يف رسيالنكا
فرانسيسكا بومبي

16 أكرث من مشكلة
اتحاد غولو للنازحني من ذوي اإلعاقة

18 التقاء اإلعاقة وفريوس نقص املناعة املكتسب/ اإليدز
مريوسالفا تاتارين

19 الحد من ظاهرة الوصم يف َدداب وتغيري نظرة املجتمع
ديفون كون

20 القرعة األوىل يف كاكوما 
منبري داويت عضو يف مجموعة املعاقني النقابية مبخيم كاكوما 

21 فاقدو األطراف النازحون يف سرياليون
سام دوردين

23 االتفاقية بني النص والتطبيق
كاسندرا فيليبس، وستيف إستي، وماري إِنس

25 املعاقون من الالجئني ليسوا مجرد أرقام يف نيوزيلندة
روان ساكر 

26 املشاركة املبكرة
سيليا براندون وكاندي سميث 

27 التقصري مع الالجئني املعاقني يف لندن
نيل أماس وجاكوب الغنادو

29 استقبال طالبي حق اللجوء من ذوي اإلعاقة يف أوروبا
أّنا بيدويش أورتيز

30 إعادة التوطني لالجئني من ذوي اإلعاقة
مانشا مريزا

32 الوساطة يف ردم الفجوة الثقافية
روشيه هازنني

34 التعليم للجميع
هيلني بينوك وماريان هودجكني

36 الخدمات واملشاركة يف اليمنع
عائشة محمد سعيد

38 اإلعاقة يف نظام مجموعات األمم املتحدة
أديل بريي وآين هريي

40 التفاوض بشأن إدماج املعاقني يف رسيالنكا 
فالريي شرير وروشان منديس 

41 اإلدماج االجتامعي: دراسة حالة من الباكستان  
ُمنزّه غيالين ومحمد بالل شودري ونياز الله خان 

42 اإلعاقة والتنظيم الداخيل أواًل 
سافاك بايف

ملف خاص: الربازيل

44 دفاعاً عن استنتاجات اللجنة 
بريندان جويس

45 الربازيل وروح كارتاخينا  
لويس باولو تيليس فرييرا باريتو وريناتو زيربيني ريبريو لّياو

46 تعزيز دمج الالجئني: املبادرات الجديدة يف الربازيل  
ليليانا اليرا جوبيلوت 

47 العفو عن الالجئني الرسيني يف الربازيل  
أليكس أندريه فارجيم

48 االندماج املحيل لالجئني يف الربازيل  
جوليا برتينو موريرا وروزانا بنينغر 

مقاالت عامة

50 العودة أم البقاء؟ 
جون جياماتيو

52 العودة أم البقاء؟ 
جون جياماتيو

54 االستجابة الحتياجات صحة النازحني داخلًيا اإلنجابية 
شانون ماكناب وإيزابيال أتينو   

56 الهجرة والتنقل والحلول: منظور متطور  
كيتي لونغ وجيف كريسب

58 توفري الحامية يف أوضاع الكوارث الطبيعية  
إليزابيث فرييس 

60 مرحًبا بكم يف لوكسمبورغ  
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الخاص  املتحدة  األمششم  كمقرر  منصبي  توليت  لقد 

هائلة  فرصة  فيه  لنا  تسنح  وقت  يف  اإلعاقة  لشؤون 

ذوي  األشخاص  جميع  أوضاع  يف  دائم  تغيري  إلحداث 

من  وغريها  ألفريقيا  خاص  اهتامم  إيالء  مع  اإلعاقة، 

املناطق النامية يف العامل. 

ومن حسن الطالع أن 77 دولة قد صّدقت عىل اتفاقية 

الدول  من  العديد  وأن  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق 

تكافؤ  تحقيق  بشأن  املوحدة  القواعد  استخدمت  قد 

يف  اعتامدها  تم  )التي  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الفرص 

عام 1993( كأداة لوضع السياسات الوطنية، عىل الرغم 

تحدياً.  يشكل  يزال  ال  السياسات  هذه  تنفيذ  أن  من 

كام بدأ عدد متزايد من الحكومات واملرشعني وأعضاء 

املجتمع املدين من خارج مجتمع املعاقني يف العمل مع 

توسيع  إىل  أدى  ما  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  منظامت 

يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  عن  الدفاع  دائرة 

املجتمع ويف التنمية العاملية. 

ويف حني أنه تم إحراز الكثري من التقدم من خالل اعتامد 

تعزيز  يف  املبذولة  الجهود  زيادة  خالل  ومن  االتفاقية 

األهداف اإلمنائية لأللفية والتي تشمل قضايا اإلعاقة، إال 

الذين يشكلون ما ال يقل  اإلعاقة –  أن األشخاص ذوي 

عن 10 يف املائة من سكان العامل – ال يزالون من بني أفقر 

السكان يف العامل. كام أن املخاوف السياسية واالجتامعية 

ذوي  األشخاص  احتياجات  تجعل  الحالية  واالقتصادية 

اإلعاقة أكرث إلحاحاً من ذي قبل. 

يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وجود  مسألة  أيضاً  وهناك 

التي  الحاالت  من  غريها  ويف  والنزوح،  الرصاع  حاالت 

املدمر واملأساوي  فالزلزال  بالغة.  فيها مخاطر  يواجهون 

الذي رضب هايتي قد أعاد إىل األذهان أوضاع األشخاص 

ذوي اإلعاقة يف ظل الظروف الحالية وحاجتهم العاجلة 

إىل الغذاء واملأوى. 

وقد نوه املقرران الخاصان السابقان، وهام السيد بينغت 

تنفيذ  بأنه مل يتم  ليندكفيست والشيخة حصة آل ثاين، 

فإنني  لذا  العامل.  بلدان  من  الكثري  يف  اإلعاقة  سياسات 

أنوي الرتكيز عىل العراقيل التي تحول دون تنفيذ الربامج 

والسياسات الخاصة باإلعاقة. ومن بني وسائل التشجيع 

تبادل  باإلعاقة  الخاصة  والسياسات  الربامج  تنفيذ  عىل 

املعلومات والتعاون التقني. 

ذوي  لألشخاص  متكافئة  فرص  توفري  يف  رؤيتي  وتتمثل 

اإلعاقة وتعزيز مشاركتهم الكاملة يف املجتمع ويف جهود 

التعاون  خالل  من  الرؤية  هذه  إثراء  وميكن  التنمية، 

مجتمع  جهود  توحيد  عىل  العمل  أعتزم  إذ  الششدويل. 

واملجتمع  املتحدة  األمم  والحكومات ومنظومة  املعاقني 

املدين من أجل تعزيز هذه الرؤية وترجمتها إىل إجراءات 

ذوي  لألشخاص  حقيقي  تغيري  إحششداث  بهدف  عملية 

اإلعاقة عىل أرض الواقع. 

وهذا العدد من نرشة الهجرة القرسية يشكل مساهمة 

قيمة يف هذا العمل الرامي إىل توحيد جهود مجتمعاتنا 

وتعزيز  التعاون،  املعلومات، وتشجيع  وتبادل  املختلفة، 

هذه الرؤية. 

شعيب شالكلني )shac@iafrica.com( هو املقرر 

الخاص لشؤون اإلعاقة يف لجنة التنمية االجتامعية. 

رؤيــة مشرتكــة
شعيب شالكلني

أفضل  يف  محجوبني  اإلعششاقششة  ذوي  من  األشششخششاص 

خالل  ُمهَملة  فئة  أكرث  يشكلون  بذلك  فهم  أحوالهم، 

االتصاالت  عوائق  ونتيجة  والعودة.  والنزوح  الفرار 

من  وغريها  السلبية  واملواقف  املادية  والعوائق 

الكثري  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  يعاين  العراقيل 

املساعدة  إىل  الوصول  يف  والعوائق  املشكالت  من 

والحامية. وقد يواجهون أيضاً درجة عالية من اإلعاقة 

الخاصة  الظروف  لتغريات  نظراً  وذلك  النزوح  خالل 

وباإلضافة  املالمئة.  والخدمات  الرعاية  لغياب  أو  بهم 

أنهم مجرد متلقني  إليهم عىل  إىل ذلك، غالباً ما ينظر 

ومهاراتهم  بأفكارهم  ناشطني  كمشاركني  ال  للمساعدة 

مع  بها  واملشاركة  تبادلها  ميكنهم  والتي  وخرباتهم 

بها. وإفادتهم  اآلخرين 

املساعدات وهم  املألوف سامع مقدمي  وليس من غري 

يعربون عن أراء مثل: “كيف لنا أن نبدي االهتامم الالزم 

الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة يف حاالت النزوح؟  لدينا 

بها عند  التفكري  التي يجب  املشاكل  ما يكفي من  اآلن 

تقديم املساعدات وعندما ال نتوافر عىل الخربة الالزمة 

الكثري من  اإلعاقة. عدا عن ذلك، ال يوجد  للتعامل مع 

األشخاص ذوي اإلعاقة بني فئات النازحني. وعىل أي حال 

ال متيز برامجنا ضد أي شخص كان فكل شخص يستطيع 

الوصول إىل تلك الربامج.”

وتشري تقديرات منظمة الصحة العاملية إىل أن األشخاص 

من  املائة  من   10 إىل   7 بني  ما  يشكلون  اإلعاقة  ذوي 

سكان العامل. وبالتايل ميكننا أن نقدر أن هناك ما يقرب 

2,9 إىل 4,2 مليونا1ً من األشخاص ذوي اإلعاقة من بني 

ما  مليوناً،   42 عددهم  والبالغ  العامل  ونازحي  مهّجري 

بينهم.  اإلعاقة  ذوي  أعداد  بقلة  اإلدعاء  زيف  يكشف 

التي  الحاالت  يف  أيضاً  يزداد  أن  العدد  لهذا  بل وميكن 

والكوارث  النزاع  جراء  لإلصابة  الناس  فيها  يتعرض 

أو  املؤقتة  لإلعاقات  نظراً  وغريها  كالزالزل  الطبيعية 

الدامئة التي يتعرض لها العديد من األشخاص من ذوي 

االحتياجات الخاصة. وحيث إن الفاعلني اإلنسانيني من 

يأخذون  ال  سواء  حد  عىل  ومخصصة  عامة  منظامت 

بعني االعتبار هؤالء األشخاص، فإنهم بذلك ال يحققون 

الهدف املشرتك الذي يصبون إليه يف الوصول إىل الفئات 

ذات الضعف الشديد.

ال شكل يف رضورة تقديم الهيئات املختصة لبعض أنواع 

قيام  إىل  يشري  الواقع  لكن  والنازحني  لالجئني  الخدمات 

العديد من الجهات اإلنسانية األخرى بتنفيذ الكثري من 

الخدمات واملساعدات اإلنسانية. لكن ولسوء الحظ ورغم 

ازدياد رغبة الهيئات العامة لشمل قضايا اإلعاقة يف آليات 

العديد من املمثلني ما زالوا يشعرون  استجاباتها إال أن 

يواجه األشخاص من ذوي اإلعاقة الكثري من املصاعب اإلضافية عدا عن إعاقتهم قبل النزوح وأثناءه 
وبعده لكن ما يزال من املمكن تقديم املساعدة املالمئة لجميع من يحتاجها سواء ذوي اإلعاقة أو 

غريهم من النازحني والالجئني.

اإلعاقة أثناء النزوح
عليمة شيفجي
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بأنهم ما يزالون يفتقرون إىل الخربة الالزمة لرتجمة هذا 

الحامس إىل واقع ملموس. وبالتايل، يرتتب عىل املنظامت 

املتخصصة االضطالع بدور هام إضايف يتمثل يف املنارصة، 

عىل  العامني  الفاعلني  ملساعدة  الوعي  ورفع  والتدريب، 

يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  شمل  من  أكرب  درجة  ضامن 

برامجها قبل وأثناء وبعد النزوح.

الفرار

غالباً ما يواجه األشخاص ذوي اإلعاقة عقبات وتحديات 

إضافية أثناء فرارهم من مكان النزوح. ففي الفوىض التي 

للنسيان فهم بحاجة  البعض منهم  يتعرض  النزوح،  تعم 

أحد  من  ما  لكن  االنتقال،  عىل  لهم  األخرين  ملساعدة 

سيكون مستعداً للتوقف ملساعدتهم. ومن أسباب نسيان 

تلك الفئة أيضاً عدم قدرتهم عىل طلب املساعدة نتيجة 

يؤدي  وقد  الكالم.  يف  ما  وظيفي  قصور  من  معاناتهم 

القصور الوظيفي يف الرؤية أو السمع أو الفهم إىل منع 

بعض األشخاص من ذوي اإلعاقة من إدراك وجود نظم 

اتجاههم  تشتت  إىل  أيضاً  تقودهم  وقد  املبكر  اإلنذار 

وبالتايل انفصالهم عن عوائلهم خالل الفرار. وقد يرتتب 

عىل انفصال مقدمي الرعاية أو فقدانهم عواقب وخيمة 

عىل األشخاص ذوي اإلعاقة خاصة إذا كانوا يعتمدون عىل 

والتنقل  كاألكل  الحيوية  النشاطات  يف  الخدمات  مقدم 

والذهاب إىل دورة املياه. وعند نزوح العائالت، غالباً ما 

يضطرون إىل اتخاذ قرارات رسيعة حول ما يجب عليهم 

أن يأخذوه معهم من حاجيات، وهذا ما يجعلهم يرتكون 

لن  بدونها  التي  الحركة  املساعدة عىل  األدوات  وراءهم 

يتمكنوا من أداء أبسط املهام كالوصول إىل دورات املياه 

ذوي  لألشخاص  الصعوبة  منتهى  يف  عليهم  ستكون  بل 

اإلعاقة خالل النزوح. باإلضافة إىل ذلك، يف حاالت النزاع، 

قد يتعرض األشخاص من ذوي اإلعاقة إىل االستجواب بل 

االعتقال يف بعض األحيان عىل حواجز الطرقات اشتباهاً 

بأنهم كانوا محاربني سابقني )كالذكور املبتورة أطرافهم( 

أو بسبب العوائق االتصالية )كاألشخاص من ذوي اإلعاقة 

السمعية أو الذهنية مثاًل(.

أمثلة عن الحلول:

األشخاص  تحديد  يجب  املتكرر،  النزوح  مجاالت  يف 

أيضاً  فيها  يذكر  قامئة  يف  وإدراجهم  اإلعاقة  ذوي 
االحتياجات الخاصة لكل واحد منهم.2

بعد الفرار، يجب منح األشخاص ذوي اإلعاقة األولوية 

يف الجهود الرامية إىل إعادة التوحيد خاصة بالنسبة 

ألولئك املعتمدين عىل مقدمي الرعاية.

النزوح

أماكن  يف  تقدم  التي  والخدمات  التحتية  البنى  تتسم 

من  يكون  ما  وعادة  دامئة.  غري  مؤقتة  بكونها  النزوح 

ال  ما  غالباً  لكنها  وإقامتها،  تركيبها  والرسعة  السهل 

املشكلة يف  الخاصة. وتبدأ  االحتياجات  بالحسبان  تأخذ 

مرحلتي التقييم والتخطيط، فنادراً ما يستهدف التقييم 





عىل  يشتمل  ما  ونادراً  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  الرسيع 

قضايا تخص اإلعاقة.

توقع جمع املعلومات  واقعياً  ويف حني قد ال يكون أمراً 

كافة املتعلقة باإلعاقة خالل تقييم رسيع لالحتياجات، ما 

زال من الرضوري جداً جمع املعلومات األساسية كمستوى 

الوصول إىل الخدمات والتحديات املخصصة واالحتياجات 

ذات األولوية حيث متثل هذه العوامل عاماًل حساساً يف 

كبري  ضعف  هناك  أن  كام  املالمئة.  االستجابات  تصميم 

فئات  بني  اإلعاقة  ذوي  باألشخاص  املتعلقة  البيانات  يف 

النازحني. وقد يعود ذلك إىل عدد من األسباب منها غياب 

البيانات املفصلة خالل التسجيل وغياب التدريب أو فرق 

التسجيل للتعامل مع مسألة تحديد اإلعاقات األساسية.  

االعتقاد  إىل  البيانات  غياب  يف  الناس  ينقاد  ما  وغالباً 

بقلة عدد األشخاص من ذوي اإلعاقة بني النازحني وهذا 

من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  إقصاء  يف  بدوره  يساهم  ما 
خدمات اإلغاثة.3 

أمثلة عن الحلول:

ضامن إدراج بعض األسئلة البسيطة حول اإلعاقة يف 

التقييامت الرسيعة، وإرشاك األشخاص ذوي اإلعاقة 

املقابالت  خالل  واستهدافهم  التقييم،  فرق  يف 

ذلك  غري  أو  الرتكيز  مجموعات  ونقاشات  األرسية 

من نشاطات التقييم.

جمع البيانات الخاصة بعدد األشخاص ذوي اإلعاقة 

يف  االجتامعي  والنوع  العمر  بيان  مع  اإلعاقة  ونوع 





أيضاً  الفائدة  تحقق  أن  وميكن  التسجيل.  نشاطات 

البحث  مبهمة  املحليني  املتطوعني  إيكال  خالل  من 

عن األشخاص ذوي اإلعاقة.

املأوى، واملاء، والرصف الصحي، 
وغريها من عنارص بالبنية التحتية

حد  عىل  النازحني  جميع  يتوافر  ال  الحاالت  معظم  يف 

سواء عىل املأوى املؤقت، أو مرافق املاء والرصف الصحي 

الصحية  )كاملراكز  التحتية  البنية  عنارص  من  وغريها 

املؤقتة، واملدارس ومكاتب إدارة املخيامت وغريها(.

الحركية  أو  البرصية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  يواجه  وقد 

من عوائق حقيقية تقيد من حرية حركتهم. ومن هذه 

الخيام،  وحبال  املكشوفة،  املياه  رصف  قنوات  العوائق 

واألسطح غري املستوية، والدرجات أو األبواب الضيقة. 

وميكن أن يتسبب ُبعد املسافات بني نقاط توزيع املياعه، 

ودورات املياه، وخدمات املخيم واملآوى املؤقتة تحديات 

وأماكن  املياه،  توزيع  نقاط  لتصميم  ميكن  كام  إضافية. 

الغسيل، ودورات املياه أن تحد من قدرة بعض األشخاص 

من ذوي اإلعاقة عىل استخدامها، فبعضهم قد ال يتمكن 

بوضعية  الجلوس  ذلك  تطلب  إذا  استخدامها  من 

عىل  خطرة  تكون  فقد  الزلقة  السطوح  أما  القرفصاء، 

الرؤية  أو  الضعيف  التوازن  ذوي  من  األشخاص  بعض 

مبا  طويلة  غري  املضخة  ذراع  تكون  قد  كام  الضعيفة، 

الوقوف  يستطيع  ال  الذي  الشخص  الستخدام  يكفي 

لضخ املياه. 

امرأة مكفوفة تعتمد عىل ماحولها لالستدالل عىل مسارها يف امليش يف مستوطنة مؤقتة )بنغالديش(
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أمثلة عىل الحلول:

ضامن  مبادئ  باستخدام  مؤقتة  تحتية  بنية  تشييد 

عن  يقل  ال  ما  يكون  بحيث  الوصول  عىل  القدرة 

متاحة  الصحي  والرصف  املاء  مرافق  من   %10

مشاركة  وضامن  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  الوصول 

األشخاص ذوي اإلعاقة يف مرحلة التصميم.

أماكن  يف  وأرسهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  إسكان 

قريبة من الخدمات واملرافق الرئيسية.

الصحة والغذاء والتغذية والتوزيع

تقديم  توقف  إىل  إىل  األحيان  معظم  النزوح يف  يؤدي 

اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  األساسية  الصحية  الخدمات 

املصابني  معالجة  املوقفة  الخدمات  هذه  تضم  وقد 

أو  التأهيل،  إعششادة  وخششدمششات  املزمنة،  بششاألمششراض 

القثطرة  كأنابيب  الخاصة  الصحية  املواد  إىل  الوصول 

الرضورية للبقاء عىل قيد الحياة. وباإلضافة غىل ذلك، 

الصحية  الخدمات  تقديم  يف  االنقطاع  عن  ينتج  قد 

أسباب  أو  املرض  أو  اإلصابة  عن  ناتجة  دامئة  إعاقات 

من  األشخاص  بعض  يتلقى  ال  وقد  بالوالدة.  تتعلق 

ذوي اإلعاقة املقدار الكايف من املغذيات من الحصص 

يكون  ال  فقد  اآلخر  بعضهم  أما  االعتيادية،  الغذائية 

يكون  ال  قد  حني  يف  الصلب،  الطعام  مضغ  عىل  قادراً 

االعتيادية  األواين  استخدام  مجرد  عىل  قادراً  غريهم 

املقدمة لهم يف عدة أدوات املطبخ.

عدا عن ذلك، غالباً ما تقود خطط التوزيع الجامعية إىل 

إقصاء األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل كبري. وقد ال تكون 

املعلومات الخاصة بأوقات التوزيع أو مواقعه مفهومة 

أو  البرصية  أو  السمعية  اإلعاقة  ذوي  من  لألشخاص 

ميكن  ال  أو  بعيدة  التوزيع  نقاط  تكون  وقد  الذهنية. 

الوصول إليها من قبل ذوي اإلعاقة. أما األشخاص الذين 

مبقدورهم  يكون  ال  فقد  شديد  ضعف  من  يعانون 

الوقوف يف الطوابري الطويلة أو حمل الحصص الغذائية 

أو مواد اإلغاثة. كام قد يحتاج آخرون من ذوي اإلعاقة 

إىل بعض املواد الرضورية للبقاء عىل قيد الحياة والعيش 

واألرسة  البطانيات  من  أكرب  عدد  عىل  كالتوافر  بكرامة 

والفرشات أو املواد التكميلية للنظافة الشخصية.

أمثلة عن الحلول:

األساسية  الصحية  الخدمات  إىل  الوصول  ضامن 

كتقديم العالج للمصابني باألمراض املزمنة، وتقديم 

املواد األساسية الخاصة كأنابيب القثطرة.

الخدمات  التأهيل كجزء من  تقديم خدمات إعادة 

الصحية األساسية، خاصة عندما يكون هناك العديد 

من اإلصابات.

من  األشخاص  عىل  األساسية  اإلضافية  املواد  توزيع 

ذوي اإلعاقة كالطعام ذي الطاقة العالية، والعنارص 











النظافة  ومواد  واملصاصات  كاملالعق  املكيفة 

الشخصية والفرشات واألرّسة.

انتظار  طوابري  تقدم  بحيث  التوزيع  نظم  تكييف 

املترضرة،  للفئات  أقرب  توزيع  ونقاط  منفصلة، 

والطرود  املستلمة،  العنارص  نقل  أو  لحمل  ودعاًم 

األصغر حجاًم.

الحامية والدعم النفيس 
واالجتامعي ونرش املعلومات

ضعفاً  الفئات  أكرث  من  اإلعاقة  ذووا  األشخاص  يعد 

التي قد ترتاوح من اإلساءة  الحامية  وتعرضاً النتهاكات 

الوصول  غياب  إىل  والعاطفية  والجنسية  الجسدية 

تعرض  درجة  وتبلغ  والوثائق.  العدلية  املنظومات  إىل 

األطفال وضعفهم يف هذا السياق ثالث إىل أربع أضعاف 
ما يتعرض له اآلخرون من إساءة جسدية أو عاطفية.4 

عدة  أسباب  عن  واالنتهاكات  اإلقصاء  ينتج  أن  وميكن 

تقديم  آليات  إىل  للوصول  املانعة  االتصال  عوائق  منها 

طلباً  االستغاثة  أو  الركض  عىل  القدرة  وعدم  الشكاوى 

الهامة  الرسائل  فهم  عىل  القدرة  عدم  أو  للمساعدة، 

عام  بشكل  تركز  التي  املنظومات  يف  شملهم  عدم  أو 

عىل النساء واألطفال. فعىل سبيل املثال، خالل عمليات 

النزوح املؤخرة يف الباكستان، غادر رجل عمره 21 عاماً 

من  للنازحني  مخياًم  ذهني  وظيفي  قصور  من  يعاين 

سيارة،  صدمته  أن  لبث  ما  ثم  السياج،  يف  ثغرة  خالل 

وجهه.  عىل  وهامئاً  مصاباً  أيام  أربعة  بعد  عليه  وُعرث 

يكن  مل  وبالتايل  بالغاً  ذكراً  ُيعد  كان  إنه  هنا  فاملشكلة 

مؤهاًل لتصنيفه ضمن فئة “الخطورة العظمى” لغايات 

الحامية. تقديم 

تعيق  أو  الحركة  من  تحد  التي  التحديات  إىل  ويضاف 

األمنية  املخاطر  املساعدة  طلب  أو  الرؤية  عىل  القدرة 

التي يجب  كعدم توفر اإلضاءة املالمئة وُبعد املسافات 

املياه.  كدورات  األساسية  املرافق  إىل  للوصول  قطعها 

الحصول  اإلعاقة  ذوي  من  األشخاص  يفوت  ما  وغالباً 

عىل املعلومات األساسية املتعلقة بجهود اإلغاثة )كنظم 

الصحية  والرسائل  التكيف،  وآليات  والتوزيع،  الحامية، 

إما ألنهم غري قادرين عىل االستامع إىل  وغريها( وذلك 

أو  امللصقات  رؤية  عىل  قدرتهم  لعدم  أو  البث  رسائل 

املكتوبة  الرسائل  فهم  قدرتهم عىل  أو عدم  املنشورات 

بأسلوب معقد.

أولئك  خاصة  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  يواجه  ما  وعادة 

بيئة  عىل  أو  الرعاية  مقدمي  عىل  إما  يعتمدون  الذين 

غري مستقرة  أزمة نفسية ال يستهان بها يف سياق النزوح 

تغريات  من  ويعانون  االجتامعي  الدعم  يفقدون  حيث 

حاجة  أكرث  يصبحوا  أن  والنتيجة  املادية  بيئتهم  يف 

لالعتامد عىل اآلخرين من أي وقت سابق. أما األشخاص 

صعوبة  يواجهون  فقد  مؤخراً  لإلصابات  تعرضوا  الذين 

أن  نسيان  يجب  وال  الجديدة.  اإلعاقة  مع  التكيف  يف 



كبري  لقدر  يتعرضون  ما  غالباً  أنفسهم  الرعاية  مقدمي 

أيضاً من اآلالم النفسية التي أملت بذوي اإلعاقة.

أمثلة عن الحلول:

منهم  الذكور  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  استهداف 

جميع  يف  العمرية  الفئات  مختلف  ومن  واإلناث، 

مبادرات الرصد والحامية.

مصاعب  من  يعانون  الذين  األشخاص  مساعدة 

وذلك  الصلة  ذات  النامذج  تعبئة  يف  االتصال 

ملساعدة جميع األشخاص ذوي اإلعاقة يف الحصول 

إىل  وللوصول  الضائعة  بدل  جديدة  وثائق  عىل 

العدالة وغريها من سبل االنتصاف.

ما  باستخدام  مبسطة  بلغة  املعلومات  كافة  تقديم 

وشفوية(  )مكتوبة  للتخاطب  وسيلتني  عن  يقل  ال 

وضامن وصولها لجميع األشخاص من ال يستطيعون 

مغادرة مآويهم أو منازلهم املؤقتة.

املصابني  واألشخاص  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  شمل 

االجتامعية  النفسية  املبادرات  يف  الرعاية  ومقدمي 

وتعديل ومالمئة التدخالت حسب أعضاء الجامعة.

التعليم وكسب العيش

لوصول  املانعة  العوائق  النزوح  بيئات  يف  تتفاقم 

وكسب  التعليم  فرص  إىل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

املؤقتة  املششدارس  تكون  ال  فقد  املستقرة.  العيش 

ال  وقد  النازحني،  من  الفئة  هذه  لوصول  مؤهلة 

التدريب  أو  املالزمة  األدوات  عىل  املعلمون  يحصل 

يتوفر  ال  وقد  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  لشمل  الالزم 

ال  قد  وبالتايل  املالمئة.  واملواد  املعدات  املدرسة  يف 

مقابل  العمل  برامج  يف  املشاركة  من  البعض  يتمكن 

األشخاص  قدرة  بعدم  اعتقاده  نتيجة  والطعام  املال 

نظراً  أو  العمل  برامج  يف  املشاركة  عىل  اإلعاقة  ذوي 

املهام  يف  الالزمة  املرونة  لفقدان  أو  العمل  لطبيعة 

اإلعاقة  ذوي  األشخاص  يفقد  وبالتايل  املطلوبة، 

ذلك،  إىل  باإلضافة  الدخل.  توليد  فرص  من  الكثري 

صعوبة  اإلعاقة  ذوي  من  األشخاص  يجد  ما  عادة 

التي  العيش  كسب  ألدوات  بديل  عىل  الحصول  يف 

األمر  يجدون  وال  النزوح،  أثناء  ُعطبت  أو  فقدت 

ويعود  املهني  التدريب  فرص  عىل  الحصول  يف  سهاًل 

أعاله. املذكورة  األسباب  بعض  إىل  ذلك 

أمثلة عن الحلول:

الصديقة  )واألماكن  املؤقتة  املدارس  شمل  ضامن 

خالل  )من  اإلعاقة  ذوي  من  لألطفال  لألطفال( 

الوصول،  لتحقيق  املالمئة  واملواد  املعدات  تقديم 

وزيادة وعي العاملني(.
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“العقد  هي  و2009   1999 عامي  بني  الفرتة  كانت 

الذي أطلقه  األفريقي األول لألشخاص ذوي اإلعاقة” 

الكاملة للمعاقني  االتحاد األفريقي لتشجيع املشاركة 

وخالل  ومتكينهم.  لهم  املساواة  وتحقيق  أفريقيا  يف 

لتسهيل  األولوية  العامة  األمانة  منحت  األول،  العقد 

ومساعدة  املجتمع؛  أطياف  مختلف  يف  الرشاكات 

والصم  ذهنياً  كاملعاقني   - ضعفاً  األكششرث  الفئات 

واملكفوفني واملصابني باملهق - عىل التعبري عن آرائهم؛ 

وإطالق الحملة األفريقية بشأن اإلعاقة وفريوس نقص 

البرشيةاملكتسب/اإليدز من أجل دمج قضية  املناعة 

اإلعاقة يف خدمات وبرامج مكافحة اإليدز.

كام تدعو األمانة العامة إىل التصديق عىل اتفاقية األمم 

وتنفيذها،  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لحقوق  املتحدة 

وكذلك مراقبة مختلف الربوتوكوالت املتعلقة بحقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة يف أفريقيا.

عام  من  وهو   - الثاين  األفريقي  العقد  اآلن  بدأ  وقد 

من  جزء  هي  العامة  واألمانة   .2019 عام  إىل   2010

حالياً  وتتعاون  للرصاع  املناهضة  األوسششع  الحركة 

باإلعاقة  تتعلق  مسائل  حول  األفريقي  االتحاد  مع 

والسالم واألمن ومحنة املعاقني يف الدول الخارجة من 

حروب. وأحد الجوانب الهامة لهذا العمل هو دعوة 

الوكاالت املعنية بإدارة الكوارث وبالالجئني والنازحني 

فيها  مبا  باإلعاقة،  املتعلقة  السياسات  تفعيل  إىل 

السياسات واالسرتاتيجيات الخاصة بالعودة إىل الوطن 

وإعادة التوطني. فعىل سبيل املثال، عندما متت إزالة 

 ،2009 عام  يف  األوغندية  غولو  مدينة  يف  املخيامت 

من  قليل  سوى  املخيم  يف  املتبقون  املعاقون  يجد  مل 

خدمات الدعم. ومل يتم إنهاء معاناتهم إال بعد حالة 

من االستنكار والتدخل الدويل. 

العبارات والصور

ميكن للتعابري والصور التي تستخدمها وسائل اإلعالم 

ميكن أن تخلق نظرة إيجابية تجاه املعاقني أو تقدم 

ويؤدي  الشائعة  الخرافات  يرسخ  جارحاً  تصويراً 

عمل  ورش  العامة  األمانة  نظمت  لذلك  التمييز.  إىل 

تدريبية للصحفيني وعملت عىل تسهيل إنشاء شبكة 

تم  وقد  املعاقني.  حقوق  لتعزيز  األفارقة  للصحفيني 

وُهم  أفريقي،  صحفي   200 عن  يقل  ال  ما  تدريب 

يكتبون حالياً أعمدة ثابتة تركز عىل قضايا املعاقني يف 

عدد من الصحف األفريقية.

وقد وضعت األمانة العامة مبادئ توجيهية للصحفيني، 

حول  دليل  منها  أخرى  تدريبية  موارد  إىل  باإلضافة 

تعبئة  ودليل حول  للتقييم  ودليل  والضغط  املنارصة 

ذوي  األشخاص  ملنظامت  التربعات  املوارد/جمع 

اإلعاقة. وميكن االطالع عىل هذه املوارد عىل اإلنرتنت 

عىل الرابط التايل:

http://www.africandecade.org/

trainingmaterials

عايدة سار )aidasarr64@hotmail.com( هي 

مديرة الربامج باملكتب اإلقليمي لغرب ووسط 

وشامل أفريقيا يف داكار بالسنغال، وكوداكوايش 

ديوب )akdube@africandecade.co.za( هو 

املسؤول التنفيذي األول، يف األمانة العامة للعقد 

 األفريقي لألشخاص ذوي اإلعاقة 

 .)www.africandecade.org.za(

شمل األشخاص ذوي اإلعاقة يف برامج العمل مقابل 

املال والطعام وغري ذلك من برامج كسب العيش أو 

تقديم ما ميكن من البدائل املناسبة.

العودة

اإلعاقة مبجرد  يواجهها ذووا  التي  التحديات  تنتهي  ال 

ال  ما  غالباً  بالعودة  الخاصة  فاملعلومات  العودة.  بدء 

تستخدم  وال  وضوحها،  تضمن  بطريقة  عرضها  يتم 

وباإلضافة  فهمها.  من  كل شخص  متكن  التي  الوسائل 

االعتبار  عني  يف  النقل  خدمات  تأخذ  ال  ذلك،  إىل 

النقل  يكون  )فقد  األشخاص  أنواع  بعض  احتياجات 

التي  الكبرية  الشاحنات  استخدام  طريق  عن  مثاُل 

تعمد  ما  وغالباً  ركوبها(  الناس  بعض  عىل  يصعب 

البعد  كل  بعيدة  معينة  أمكان  يف  الركاب  تنزيل  إىل 

الديار  إىل  العودة  يجعل  ما  األصلية  أماكنهم  عن 

وباإلضافة  للبعض.  بالنسبة  الصعوبة  منتهى  يف  أمراً 

إىل  يعودون  أنفسهم  الناس  يجد  ما  غالباً  ذلك،  إىل 

مبنزلة  لهم  كان  الذي  املخيم  من  تحدياً  أثر  بيئات 

اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  وبالنسبة  املؤقتة.  ديارهم 

املالمئة  الخدمات  تسلموا  الذين  أولئك  منهم  خاصة 

األمر  ذلك  يكون  قد  نزوحهم،  أثناء  األوىل  للمرة 

الحال  كان  كام  توطينهم  إعادة  أمام  أساسياً  عائقاً 

السودان  جنوب  إىل  كينيا  من  الالجئني  عودة  خالل 

املاضية. القليلة  السنوات  يف 

:أمثلة عىل الحلول
التخطيط  مرحلة  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  شمل 

لضامن تكييف عملية العودة تكييفاً مالمئاً.

الرتتيب للنقل املكيف ملن يتطلبه وتنظيم املساعدة 

ذلك  يف  مبا  األصيل  املكان  إىل  للوصول  والنقل 

واملقتنيات  الغذائية  الحصص  لحمل  الدعم  تقديم 

الشخصية.

الخدمات  إزاء  املالمئة  واإلحالة  املعلومات  تقديم 

املتوافرة يف مكان العودة.

القادمة الخطوات 

يف  متثلت  التي  امللحوظة  الرئيسية  التطورات  رغم 

سياقات  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  شمل  تحّسن 

اإلطار،  وبهذا  إلنجازه.  الكثري  أمامنا  يزال  ما  النزوح 

مع  تبذل  زالت  وما  الدولية  اإلعاقة  منظمة  بذلت 

اآلخرين 5الجهود  املعنيني  املصلحة  أصحاب  من  عدد 

للمفوضية  التنفيذية  اللجنة  لخالصة  الدعم  حشد  يف 

تتبناها  سوف  والتي  باإلعاقة  الخاصة  لالجئني  العليا 

عىل  مساعداً  عاماًل  لتكون   2010 عام  األعضاء  الدول 

حقوق  حول  الجديدة  املتحدة  األمم  اتفاقية  تنفيذ 

خاصة  اإلنسانية  األوضاع  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

الخالصة  تقدم  كام  والنزوح.  اللجوء  سياقات  يف 







الفاعلني6  لجميع  الالزمة  اإلرشادات  أيضاً  املذكورة 

الكامل  الشمل  تحقيق  يف  املسؤولية  يتشاركون  ممن 

لألشخاص ذوي اإلعاقة يف برامج ومبادرات املساعدة 

الناجعة. الحلول  إىل  وصوالً 

 )aleema.shivji@gmail.com( عليمة شيفجي

عضو يف فريق االستجابة الرسيعة يف منظمة اإلعاقة 

الدولية، ومقرها يف ليون، فرنسا. ينترش الفريق 

 بانتظام يف حاالت الطوارئ والكوارث الطبيعية 

)http://www.handicap-international.org(.

  UNHCR )June 2009(, 2008 Global Trends,  1
http://www.unhcr.org/4a375c426.html 

2  ملعلومات أكرث حول هذه الحلول، يرجى االتصال مبنظمة اإلعاقة 
الدولية )erd_support@handicap-international.org( أو مراجعة 
مقال بعنوان: “اإلعاقات بني فئات الالجئني واملتاثرين بالنزاع” )باللغة 
االنجليزية فقط( الصادر عن اللجنة النسائية لالجئني، حزيران 2008، 

http://www.womenscommission.org
3  راجع مقال سيموندس يف الصفحة 10

  Nordstrom, K. World Blind Union )2004(. Quality  4
 Education for Persons with Disabilities. 

 http://tinyurl.com/Nordstrom2004
5  منظمة يس يب إم الدولية، املنظمة الدولية لذوي اإلعاقة، منتدى منظمة 

التحالف الدويل لإلعاقة واالتفاقية املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 
منظمة اإلعاقة الدولية، اتحاد اإلعاقة الدولية والتنمية، مؤسسة ليونارد 

تشيشري لإلعاقة، منظمة تحفيز لإلعاقة، مكتب كواكر لدى األمم املتحدة، 
اللجنة النسائية لالجئني، ومنظمة الرؤية الدولية، بدعم من مكتب كواكر 

لدى األمم املتحدة.
6 انظر مقالة جويس يف الصفحة 44.

العقد األفريقي الثاين لذوي اإلعاقة
عايدة سار وكوداكوايش ديوبيه
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أثناء  اإلعاقة  مع  يعيشون  الذين  األشخاص  ُيرتك  قد 

الهرب من النزاع، أما من ينجح يف ذلك فقد يفقد حياته 

األشخاص  هؤالء  يكون  ما  وغالباً  الرحلة.   انتهاء  قبل 

أو  التسجيل  عمليات  أثناء  يحتسبون  وال  معرفني  غري 

من  يقّصون  اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  البيانات.   جمع 

الوصول  يتمكنون من  أو قد ال  العامة  املساعدة  برامج 

يف  يقعون  ما  وغالباً  بها،  مشمولني  كانوا  لو  حتى  إليها 

وغالباً  وتقدميها.    الخدمات  تنفيذ  عند  النسيان  طي 

يقعون  فقط  الحامية  مخاطر  لشتى  عرضة  يكونون  ما 

والتحرش  واالستغالل  والجنيس  الجسدي  للعنف  ضحية 

أعضاء  املعاق  الشخص  فقد  إذا  إما  ضدهم.   والتمييز 

يصبح  فقد  النزوح،  خالل  له  الرعاية  مقدمي  أو  أرسته 

دياره  يف  مجتمعه  يف  عليه  كان  مام  وضعفاً  عزلة  أكرث 

األصلية من قبل.  ونادراً ما يدرك اآلخرون بقدرة ذوي 

ذوو  يعيش  وبذلك،  واملشاركة.   املساهمة  عىل  اإلعاقة 

اإلعاقة من الالجئني والنازحني يف دائرة الحجب واإلقصاء 

واإلهامل أكرث من أي نازح أو الجئ آخر.

بعض الالجئني والنازحني من ذوي اإلعاقة عرفوا اإلعاقة 

وعاشوا معها حياتهم كاملة، يف حني هناك آخرون ممن 

الطبيعية  الكارثة  أو  النزاع  ما خالل فرتة  بإعاقة  أصيبوا 

قادتهم إىل الهروب.  وميكن لالنقطاع يف الخدمات الصحية 

واالجتامعية خالل النزاعات أو بعد الكارثة الطبيعية أن 

تحرم الفئات السكانية املحلية، خاصة األطفال منهم، من 

قد  التي  الطبية  والعالجية  الوقائية  األساسية  الخدمات 

ينتج عنها اإلصابة بحاالت القصور الوظيفي الدامئة التي 

كان باإلمكان تجنبها لو أتيحت هذه الخدمات.

أما اللجنة النسائية لالجئني فقد كانت قلقة بشكل خاص 

من أن يواجه النازحون من النساء واألطفال وكبار السن 

االجتامعي،  النوع  أساس  عىل  الجوانب  متعدد  متييزاً 

ذوات  فالنساء  واإلعاقة.    االجتامعي  والوضع  والعمر، 

والتعنيف  الجنيس  للعنف  يتعرضن  ما  غالباً  اإلعاقة 

األرسي واالعتداء الجسدي.  أما األطفال من ذوي اإلعاقة 

والجنسية  الجسدية  االعتداءات  من  يعانون  ما  فغالباً 

واالستغالل واإلهامل، واإلقصاء عن التعليم وحجبهم عن 

الدعم الالزم ملساعدتهم يف تطوير قدراتهم كاملة.  ففي 

مخيم َدداب لالجئني يف كينيا، كان األطفال الصوماليون 

الرجم  ثم  بالحبل  للتثبيت  يتعرضون  اإلعاقة  ذوي 

بالحجارة، كام عاىن بعضهم أيضاً من العنف اللفظي عىل 

يد أشخاص آخرين يف مجتمعهم.

الطفل  إعاقة  المئة  املجتمع  يلقي  أخرى،  جهة  ومن 

عىل أمه، وبذلك تتعرض أم املعاق إىل أصناف اإلساءة 

من  غريهم  أو  أزواجهن  يد  عىل  والجنسية  الجسدية 

أفراد أرسهم، ويتعرضن للتحرش والوصم بالعار ثم يف 

كبار  أم  واإلهامل.   الهجر  مصريهن  يكون  األمر  نهاية 

أو  لإلهامل  يتعرضون  فقد  اإلعاقة،  ذوي  من  السن 

اإلنكار من قبل أفراد أرسهم ممن مل يعودوا يرغبون يف 

تقديم الرعاية لهم، وقد يواجهون درجة كبرية جداً من 

العزلة والضعف وقد يصبحوا غري قادرين عىل الوصول 

إىل الرعاية الصحية األساسية والغذاء واملأوى الرضورية 

لبقائهم عىل قيد الحياة.

القامئة  الخدمات  لالجئني  النسائية  اللجنة  حششددت 

دول،  خمس  يف  اإلعاقة  ذوي  من  للنازحني  املقدمة 

وقدمت  الجيدة  املامرسات  وأمثلة  الثغرات  وحددت 

الخدمات  هششذه  تطوير  حششول  الواقعية  التوصيات 

الدراسات  وأجريت  املهَملة.   الفئة  لهذه  واملشاركة 

امليدانية من قبل مقدمي الخدمات املحليني ومنظامت 

األشخاص ذوي اإلعاقة يف مخيامت الالجئني البوتانيني يف 

نيبال، ومخيامت الالجئني البورميني يف تايالند، ومخيامت 

العراقيني  الالجئني  وبني  اليمن،  يف  الصوماليني  الالجئني 

الكولومبيني  الحرضيني  والالجئني  األردن،  يف  الحرضيني 

يف اإليكوادور.  وتوافرت املعلومات اإلضافية من مخيم 

َدداب لالجئني الصوماليني يف كينيا ومخيامت النازحني يف 

كل من السودان ورسيالنكا.

أهم النتائج

جمع البيانات:

إىل  الدراسة  قيد  البلدان  جميع  افتقار  النتائج  تظهر 

وخصائص  عدد  حول  املنتظمة  املوثوقة  املعلومات 

النازحني من ذوي اإلعاقات.  ولوحظ أن هذه املشكلة 

تتوافر  مل  حيث  الحرضية  املناطق  يف  عليه  ما  أشد 

الالجئني بشكل عام وتكاد  الكافية حول عدد  البيانات 

ذوي  من  الالجئني  بعدد  املتعلقة  املعلومات  تنعدم 

اإلعاقة أيضاً.  

يف  التنسيق  لغياب  نظراً  البيانات  دقة  تأثرت  كام 

واالختالف  البيانات،  جمع  يف  واملنهجيات  املصطلحات 

الخاصة  واملفهومات  التعريفات  تقديم  يف  الثقافية 

بني  الوعي  ورفع  أو  التدريب  غياب  وكذلك  باإلعاقة، 

موثوقية  أو  كفاية  عدم  وترتب عىل  البيانات.   جامعي 

أغلب  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تحديد  عدم  البيانات 

املالمئة  الخدمات  غياب  إىل  أدى  بدوره  وذلك  األحيان 

لهذه الفئة.

البنى التحتية:

الدراسة  قيد  البلدان  جميع  يف  إضافية  مشكلة  هناك 

للمخيامت  التحتية  والبنية  املادية  التهيئة  أن  وهي 

املرافق  إىل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وصول  من  منعت 

والخدمات مبا فيها املدارس، والعيادات الصحية، ودورات 

ونقاط  االستحامم،  ومرافق  املاء،  توزيع  ونقاط  املياه، 

املادي  الوصول  يف  للصعوبات  وكان  الطعام.    توزيع 

والتصميم الرديء ملباين املخيامت فيام فيها املالجئ قد 

أثرا عىل جميع جوانب الحياة اليومية وزادت من عزلة 

األشخاص ذوي اإلعاقة.  وهذا ما كان عليه الحال خاصة 

أن  الباحثون  وجد  األردن،  ففي  الحرضية.   املناطق  يف 

يغادرون  ما  نادراً  اإلعاقة  ذوي  من  العراقيني  الالجئني 

منازلهم.  ومن جهة أخرى، وجد الباحثون أمثلة إيجابية 

عن املواءمات التي ُأدخلت لتحسني الوصول املادي منها 

تصميم الكرايس املتحركة يف مخيم َدداب لالجئني حيث 

صممت الكرايس املتحركة بعجالت خاصة الستخدامها يف 

املناطق الرملية.

الوصول إىل الخدمات العامة واملتخصصة:

أن  الباحثون  وجد  املادي،  الوصول  غياب  إىل  باإلضافة 

الخدمات العامة إما كانت غري مالمئة أو مل تكن ترعى 

فكانت  اإلعاقة.   ذوي  لألشخاص  الخاصة  االحتياجات 

ذوي  لألشخاص  متاحة  غري  الغذاء  توزيع  منظومات 

حصص  هناك  يكن  ومل  البلدان،  من  العديد  يف  اإلعاقة 

األمهات يف كل من  أو إضافية.  وذكرت  متوينية خاصة 

عىل  يحصلن  مل  إنهن  املثال  سبيل  عىل  واليمن  نيبال 

الشلل  من  يعانون  الذين  باألطفال  الخاص  الطعام 

فقالوا  اليمن  يف  الالجئون  أما  الحنك.   وشق  الدماغي 

والخداع  للغش  ضحية  كانوا  البرصية  اإلعاقة  ذوي  إن 

حصصهم  لرسقة  بعضهم  وتعرض  الغذاء،  توزيع  عند 

العايل  الغذاء  برنامج  منح  أخرى،  جهة  من  الغذائية.  

الطعام  توزيعات  يف  األولوية  اإلعاقة  ذوي  من  لالجئني 

كام  الطويلة،  الطوابري  يف  االنتظار  عناء  من  إلراحتهم 

ُحشد املجتمع املحيل لتقديم املساعدة يف جمع حصص 

الغذاء لألشخاص ذوي اإلعاقة.

الرعاية  غياب  عىل  أّكدت  امليدانية  الدراسات  وجميع 

الصحية املتخصصة والدعم النفيس االجتامعي والخدمات 

االستشارية لألشخاص ذوي اإلعاقة، فلم يكن هناك أطباء 

مختصون وال قسم خاص باملعالجة الطبية املتخصصة وال 

العالجات الطبية املتخصصة.  وبشكل عام مل يكن هناك 

إحاالت إىل الخدمات الخارجية.  أما العيادات الصحية، 

اإلعاقات  ذوي  من  للوصول  قابلة  غري  كانت  ما  فغالباً 

يف عام 2007، أطلقت اللجنة النسائية لالجئني مرشوعاً بحثياً أساسياً لتقييم أوضاع األشخاص الذين 
يعيشون مع اإلعاقة بني النازحني والفئات السكانية املتأثرة بالنزاع.

اإلعاقات بني الالجئني والفئات السكانية املتأثرة بالنزاع
راخايل رييل
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عليهم  وكان  العالج  أولوية  مينحوا  مل  الذين  الحركية 

يأيت  أن  قبل  االنتظار  طوابري  يف  طويلة  ألوقات  االنتظار 

أو  البرصية  اإلعاقة  لذوي  وبالنسبة  العالج.   يف  دورهم 

السمعية فغالباً ما كانوا يواجهون صعوبات يف االتصال.  

ويف حني كانت بعض البلدان، كتايلند، تتوافر عىل برامج 

مثل  تكن  مل  الصناعية،  واألطراف  التأهيل  إلعادة  جيدة 

هذه الخدمات متاحة يف بلدان كاليمن مثاًل.  ومن األمثلة 

الجيدة برامج التوعية الصحية املجتمعية لألشخاص ذوي 

لكبار  وأخرى  البوتانيني،  الالجئني  مخيامت  يف  اإلعاقة، 

السن يف مخيامت النازحني يف دارفور.

التعليم والتدريب:

من النتائج األكرث إيجابية التي توصل إليها البحث توافر 

ثقافة الشمل لألطفال ذوي اإلعاقة.  ففي جميع البلدان 

قيد الدراسة، كان األطفال من ذوي اإلعاقة يداومون يف 

املدرسة، بل كانت نسب التحاق األطفال ذوي الحاجات 

التعلمية الخاصة يف املدرسة عالية جداً يف بعض البلدان.  

هناك  كان  وتايلند،  نيبال  يف  الالجئني  مخيامت  ويف 

اإلعاقة  ذوي  من  األطفال  لتحديد  التدخل  برامج  بعض 

ومساعدتهم يف االندماج يف املدارس الجامعة.  كام قدم 

االحتياجات  ذوي  من  الالجئني  ألطفال  الصفي  الدعم 

املستمر  للتدريب  برامج  هناك  وكان  الخاصة  التعلمية 

ملعلمي الدعم املستمر باإلضافة إىل املعلمني االعتياديني 

كام طورت  الشامل.   التعليم  دعم  للمساعدة يف  وذلك 

وقد  املالمئة،  واملناهج  التعليم  عىل  املساعدة  األدوات 

األدوات  الخاصة  االحتياجات  األطفال من ذوي  تم منح 

الالزمة  التعلمية  وامللحقات  الحركة  عىل  املساعدة 

الناطقة  الحاسبة  بريل، واآلالت  بلغة  املطبوعة  كالكتب 

األطفال  هؤالء  لتمكني  كبري  بخط  املطبوعة  وامللصقات 

من التعلم.

يشمل  الذي  التعليم  أن  البحث  يف  تبني  العموم،  وعىل 

األشخاص ذوي اإلعاقات قد يكون انطالقة جيدة لوصول 
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تشري األبحاث الحالية إىل أن كربى املنظامت غري الحكومية 

ووكاالت األمم املتحدة التي تقدم الجزء األكرب من خدمات 

تعرف  ال  حتى  أو  الغالب  يف  تجمع  ال  ما  غالبا  اإلغاثة1 

والنازحني  الالجئني  مجتمعات  بني  اإلعاقة  عن  بيانات 

املعيارية  اإلجراءات  تتضمن  ال  كثرية،  أحيان  ويف  داخلًيا. 

جمع  التسجيل  وعمليات  الرسيعة  التقييامت  مثل 

الالجئني  ووجود  واحتياجات  بظروف  الخاصة  املعلومات 

الرصاعات  حالة  ويف  اإلعاقة.  ذوي  داخلًيا  والنازحني 

املسلحة أو الكوارث الطبيعية، قد يكون هذا “االحتجاب” 

كارثًيا2. 

كذلك يرى تقرير اللجنة النسائية لالجئني عام 2008 حول 

اإلعاقة بني الالجئني والسكان املترضرين من النزاعات3 أن 

اإلعاقة  ذوي  األشخاص  عدد  عن  البيانات  تحديد وجمع 

التحديات  أكرب  أحد  يشكالن  اإلعاقة  وأسباب  وأنششواع 

االحتياجات  مع  التعامل  ويتطلب  النزوح.  أثناء  البيانية 

الخاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف سياق الطوارئ أن متلك 

وتسجيل  ملعرفة  والتدريب  املناسبة  األدوات  الوكاالت 

الصور املختلفة لإلعاقة. ويف حني يورد كتيب مرشوع سفري 

األشخاص ذوي اإلعاقة يف فئة »الجامعات املترضرة«، وهم 

الخدمة  اعتبارهم بجميع جوانب  الذين يجب  األشخاص 

املقدمة لكبار السن واألطفال والنساء، فإنه ال يوفر الحد 

»الجامعات  بهذه  الخاصة  واملتطلبات  املعايري  من  األدىن 

ه  املترضرة«. وكنتيجة الختالف صور اإلعاقة، يجب وأن توجِّ

وكم  رشوط  تحديد  عند  الوكاالت  الدنيا  الخدمة  معايري 

استجابتها لالجئني والنازحني داخلًيا ذوي اإلعاقة من أجل 

استيفاء أبسط حقوقهم يف الحامية والصحة والكرامة.

جمع البيانات

يف  التدخالت  بيانات  جمع  عمليات  تتضمن  أن  يجب 

حاالت الطوارئ وبرامج التعايف:

تقييامت االحتياجات الرسيعة واملتعلقة باإلعاقة 

ذوي  األشخاص  تتضمن  التي  التسجيل  عمليات 

اإلعاقة





يحتاج مجتمع اإلغاثة اإلنسانية إىل جمع البيانات الخاصة باإلعاقة من خالل تقييامت االحتياجات 
الرسيعة وعمليات التسجيل والوصول إىل املعرفة املحلية ورصد ومراقبة اإلعاقة.

التعامل مع تحديات البيانات
كاثلني يب. سيمونز

األشخاص ذوي اإلعاقات للخدمات األخرى عدا التعليم.  

التدخل  برامج  خششالل  من  ميكن  املثال،  سبيل  فعىل 

ذوي  من  األطفال  الالجئني  إحالة  املبكرة  الطفولة  يف 

أيضاً  تبني  املالمئة.  وقد  الصحية  الخدمات  إىل  اإلعاقات 

أن مجموعات دعم الوالدين كانت انطالقة موفقة أخرى 

يف تقديم الدعم النفيس واالجتامعي لوالدي األطفال من 

ذوي اإلعاقات.

مل  اإلعاقة  ذوي  األطفال  أن  يالحظ  أخرى،  أماكن  ويف 

يحصلوا عىل التشجيع الالزم لاللتحاق باملدرسة رغم عدم 

وجود أي عوائق متنعهم من ذلك.  وكانت نسب االلتحاق 

نسب  يف  كبري  ارتفاع  يقابلها  جداً  منخفضة  باملدرسة 

الترسب.  ويالحظ أيضاً غياب كوادر الدعم والتدريب يف 

املسار  عىل  املعلمني  لتأهيل  الخاصة  االحتياجات  مجال 

التعليمية  املساعدة  األدوات  يف  نقص  وهناك  العام، 

واملناهج املرنة والوسائل املعينة عىل السمع ما زاد من 

صعوبة استمرارهم يف االلتحاق باملدرسة.

عىل الصعيد املهني، كان هناك بعض األمثلة الناجحة عن 

الالجئني من ذوي  التي ساعدت  املهني  التدريب  برامج 

اإلعاقة عىل تعلم املهارات املفيدة والحصول عىل العمل.  

ففي نيبال، أقام الالجئون البوتانيون متاجر صغرية لبيع 

وكان  الحياكة.   وأعامل  الحالقة  ومحالت  الخرضوات 

الذي حصلوا عليه يف برامج تدريب  التدريب  ذلك مثرة 

املهارات.  لكن التدريب املهني يف بلدان أخرى مل يوائم 

مل  إن  هذا  اإلعاقة  ذوي  من  األشخاص  شمل  يضمن  مبا 

أصاًل.  وتقريباً يف جميع  السائدة  الظاهرة  اإلقصاء  يكن 

عوائق  يواجهون  اإلعاقة  ذووا  األشخاص  كان  الحاالت، 

جمة اجتامعية وشخصية وقانونية عند بحثهم عن العمل 

وضعهم  إىل  باإلضافة  منها  يعانون  التي  لإلعاقة  نظراً 

كالجئني وغرباء عن املجتمع املضيف.

املشاركة:
خالل املقابالت التي جرت من خالل البحث امليداين، أفاد 

جميع األشخاص ذوي اإلعاقة تقريباً برغبتهم يف املشاركة 

املخيامت،  وإدارة  املجتمعية،  الشؤون  يف  أكرب  بشكل 

ومع  الششقششرارات.   وصنع  للربامج  التخطيط  وعمليات 

اإلعاقة يف  ذوي  لألشخاص  املتاحة  الفرص  ُسجلت  ذلك، 

املشاركة الرسمية بتلك النشاطات.  ومن األمثلة اإليجابية 

منظامتهم  اإلعاقة  ذوي  من  والنازحني  الالجئني  تشكيل 

ومجموعات املساعدة الذاتية الخاصة بهم كام يف تايالند 

عىل  الوعي  رفع  مبادرات  بعض  إىل  باإلضافة  ونيبال 

مستوى املجتمع.

قدراً  أن  لالجئني  النسائية  للجنة  تبني  العموم،  وعىل 

ذوي  من  النازحني  بني  تم  قد  كان  االتصال  من  قلياًل 

النواتج  إحدى  ومن  املحلية،  اإلعاقة  ومنظامت  اإلعاقة 

اإليجابية التي توصل إليها البحث بناء الجسور بني هذه 

البلدان.   من  العديد  يف  الالجئني  ومجتمعات  املنظامت 

ففي األردن، متكن األردنيون من ذوي اإلعاقة من خالل 

املحلية1 يف مرشوع هذا  اإلعاقة  منظامت  مشاركتهم يف 

البحث من التعرض إىل التحديات التي يواجهها الالجئون 

العراقيون، وهذا بدوره ما قاد إىل شمل العراقيني يف بعض 

مرشوعاتهم.

دعم املامرسات والتأثري عىل السياسات

النسائية لالجئني  اللجنة  يف حزيران/يونيو 2008، نرشت 

تقريراً شاماًل يبنّي النتائج التي توصل إليها البحث امليداين 

العاملني  الستخدام  املصادر  من  مجموعة  إىل  باإلضافة 

وللمنظامت  املتحدة  لألمم  التابعة  اإلنسانيني  امليدانيني 

وتشجع  العمل  كيفية  لهم  تبني  حيث  الحكومية  غري 

املجموعة  اإلعاقة.2 وتتضمن  ذوي  األشخاص  شمل  عىل 

مخيامت  جعل  كيفية  يف  العملية  املشورة  املذكورة 

الالجئني أكرث وصوالً لألشخاص من ذوي اإلعاقات وكيفية 

واملرافق  للخدمات  واملتعادل  الكامل  وصولهم  تعزيز 

الجامعة.

إىل  لالجئني  النسائية  اللجنة  تسعى   ،2008 عام  ومنذ 

التأثري عىل السياسات واملامرسات الالزمة لتعزيز حقوق 

املثال  سبيل  اإلعاقات، فجمعت عىل  ذوي  النازحني من 

بعد  هاييتي  يف  العاملة  اإلغاثة  ملنظامت  إرشادياً  دلياًل 

زلزال كانون ثاين/يناير 3.2010   وأرسلت هذه اإلرشادات 

من خالل منظمة إنرتآكشن إىل جميع أعضائها العاملني يف 

هاييتي باإلضافة إىل مجموعات عمل الحامية واملساعدة 

العنقودية  املجموعات  إىل  أيضاً  وأرسلت  اإلنسانية.  

منظمة  موقع  عىل  ونرشت  هايتي  يف  والتعليم  للحامية 

كام  هاييتي.   يف  الخاص  للتنسيق  املوحدة  االستجابة 

إجراء  إىل  بالالجئني  الخاصة  النسائية  اللجنة  تخطط 

املتابعة املطلوبة بتقديم ورش العمل التدريبية ملقدمي 

الخدمات يف هاييتي، يف منوذج تأمل املنظمة تكراره يف 

وعىل  ريادي.   تجريبي  أساس  عىل  البلدان  من  العديد 

مستوى السياسات، نشطت اللجنة بشكل كبري يف تحالف 

املنظامت غري الحكومية املنارصة لخالصة اللجنة التنفيذية 

للمفوضية العليا لشؤون الالجئني حول اإلعاقات، ويتوقع 

تبنيها عام 2010.

راشيل رييل )rachreill@yahoo.com( مستشارة لدى 

اللجنة النسائية لالجئني شاركت يف إعداد تقرير اللجنة 

حول اإلعاقات.

 http://www.landminesurvivors.org/  1
2 اإلعاقة عند الالجئني والجامعات املترضرة بالرصاعات وأدوات املوارد 

 للعاملني يف امليدان
 http://www.womensrefugeecommission.org/programs/

disabilities
 http://tinyurl.com /HaitiGuidance  3
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الحكومية  غري  املنظامت  من  املجموعة  املعلومات 

أو  و/  الصحية  األنظمة  ومن  املجتمع  وقادة  املحلية 

اإلرشافية الوطنية/ املحلية

تنفيذ آليات رصد ومراقبة اإلعاقة

لهذا  البيانات  جمع  تواجه  التي  التحديات  أكرب  ومن 

االعتقاد  عىل  التغلب  هو  النازحني  السكان  من  القطاع 

الخاطئ بحاجة األشخاص ذوي اإلعاقة ملثل هذه الخدمات 

عىل  الوكاالت  تركز  أن  يجب  والتي  واملعقدة  الخاصة 

رضوراتها فقط مبجرد انتهاء مرحلة الطوارئ. هذا التصور 

خالل  البيانات  هذه  جمع  إلحاح  عن  االنتباه  يرصف  قد 

عمليات جمع البيانات القياسية وبالتايل، ستخلو البيانات 

املجموعة خالل مرحلة الطوارئ واملستخدمة لتطوير أكرث 

خدمات البقاء أهمية من أي معلومات تخص اإلعاقة. هذا 

البقاء والحامية  احتياجات  يتجاهل  املقصود  اإلهامل غري 

الرعاية  ومقدمي  اإلعاقة  ذوي  داخلًيا  والنازحني  للالجئني 

لهم. وتالحظ األبحاث ودراسات الحالة سواء نقص األدوات 

املعيارية لجمع البيانات الخاصة باإلعاقة وآليات املراقبة.

إن لتطوير أداة التقييم الرسيع الخاصة باإلعاقة أهمية من 

أجل ضامن التدخالت الشاملة يف حاالت الطوارئ. وتتطلب 

صور اإلعاقة املختلفة دلياًل مرجعًيا ملن يقومون بالتقييم 

لزيادة دقة تسجيل فئة وشدة اإلعاقة وللتأكد من صحة 

إىل  اإلعاقة. أضف  األفراد ذوي  التقييم الحتياجات  قياس 

ذلك، أن مجموعة التعريفات واملؤرشات التي تقبلها جميع 

املتحدة ستسمح  األمم  الحكومية ووكاالت  املنظامت غري 

املعلومات  وتقاسم  فعالية  األكرث  التعاون  من  باملزيد 

والتقييم واملقارنة والتحليل عرب مصادر البيانات وعىل مر 

القامئني عىل  البيانات أو  الزمن4. ويكون تدريب جامعي 

إجراء املقابالت للبحث والسؤال عن اإلعاقة رضورًيا.

عىل  البيانات  جامعي  التقييم  أداة  تساعد  أن  يجب 

تسجيل:

والحسية(  والعقلية  )البدنية  اإلعاقة  فئات  جميع 

وجميع مظاهر اإلعاقة داخل كل فئة

فئة اإلعاقة

اإلعاقة الواحدة أو املزودجة أو املتعددة

معايري تحديد اإلعاقة

شدة ودرجة )كل إعاقة معرّفة(

عمر وجنس الشخص ذو اإلعاقة

عدد األشخاص ذوي اإلعاقة يف “األرسة” الواحدة



















بداية اإلعاقة )عند امليالد أو بعد امليالد وقبل النزوح 

وأي  للهجرة(  كنتيجة  أو  الكارثة  للحرب/  كنتيجة  أو 

معلومات وثائقية رضورية 

املساعدة  واألجهزة  )االنتقال  الخاصة  االحتياجات 

إمدادات  الغذائية ومساعدات  التموينية  واملساعدة 

العاملية  التصاميم  ذات  املراحيض  إىل  والوصول  املياه 

األدوية  عىل  والحصول  إليه  الوصول  املمكن  واملأوى 

والرعاية الطبية املتخصصة وغريه(

وضع مقدم الرعاية )غري موجود/ مؤقت/ دائم(

املرجعي  القسم  عىل  تشتمل  أن  التقييم  أداة  وستحتاج 

املحتوي عىل تعريفات جميع فئات وأنواع اإلعاقة وشدة 

الفئة لضامن جودة عملية جمع البيانات العالية املستمرة 

عرب املنظامت اإلنسانية.

الواحدة  والنازحني داخلًيا  الالجئني  تعترب عمليات تسجيل 

تسعى  أن  يلزم  والتي  تشغيليًة هامًة  إجراءاٍت  واملستمرة 

النازح.  املجتمع  داخل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  إيجاد  إىل 

الوصم  فيها  يتسبب  التي  الحاالت  يف  الوكاالت،  تحتاج  و 

األشخاص  جعل  يف  لالنتقال  الحاجة  أو  التمييز  أو  بالعار 

ذوي اإلعاقة »مجموعات يصعب الوصول إليها«، ملشاركة 

املحلية  الحكومية  غري  واملنظامت  املجتمعيني  القادة 

والدولية مع الوجود طويل األجل من أجل تسهيل عمليات 

التسجيل ومساعدة املستجيبني لحاالت الطوارئ يف تحديد 

وتسجيل األشخاص ذوي اإلعاقة. ولن توفر عملية التسجيل 

تقديراً تقريبياً فقط لعدد النازحني ذوي اإلعاقة لكنها أيًضا 

ستسلط الضور عىل وضعهم م واألهم من ذلك أنها ستوّصل 

الخدمات األساسية بصورة مبارشة للالجئني والنازحني داخلًيا 

ذوي اإلعاقة )مبا يف ذلك بطاقات التموين الغذايئ وحمالت 

األولية  اإلسعافات  وبرامج  الحامية  ومبادرات  التطعيم 

النفسية االجتامعية وغريه(. كذلك يجب ضامن أن األشخاص 

املعلومات  سيتلقون  النزوح  وقت  باإلعاقة  يصابون  الذين 

والخدمات الالزمة الستمرارية حياتهم وأقواتهم.

املنظامت  من  املعلومات  لجمع  فإن  قبل،  من  ُذكر  وكام 

املجتمع  وأعضاء  املحليني  والقادة  املحلية  الحكومية  غري 

أهميته  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  يآبهون  الذين  املحددين 

يف  يكون  أن  املعاق  للشخص  كيف  الوكاالت  تفهمت  إذا 

مجتمع ما إىل جانب نوع الرعاية والفرص والحامية أو عدم 

وجودها هناك. ويف املواقف التي يصعب فيها الوصول إىل 

الخاصة  األنواع  أو األشخاص ذوي  األشخاص ذوي اإلعاقة 

واملنظامت  املحليني  القادة  مشاركة  فستكون  اإلعاقة  من 

واملوارد  املختصة  املؤسساتية  ملعرفتهم  وستظهر  رضورًيا 

والفهم العميق الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة السابقة 

اإلعاقة،  وانتشار  صور  عن  املعلومات  إىل  إضافة  للنزوح 

والخدمات.  بالتدخالت  والقيام  التخطيط  أهمية كربى يف 

ويجب أن تدعم الوكاالت الدولية هذه املنظامت املحلية 

خلق  أو  املوظفني  عن  املرشوع  غري  البحث  تتجنب  وأن 

إقامة  ستحسن  ذلك،  من  وبششدالً  املتشابهة.  الخدمات 







املحلية خالل حاالت  القدرة  املساعدة  وتقديم  الرشاكات 

الطوارئ وستطور الخدمات الحالية وستخلق منظومة دعم 

مستمرة ومعززة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

الصحية  املنظومة  عن  املأخوذة  اإلعاقة  احصاءات  وتعد 

أخر  مصدرًا  اإلرشاف  منظومات  أو  واملحلية  الوطنية 

للبيانات. وبينام يختلف وجود و/ أو قدرة هذه املنظومات 

البيانات ولفهم  اختالًفا كثريًا فإنها قد تكون نافعة لجمع 

مستوى املعرفة باألشخاص ذوي اإلعاقة داخل املنظومات 

“القدرة” يف  ونتيجة ملؤقتية  والوطنية.  املحلية  الحكومية 

نظام  إقامة  الرضوري  من  فإنه  القرسية  الهجرة  سياقات 

املتعلقة  البيانات  منهجي  نحٍو  عىل  يجمع  منسقوالذي 

اإلعاقة،  مراقبة  آليات  وتكون  النزوح.  أثناء  باإلعاقة 

البيانات  لجمع  هامة  طريقة  اإلعاقة،  عىل  اإلرشاف  مثل 

الجمع  بواجبات  وربطها  وتنفيذها  تطويرها  يلزم  والتي 

الصلة  ذات  البيانات  وتأويل  والتحليل  واملنهجي  املستمر 

باإلعاقة. وميكن استخدام هذه املعلومات لتحفيز الفاعلني 

األعاقة  لربامج  الفّعال  التعميم  نحو  للميض  اإلنسانيني 

وتنفيذها وتقييمها5. 

االستنتاجات

العاملية  الرؤية  لالجئني ومنظمة  النسائية  اللجنة  بدء  مع 

الباحثني  إىل  باإلضافة  األخرى  الحكومية  غري  واملنظامت 

الالجئني  احتياجات  وتعميم  تخطيط  األخرية يف  اآلونة  يف 

مثل  املنظامت  عملت  اإلعاقة،  ذوي  داخلًيا  والنازحني 

السن  كبار  مساعدة  ومؤسسة  للمعاقني  الدولية  املنظمة 

وتعزز  املتخصصة  الرعاية  لتقدم  املحيط  هذا  يف  العاملية 

البيانات.  ثروة املعرفة املؤسساتية والقدرة وأدوات جمع 

املعلومات  جمع  لتحسني  خرباتهم  استغالل  يجب  لذا 

أهمية  واألكششرث  الربنامج  وتنفيذ  والتخطيط  اإلنسانية 

الالجئني  تضمني  مسؤولية  تويل  إىل  الوكاالت  حاجة  هو 

الرسيعة  االحتياجات  تقييامت  اإلعاقة يف  والنازحني ذوي 

وعمليات التسجيل والحصول عىل املعرفة املحلية ووضع 

تصميم  يف  البدء  ميكنهم  حتى  اإلعاقة  مراقبة  آليات 

وضع  مع  التعايف  وبرامج  الطوارئ  حاالت  يف  التدخالت 

الشمل يف االعتبار.

 حازت كاثلني بريناديت سيمونز 

)kathleenb.simmons@gmail.com( مؤخرًا درجة 

املاجستري حول الصحة العامة يف الهجرة القرسية 

والصحة من جامعة كولومبيا. وقد عملت من قبل يف 

الصني مع األطفال املعاقني ويف مجال اإلعاقة يف الواليات 

املتحدة.

1 كاي إل لينتز )2008( التقرير النهايئ: دعم املفوضية العليا لشؤون الالجئني 
التابعة لألمم املتحدة ومجموعة حامية العمل الجامعي: األشخاص النازحون 

  http://tinyurl.com/Lentz2008داخلًيا ذوي اإلعاقة
2 يب ستوكينج )2003( املقدمة. يف إس. إي. إيه هاريس، اإلعاقة واملساواة 

 )viii وحقوق اإلنسان: دليل تدريبي للتنمية واملنظامت اإلنسانية )الصفحة
أوكسفورد: أوكسفام جي يب

http://www.womensrefugeecommission.org/docs/disab_full_ 3
report.pdf

 4 جريبني ديجونج. منتدى ربيع 2008: التعامل مع اإلعاقة.  
www.issues.org/24.3/forum.html

 5 مركز مكافحة األمراض. مسرتجع يناير 2010 من: 
http://www.cdc.gov/ncphi/disss/nndss/phs/overview.htm
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يف  النساء  مع  الرتكيز  مجموعة  مناقشات  خالل 

كجزء  دارفور،  غريب  داخلًيا  النازحني  مخيامت 

ألقت  الترضر1،  حول  أكرب  بحثي  مرشوع  من 

الصعوبات  عىل  الضوء  النساء  من  العديد 

اإلعاقة  ذوي  األشخاص  يواجهها  التي  املتزايدة 

من  بفرارهن  تبدأ  والتي  النزوح  عملية  خالل 

متوسط  يف  هششؤالء  رحلة  وتستغرق  قراهن. 

األصحاء  القرويون  يتخذه  ما  ضعف  مدتها 

األمن  وانعدام  الهجامت  ملخاطر  يعرضهم  مام 

راجع،  وذلك  األمان  بر  إىل  الطريق  طول  عىل 

واالنتقال.  الحركة  صعوبات  إىل  كبري،  حد  إىل 

النساء  من  واحدة  اضطرت  املثال،  سبيل  فعىل 

املعاقات الاليت أجريت معهن املقابلة إىل الفرار 

وأبنائهم  أيًضا  املعاق  زوجها  مع  قريتها  من 

املتعلقات  من  قدر  أكرب  معهم  آخذين  الثالثة، 

أخذ  إىل  اضطروا  أنهم  إال  حملها.  ميكنهم  التي 

عجالت  الثالث  ذات  الدراجة  لتقاسم  األدوار 

تأخري  إىل  أدى  مام  التنقل  يف  واملستخدمة 

رحلتهم كثريًا. كذلك تحدثت سيدة أخرى مسنة 

استغرقت  قد  الجنجويد  من  رحلتها  أن  عن 

كام  يومان،  أو  يوم  وليس  أيام  خمسة  من  أكرث 

ملصاعب  نتيجة  األخرين؛  القرويني  مع  يحدث 

عدة  لإلختباء  واضطرت  تالقيها،  التي  امليش 

أي هجامت.       الطريق خوًفا من  مرات يف 

عن  املستضافات  النساء  من  أٍي  تتحدث  ومل 

القرويني  أو  الجريان  من  مساعدة  أي  تلقي 

تلقيهن  من  الرغم  عىل  رحلتهن  أثناء  األخرين 

تواجدهن  مبجرد  املساعدة  األحيان  بعض  يف 

مثل  األعششامل  بعض  كانت  وقد  املخيامت.  يف 

أفراد  أصغر  نصيب  من  والحطب  املياه  جمع 

الحطب  جمع  ميكنهم  ال  من  ملساعدة  األرسة 

خارج  املتزايد  املداهامت  لخطر  عرضهم  مام 

املخيم، يف حني أقامت بعض األرس آليات لتوزيع 

من  القسائم  واحد  ممثل  يجمع  حيث  الطعام 

والتي  احتياجاتهم  بكل  ليأيت  األرس  مجموعة 

إىل درجة  نفع،  لذلك  بعد. ويكون  فيام  ستقسم 

توزيع  برامج  مع  املسجلني  حالة  يف  ولكن  ما، 

عىل  يعتمد  وهو  املخيامت،  يف  عادة  الطعام، 

تساهم املصاعب التي يواجهها األشخاص ذوي اإلعاقة أثناء عملية النزوح يف زيادة ترضرهم. 

الترضر واإلعاقة يف دارفور
ماريا كيت وجني- فرانسوا تراين

ِت
كش

يا 
ار

م
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تسليم  لضامن  الحسنة  والجريان  األصدقاء  نية 

النية  التموين الغذايئ كاماًل. لكن ال تتوافر هذه 

الحاالت.  بعض  يف  الطيبة 

وقد آل مصري مجموعة صغرية من النسوة ذوات 

بني  “الفصل  مبخيم  معروف  هو  فيام  اإلعاقة 

املترضرين  األشخاص  من  غريهم  مع  الجنسني” 

جزئياً،  وذلششك،  بالربص  واملصابني  السن  ككبار 

نتيجة لحالتهن املعدومة. ولعدم تضمينهم يف أي 

الربامج  من  استثنائهن  تم  رسمية،  تسجيل  برامج 

عىل  بشدة”  املترضرين  “األشخاص  لش  املستهدفة 

اإلضايف. للدعم  الواضحة  حاجتهن  من  الرغم 

ذوي  واألطفال  الكبار  من  العديد  وضع  إن 

يكون  عام،  نحو  دارفور صعُب. وعىل  اإلعاقة يف 

الكبار واألطفال  الدارفوريني األصحاء نحو  سلوك 

فقبل  الدينية.  املعتقدات  وفق  خريًيا  املعاقني 

ذوي  واألطفال  الكبار  استفاد  الرصاع،  نشوب 

اإلسالمي إلعطاء  النظام  الزكاة وهي  من  اإلعاقة 

ومنذ  أنه  إال  له.  ماسة  حاجة  يف  هم  ملن  املال 

اإلنسانية،  املساعدات  تدفق  ومع  الحني  ذلك 

تارًكا  كبرية  درجة  إىل  مهماًل  الزكاة  نظام  أصبح 

موقف  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  من  العديد 

قدرته  عدم  جانب  إىل  االستقرار  وعدم  الترضر 

أو  التقليدية  الدعم  بوسائل  االلششتششزام  عىل 

واملحدودة  الجديدة  الدعم  نظم  إىل  الوصول 

يف  لكنها  املخيامت  يف  موجودة  بأنها  واملفرتض 

مجزأة.  أو  متاحة  غري  الغالب 

لدى معظم  ماسة  فإن هناك حاجة  دارفور،  ويف 

األقوات  لدعم  اإلعاقة  ذوي  النازحني  األشخاص 

والغذاء والرفاه، ويكون املصدر األسايس لدخول 

يف  التسول  هو  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  من  عدد 

األسواق املحلية. وإىل هذا فقد وجدنا أن وجود 

من  املزيد  يضع  املخيم  أرس  يف  املعاق  الشخص 

العبء ليس فقط عىل موارد األرسة املالية ولكن 

ما  وغالًبا  أمورها.  تدبري  اسرتاتيجيات  عىل  أيًضا 

قد  الذي  التقليدي  املمتدة  األرسة  نظام  يتضاءل 

أقرب  استمرار  اإلعاقة مع  األشخاص ذوي  يدعم 

الزم.  دعم  أي  وتقديم  املساعدة  يف  األقربني 

الفرار  خالل  األرس  تتفرق  الحاالت،  بعض  ويف 

األحيان،  بعض  يف  للصدفة،  إما  آمن  مكان  إىل 

ذو  الشخص  برتك  الغالب،  ،يف  املتخذ  للقرار  أو 

الذين  األرسة  أفششراد  باقي  راحة  ألجل  اإلعاقة 

محيط  يف  ليعيشوا  برسعة  يفّروا  وأن  يجب 

املجهول. املخيم 

والتسجيل  الهوية  تحديد 

محتاجون  أنهم  عىل  ُيرون  من  مساعدة  بغرض 

هوية  الوكاالت  من  العديد  تحدد  خاص،  بوجه 

تقديم  أجل  من  بشدة  املترضرين  األشخاص 

وغريها  الغذائية  باملواد  املوجهة  املساعدات 

باختالف  الفئة  هذه  وتختلف  الربامج.  وتنفيذ 

واألطفال  األيتام  تشمل  ما  عادة  لكنها  الوكالة 

وكبار  النساء  تعولها  التي  واألرس  املصحوبني  غري 

السن واألشخاص ذوي اإلعاقة ومشكالت الصحة 

. لعقلية ا

كالجنس  األخرى،  العوامل  من  العديد  تضاعف 

من  غريها  يف  كام  دارفور،  يف  الجغرايف،  واملوقع 

منظامت  تساعد  كذلك  الترضر.  من  املناطق، 

التي  املناطق  يف   - املحلية  املعاقني  األشخاص 

األشخاص  هوية  تحديد  يف   - البحث  فيها  أجرينا 

نقص  من  تعاين  ما  غالًبا  لكنها  بشدة.  املترضرين 

العاملني واملوارد ومن الضغط إذ تحاول الوصول 

اإلعاقة  ذوي  األشششخششاص  جميع  إىل  بفاعلية 

البعيدة  املخيامت  عادة يف  واملوجودين  والحاجة 

سكانها.  يتغري  التي 

اإلعاقة  ذوي  األشخاص  معظم  أن  حقيقة  وتلقي 

املقابلة  معهم  أجريت  والذين  املخيامت،  يف 

ألجل هذا املرشوع، مهملون بالضوء عىل الحاجة 

اإلغاثة  وكاالت  وتسجيل  تتبع  عملية  لتحسني 

التسجيل  يفيد  أن  وميكن  األشششخششاص.  لهؤالء 

دارفور  يف  اإلعششاقششة  ذوي  األشششخششاص  الرسمي 

املساعدات  إىل  الوصول  توفري  منها  طرق  بعدة 

الصحية  الرعاية  تكاليف  وتقليل  اإلنسانية 

املجاين. والتعليم 

هذه  تحقيق  مدى  معرفة  هو  ذلك  يف  الخاليف 

املكاسب يف السياق الحايل وما إذا كان األشخاص 

ومن  للتسجيل.  جدوى  أي  يرون  اإلعاقة  ذوي 

ترتبط  التسجيل  عملية  ترتبط  النظرية،  الناحية 

بوزارة الرعاية االجتامعية وتتواله بصورة أساسية 

لكن  املعنية.  املحلية  املعاقني  األشخاص  منظامت 

أية  فعلًيا  الوزارت  فيه  تتخذ  الذي  املدى  يبدو 

محدوًدا  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لرفاه  مسؤولية 

األشخاص  لحقوق  املتحدة  األمم  اتفاقية  تتضمن 

الخطر  مايو 2008، حاالت  والنافذة يف  اإلعاقة  ذوي 

النزوح  عىل  تركز  ال  لكنها   )11 )املششادة  والطوارئ 

حقيقة  ذلك  يعكس  وقد  لالهتامم.  مثري  كموقف 

إعادة تأكيد اتفاقية األمم املتحدة لحقوق األشخاص 

الفعلية  اإلنسان  اإلعاقة عىل ترشيعات حقوق  ذوي 

الوجود مثل اتفاقية 1951 للالجئني مع الرتكيز الخاص 

ترشيعات  جميع  تجعل  ويف حني  اإلعاقة.  صور  عىل 

تخص  للتنفيذ،  قاعدة  التمييز  عدم  اإلنسان  حقوق 

اتفاقية الالجئني اإلعاقة بالذكر يف املادة 24 املتعلقة 

تنص  والتي  االجتامعي  واألمششن  العمل  بترشيعات 

عىل أن لجميع الالجئني الحق يف نفس حقوق األمان 

االجتامعي كجميع مواطني البلد.  

عن  الداخيل  النزوح  حول  التوجيهية  املبادئ  وتنوه 

التمييز  عدم  مبدأ  يوضح  الذي   4 املبدأ  يف  اإلعاقة 

“كيفية  عىل  الضوء  تسليط  جانب  إىل  نوع  أي  من 

كاألطفال  داخلًيا  النازحني  األشخاص  لبعض  يكون  أن 

الحوامل  واألمهات  املصحوبني  غري  القارصين  خاصة 

لألرس  واملعيالت  الصغار  أطفالهن  مع  واألمهات 

واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن الحق يف الحامية 

املعاملة  وكذلك  حالتهم  تستلزمها  التي  واملساعدة 

التي تنظر بعني االعتبار الحتياجاتهم الخاصة”. وينص 

املبدأ 19 عىل “تلقي جميع األشخاص النازحني داخلًيا 

إىل  اإلعاقة،  ذوي  هؤالء  جانب  إىل  واملرىض  املصابني 

أقىص حد ممكن عملًيا ومع أقل تأخري، الرعاية الطبية 

أي أساس  التي يحتاجونها دون متييز عىل  واالهتامم 

النازحني  الطبي، ويجب أن يحصل األشخاص  بخالف 

عند  واالجتامعية  النفسية  الخدمات  عىل  داخلًيا 

حاجتهم إليها.”

الالجئني عىل املستحقات )للدعم  اتفاقية  ومع تركيز 

للرعاية  التوجيهية  املعايري  تناول  يزداد  الرفاهي( 

لألمم  العليا  املفوضية  دليل  يؤكد  لكن  والحامية. 

األشخاص  بحامية  والخاص  الالجئني  لشؤون  املتحدة 

األشخاص  الحاجة لضامن حامية  النازحني داخلًياعىل 

ذوي اإلعاقة ويعمل عىل تضمينهم مع التأكيد الخاص 

موضوعات  بوصفها  والصحة  والعنف  الجنس  عىل 

الوقت،  ذات  ويف  اإلعاقة.  ذوي  باألشخاص  مرتبطة 

تعميم  يتم  )سفري،  لدليل  الحالية  املراجعة  وخالل 

اإلعاقة من بداية عملية املراجعة للتأكد من استمرار 

التي  األساسية  األخرى  املجاالت  جانب  إىل  التضمني2 

تشمل الجنس وكبار السن واألطفال. 

اإلعاقة باملعايري واألسس
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إن الوضع يف رسيالنكا، دون أدىن شك، معقد؛ إذ 

املنتظمة  األهلية غري  الحرب  البلد من  عاين هذا 

منذ 1983. ويف 2008، عند إجراء هذه الدراسة، 

دخلت رسيالنكا فرتة جديدة من الرصاع املفتوح 

ذلك  من  يناير  أوائل  يف  النار  وقف  انتهاء  بعد 

العام. وقد أشارت الدراسة امليدانية إىل عدد من 

أوضحها  واإلعاقة،  والنزوح  الرصاع  بني  العالقات 

البدنية  اإلعاقة  يف  والنزوح  الرصاع  تسبب  هي 

لإلصابات  نتيجة  مبارشة  بصورة  إما  املستدمية 

الناتج  والنزوح  الششرصاع  وضع  سامح  عدم  أو 

الخدمات  عىل  بالحصول  املصابني  لألشخاص 

الصحية والعالج. لذلك تصبح اإلصابات املعالجة 

املستدمية.   اإلعاقة  سبًبا يف 

الضوء  من  املزيد  امليدانية  الدراسة  ألقت  كذلك 

عىل وجود نوعني مختلفني من تحديات الحامية 

تحديات  أي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تواجه  التي 

يف  اإلعاقة  ذوي  باألشخاص  الخاصة  الحامية 

التي  الحامية  وقضايا  والنزوح  الرصاع  أوقات 

يجابهها عموم السكان لكن يختص بها األشخاص 

داخل  التعبري  عن  لعجزهم  نتيجة  اإلعاقة  ذوي 

واملجتمع. أرسهم 

الخاصة التحديات 

اإلعاقة  ذوي  األشخاص  عىل  يصعب  ما  عادة 

يجدوا  أن  وعليهم  الرصاع  نشوب  املغادرة وقت 

طرق الفرار البديلة وإال فلن يتمكنوا من القيام 

شابة،  امششرأة  رشحت  ولنا  اإلطششالق.  عىل  بذلك 

بإعاقات  متأثرون  ثالثة  األربعة  أطفالها  من 

حتى  القرية  ترك  تستطع  مل  أرستها  أن  خطرية، 

وسائل  متلك  مل  ألنها  منزلها  من  املأوى  قرب  مع 

باقي  فرٌّ  حني  ويف  املعاقني.  أطفال  الثالثة  حمل 

يف  حفرة  وحفرت  األرسة  هذه  بقيت  القرويني 

األرض واختبأت بها أليام.

اقرتب  عندما  أنه  ُمقعد  أخر  شخص  ويحيك 

بفصله  القرار  أرسته  أخذت  قريته  من  الرصاع 

انتابهم  حيث  املبكر  رحيله  وترتيب  عنهم 

حالة  يف  الرحيل  عىل  قدرته  عدم  حول  القلق 

زوجته  ترك  إىل  الرجل  هذا  واضطر  الطوارئ. 

منطقة  يف  ذكوري  دعم  دون  الشابات  وبناته 

يزيد  مششام  بانتظام  املقاتلون  عليها  يششرتدد 

الجنيس  العنف  إىل  تعرضهم  احتاملية  من 

القرسي.  والتجنيد  والجنساين 

األشخاص  أثارها عدد من  التي  األخرى  والقضية 

للشباب  األمششن  قششوات  تعريف  هي  املعاقني 

بش  املعاقني  أو  املصابني  التاميل  من  والشابات 

األمن  يقوم  ما  ودامئًششا  السابقني”.  “املقاتلني 

عند  معهم  والتحقيق  اليد  مبتوري  بتوقيف 

باحتاملية   اإلعاقة  تخصهم  إذ  التفتيش  نقاط 

يحصل  مل  بالتايل  التمرد.  حركة  يف  مشاركتهم 

األمنية  الضوابط  هذه  واجهوا  ممن  العديد 

من  لخوفهم  الصحية  الخدمات  عىل  املتزايدة 

الطريق.  عليهم يف  القبض  وإلقاء  املساءلة 

توضح إحدى الدراسات التي أجريت يف رسيالنكا عام 2008 تعرض النازحني ذوي اإلعاقة لحوادث 
الحامية والتي ضاعفها عدم قدرتهم عىل الكالم.

التصورات املوضوعة والحامية يف 

رسيالنكا
فرانسيسكا بومبي

الدولية  اللجنة  مثل  املنظامت،  تقديم  مع 

وملنظامت  الخدمات.  أغلب  األحمر،  للصليب 

عند  محدودة  قدرات  املحلية  املعاقني  األشخاص 

وجميعها  الوعي  زيادة  أو  الدعم  حمالت  إقامة 

أغلب  كان  إذ  الخارجي  الدعم  من  القلة  يتلقى 

التي  والتنمية  اإلعاقة  وكاالت  السابق من  الدعم 

معظم  أصبح  واآلن  املنطقة.  يف  تعمل  تعد  مل 

لعدد  املساعدة  األجهزة  كتوفري  عينًيا  الدعم 

محدود من األفراد الذين حالفهم الحظ يف لفت 

النظام.   انتباه 

املستقبلية التحديات 

ما  األخششرى،  الحادة  األزمششات  مواقف  يف  غالًبا، 

أو  املخيامت  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  يبقى 

بعد  وذلك  سنوات  ملدة  املؤقتة  املستوطنات 

أغلب  رحيل  أو  توطني  إعادة  من  طويلة  فرتة 

سيجد  وبينام  األصحاء.  املخيم  قاطني  جميع  أو 

العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة حلوالً مناسبًة 

املخيامت(  يف  األخششرون  يفعل  )كام  لنزوحهم 

لهؤالء  به  القيام  يتعني  ما  هو  التحدي  سيكون 

املخيامت. لهذه  بدائل  يجدون  ال  الذين 

ذوي  داخلًيا  والنازحون  الالجئون  ويششواجششه 

بني  ما  االختيار  عند  التحديات  اإلعاقة عدًدا من 

التوطني.  إعادة  أو  االندماج  إعادة  أو  العودة 

األوضاع  بعض  ستظهر  الششعششودة،  كانت  فششإذا 

عىل  القدرة  ملعرفة  الحاجة  مثل  الصلة  ذات 

عىل  متاح  غري  اختيار  وهو  املنزل  بناء  إعادة 

إعادة  متثل  وقد  اإلعاقة.  ذوي  لألشخاص  الدوام 

ذوي  األشخاص  أمام  خاصة  تحديات  التوطني 

التمييز  من  املزيد  يواجهون  الذين  اإلعاقة 

خارج  خاصة  االجتامعي  الدعم  وضياع  والعزلة 

التوطني  إعادة  يصاحب  وأخششريًا،  مجتمعاتهم. 

تكون  ال  قد  والتي  املتعلقة  الظروف  من  عدًدا 

يف صالح األشخاص ذوي اإلعاقة كالحد املفروض 

إىل  سيؤدي  مام  الطبي  العالج  تكاليف  عىل 

“مخيامت  أمر  الفعلية  املخيامت  مشكالت  جعل 

واقًعا. الرعاية” 

إننا مل نصل بعد إىل عىل هذا املوقف يف دارفور 

من  وغريها  الوكاالت  تويل  يك  الوقت  حان  لكن 

الخاصة  األجل  طويلة  الدامئة  بالحلول  املهتمني 

الجاد  التفكري  داخلًيا  والنازحني  الالجئني  بجميع 

اإلعاقة. ذوي  لألشخاص  واالهتامم 

 )m.kett@ucl.ac.uk( كيت  ماريا  تعمل 

تشيشاير  ليونارد  ملركز  املساعدة  املديرة 

كوليدج  بجامعة  الشاملة  والتنمية  لإلعاقة 

 )http://www.ucl.ac.uk/lc-ccr/( لندن 

 )j.trani@ucl.ac.uk( تراين  وجان-فرانسوا 

وماريا  باملركز.  ُمشارك  كبري  علمي  باحث  هو 

باإلعاقة  الخاصة  االتصال  نقطة  هي  كيت 

الحالية يف مرشوع سفري:  املراجعة  عملية  خالل 

http://www.sphereproject.org/content/

 view/530/302/lang,english

1. »التقرير الخاص باألطفال املترضرين واملعزولني يف جنويب غرب دارفور« د. 
جني- فرانسوا تراين ود. ماريا كيت، مركز ليونارد تشيشاير لإلعاقة والتنمية 
http://tinyurl.com/Cheshire-Darfur .الشاملة بجامعة كوليدج لندن

تقاسمت اليونيسيف ومركز ليونارد تشيشاير لإلعاقة والتنمية الشاملة متويل 
الدراسة حول دارفور وتم تنفيذها باالشرتاك مع مرشوع إنرتسوس.
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يعانون  ممن  األشخاص  القى  أخرى،  حاالت  ويف 

القوا  ما  الكالم  يف  صعوبة  أو  السمع  ضعف  من 

التفتيش  نقاط  عند  واالعتقاالت  املضايقات  من 

أنفسهم  عن  التعبري  عىل  قدرتهم  عدم  بسبب 

األمن  قوات  طرحتها  التي  التساؤالت  وإجابة 

معتربًة  الفور  عىل  إعاقتهم  لتميز  تكن  مل  والتي 

مريًبا”.   “ترصًفا  إياها 

من  املقابالت  معهم  أجريت  من  تحدث  كذلك 

خالل  واجهونها  التي  املصاعب  عن  اإلعاقة  ذوي 

سكان  تضامن  من  بعضهم  يستفد  فلم  نزوحهم، 

مأوًي  إيجاد  من  يتمكنوا  ومل  املضيف  البلد 

الثقافية  املعتقدات  بسبب  املضيفة  األرس  مع 

وعىل  ذلك،  عىل  عالوة  اإلعاقة.  حول  والدينية 

عىل  تعمل  التي  املؤسسات  استمرار  من  الرغم 

األشخاص  مع مخيامت  بقوة  التضامن  يف  اإلعاقة 

إليها  الوصول  واملمكن  والالجئني  داخلًيا  النازحني 

إىل جانب تقديم التوجيه الفني لتصميم وتنظيم 

التي تتضمن، عىل سبيل املثال، الوصول  األوضاع 

والتجمعات  واملراحيض  والتوزيع  املياه  نقاط  إىل 

ومناطق التعليم واملأوى، فإنه من النادر أن نجد 

ذوي  األشخاص  احتياجات  فيها  ُتؤخذ  مخيامت 

االعتبار.  بعني  اإلعاقة 

فقط  املادي  للوصول  الوصول  إمكانية  تكفي  وال 

بوصفها  املعلومات  إىل  الولوج  أهمية  تظهر  إذ 

املفتاح للحصول عىل الخدمات والحامية. ويكون 

عامة  بصفة  املخيم  محيط  يف  املعلومات  إعطاء 

والالفتات  كاإلعالنات  التقليدية  الطرق  من خالل 

األشخاص  يسمعها  أو  يراها  ال  التي  اإلعالنية 

عليهم  يحكم  مام  وبرصًيا  سمعًيا  العاجزين 

والتهميش. بالعزلة 

للصعوبات  اعتبار  يوجد  ال  أنه  ذلك  من  األكرث 

عند  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  يواجهها  قد  التي 

رحلة  خالل  التوطني  وإعادة  للعودة  التخطيط 

بناء  بإعادة  يتعلق  وفيام  مواطنهم  إىل  العودة 

حياتهم.

الرضر اإلضايف

غريهم  من  أكرث  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  يتعرض 

بالرضورة  يرتبط  ال  الذي  الحامية  مشكلة  لنوع 

السكان وذلك  يؤثر عىل عموم  قد  لكنه  باإلعاقة 

ومجتمعاتهم  أرسهم  وتسليم  للتعبري  لحاجتهم 

واألكرث  الثانية”.  الدرجة  من  “برش  بأنهم  ضمنًيا 

يشري  مام  السن  وكبار  واألطفال  النساء  هم  تأثًرا 

الذين  هششؤالء  رضر  من  اإلعششاقششة  مضاعفة  إىل 

األرسة  تفاعالت  يف  دنيا  مكانة  بالفعل  يحتلون 

واملجتمع.

وكان من املالحظ أيًضا معرفة أن األشخاص ذوي 

محيط  داخل  ترضًرا  األكرث  هم  العقلية  اإلعاقة 

العقلية  اإلعاقة  ذوات  النسوة  خاصة  اإلعاقة 

والجنساين.  الجنيس  العنف  يواجهن  الششاليئ 

واملحتمل أن أدى تجاهل األطفال من تلك الفئة 

وفاتهم. إىل 

ذوي  األشخاص  ضد  متييز  هناك  يكون  ما  غالًبا 

املنزل  يف  إخفائهم  لدرجة  األرسة  داخل  اإلعاقة 

يف  ذكرهم  وعششدم  بل  منه،  إخراجهم  وعششدم 

بصفة  هذه  ُأوردت  وقد  الرسمية.  األرسة  وثائق 

إىل  يشري  مام  الراقية  للعائالت  كقضية  خاصة 

بالظروف  بالرضورة  الحامية  شؤون  ارتباط  عدم 

الفقرية. االقتصادية 

الوصول  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  متكن  لقد 

املتحدة  األمم  وكاالت  مكاتب  من  قليلة  قلة  إىل 

ترتيبات  تأخذ  ولن  الحكومية.  غري  واملنظامت 

احتياجات  اعتبارها  يف  واألحششداث  االجتامعات 

بذلك  تقم  مل  ما  الخاصة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

وجه  عىل  املجال  هذا  يف  العاملة  املؤسسات 

األشخاص  لتضمني  الجهود  تبذل  والتي  التحديد 

ذوي اإلعاقة يف جميع األنشطة.

التي  األرسة  أن  قبل  من  واضًحا  يكن  مل  أيًضا، 

بنيتها  يف  اضطراب  من  تعاين  معاًقا  شخًصا  تضم 

سلبية  تأثريات  ُيوجد  مام  بها  التعامل”  و”آلية 

الحاالت،  بعض  ويف  األرسة.  ورفششاه  أمششن  عىل 

بالعجز  أباؤهم  أصيب  الذين  األطفال  يضطر 

لرتك املدرسة واالتجاه للعمل وإعالة أرسهم. وال 

بناتهن  أو  أبنائهن  ابتىل  الاليت  النساء  تستطيع 

زاد  مام  بهم  للعناية  لحاجتهم  العمل  باإلعاقة 

من ترضرهم.

عن  كثريًا  النتائج  تختلف  أن  لالهتامم  واملثري 

تقاسمها  التي  والنزوح  اإلعاقة  حول  التصورات 

استشارتهم  أبدوا  والذين  املختصني  من  العديد 

ذوي  األشخاص  ُيرى  ما  ودامئًششا  الدراسة.  خالل 

الجامعات  عن  “مختلفون”  أنهم  عىل  اإلعاقة 

والشيوخ.  واألطفال  كالنساء  األخششرى  املضارة 

وتعترب اإلعاقة مسألة خاصًة تحتاج “الخربة”. من 

ناحية أخرى، فإن هناك اعرتاًفا عاًما بعدم أولوية 

ألعدادهم  نظًرا  اإلعاقة  ذوي  النازحني  األشخاص 

هذه  جميع  استخدمت  النهاية،  ويف  املحدودة. 

حيال  والتقاعس  املعرفة  نقص  لتربير  الرباهني 

املسألة. هذا 

نقاط  لتحديد  امليدانية  الششدراسششة  هششذه  تعد 

اإلعاقة فيام  تواجه األشخاص ذوي  التي  الضعف 

والنزوح  الرصاعات  أثناء  الحامية  تحديات  يخص 

حيث  من  محدودة  وكانت  نوعها  من  واحششدة 

األولّية  الدالئل  تعطي  أنها  إال  والنطاق1.  الوقت 

وتلقي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تؤكد ضعف  التي 

والتدخل  املعرفة  فجوة  مللء  الحاجة  الضوء عىل 

التي يقع فيها األشخاص ذوي اإلعاقة.

االستنتاجات

خاصة  الدويل  واملجتمع  الحكومات  عىل  يتعني 

املؤسسات العاملة عىل الحامية، وذلك إىل جانب 

اإلجراءات األخرى األكرث إلحاًحا، أن:

الحكومية  السلطات  وقدرة  معرفة  تطور 

لتحديد  والتنموية  اإلنسانية  واملؤسسات 

التي تؤثر عىل األشخاص ذوي  قضايا الحامية 

من  وذلك  والنزوح  الرصاعات  أثناء  اإلعاقة 

املعلومات. وتقاسم  الدراسات  خالل 

ذوي  األشخاص  تضمني  إىل  الدعوة  يف  تستمر 

املؤسسات  وبرامج  تفويضات  يف  اإلعاقة 

والحكومة والتنموية  اإلنسانية 

التوجهات  استبدال  الدعوة لضامن  تستمر يف 

عند  واسٍع  نحٍو  عىل  املستخدمة  “الخريية” 

اإلعاقات  ذوي  األشخاص  قضايا  مع  التعامل 

الحقوق عىل  القامئة  بالتوجهات 

باملعاقني،  الخاصة  املنظامت  مع  تعمل 

الوعي  لزيادة  الفاعلني مكانًة،  أفضل  بوصفها 

حول قضايا وأولويات األشخاص ذوي اإلعاقة

ذوي  لألشخاص  األفضل  التمثيل  تضمن    

اإلنسانية  املنظامت  داخل  اإلعاقات 

والتنموية والسلطات املحلية؛ إذ سيزيد ذلك 

عىل  القضية  بهذه  الفاعلني  هؤالء  وعي  من 

طبيعٍي نحٍو 

وكام أوضح أحد الزمالء الرسيالنكيني أن “ضعف 

األشخاص ذوي اإلعاقة راجع إىل اختفائهم” فإننا 

مسؤولون عن ضامن ظهورهم وسامع أصواتهم. 

بومبي  فرانسيسكا   تشغل 

)francescabombi@yahoo.it( منصب 

للحامية  ومستشارة  الحامية  مسؤول  مساعد 

مع وكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري 

 .2003 العام  منذ  والوطنية  الدولية  الحكومية 

ويستند هذا املقال إىل عملها مع إحدى 

تعمل عىل  التي  الحكومية  املنظامت غري 

اإلعاقة يف رسيالنكا

1  أجريت مقابالت مع 60  شخص معاق يف شامل ورشق 
رسيالنكا خالل فرتة األربعة أشهر.  
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تركت ثورة جيش الرب للمقاومة يف شامل أوغندا 

الفقر والتشوهات واملرض، ويعاين  إرًثا مريًعا من 

النسبة  اإلعاقة وهي  السكان من  14% من  حوايل 

األعىل عن باقي أجزاء البلد األخرى، لكن مل ُتراعى 

اإلعاقة عند إعادة اإلعامر. وغالًبا ما يعاين األشخاص 

ذوي اإلعاقات يف القرى من النبذ والعزلة.

ويبذل اتحاد غولو للنازحني، وهو شبكة من خمس 

جامعات دعم، الجهود عىل جميع الجبهات وليس 

أقلها لتمكني الوصول إىل املباين والخدمات العامة 

ورًدا   ،2009 نوفمرب  ويف  وأمورو.  غولو  مناطق  يف 

صّوتت  الجهود،  هذه  عن  الناتج  الضغط  عىل 

املدارس  جعل  عىل  املحلية  غولو  ومجالس  بلدية 

ممكنة  بغولو  الصحية  واملراكز  واملستشفيات 

أعضائه  لرتشيح  االتحاد  يخطط  أيًضا  الوصول. 

حيث  املحلية  الدائرة  تنمية  لجان  النتخابات 

مستوى  عىل  اإلعاقة  عمل  خطة  دعم  ميكنهم 

القرية.

جراء  لالتحاد  يعملون  ممن  العديد  نزح  لقد 

يف  املشرتكني  تشجيع  حملة  وتششراعششي  الشششرصاع. 

والعودة  اإلعششامر  وإعششادة  واملساعدة  الحامية 

يف  ابتلوا  من  تواجه  التي  الخاصة  التحديات 

باإلعاقة.  حياتهم 

إليزابيث آبور

منطقة  جمعية  يف  عاًما  عضًوا  إليزابيث  تعمل 

إىل  فرّت  عندما   1998 عام  منذ  للمكفوفني  غولو 

بلدية غولو من العنف املنترش يف بلدتها. وتصف 

نشوب  بها خالل  الخاصة  العمى  تجربة  إليزابيث 

الرصاع يف أوغندا: »كثريًا ما كنت أجلس يف الخارج 

ويرى األخرون املتمردين قادمني من بعيد فيفّروا 

لقد  يل.  حدث  ما  هذا  أراهم،  ال  وأنا  ويرتكونني 

أعد  يك  ودجاًجا  لطحنه  دخًنا  املتمردون  أعطاين 

لهم الطعام وعندما انتهوا احتجزوين يف كوخ حتى 

وكنتيجة  هناك.«  وتركوين  سريهم  اتجاه  أسمع  ال 

لذلك، تركت إليزابيث قريتها يف 1998 وبقيت يف 

مخيم للنازحني داخلًيا ملدة ستة أشهر.

األشخاص  عششششاىن  لششقششد 

غري  بشكل  اإلعششاقششة  ذوي 

وبعد  خشششالل  مششتششنششاسششب 

أوغندا،  يف  الرصاع  نشوب 

بقرب  هششؤالء  يعرف  فلم 

حدوث الرصاع أو كانوا غري 

مع  املغادرة  عىل  قادرين 

األخرين وهي نفس تجربة 

الالجئون  وغادر  إليزابيث. 

النازحني  مششخششيششامت  إىل 

ما  نشششادًرا  والششتششي  داخلًيا 

األشخاص  احتياجات  تلبي 

عن  ناهيك  املعاقني،  غري 

أنفسهم! وغالًبا ما  املعاقني 

يجد املكفوفون يف مخيامت 

املكتظة  داخلًيا  النازحني 

الحركة  يف  خاصة  صعوبة 

الطعام  البحث عن  إذ يعد 

كربى.  مشكلة  والشششرشاب 

الخاصة  مشكالتهم  وللصم 

األخرين  مششع  بالتواصل 

لغة  مرتجمي  لقلة  نتيجة 

لذلك  املخيامت؛  اإلشارة يف 

أجل  من  األخرين  املعاقون عىل  األشخاص  يعتمد 

العيش يف مخيامت الالجئني داخلًيا. 

تنمية  حول  عمل  ورش  إليزابيث  حرضت  كذلك 

حشد  يف  نشطة  وهي  األخرى.  والقضايا  العمل 

الطهي  جانب  إىل  االجتامعات  لحضور  األشخاص 

ألجل هذه االجتامعات. “قد أعمل يف املستقبل يك 

البلدية  مستوى  عىل  املحيل  املجلس  عضو  أصبح 

قادة  أساعد  أن  وأريد  األخرين  حقوق  أدعم  يك 

املنطقة يف معرفة حقوقهم.”

أوكيللو جاسنت 

الثالثة  سن  يف  األطفال  بشلل  جاسنت  إصابة  بعد 

اليرسى ويستخدم  بإمكانه استخدام ساقه  مل يعد 

بدالً منها الركيزة للحركة. وقد تشتت أرسته جراء 

من  اثنني  فُقتل  للمقاومة  الرب  مع جيش  الحرب 

وال  يعدا  مل  اثنان  منهم  خمسة  وُخطف  أشقائه 

أحد يعرف إن كانا ال يزاالن عىل قيد الحياة.

آلريو  مخيم  يف  وابنته  زوجته  مع  جاسنت  عاش 

وعىل  سنوات.  عرش  من  ألكرث  داخلًيا  للنازحني 

الرغم من حاجته للامل يك يرتك املخيم ويبدأ من 

وبدأ  األيدي  مكتوف  الوقوف  يرفض  فإنه  جديد 

عوًضا عن ذلك يف صناعة األثاث من منزله. فطّور 

تقطعت  ثالثة ممن  يدرب  اآلن  عماًل صغريًا وهو 

جاسنت  ويشجع   . التوسع  يف  ويأمل  السبل  بهم 

أنه  الناس  بعض  يعتقد  »إذ  املجتمعية  العالقات 

تحتاج  الواقع  يف  لكنك  بنفسك  الترصف  ميكنك 

األخرين ملساعدتك.« 

“يعيش األشخاص ذوي اإلعاقة يف أرٍس ومجتمعاٍت وال ميكننا االنفصال عن املجتمع”. سيمون أونغوم، 
رئيس اتحاد غولو للنازحني.

أكرث من مشكلة
اتحاد غولو للنازحني من ذوي اإلعاقة

يساعد تشارلز أوجوك يف إدارة املدرسة املحلية لألطفال الصم

ساميون أونغوم
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سيمون أونغوم

الخامسة  سن  منذ  بدنًيا  واملعاق  سيمون  يعمل 

كرئيس اتحاد غولو للنازحني. وهو يستشهد بالحرب 

الثقافية. ولقد  التي دمرت قيم الشعب األوغندي 

أكرث من ذي  عالة  اإلعاقات  األشخاص ذوي  أصبح 

غري  املنظامت  أو  الحكومة  أو  أرسهم  أن  إال  قبل 

الحكومية ال تعتني بهم إذ أفقرت الحرب الجميع. 

واآلن ونتيجة للسالم النسبي، يعود األفراد ملنازلهم 

وتحتاج  اإلعششاقششات.  ذوي  األشخاص  يبقى  لكن 

للرتكيز بصورة  الحكومية  واملنظامت غري  الحكومة 

اإلعاقة  ذوي  األشخاص  احتياجات  عىل  خاصة 

يحصلون  حتى  ملنازلهم  العودة  الميكنهم  الذين 

حتى  أرتششاح  »ولن  يحتاجونه.  الذي  الدعم  عىل 

يكون لألشخاص ذوي اإلعاقات فرًصا متكافئة.« 

سانتوس أوكومو

سانتوس هو رئيس اتحاد منطقة غولو للمكفوفني 

وقد  للنازحني.  غولو  اتحاد  إدارة  مجلس  وعضو 

النازحني  مخيامت  إىل  وجامعته  الششرصاع  رشده 

داخلًيا حيث أن أكرب التحديات التي تواجههم اآلن 

هي الطعام واملأوى. يرجع دور سانتوس يف حركة 

األشخاص ذوي اإلعاقات يف املنطقة واألمة مبارشة 

إىل جذور الحركة يف 1980. ويرشح سانتوس ذلك 

»خالل  أمششني:  بعيدي  اإلطاحة  متت  عندما  أنه 

إىل  اإلنسانية  املساعدات  جاءت  ]التالية[  األزمة 

عىل  الحصول  نستطع  ومل  الغذاء.  لتوفري  أوغندا 

هذه املساعدات إذ مل نتمكن من االتحاد. وعندما 

أصبحنا صوًتا واحًدا، حشدنا األشخاص وذهبنا إىل 

مأمور املنطقة فأحرضوا الطعام لهذا املركز وهكذا 

عليه.« حصلنا 

أكرث  الوصول  إمكانية  »تعد  سانتوس  يوضح  وكام 

والتواصل  باملعلومات  تتعلق  فهي  مشكلة  من 

إىل  الوصول  إمكانية  سانتوس  ويقّسم  والعمل.« 

العامة  املباين  إىل  الوصول  إمكانية  أقسام:  ثالثة 

الخدمات  تلقّي  وإىل  واالتصاالت  املعلومات  وإىل 

الحكومية  غري  واملنظامت  واملانحني  الحكومة  من 

واملجتمع.  

جون بوسكو أودونغ

يعد جون من أحد ناجّي إطالق النار الذي رشدته 

الحكومية  القوات  شن  وعند   1989 ففي  الحرب. 

عندما  بالغة  بإصابة  أصيب  قريته  عىل  غششاراٍت 

أصابته رصاصة تسببت بقضائه فرتة ستة أشهر يف 

املستشفى. أما يف عام 1998 وعند سفره إىل أناكا 

تبادل إلطالق  أن يكون يف منطقة  شاء سوء حظه 

النار أدت ألصابته برصاصة يف ذراعه وأخر يف ساقه. 

مع  داخلًيا  للنازحني  مخيم  يف  يعيش  حالًيا  وهو 

زوجته وأطفاله إذ ال يستطيع أن يعود ملوطنه ألنه 

بناء واحًدا.  لديه منزل يعيش فيه وال ميكنه  ليس 

»واآلن يعود األشخاص من املخيامت. إال أن الذين 

يشبهونني ليست لديهم القدرة لبناء كوخ.«

برنارد أودونغ

برنارد مؤيًدا أصاًم  ُولد أصاًم ومكفوًفا، صار  وألنه 

للصم  املتحدة  غولو  بجمعية  وعضًوا  ومكفوًفا 

األكرب  التحدي  العام 1996. ويعد  واملكفوفني منذ 

األطباء  مع  التواصل  هو  األصششم  املكفوف  أمششام 
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بقضايا  املهتمة  الرئيسية  املجتمعات  تغفل  ما  غالًبا 

عن  اإليدز  املكتسب/  املناعة  نقص  بفريوس  اإلصابة 

األشخاص ذوي اإلعاقة، وخاصة النساء املعاقات، عىل 

لإلصابة  املتصاعد  الخطر  يواجهون  أنهم  من  الرغم 

باملرض. وتتزايد جميع عوامل الخطر املرتبطة باإليدز 

والوصول  كالفقر  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  بالنسبة 

املعلومات  الصحية ونقص  والرعاية  للتعليم  املحدود 

اآلمن«  الجنس  »مامرسة  لضامن  الالزمة  واملششوارد 

العنف  وزيادة خطر  القانونية  الحامية  وجود  وعدم 

واالغتصاب والترضر من اإلدمان والوصم بالعار. ومع 

الدعم القليل الذي تقدمه منظامت اإلغاثة املتواجدة، 

اإليدز  مع  التعامل  يف  اإلعاقة  جامعات  بعض  تبدأ 

املوارد  الرغم من محدودية  الرضورة عىل  نزوالً عىل 

والعار اإلضايف الذي قد يجلبه.

النتشار  الوطني  املعدل  يف  الكيل  االنخفاض  ورغم 

اإليدز إال أننا نشهد تزايداً يف ارتفاع نسب اإلصابات 

والتي  أوغندا  بشامل  بالرصاعات  املتأثرة  األجزاء  يف 

الوطني.  املعدل  عن  األحوال  بكل  كبري  بشكل  تزيد 

وميكن إيعاز هذه املعدالت املرتفعة إىل العديد من 

دام  الذي  بالرصاع  وثيًقا  ارتباًطا  واملرتبطة  العوامل 

20 عاًما ووضع النازحني داخلًيا يف املناطق الشاملية 

وترك  واالجتامعية  الثقافية  النظم  إختالل  جانب  إىل 

األنشطة  أبوي مناسب وزيادة  األطفال بدون توجيه 

واالغتصاب  املخيامت  يف  للتكدس  نتيجة  الجنسية 

والعنف الجنيس واستغالل األطفال والشابات1. 

ويف مرحلة ما بعد الرصاع يف شامل أوغندا سعت أغلب 

خدمات  شمل  إىل  الكربى  الدولية  اإلغاثة  منظامت 

نقص املناعة املكتسب واإليدز يف برامجها ومبادراتها. 

إال أنه مل تبدأ أي منها حتى اآلن يف الربامج التي تهدف 

خاصًة إىل دمج األشخاص ذوي اإلعاقة وقضايا حقوق 

املتكسب  املناعة  بنقص  الخاصة  الربامج  يف  اإلعاقة 

واإليدز. وتعمل إحدى املنظامت األهلية، وهي تاسو 

الوطني لألشخاص ذوي اإلعاقة  أوغندا2، مع االتحاد 

يصبحوا  يك  املعاقني  األشخاص  من  العديد  لتدريب 

املتكسب  املناعة  نقص  حول  ومدربني  مستشارين 

واإليدز. أما املنظامت األهلية الدولية التي تعمل يف 

مناطق الرصاعات والتي غالًبا ما متلك املزيد من املوارد 

والنفوذ تحت ترصفها، فتستمر يف التباطؤ عند إدماج 

القضايا الخاصة باإليدز واإلعاقة. وتوضح معدالت كل 

من نقص املناعة املتكسب واإليدز واإلعاقة املرتفعة 

الواضحة  الحاجة  بعدها  وما  الرصاعات  مناطق  يف 

لالهتامم بالعالقة بني هذه القضايا.

جمعية النساء ذوات 
اإلعاقة مبقاطعة غولو

النسوة  من  وشجاعة  صغرية  مجموعة  تآزرت  لقد 

املعاقات إلقامة جمعية النساء ذوات اإلعاقة مبقاطعة 

بفريوس  واملصابات  املعاقات  النسوة  لدعم  غولو 

باإليدز  الصلة  ذات  القضايا  دمج  جانب  إىل  اإليدز 

مصابات  وهن  هششؤالء،  املنظمة.  أنشطة  عموم  يف 

بالفريوس، تحدثن علًنا عن وضعهن وشجعن النسوة 

األخريات ذوات اإلعاقة عىل القيام باملثل. والكثريات 

نتيجة  أقواتهن  أو  وظائفهن  فقدن  قد  جامعتهن  يف 

املناعة ومنهن من مل  املتعلق بفريوس نقص  ملرضهن 

تعد تتلقى الدعم من أزواجهن بسبب الوصم بالعار 

املتعلق بحالتهن و/ أو إعاقتهن. ومتكنت الجامعة من 

تقديم الدعم االجتامعي لبعضهن البعض وقد أنشأن 

بوضعهن  املتصلة  املنزلية  النزاعات  لفض  منتدى 

املريض. وهن حالًيا يسعني إىل إيجاد وتأمني التمويل 

الالزم لدعم العضوات يف املرشوعات املستمرة يف إدرار 

الدخل ملساعدتهن يف استيفاء احتياجاتهن اليومية.

myroslavatataryn@aids-( مايروسالفا تاتارين

freeworld.org( هي مستشارة اإلعاقة ونقص 

املناعة املتكسب واإليدز مبنظمة “عامل خاٍل من 

.)http://www.aids-freeworld.org( اإليدز

1 جاستني نانيونجو، الرصاعات والفقر والتنمية البرشية يف شامل 
أوغندا، هيلسينيك: جامعة األمم املتحدة، املعهد العاملي لبحوث التنمية 

االقتصادية، 2005
 http://62.237.131.23/publications/rps/rps2005/rp2005-47.pdf

http://www.tasouganda.org/ 2

التقاء اإلعاقة وفريوس نقص املناعة املكتسب/ اإليدز
مريوسالفا تاتارين

تويف  »لقد  الحكومة.  وممثيل  والجريان  واملواطنني 

أحد أعضاءنا بسبب مشكالت التواصل إذ مل يفهم 

التي  العوائق  ومن  فامت.«  حالته  الطبي  الفريق 

واألخرين  األصم  الشخص  بني  التواصل  بني  تحول 

عامة  بصورة  اإلشششارة  لغة  مرتجمي  كفاية  عدم 

واألوضاع املحيطة بصورة خاصة.

واملدافعني  اإلشارة  لغة  مرتجمي  نقص  عن  وينتج 

نقل  عششىل  الششقششدرة  عششدم  الصم  املكفوفني  عششن 

احتياجاتهم للحكومة والتي بدورها ال تتعرف عىل 

متطلبات مجتمع املكفوفني الصم وال تؤيد املعايري 

املساعدة لهم. إذن فهي دائرة تكرر نفسها!

األخرين،  مثل  ذلك  يف  مثله  برنارد،  تحدث  وقد 

عن الحاجة للدعم إلرجاع األشخاص النازحني ذوي 

قراهم  إىل  العائدين  للمعاقني  تكون  إذ  اإلعاقة 

ولألسف،  باألصحاء.  باملقارنة  الخاصة  احتياجاتهم 

الحكومية  غري  املنظامت  أو  للحكومة  تكون  ال 

برامج أو مساعدات موجهة لألشخاص املعاقني

لويس أدونغ

غولو  اتحاد  إدارة  ملجلس  عضًوا  لششويس  كانت 

ثالث  لويس  بلغت  وعندما   .1992 منذ  للنازحني 

سنوات، عانت من رسطان العني وصارت مكفوفة. 

ذوي  األشخاص  كان  أوغندا،  يف  الحرب  وخششالل 

»لقد  إلعاقتهم.  نتيجة  وُيعذبون  ُيهددون  اإلعاقة 

فقدنا العديد من األرواح ويف املناطق الريفية كان 

الوضع هو األسوأ بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة، 

ذوي  األشخاص  أن  مدعني  املتمردون  يعذبهم  إذ 

الشعبية  الدفاع  قوات  وآباء  أمهات  هم  اإلعاقات 

أي  يجدوا  مل  فإذا  الحكومية[.  ]القوات  األوغندية 

القرية[  عىل  الغارات  شن  ]عند  أخرين  أشخاص 

ثم  اإلعاقة.«  ذوي  األشخاص  يستهدفون  فإنهم 

أوكويا  تشارلز  املعاق،  صديقها  عن  لويس  تتحدث 

كوخ  يف  به  زج  ثم  النار  عليه  ُأطلق  الذي  اليليا، 

والذي ُأبرمت فيه النار بعد ذلك.    

كثريًا.  منها  اإلعاقة  حركة  مع  لويس  عمل  غرّي  لقد 

»اآلن لدي الشجاعة للوقوف والحديث عام يجب 

الرفقاء  القيام به وعن حقوقنا إذا ُأسيئت معاملة 

الخجل  كان  األمششر،  أول  اإلعاقة.  ذوي  األخرين 

ينتابني وأفضل النأي بنفيس. أما اآلن فال تنقصني 

الشجاعة.«

يعد اتحاد النازحني بغولو رشيًكا ملرشوع الدعم 

والذي يساعد املجتمعات املهمشة يف رواية 

التغيري  قصتهم واملطالبة بحقوقهم وتحقيق 

االجتامعي. وللمزيد من املعلومات يرجى 

http://advocacynet.org/page/ :مطالعة

gdpuadvocates
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ثالثة  من  َدداب  يف  الالجئني  مخيم  يتكون 

كيلومرتاً   80 حششوايل  تبعد  منفصلة  مخيامت 

فرباير/شباط  ومنذ  الصومالية.  الحدود  عن 

بني  األول  املركز  يحتل  َدداب  ومخيم   2010

يسكنه  حيث  العامل،  يف  الالجئني  مجمعات  أكرب 

 246646 بينهم  من  مسجل،  الجئ   261167

مخيم  يف  مسجلة  أرسة   9141 وهناك  صومايل. 

أفرادها من اإلعاقة. َدداب يعاين أحد 

تواجه  التي  الواضحة  املشاكل  إحدى  وتتمثل 

الطبيعة  يف  َدداب  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

كثرياً  التي  للمنطقة  واملزدحمة  والرملية  الحارة 

الفيضانات. ويوضح أحد املتخصصني  ما تغمرها 

املنظمة  مع  يعمل  العظام  تقويم  تكنولوجيا  يف 

الطبيعة  “إن  َدداب:  يف  للمعاقني  الدولية 

التعايش  تجعل  َدداب  يف  والرملية  الحارة 

الصعوبة.  غاية  يف  أمراً  الجسدية  اإلعاقة  مع 

فحتى الكرايس ثالثية العجالت املزودة بعجالت 

ويجد  استخدامها...  جداً  الصعب  من  خاصة 

االعتامد عىل  إىل  مضطراً  نفسه  املعاق  الشخص 

لألطراف  بالنسبة  أما  لدفعه.  أشخاص  عدة 

املناخ،  هذا  يف  برسعة  ُتستهلك  فهي  الصناعية، 

محدود  بشكل  الالجئون  يستخدمها  وقششد 

التنقل  يف  يستخدمونها  ال  لكنهم  املنزل،  يف 

ملسافات طويلة. ومن شأن ذلك أن يحد بشكل 

وكرامته”.  واستقالليته  الشخص  حركة  من  كبري 

سهولة  لضامن  هامة  تدابري  عدة  اُتخذت  وقد 

وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل املكاتب امليدانية 

للوكالة، وأنشطة التسجيل والتحقق التي تجريها 

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، وحصص 

وما  العاملي،  األغذية  برنامج  يوزعها  التي  الغذاء 

إىل ذلك، ولكن مامرسة األنشطة اليومية ال تزال 

مخيم  يف  الالجئني  ملعظم  بالنسبة  شاقة  مهمة 

َدداب. ومع ذلك، فإن املشكلة األهم التي تواجه 

الالجئني املعاقني يف املخيامت ليست القيود التي 

أفراد  بقية  نظرة  هي  وإمنا  البدين  العجز  يسببها 

لهم.  املجتمع 

التابع  التأهيل  إعادة  فريق  رئيس  أوضح  فقد 

عكس  “عىل  قائاًل:  للمعاقني  الدولية  للمنظمة 

األمهات  فششإن  الششنششاس،  من  الكثري  يعتقد  ما 

رعاية وحامية  يولون  اآلباء  وأحياناً  الصوماليات 

األطفال  فهؤالء  املعاقني.  ألطفالهم  فائقة 

لكن  والششحششب.  والنظافة  بالرعاية  ينعمون 

فالتمييز  املجتمع.  أفراد  بقية  من  تأيت  املشكلة 

العمل  نواجههام عند  أكرب تحديني  والوصم هام 

مع املعاقني يف َدداب”.  

بعض  يعتقد  التقليدية،  األفششكششار  وحسب 

ويجب  الله  من  نعمة  اإلعاقة  أن  الصوماليني 

العجز  أن  غريهم  الكثريون  ويعتقد  احرتامها. 

بسبب  الوالدين  عىل  الله  أنزله  عقاب  هو 

محتمل  ثالث  تفسري  وهناك  اقرتفاها.  معاص 

الشخص  أن  هو  املخيم  يف  الالجئني  بعض  لدى 

من  قادراً  كان  لو  الناس  سيؤذي  كان  املعاق 

ابتاله  وبالتايل  ذلك،  فعل  عىل  البدنية  الناحية 

املجتمع. لحامية  كوسيلة  بالعجز  الله 

األطفال،  سيام  وال  املعاقون،  يواجه  ما  وغالباً 

التعرض  منها  الحامية  يف  متكررة  مشاكل 

اللفظي.  اإليذاء  أو  بالحجارة  الرشق  أو  للرضب 

اللوايت  زوجاتهم  عن  األزواج  يتخىل  ما  وكثرياً 

بقية  معهم  ويأخذون  معاقني  أطفاالً  ينجنب 

طفلها  مع  وحيدة  نفسها  األم  فتجد  األطفال، 

هؤالء  بعض  أن  هو  القلق  يثري  وما  املعاق. 

باألشجار  أبناءهن  يربطن  َدداب  يف  األمهات 

بأنشطة  للقيام  أو  املاء  لجلب  يذهنب  حينام 

أبنائهن من  أخرى. والفكرة يف ذلك هي حامية 

األمر،  واقع  يف  ولكن  الهرب.  أو  أنفسهم  إيذاء 

لبقية  األطفال هدفاً سهاًل  يصبح هؤالء  ما  غالباً 

الهرب  عن  عجزهم  يؤدي  ما  فكثرياً  املجتمع. 

أو  الرضب  أو  بالحجارة  للرشق  تعرضهم  إىل 

الجنيس.  لالعتداء  األحيان  بعض  ويف  الحرق، 

من  الحد  َدداب  يف  العاملة  الوكاالت  وتحاول 

يف  العاملني  من  فريق  يقوم  إذ  العادة.  هذه 

يف  األرس  بزيارة  للمعاقني  الدولية  املنظمة 

املخيامت لتحديد األشخاص ذوي اإلعاقة ورصد 

ربط  كحاالت  اإلنسان،  حقوق  انتهاك  حاالت 

وعندما  املنزل.  أو حبسهم يف  باألشجار  األطفال 

بالحامية  تتعلق  مشكلة  الفريق  أعضاء  يجد 

كاملشاكل املذكورة أعاله، فإنهم يحيلون املسألة 

اللتان  الطفولة  إنقاذ  ومنظمة  كري  منظمة  إىل 

ثم  منزلية.  زيارات  وتنظامن  املشورة  تقدمان 

إىل  الحاالت  هذه  بعض  إحالة  تتم  ذلك  بعد 

لتقدم  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية 

الحامية. وحلول  الدعم  من  املزيد 

وهذا  مششحششدودة،  الخيارات  فششإن  ذلششك،  ومششع 

يكون  أن  الرضوري  من  يجعل  ما  هو  السبب 

رأس  عششىل  للمعاقني  املجتمع  نظرة  تغيري 

املتحدة  األمم  مفوضية  تحرص  لذا  األولويات. 

عىل  الحكومية  غري  واملنظامت  الالجئني  لشؤون 

املخيامت،  لجان  يف  املعاقني  الالجئني  إرشاك 

وجمعيات  القطاعية،  التخطيط  واجتامعات 

وفيام  العمل.  فرق  وكذلك  واملعلمني،  اآلبششاء 

عنهن  تخىل  الششاليت  األمششهششات  مبسألة  يتعلق 

تشجيع  عىل  الشباب  جامعات  تعمل  أزواجهن، 

حالة  يف  املعاقني  باألطفال  االعتناء  عىل  الجريان 

تنوي  كام  املنزل،  مغادرة  إىل  أمهاتهم  اضطرار 

للرعاية  مراكز  إنشاء  للمعاقني  الدولية  املنظمة 

عىل  بشششاإلرشاف  آخششرون  فيها  يقوم  اليومية 

الرغم  وعىل  الوقت.  من  قصرية  لفرتة  األطفال 

ساعدت  أنها  إال  الجهود،  هذه  محدودية  من 

الحامية  وسششائششل  بعض  توفري  عششىل  بالفعل 

منهم.  األطفال  وخاصة  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص 

الجهود  هذه  تعزيز  إىل  حاجة  فهناك  لذلك 

مالياً.    ودعمها 

)devon@mapendo.org( ديفون كون 

برامج يف منظمة   هي مسؤولة 

 Mapendo International  

وتعمل   )http://www.mapendo.org(

األمم  مفوضية  لدى  التوطني  إلعادة  مستشارة 

إن  بكينيا.  َدداب  الالجئني يف  لشؤون  املتحدة 

اآلراء الواردة يف هذه املقالة تعرب عن الرأي 

عن  بالرضورة  تعرب  وال  لكاتبتها  الشخيص 

Mapendo International أو  آراء منظمة 

الالجئني.  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية 

التمييز والوصم هام من أكرب املخاطر التي تواجه حامية الالجئني املعاقني يف َدداب.

 الحد من ظاهرة الوصم يف َدداب

 وتغيري نظرة املجتمع
ديفون كون
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بدأت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ورشكاؤها 

يف عام 2007 تقليص أنشطتها يف مخيم كاكوما لالجئني، 

ديارهم  إىل  السودان  جنوب  الجئي  عودة  بأن  اعتقاداً 

سيؤدي إىل إغالق املخيم. وعىل الرغم من أنه يف نهاية 

جنوب  من  الجئ   36000 نحو  كان   2009 مايو/أيار 

السودان قد عادوا بالفعل إىل ديارهم يف الجنوب، إال أن 

كاكوما قد شهدت تدفق لعمليات نقل منظمة لالجئني 

الكونغو  وجمهورية  ودارفور  الصومال  من  املخيم  إىل 

الدميقراطية وحتى من جنوب السودان. 

بعدد  به  موثوق  سجل  وجود  إىل  ملحة  حاجة  وهناك 

مشاكلهم/ لتحديد  املخيم  يف  الضعفاء  األشششخششاص 

احتياجاتهم ولتصميم برامج فعالة تعتمد عىل مشاركتهم 

إعادة  يف  العاملني  من   25 ترسيح  بعد  ولكن  املبارشة، 

التأهيل املجتمعي يف نهاية عام 2007، مل يعد هناك ما 

يكفي من العاملني لتسجيل أعداد واحتياجات األشخاص 

ذوي اإلعاقة يف كاكوما.

وقد اتسعت الفجوة يف تقديم الخدمات وأصبح الناس 

نظارات  عىل  الحصول  مثل  أمور  يف  املساعدة  يطلبون 

سمعية  ومساعدات  للمكفوفني  تعليمية  ووسائل  طبية 

النفس،  عىل  االعتامد  عىل  ملساعدتهم  أخرى  وأجهزة 

باإلضافة إىل عقد لقاءات تشاورية ودورات تدريبية عن 

إدرار الدخل/كسب العيش. 

وقد أدى خفض التمويل إىل توقف أنشطة ورشة تقويم 

ذوي  األشخاص  لخدمة  ُأنشئت  قد  كانت  التي  العظام 

اإلعاقة. وعىل الرغم من أن العاملني يحاولون مساعدة 

الذين هم بحاجة إىل إصالح األجهزة املساِعدة الخاصة 

األطفال  ومشايات  والعكازات  املتحركة  )كالكرايس  بهم 

نقص  من  الورشة،  تعاين  كام  يعانون،  أنهم  إال  وغريها( 

إىل أخشاب وأدوات إلصالح  بحاجة  فُهم  الالزمة.  املواد 

وصنع األجهزة وكذلك لتقديم التدريب عىل املهارات يف 

أنشطة مثل النجارة والتطريز والحياكة واألعامل الجلدية 

ويف تنمية املرشوعات الصغرية. فقد كان هذا املركز هو 

اإلعاقة  ذوو  األشخاص  فيه  يجتمع  الذي  الوحيد  املكان 

سواء للعمل أو التدريب أو الرتفيه. 

املتحركة  للكرايس  الكيني  االتحاد  ه  وجَّ  ،2007 عام  يف 

املتحركة  للكرايس  السلة  لكرة  كاكوما  فريق  إىل  الدعوة 

للذهاب إىل نريويب ألن مهاراته العالية ميكن أن تساعد 

عنارص  اختيار  عند  مستنرية  قرارات  اتخاذ  عىل  االتحاد 

هناك  يكن  مل  لألسف  ولكن  الكيني.  الوطني  املنتخب 

الصعوبات والتحديات
للغاية  الصعبة واملهينة  الكثري من الظروف  هناك 

التي يعاين منها املعاقون بصفة مستمرة. فاألطفال 

حبييس  يظلون  متحركة  كرايس  ميلكون  ال  الذين 

املنازل أو يجلسون يف النصف السفيل من حقائب 

يقوم  ما  وأحياناً  بها.  ليتحركوا  الصغرية  السفر 

بعض مقدمي الرعاية، ممن يتولون رعاية املعاقني 

أو  بالشجرة  املعاق  الشخص  بربط  مبفردهم، 

الرسير ملنعه من إيذاء نفسه أو إزعاج الجريان. 

مراحيض  املخيامت  سكان  معظم  ويستخدم 

مشرتكة ويف كثري من األحيان ال يهتمون بتنظيف 

يضطر  وبالتايل  استخدامها.  بعد  املراحيض  تلك 

ال  الذين  الحركة  محدودي  املعاقني  من  العديد 

ميلكون كرسياً متحركاً إىل الزحف عىل األرض، مام 

ينبغي  لذا  بالقاذورات.  تلطخهم  إىل  دامئاً  يؤدي 

ذوي  لألشخاص  مبقاعد  أرضية  مراحيض  إنشاء 

اإلعاقة وينبغي إنشاء دورات مياه ميكن الوصول 

املتحركة والكرايس ثالثية  الكرايس  باستخدام  إليها 

العجالت.

ويتعرض بعض األشخاص لالستغالل وسوء املعاملة 

املنزل  يف  حبسهم  خالل  من  إما  إعاقتهم،  بسبب 

عدم  بسبب  أو  اليوم  طششوال  وحدهم  وتركهم 

أنفسهم.  عن  الدفاع  أو  االستغاثة  عىل  قدرتهم 

الذين  األشخاص  عىل  خاصة  بصفة  ذلك  وينطبق 

يعانون من مشاكل عقلية ويقعون فريسة لسوء 

املعاملة يف مجتمعاتنا.

بأهمية  الوعي  وقلة  التمويل  نقص  أدى  وقد 

مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة عىل إدارة حياتهم 

إىل  مستقبلهم  يف  والتأثري  أنفسهم  عىل  واالعتامد 

حالة  يف  أما  يعيشونها.  التي  “التهميش”  حالة 

تدريب مقدمي الرعاية واألرس واألقارب واألصدقاء 

وأفراد املجتمع عىل آليات املواجهة وتقديم الدعم 

املعاقني  عىل  تعم  لن  الفائدة  فإن  لهم،  املادي 

فحسب بل عىل جميع األطراف املعنية باألمر. 

متويل لهذا األمر أو إلصالح الكرايس املتحركة الالزمة 

لالشرتاك يف البطولة. 

املعاقني  املوهوبني  من  بالكثري  كاكوما  مخيم  ويزخر 

من  العديد  فلدينا  العمل.  فرص  ينتظرون  الذين 

والنجارة  واملوسيقى  الخطابة  مجاالت  يف  املوهوبني 

بلغة  والنسخ  والحياكة  والتدريس  املعادن  ولحام 

املثال  سبيل  عىل  وذلك  والصباغة،  والنسج  برايل 

للتدريب  فرص  لهم  ُأتيحت  ما  وإذا   - الحرص  ال 

عىل  يساعد  أن  ذلك  شأن  فمن  العيش،  كسب  أو 

واالعتامد  األمن  وانعدام  والبطالة  األمية  من  الحد 

وأن  وتبعاته،  الجنيس  والعنف  واالكتئاب  الغري  عىل 

يحسن من فرص كسب العيش فيام يتعلق بالعودة 

إىل الوطن أو إعادة التوطني. 

اتخاذ اإلجراءات 

لألشخاص  هة  املوجَّ األمششوال  لزيادة  مساعيها  أثناء 

املتحدة لشؤون  األمم  اإلعاقة، قررت مفوضية  ذوي 

الالجئني جمع التربعات بني الالجئني من خالل إجراء 

قرعة. وكان الهدف األسايس من ذلك هو إثارة قضية 

معرفة  عىل  املحيل  املجتمع  قادة  وتشجيع  اإلعاقة 

الذين يعانون من إعاقات  املزيد عن أفراد املجتمع 

األشخاص  مساعدة  عملية  يف  للبدء  األموال  وجمع 

موظفو  وقششدم  معهم.  والتواصل  اإلعششاقششة  ذوي 

مثاين  املجتمعية  بالخدمات  املعنيون  املفوضية 

علب  ومثاين  طويل  وفستان  الصنع  يدوية  بطانيات 

عىل  حي  مثال  ويف  كجوائز.  الستخدامهم  قهوة  من 

شؤون  وإدارة  أنفسهم  مساعدة  يف  الالجئني  نجاح 

قرعة ومتكنوا  تنظيم  كاكوما  استطاع الجئو  حياتهم، 

 1508( كيني  شلن   97035 جمع  من  خاللها  من 

دوالر(.

جالية  أكششرب  رئيس  قششال  القرعة،  انتهاء   وبعد 

االعتبار  يف  الوضع  “مع  املخيم:  يف  )الصوماليني( 

املجتمع  مساعدة  عىل  ونعتمد  فقراء  الجئون  أننا 

نحو  جمع  يف  بنجاحنا  للغاية  سعداء  فإننا  الدويل، 

لدعم  الشحيحة  مواردنا  من  كيني  شلن  ألف   100

األشخاص األكرث احتياجاً يف مجتمعنا، وهم املعاقون. 

ويف الحقيقة، فإن الدرس الذي نتعلمه من هذا هو 

أننا من خالل العمل معاً نستطيع أن نحقق الكثري”. 

يف ظل الرتاجع املستمر يف متويل الربامج، اضطر املقيمون والعاملون يف مخيم كاكوما لالجئني بكينيا 
إىل إيجاد سبل جديدة لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة. 

القرعة األوىل يف كاكوما 
منبري داويت عضو يف مجموعة املعاقني النقابية مبخيم كاكوما 

 داديري طفل عمره مثان سنوات يعاين من
 السنسنة املشقوقة، كاكوما، 2010
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وقال رئيس الجالية اإلثيوبية: “لقد حققنا ذلك بشكل 

لدعم  بحامس  الالجئني  مجتمع  شارك  حيث  مستقل 

األشخاص ذوي اإلعاقة ونشعر بالفخر بأننا متكنا من 

جمع األموال فيام بيننا واالعتامد عىل أنفسنا. ونحن 

اإلنجاز.  إىل هذا  أوصلتنا  التي  القرعة  بفكرة  سعداء 

مشاكل  إدراك  عىل  منا  واحد  كل  ساعدت  أنها  كام 

املعاقني وحفزتنا جميعاً عىل دعمهم بكل شجاعة”. 

بني  اتفاق  إىل  التوصل  كانت  الكربى  املشكلة  لكن 

األموال  توزيع  كيفية  عىل  الجاليات  أكرب  من  بعض 

التي تم جمعها. لذلك كان من الرضوري وجود رابطة 

واسعة  دعم  بقاعدة  تتمتع  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 

لتقوم بدور الرشيك املنفذ. وكان الدليل عىل ما شعر 

تجاه  وثقة  واحرتام  إميان  من  الالجئني  مجتمع  به 

لتشغيل  القرعة  أموال  تقدميه  هو  املجموعة  هذه 

ورشة تقويم العظام. ويف حني أن هذه الخطوة تبدو 

أن  أثبتت  أهمية عظيمة ألنها  أنها ذات  إال  بسيطة، 

خالل  ومن  إيجابية.  نتائج  إىل  يؤدي  القدرات  بناء 

هذه املجموعة استطاع املعاقون أن يجعلوا أصواتهم 

مسموعة وأن يتحملوا مسؤولية إدارة حياتهم.

كانوا  الذين  املعاقون  استطاع  الحني،  ذلك  ومنذ 

يعملون يف ورشة تقويم العظام أن يشكلوا مجموعة 

لدى  اآلن  مسجلة  جمعية  وهي  النقابية،  املعاقني 

عضو   300 املجموعة  هذه  وتضم  الكينية.  الحكومة 

وتعمل عىل تنظيم اجتامعات يف جميع أنحاء املخيم 

لتسهيل التواصل مع الجميع. وتدير مجموعة املعاقني 

الالزم  التدريب  وتقدم  العظام  تقويم  النقابية ورشة 

عىل  املجموعة  تعمل  كام  اإلعاقة.  ذوي  لألشخاص 

املتعلقة  املشاورات  يف  املشاركة  يف  بحقها  املطالبة 

بالخدمات التي تؤثر عىل األشخاص ذوو اإلعاقة. وقد 

نجح املعاقون يف تصميم وبناء أول مكان مغطى عىل 

املتحدة  األمم  وموظفي  لالجئني  يتيح  كبرية  مساحة 

واملنظامت غري الحكومية والحكومة االلتقاء ببعضهم 

البعض بعيداً عن آشعة الشمس.

منبري داويت )DAWIT@unhcr.org( هو 

مستشار فني )يف مجال العنف الجنيس والجنساين( 

باملقر الرئييس ملفوضية األمم املتحدة لشؤون 

الالجئني ومسؤول سابق عن الخدمات املجتمعية يف 

مخيم كاكوما، يف مجموعة املعاقني النقابية. 

توقيع  عىل  عاماً  عرش  أحد  مششرور  بعد  سرياليون،  يف 

أعلن مبوجبها وبصورة  والتي  لومي،  السالم يف  معاهدة 

من  لعقود  استمرت  التي  األهلية  الحرب  إنهاء  رسمية 

الزمن، ما زالت فئة من الناس تعاين من تبعات الحرب 

ومتّثل رمزاً يستدعي يف الذاكرة الرعب املصاحب للقتال. 

خالل  للبرت  أعضاؤه  تعرضت  من  كلَّ  الفئة  هذه  تضم 

الحرب. فهناك من فقد يده أو أجزاء من أطرافه من قبل 

فقدوا  الذين  األشخاص  إليهم  يضاف  املتمردة،  القوات 

بجروح  املصابني  من  وغريهم  التفجريات  إثر  أطرافهم 

تشهد عىل ما عانوه يف الحرب. وحتى لو انتهى النزوح 

مع عودة النازحني طوعاً إىل ديارهم أو إعادة توطينهم، 

ما زال الكثريون من هذه الفئة يف عداد النازحني.

كينيام  بلدة  يف  األطراف  فاقدي  من  بعدد  التقيت  لقد 

الواقعة يف املنطقة الرشقية من سرياليون يف الفرتة ما بني 

أيلول/سبتمرب 2007 وآذار/مارس 2008، وقد عرّبوا يل عن 

األبعاد التي تربط بني »خيارهم« الحايل يف إعادة التوطني 

الحرب.  عن  مبارش  بشكل  الناتجة  الخارجية  والعوامل 

العنف األصيل  وهذه األبعاد حسب وصفهم هي: أوالً، 

اإلعاقات  وثانياً،  وُقراهم،  بيوتهم  عن  القرسي  واإلبعاد 

والجروح التي أصيبوا بها والتي مل يعالج معظمها ما قد 

يعرضهم إىل مخاطر تدهور حالتها، وثالثاً، استمرار الفقر 

املرتبط بدمار البنية التحتية وانهيار االقتصاد، وما يزيد 

القيود الجسمية الشخصية الواقعة عليهم.  األمور سوءاً 

الفيزيولوجية  االحتياجات  يف  فيتمثل  الرابع  البعد  أما 

والنفسية املرتبطة بطبيعة األرضار التي أصابتهم.

فاقدي  لخدمة  كينيام  جمعية  تأسست  الصدد،  وبهذا 

األطراف وجرحى الحرب بهدف تلبية الحاجات األساسية 

للجرحى وإلطالق الحمالت املنارصة لحقوقهم.   وتضم 

الجمعية 62 عضواً ترتاوح أعامرهم بني 13 إىل 65 عاماً، 

ممن كانوا قبل الحرب ينتمون إىل عدة بلدات وقرى ومن 

مختلف املهن واألشغال فمنهم الرسامون، وامليكانيكيون، 

منهم  وقليل  واملزارعون.  والطالب  األبرشيات،  ورعاة 

التدخل  قوات  تغادر  متى  السالم؟  معاهدة  ُتوقع  متى  السالم؟   يعم  ومتى  الحرب  تنتهي  متى 
ومتى يحال املسؤولون إىل القضاء؟  بل متى ميكن للمواطنني العودة إىل بيوتهم واستئناف كسب 

معائشهم؟

فاقدو األطراف النازحون يف سرياليون
سام دوردين

ورشة أطراف 
صناعية يف 

كاكوما
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متكن من تلبية احتياجاته األساسية الخاصة دون الحاجة 

لالستعانة باآلخرين يف حني ما زال معظمهم يعتمد عىل 

إحسان األصدقاء أو رعاية األرس بل يف بعض األحيان قد 

تقدمها  التي  املنتظمة  للغرباء واملساعدات غري  يلجئون 

املنظامت غري الحكومية. وحيث إّن قدرة فاقد األطراف 

عىل در الدخل إما ُمعدمة أو ضعيفة للغاية ونظراً لعدم 

ومعاناته  والتعليمية،  الصحية  حاجاته  تلبية  من  متكنه 

لقصور كبري يف الحركة، تأيت الحاجة امللحة لتأمني املأوى 

له ولكنه لن يتمكن من االعتامد عىل نفسه يف ذلك.

الصحية  املشكالت  وجود  مع  تعقيداً  األمور  وتششزداد 

من  للكثريين  تكرّس  التي  الحادة  والنفسية  العقلية 

آلخر  مكان  من  والرحيل  النزوح  واقع  األطراف  فاقدي 

التي برتت قدمها  السيدات  إحدى  تقول  يوم.    يف كل 

أطفال:  ثالثة  تعيل  والتي  عاماً   37 العمر  من  والبالغة 

»لو قررت العودة إىل قريتي، ستكون الحياة يل أصعب 

املواساة  ببعض  نشعر  فأحياناً،  اآلن.  عليه  هي  مام 

بعضنا  فينظر  أطرافهم  برتت  ممن  بغرينا  نلتقي  عندما 

فيشعر  القرية  يف  أما  وسعادة.  مبرح  ونلعب  بعض  إىل 

واحدنا بالوحدة.«  وهكذا، يساعد وجود فاقد الطرف 

منها  التي عاىن  الصدمة  التغلب عىل  املجموعة عىل  يف 

األصلية،  قريته  إىل  عاد  إذا  أما  زال.  وما  البداية  يف 

وأنه  األحيان سيكون وحيداً  أغلب  أنه يف  فمعنى ذلك 

أما  نفسها.  التجربة  يف  مر  ممن  غريه  يرى  لن  بالتأكيد 

يف املجموعة، فيمكن لفاقدي األطراف لعب كرة القدم 

معاً وإطالق حمالت كسب التأييد معاً.  

ذات مرة، عّلق أحد أعضاء املجموعة بعد انتهاء إحدى 

زيادة  هي  له  تحققت  فائدة  أهم  إّن  قائاًل  النشاطات 

أرسته  أفراد  قبل  من  به  يحظى  الذي  االحرتام  مقدار 

احرتامه  تعزيز  وكذلك  بيته  يف  املقيمني  من  وغريهم 

لذاته فقد متكن من الخروج فعلياً من البيت ومامرسة 

يف  كان  لو  ليحدث  كان  ما  ذلك  إّن  ويقول  نشاطاته. 

األصلية. بلدته 

ومع ذلك، هناك ضغوط اجتامعية أيضاً يف بيئة البلدات. 

عاماً   28 عمرها  األطراف  فاقدي  من  فتاة  ذلك  وتوّضح 

لكنهم  بإعجابهم  وسأحظى  الرجال  “سششرياين  قائلة: 

أللحق  البنطال  ارتششداء  أستطع  أعد  مل  فأنا  سيرتكونني 

األحيان  بعض  يف  وحتى  النادي.  إىل  أذهب  أو  بالرجال 

عندما تأيت الشابات إيل لنلعب معاً ونضحك معاً، فإنهن 

املناسبات  لحضور  يتوجهون  عندما  وحيدة  سيرتكنني 

االجتامعية. وهذا ما يسبب يل الكثري من املعاناة.”  

الفرص  وال  االقتصادية  الحوافز  ليست  كينام،  بلدة  يف 

املكوث  عىل  األطششراف  فاقدي  تشجع  التي  االجتامعية 

املستمرة  اآلثار  تخفيف  املسألة هي  بل  البلدة.  تلك  يف 

تعد تشكل  التي مل  اآلثار  تلك  األدىن،  إىل حدها  للحرب 

مجرد ندبة فحسب بل معركة مستمرة بحد ذاتها تعمل 

أو  املفضلة  الخيارات  عن  الضحايا  وتهميش  إقصاء  عىل 

الخيارات األفضل وبدائلها.

أول/ ترشين  يف  مجدداً  األطراف  فاقدي  زرت  إنني  ثم 

التقيت  الذين  األفراد  أحد  عن  وسألت   ،2009 أكتوبر 

الحرب  بجراح  متأثراً  تويف  قد  أنه  ألكتشف  سابقاً  بهم 

التي مل تلق العالج الكاف. ووجدت أخرى قد برت الجزء 

رأيت  أنجبت طفاًل سلياًم. كام  لكنها  األسفل من رجلها 

مستوطنات  إىل  انتقلوا  قد  األطراف  فاقدي  معظم  أن 

أخرى يف ضواحي كينيام.  وقد أقيمت هذه املستوطنات 

تحسينات  وهناك  لالجئني،  الرنويجي  املجلس  مبساعدة 

زالت هناك  ما  األوضاع ومع ذلك  كبرية قد طرأت عىل 

بعض املشكالت يف الوصول للخدمات، واملياه، والكهرباء. 

أما الرعاية الصحية والطبية األساسية فام زالت غري كافية 

إن مل تكن مفقودة، ورغم البدء بعملية التسجيل، ما زال 

التقديم بطيئاً يف مجال دفع التعويضات.

لكن  أطرافهم ضئياًل،  فقدوا  النازحني من  يبدو عدد  قد 

التي  النزوح  مشكلة  يف  للفرد  تتمثل  جسيمة  املعاناة 

فمع  املشكلة.   هذه  تستمر  أن  ويتوقع  يومياً.  يعيشها 

غياب القوة السياسية، التي قد ال ترى يف تلبية حاجات 

وغياب  العامة،  التنمية  مؤرشات  عىل  كبرياً  أثراً  هؤالء 

االهتامم الخارجي عىل اعتبار أن عدد هؤالء األفراد أقل 

فاقدي  مشكالت  تصبح  أمني،  خطر  أي  يشّكل  أن  من 

األطراف واملصابني جراء الحرب قطرة ال وزن لها يف بحر 

التخلف االقتصادي الذي يعم سرياليون ككل.

عمل سام دوردين )samduerden@gmail.com( مع 

إحدى املنظامت غري الحكومية يف سرياليون بني عامي 

2007 و2008. وهو حالياً يكمل دراسة املاجستري يف 

مجال األمن الدويل والحوكمة العاملية يف كلية بريكبيك 

يف لندن.

كينيام، سرياليون
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ذوي  باألشخاص  الخاصة  املتحدة  األمم  اتفاقية  دخلت 

وجاءت   .2008 آذار/مشششارس  يف  التنفيذ  حيز  اإلعاقة 

ذو  اإلنسان  حقوق  صكوك  من  صكاً  لتكون  االتفاقية 

بعد إمنايئ اجتامعي رصيح بتبنيها لتعريف جامع حول 

اإلعاقة وتأكيدها عىل وجوب متتع جميع األشخاص من 

والحريات  اإلنسانية  الحقوق  بجميع  اإلعاقات  جميع 

انتهت  ما  عىل  االتفاقية  هذه  بنيت  لقد  األساسية1. 

إليه عدة اتفاقيات قامئة من اتفاقيات األمم املتحدة مبا 

فيها اتفاقية القضاء عىل جميع أنواع التمييز ضد املرأة، 

واتفاقية حقوق الطفل، وهي االتفاقية األوىل والوحيدة 

عىل  ورصاحششة  بوضوح  نّصت  التي  الششدويل  القانون  يف 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

دولة   144 االتفاقية  عىل  وقع   ،2010 آذار/مارس  ومنذ 

االتفاقية  يف  األوىل  الخطوة  وكانت   .87 عليها  وصادق 

ميثل  والذي  االتفاقية  عىل  الدول  توقيع  عىل  الحصول 

الخطوة  أما  املبدأ.  حيث  من  االتفاقية  لقبولهم  رمزاً 

الثانية، أي التصديق، فهي ترمز إىل نية الدول األطراف يف 

االتفاقية.  الحقوق وااللتزامات املنصوص عليها يف  تبني 

وباإلضافة إىل هذه االتفاقية، هناك الربوتوكول االختياري 

الذي يؤسس آليتني اثنتني لتعزيز تطبيق ورصد اتفاقية 

رفع  لألفراد  تتيح  منهام  األوىل  اإلعاقة.  ذوي  األشخاص 

ذوي  باألشخاص  الخاصة  االتفاقية  لجنة  إىل  التظلامت 

حقوقهم  تعرض  بخصوص  الشكاوى  وتقديم  اإلعاقة، 

السلطة  االتفاقية  لجنة  متنح  فهي  الثانية،  أما  لالنتهاك. 

ألحكام  الجسيمة  املخالفات  حول  االستقصاءات  إلجراء 

املوقعة  األعضاء  الدول  اآلن، وصل عدد  االتفاقية. وإىل 

عىل الربوتوكول االختياري 88 دولة منها 44 دولة صّدقت 

عليه.

واجبات   11 املادة  تعالج  االتفاقية،  أحكام  بني  ومن 

الدول األعضاء تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة خالل أوقات 

الطوارئ اإلنسانية. ويف حني إنها ال تذكر رصاحة التدابري 

التي ينبغي للدول األطراف اتخاذها يف مثل هذه األحوال، 

امتثالها  األطراف  الدول  تأمني  رضورة  إىل  تشري  أنها  إال 

بحقوق اإلنسان الدولية والواجبات التي يفرضها القانون 

اإلنساين الدويل تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة خالل أوقات 

الطوارئ. وعند قراءة املادة 11 يف سياق واحد مع املادة 

العامة(، واملادة 9 )القدرة عىل الوصول(،  4 )الواجبات 

سالمة  )حامية   17 واملادة  بالحياة(،  )الحق   10 واملادة 

يف  والشمل  باستقالل  )العيش   19 واملششادة  األشخاص( 

املجتمع(، فإن ذلك يوضح قوة هذه املادة كأداة فعالة 

يف ضامن شمل األشخاص ذوي اإلعاقة يف جميع جوانب 

وانتهاًء  باالستشفاء  بدءاً  والنزوح،  االنسانية  االستجابة 

بإعادة البناء وإعادة التوطني.

عىل أرض الواقع

يتسم واقع الوضع االجتامعي لألشخاص ذوي اإلعاقة بأنه 

يف منتهى الخطورة يف العديد من البلدان النامية وذلك 

الطبيعية.  الكوارث  وقوع  قبل  وحتى  طويلة  فرتة  منذ 

ذوي  األشخاص  يعاين  املثال،  سبيل  عىل  هاييتي  ففي 

والتقلقل  االقتصادية  الصعوبات  إىل  باإلضافة  اإلعاقة 

السيايس املؤثر عىل املجتمع من معاملة الناس لهم عامة 

االجتامعي  الوصم  إىل  يعزى  وذلك  منبوذين  أنهم  عىل 

أعامل  ومامرسة  بالخرافات  اإلميان  نتيجة  بالعار  لهم 

الشعوذة.

األطفال  ضعف  تفاقم   ،2010 ثاين/يناير  كانون  يف 

وعىل  هاييتي  زلششزال  إثر  اإلعاقة  ذوي  من  والبالغني 

األخص منهم ذوي اإلعاقات العقلية واإلدراكية. وكشفت 

منظامت اإلعانة الدولية مؤخراً عن األوضاع املأساوية يف 

مؤسسة الرعاية النفسية يف بورت أو برينس وكذلك يف 

دور األطفال األيتام يف الريف إىل الدرجة التي تستدعي 

فيها حامية األشخاص ذوي اإلعاقة.

االتفاقية  من  كل  عىل  وقعت  قد  هاييتي  وكانت 

حال  ويف   .2009 متوز/يوليو  يف  االختياري  وبروتوكولها 

كانت الحقوق اإلنسانية للهاييتني من ذوي اإلعاقة كام 

هو مذكور أعاله ما زالت تتعرض لالنتهاك، فمن املمكن 

عندها أن نفرتض أن ذوي اإلعاقة هؤالء ال يعرفون أصاًل 

شيئاً عن االتفاقية أو ال ميكنهم الوصول إليها مينعهم من 

ذلك حواجز عدة كالفقر والعزلة الريفية واألمية وغياب 

الرتتيبات املالمئة لذوي اإلعاقة2. ومن هنا من املهم رصد 

املستوى  عىل  االختياري  وبروتوكولها  االتفاقية  تطبيق 

الحكومي. فالبحوث تشري إىل أن املادة 40 من الدستور 

الهاييتي تتيح نرش وتعميم القوانني، واألوامر، واملراسيم، 

باللغتني  واالتفاقيات  واملعاهدات،  الدولية،  واالتفاقيات 

املحلية والفرنسية، لكن مل يتم تفعيل هذه املادة بعد. 

تقدم  أي  املدين  املجتمع  وال  الطرف  الدولة  تحرز  ومل 

من   33 املادة  أّن  رغم  االتفاقية  أجندة  مستوى  عىل 

االتفاقية تنص عىل رضورة إرشاك األشخاص ذوي اإلعاقة 

تطبيق  بالكامل يف عملية رصد  التي متثلهم  واملنظامت 

االتفاقية.

تعد  التي  الدولية،  اإلعاقة  منظمة  تلتزم  الغاية،  ولهذه 

القاعدة  مستوى  عىل  الجامعة  لإلعاقة  منظمة  أكرب 

االتفاقية  حششول  الوعي  بزيادة  العامل،  يف  الشعبية 

اإلعاقة  منظمة  نشطت  كام  االختياري.  وبروتوكولها 

الدولية أيضاً يف تفاوضات صياغة االتفاقية عىل مستوى 

األعضاء  البلدان  يف  التشاورات  وإجراء  املتحدة  األمم 

لإلعاقة من  منظور جامع  التوافر عىل  لضامن  واألقاليم 

الدولية  اإلعاقة  منظمة  وتشارك  الخربات.  تشارك  خالل 

منظمة  ويشاركون  )سفري(  معايري  مراجعة  يف  حالياً 

اإلعاقة الدولية ومنظمة الرؤية العاملية الدولية يف صياغة 

الخالصة حول اإلعاقة للجنة التنفيذية للمفوضية العليا 

لشؤون الالجئني.

وتقدم DIP  التي تضم 134 منظمة عضواً دعم النظراء 

واملساعدة الذاتية والتدريب عىل كسب التأييد واملنارصة 

التصميم  مببادئ  املعنية  للجامعات  املشورة  وتقديم 

العامة. ويف تايلندة، إثر كارثة املوجات البحرية الزلزالية 

)تسونامي( عام 2005، قدم مكتب منطقة آسيا- الهادي 

يف منظمة اإلعاقة الدولية الدعَم يف تأسيس جمعية فانغ 

نا لألشخاص ذوي اإلعاقة وهي منظمة للمساعدة الذاتية 

تخدم 4000 شخصاً من ذوي اإلعاقات الجامعة يف إقليم 

متحركاً  كرسياً   60 الجمعية  هذه  وقدمت  غنا.  فان 

التسونامي  إثر  أصيبوا  ممن  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 

املنحدرات  لبناء  املنارصة  يف  ناجحة  حمالت  وأطلقوا 

رغم توفر العديد من الصكوك الدولية املعنية بحامية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إال أن االطالع 
أو اإلملام بها ما يزال محدوداً عىل املستوى الشعبي. لكن ويف الوقت نفسه ليس من السهل إرغام 
الحكومات سواء تلك التي وقعت أم مل توقع أو تصادق عىل تلك الصكوك االلتزام بتحمل مسؤوليتها 

تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة خاصة يف أوقات الكوارث.

االتفاقية بني النص والتطبيق
كاسندرا فيليبس، وستيف إستي، وماري إِنس

املادة 11 - حاالت الخطر 
والطوارئ اإلنسانية

تتعهد الدول األطششراف، وفقا اللتزاماتها مبقتىض 

الدويل، مبا فيها القانون اإلنساين الدويل  القانون 

لحقوق اإلنسان، باتخاذ كافة  والقانون الدويل 

وسالمة األشخاص  التدابري الالزمة لضامن حامية 

ذوي اإلعاقة الذين يوجدون يف حششاالت تتسم 

بالخطورة، مبا يف ذلششك حششاالت النزاع املسلح 

والطوارئ اإلنسانية

الكامل  النص  تنزيل  ميكن  والكوارث الطبيعية. 

لالتفاقية من هذه الروابط:

http://www. :النص الكامل باللغة العربية

un.org/disabilities/documents/

 convention/convoptprot-a.pdf
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ذوي  األشششخششاص  لوصول  الششالزمششة 

اإلعاقة عىل الكرايس املتحركة.

أهمية  مبدى  نستهني  أن  يجب  ال 

عمليتي  خشششالل  الششنششظششراء  دعشششم 

وذلك  التوطني  وإعششادة  االستشفاء 

تساعد  القوية  النظراء  عالقات  ألن 

يف متكني األشخاص من ذوي اإلعاقة. 

كاغانزي  عمل  يف  ذلششك  ويتضح 

موارد  مركز  مدير  روتاشواماغيو، 

اإلعاقة يف دار السالم يف تنزانيا. وهو 

نفسه يستخدم الكريس املتحرك، وقد 

قدم الدعم للناجني من ذوي اإلعاقة 

أحداث  بعد  الالجئني  مخيامت  يف 

وهو  راونشششدا.  يف  العرقي  التطهري 

يؤمن أن دعم النظراء قد ساهم يف 

إنقاذ الالجئني ويف تحسني أوضاعهم 

النفسية يف مخيم بيناكو.

إن  الكارثة  تبعات  إحششدى  تتمثل 

وتضاؤل  الالجئني  ترشذم  يف  وقعت 

إماكنات وقدرات منظامت األشخاص 

ذوي اإلعاقة. ويف هذا الصدد، يشكل 

االرتباط والتعاون مع هيئات اإلغاثة 

والتوطني  البناء  إعادة  يف  الدولية 

منظامت  الستدامة  أساسياً  عاماًل 

األشخاص من ذوي اإلعاقة. فعندما 

اآلسيوية  املّدية  املوجات  رضبت 

 ،2004 عام  للهند  الغريب  الساحل 

الدوليني رضورة  اإلغاثة  حدد عامل 

يف  كششامششاًل  اإلعششاقششة  مجتمع  شمل 

يفعل  مل  ذلك  لكن  التأهيل،  إعادة 

بعد3. وكانت النتيجة تهميش وعزل 

وجه  عىل  الضعيفة  املجموعات 

الخصوص كاألشخاص ذوي اإلعاقات 

اإلدراكية والنساء من ذوات اإلعاقات 

واألطفال.

الخالصة

الهيئات  إبالغ  يف  بعد  الحكومات  تفلح  مل  العموم،  عىل 

من  سيطبقون  التي  الكيفية  عن  للمعاهدات  الراصدة 

اتفاقيات حقوق اإلنسان عىل األشخاص  خاللها مختلف 

ذوي اإلعاقة، ويف الوقت نفسه يالحظ أن هيئات الرصد 

نفسها مل تطلب هذه املعلومات. وعىل اتفاقية األشخاص 

ذوي اإلعاقة تسهيل التغيري، أما خالصة اللجنة التنفيذية 

فجيب أن تساعد يف زيادة مستوى الوعي بهذه القضايا. 

وما زال األشخاص ذوي اإلعاقة يواجهون عوائق حقيقية يف 

كل مرحلة من مراحل األزمة اإلنسانية والنزوح الداخيل: 

عند فرارهم، ويف املخيامت وما حولها، ويف طريقهم إىل 

ديارهم وفور وصولهم إىل هناك.

ويف حني ال تبدو محاولة التصدي لهذه التحديات باألمر 

السهل إال أن آليات التنسيق بني الهيئات وإعادة التأهيل 

احتياجات  إبششراز  من  التمكني  يف  أسايس  عاماًل  تشكل 

ولفت  األمد  وطويلة  املبارشة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

االنتباه لها.

 )cassandraphillips@shaw.ca( كاساندرا فيليبس

محرر يف نرشة اإلعاقة الدولية، بينام يشغل ستيف 

إستي )steven@dpi.org(منظمة اإلعاقة الدولية 

منصب مسؤول حقوق اإلنسان، وماري إيِنس هي 

 املديرة التنفيذية السابقة يف املنظمة الدولية للمعاقني

)http://www.dpi.org(منظمة اإلعاقة الدولية. 

 http://www.un.org/disabilities/  1
مثل الرتجمة املبسطة باللغة املحلية التفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة   2

كيت، تابس ويو، مركز دراسات اإلعاقة والشمل 2005 -   3 
    http://www.ucl.ac.uk/lc-ccr/projects/conflict/iddc

أدوات االتفاقية الخاصة 
باألشخاص ذوي اإلعاقة

فور تبني اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة عام 2006، 

أنشأت املنظمة الدولية للمعاقني مجموعة أدوات 

وتصديق  لتوقيع  العاملية  الحملة  لدعم  املصادقة 

الوقت  ذلك  ومن  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  اتفاقية 

بدعم  املذكورة  املنظمة  متكنت   2007 عام  يف 

مجموعة  )فنلندا(  الخارجية  الشؤون  وزارة  من 

التنفيذ ملساعدة الدول األطراف يف املرحلة الالحقة 

لالتفاقية.

عىل  والتنفيذ  املصادقة  أدوات  مجموعات  تتوافر 

http://www.icrpd. التايل:  املوقع  عىل  االنرتنت 

net باللغات االنجليزية والفرنسية واإلسبانية.

هاييتي 2010
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إن التزام نيوزيلندة بضامن عدم استبعاد الالجئني املعاقني 

من حصة إعادة توطني الالجئني التي حددتها نيوزيلندة 

هو التزام قديم. فعندما قبلت البالد أعداداً من الالجئني 

الوزراء  أوغندا يف عام 1973، أرص رئيس  اآلسيويني من 

نيوزيلندة  حصة  تتضمن  أن  عىل  كريك  نورمان  العاميل 

تقرير  الالجئني نسبة كبرية من حاالت اإلعاقة. ويف  من 

حول إعالن السيد كريك، كتبت صحيفة إيفنينغ بوست 

الوطنية أن: “نيوزيلندة ال ينبغي أن تقول إنها ال تريد 

سوى “أفضل التفاح يف القفص”. فقد كان كريك متأكداً 

من أن معظم النيوزيلنديني سيتفقون معه عىل أن هؤالء 

الناس هم األكرث احتياجاً للمساعدة.” 

وكان واضحاً حتى يف ذلك الوقت أن اإلصابات واألمراض 

املمتلكات  لسلب  نتيجة  األحيان  أغلب  يف  كانت 

منح  عىل  يقترص  أن  ينبغي  ال  التعاطف  وأن  والفرار، 

اللجوء للشباب والقادرين بدنياً. ولعقود تلت استمرت 

نيوزيلندة يف قبول الالجئني الذين ُيعترب توطينهم مهمة 

نيوزيلندة  تزال  ال  واليوم  وأخرى  صعبة ألسباب صحية 

ُيعترب  الذين  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  الالجئني  تقبل 

ومنها   - األسباب  من  مهمة صعبة ألي سبب  توطينهم 

الطبية - كجزء من حصة البالد السنوية من الالجئني. 

الحصص وااللتزامات 

إن نيوزيلندة هي إحدى الدول األطراف يف اتفاقية عام 

بها  امللحق  والربوتوكول  الالجئني  بوضع  املتعلقة   1951

البالد  إىل  أكرث من 30000 الجئ  وقد جاء  لعام 1967. 

بني  التمييز  فيه  بدأ  الذي  العام  وهو   ،1944 عام  منذ 

الالجئني وغريهم من املهاجرين يف اإلحصاءات الرسمية. 

وأعلنت الحكومة التزامها الرسمي بقبول حصة محددة 

كل  من  أشخاصاً  الحصة  هذه  )وتضمنت  الالجئني  من 

األمم  مفوضية  حددتها  التي  الضعيفة  الفئات  من  فئة 

حددت  حيث   1987 عام  يف  الالجئني(  لشؤون  املتحدة 

حصة سنوية قدرها 800 الجئ. 

ويف الوقت الحايل تبلغ هذه الحصة 750 الجئاً وتنقسم 

)بحد  للخطر  املعرضات  النساء  فرعية:  فئات  ثالث  إىل 

حسب  بالحامية  األَوىل  واألشخاص  مكاناً(   75 أدىن 

 600( الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  تصنيف 

مكان تشمل ما يصل إىل 300 مكان لجمع شمل األرس 

و35 مكاناً لحاالت الطوارئ( والحاالت الطبية/املعاقون. 

الفئة  لهذه  املتاحة  األماكن  من  األقىص  الحد  ويصل 

األخرية إىل 75 مكاناً. 

الستيعاب  الطبية/املعاقني  الحاالت  فئة  ُصممت  وقد 

الالجئني ذوي اإلعاقات الصحية أو البدنية أو االجتامعية 

- وهي عوامل قد تضعهم خارج املعايري املعتادة للقبول 

فإن  عامة،  بصفة  التوطني.  إعادة  بلدان  تحددها  التي 

الفئة يعانون من  التابعني لهذه  اللجوء  مقدمي طلبات 

وتعترب  لجوئهم،  بلد  يف  عالجها  ميكن  ال  صحية  حالة 

أو  حياتهم  إلنقاذ  وسيلة  نيوزيلندة  يف  توطينهم  إعادة 

مفيدة يف تحسني حالتهم الصحية وسالمتهم بشكل كبري. 

للحصول  متخصصني  إىل  الطبية  الحاالت  إحالة  وتتم 

يف  لها  املناسب  العالج  توافر  مدى  بشأن  املشورة  عىل 

املصادر  هذه  تقدمها  التي  املشورة  وتؤخذ  نيوزيلندة. 

بعني االعتبار يف عملية صنع القرار. 

أو  جسدية  أمراض  من  تعاين  التي  للحاالت  وبالنسبة 

لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  تتوىل  واضحة،  نفسية 

الصحية  للسلطات  وافية  طبية  تقارير  تقديم  الالجئني 

الكامل  الكشف  الرضوري  ومن  لتقييمها.  نيوزيلندة  يف 

عن الحالة ونتائجها ألغراض التخطيط، مام يساعد عىل 

وجود عملية فعالة لإلنذار املبكر حتى تضمن السلطات 

الصحية وجود الوقت الكايف لوضع خطط مناسبة لعالج 

ويضمن  نيوزيلندة،  إىل  القادمني  الالجئني  هؤالء  ودعم 

النيوزيلندي  الطبي  النظام  إرباك  الوقت نفسه عدم  يف 

الصغري نسبياً )وفق املعايري العاملية( والذي ميوله القطاع 

العام. 

فإن  للخطر،  املعرضات  النساء  فئة  مع  الحال  هو  وكام 

فئة الحاالت الطبية/املعاقني تشكل نحو 10 يف املائة من 

تبايناً  فئة  كل  األعداد يف  وقد شهدت  السنوية.  الحصة 

والقبول  اإلحالة  معدل  عىل  اعتامداً  السنوات  مر  عىل 

للفئات األخرى. فإذا مل تقم املفوضية بإحالة حاالت كافية 

من فئة معينة إىل نيوزيلندة، فقد تتم زيادة األعداد يف 

الفئات األخرى، مثل فئة الحامية أو مل شمل األرسة. 

ضامن  إىل  الالجئني  بشأن  نيوزيلندة  سياسة  وتهدف 

يف  هم  الذين  الالجئني  إىل  حصتها  توجيه  استمرار 

نفسه  الوقت  ويف  التوطني،  إعادة  إىل  الحاجة  أمس 

ظروف  توفري  عىل  وقدرتها  ذلك  بني  التوازن  تحقيق 

يف  قبولهم  يتم  الذين  الالجئني  توطني  إلعادة  جيدة 

الوفاء  بني  التوازن  تحقيق  الششرضوري  ومن  الربنامج. 

استيعاب  عىل  نيوزيلندة  قدرة  وبني  االلتزامات  بهذه 

عدد من األشخاص الذين سيحتاجون حتاًم إىل قدر كبري 

الرعاية  وخدمات  والتعليمية  الصحية  املساعدات  من 

دامئة من  إيجاد حلول  استلزم  األوىل، مام  يف سنواتهم 

أجل توفري استجابة فعالة. 

االسرتاتيجية والهيكل 

كربى  أهمية  يويل  النيوزيلندي  الدستوري  اإلطششار  إن 

والدينية  والعرقية  واإلثنية  الثقافية  االختالفات  الحرتام 

املجتمع.  يف  املتساوية  املشاركة  يف  وحقهم  الناس  بني 

ويعمل القانون النيوزيلندي عىل حامية حقوق الالجئني 

التمييز  أشكال  كافة  يغطي  حيث  توطينهم،  املعاد 

التعبري  الشعوب وحريتها يف  والعنرصية ويدعم حقوق 

واملعتقد الديني والرأي السيايس. ويف عام 1994 تم تعيني 

محددة،  هيئات  تعمل  كام  واإلعاقة.  للصحة  مفوض 

العالقات  توفيق  اإلنسان ومكتب  مثل مفوضية حقوق 

فيها،  املندمجة  والجمعيات  الالجئني  ومجالس  العرقية 

عىل دعم حقوق ومصالح الالجئني الذين يعاد توطينهم. 

منسقني  تعيني  عىل  تحرص  املحلية  املجالس  وأصبحت 

التنوع اإلثني والعرقي  للجامعات العرقية لتسهيل فهم 

العرقية  الجامعات  ملختلف  والدعم  املساعدة  ولتقديم 

فيام يتعلق بعدد من املسائل. 

 )NZSS( وقد انطلقت االسرتاتيجية النيوزيلندية للتوطني

يف عام 2004 )ومتت مراجعتها يف عام 2007( لتوفر إطاراً 

للمهاجرين  الفعال  الدعم  تقديم  عىل  يركز  متكاماًل 

وتوفر  نيوزيلندة.  يف  يستقروا  ليك  وأرسهم  والالجئني 

االسرتاتيجية النيوزيلندية للتوطني األساس الالزم لتطبيق 

أما  التوطني.  نتائج  تحسني  لدعم  شامل  حكومي  نهج 

خطة العمل الوطنية للتوطني )SNAP(، التي بدأ العمل 

بها يف عام 2007، فهي تحدد ما سيتم عمله عىل املستوى 

الوطني من خالل مجموعة من املبادرات منها عىل سبيل 

املثال توفري التمويل الالزم إلعادة توطني الالجئني، وتقييم 

االنجليزية  اللغة  يف  دروس  وتقديم  الالجئني،  مؤهالت 

واملساندة  املشورة  وتقديم  والكبار،  املششدارس  ألطفال 

وطنية  شبكة  وتطوير  عمل،  عن  يبحث  ملن  املهنية 

لخدمات املعلومات الخاصة بالتوطني. ويتم كذلك تنفيذ 

اسرتاتجيات وخطط عمل إقليمية يف أوكالند وويلينغتون 

لدعم فعالية أنشطة التوطني يف هاتني املنطقتني. 

هي   )SSNZ( التوطني  لدعم  النيوزيلندية  والشبكة 

شبكة وطنية للتوطني ُأنشئت خصيصاً لتوجيه الوافدين 

إليها  يحتاجون  قد  التي  الخدمات  إىل  وأرسهم  الجدد 

خالل سنواتهم األوىل يف نيوزيلندة، وتعمل هذه الشبكة 

هذا  ويتطلب  البالد.  أنحاء  يف  منترشة  موقعاً   18 يف 

االنتشار نهجاً تعاونياً تشارك فيه الحكومة املركزية )من 

غري  واملنظامت  املحلية  والسلطات  العمل(  وزارة  خالل 

الحكومية حسب ما يتناسب مع كل موقع. وتركز هذه 

الخاصة  واملعلومات  االستشارات  تقديم  عىل  املبادرة 

الحكومة النيوزيلندية تقبل الالجئني ذوي اإلعاقة وأنشأت هياكل ورشاكات لتسهيل مشاركتهم يف 
املجتمع. 

املعاقون من الالجئني ليسوا مجرد أرقام يف نيوزيلندة
روان ساكر 
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الجئاً   750 النيوزيلندية  الحكومة  تختار  عام  كل  يف 

خدمات  تحسنت  وقد  نيوزلندا.  يف  توطينهم  إلعادة 

الش  الالجئني  لهؤالء  ودعمها  اإلعاقة  حاالت  تقييم 

الفضل  ويرجع  املاضية،  القليلة  السنوات  750 خالل 

وكالة  تبذلها  التي  الحثيثة  املساعي  إىل  ذلك  يف 

)وهي   )Refugee Services( الالجئني  خدمات 

االستقرار يف  الالجئني عىل  الرئيسية ملساعدة  الوكالة 

مجتمعاتهم الجديدة( وغريها من الوكاالت املتخصصة 

لجمعية  التابعة  اإلعاقة  أجل  من  العمل  وكالة  مثل 

األطفال املعاقني )CCS Disability Action(. وعىل 

مدى ستة أسابيع يتلقى الالجئون الذين يقع عليهم 

االختيار برنامجاً توجيهاً ويخضعون للفحص والتقييم 

قبل  أوكالند  يف  الالجئني  الستقبال  مانجري  مركز  يف 

 2006 عام  وقبل  البالد.  أنحاء  مختلف  يف  توطينهم 

مل يكن الالجئون املعاقون الذين يأتون إىل نيوزيلندة 

يتلقون أي دعم متخصص قبل أن يستقروا يف املجتمع 

)بعد ستة أسابيع أو أكرث من وصولهم(. وكان من شأن 

جعل  أن  الالجئني  وصول  عند  التقييم  عملية  إجراء 

الدعم أكرث تنظياًم وأكرث استجابة الحتياجات الالجئني 

املعاقني. 

تحدي النظام 

ترتكز العديد من املشاكل الخاصة باملعاقني يف حصولهم 

يندر  والتي   – إليها  تشتد حاجتهم  التي  املوارد  عىل 

توافرها أيضاً لعامة السكان. فبعض الالجئني املعاقني 

الكرايس  األساسية مثل  املوارد  البالد بدون  إىل  يأتون 

عاش  وقد  املناسبة.  املساِعدة  األجهزة  أو  املتحركة 

لفرتات  الداعمة  الوسائل  هذه  بدون  منهم  البعض 

األطفال  يكون  أن  املثال ميكن  )عىل سبيل  طويلة 

حملهم  يتم  أن  عىل  اعتادوا  قد  الكبار  وحتى  بل 

بدالً من استخدام الكريس املتحرك( لذا ينبغي أن 

تكون هناك فرتة انتقالية. 

ويواجه الكثري من الالجئني صعوبات يف الحصول 

الفورية.  الرتجمة  مجال  يف  املناسب  الدعم  عىل 

يكون  نيوزيلندة  يف  الالجئني  أعداد  لقلة  فنظراً 

من الصعوبة مبكان العثور عىل مرتجمني محرتفني 

ومدربني جيداً –  واألصعب من ذلك هو العثور 

الذين  الالجئني  دعم  عىل  قادرين  مرتجمني  عىل 

إتقان  خالل  من  )أي  السمع  ضعف  من  يعانون 

أيضاً  الصعب  من  يكون  وقششد  اإلششششارة(.  لغة 

الحاالت  مناسب. ففي بعض  الحصول عىل سكن 

مكان  يف  السكن  بني  وسط  إيجاد حل  من  بد  ال 

يوجد به دعم مجتمعي والسكن يف مكان يتم فيه 

حاجتهم  )مثل  الخاصة  املعاقني  احتياجات  دعم 

ل(.  إىل اإلسكان املعدَّ

وللحصول عىل الدعم الالزم كان ال بد من العمل 

من خالل أنظمة تتَّبع مبدأ “مقاس واحد يناسب 

التعامل  يألفوا  مل  أشخاص  فيها  ويعمل  الجميع” 

أمر  ثقافية مختلفة، وهو  عادات ومعتقدات  مع 

يتطلب الوقت واملعرفة واملوارد. 

تقديم دعم احرتايف للمعاقني

لسد الفجوة بني وقت وصول الالجئني املعاقني إىل 

نيوزيلندة وتلقيهم دعم اإلعاقة، عملت وكالة العمل 

مانجري لضامن  استقبال  اإلعاقة مع مركز  أجل  من 

بالتوطني بشكل أكرث تنسيقاً عىل املستوى املحيل، وكذلك 

الحتياجات  املحلية  الخدمات  استجابة  تحسني  عىل 

الوافدين الجدد. أما منظمة أوتياروا نيوزيلندة لخدمات 

التي يتم  الرئيسية  الحكومية  الالجئني فهي املنظمة غري 

متويلها إلعادة توطني الالجئني، حيث تقدم خدمات إدارة 

الحاالت والعمل االجتامعي والدعم من خالل متطوعني 

بني. ومبجرد انتهاء حاجة الالجئني إىل هذه الخدمات  مدرَّ

املحلية  االتصال  نقطة  إىل  الوصول  بإمكانهم  يصبح 

الخاصة بالشبكة النيوزيلندية لدعم التوطني إلحالتهم إىل 

الخدمات املناسبة. 

مع  الالجئني  بشأن  النيوزيلندية  السياسة  تطورت  لقد 

العاملية  واالحتياجات  الظروف  ملواكبة  الزمن  مششرور 

املتغرية. بيد أن الحكومة النيوزيلندية قد أظهرت التزاماً 

مستمراً بتخصيص نسبة من حصتها لالجئني الذين ميكن 

أن يستفيدوا بدرجة كبرية من خدمات الدعم الطبي أو 

دعم املعاقني املتوفرة يف نيوزيلندة. 

روان ساكر )Rowan.Saker@dol.govt.nz( هو 

كبري مستشاري االتصاالت الخارجية بوزارة العمل 

النيوزيلندية. 

تفتح نيوزيلندة ذراعيها لالجئني املعاقني – ولكن ما مدى جودة الدعم الذي يتلقونه بعد وصولهم 
إىل البالد؟

املشاركة املبكرة
سيليا براندون وكاندي سميث 

خازو ياكو الجئة 
عراقي أصيب 
بالشلل بعد 
تعرضا إلطالق 
النار خالل عهد 
صدام حسني.

ساعدتها إدارة 
خدمات الالجئني 
عىل تلقي الدعم 
الرضوري لدى 
إعادة توطينها 
يف نيوزيلندة.

ون
ند

برا
يا 

سيل
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املعاقني  الالجئني  وصول  عند  محرتفني  عاملني  وجود 

للدفاع  مع أرسهم  العمل  وذلك من خالل  البالد،  إىل 

عنهم ومساعدتهم عىل التعامل مع حياتهم الجديدة 

املبكر عىل  التدخل  اإلعاقة. ويساعد هذا  من منظور 

اندماجهم بشكل أكرث سالسة يف املجتمع. وباإلضافة إىل 

لتمكني  املركز  العاملون شبكات خدمة يف  أنشأ  ذلك، 

الوكالة الحكومية املسؤولة عن تقييم االحتياجات من 

املركز  يف  الالجئني  وجود  أثناء  التقييم  عمليات  إجراء 

ذلك  بعد  وميكن  املجتمع.  بني  للعيش  نقلهم  وقبل 

إرسال نتائج تقييم االحتياجات إىل وكاالت دعم املعاقني 

يف املدن التي سيتوجه إليها الالجئون حتى ميكن اتخاذ 

اإلجراءات الالزمة قبل وصولهم. كام عمل موظفو وكالة 

العمل من أجل اإلعاقة مع مركز إعادة التوطني إليجاد 

إىل  املعاقني  الالجئني  وصول  لتسهيل  اقتصادية  سبل 

مرافقها، مثل تركيب أرصفة منحدرة ودرابزينات. 

ومع زيادة األلفة فيام بني مسؤويل الخدمات وإقامة 

وبني  املجتمعي  الدعم  موظفي  بني  طيبة  عالقات 

عمليات  أن  الواضح  من  أصبح  وأرسهششم،  املعاقني 

“الحياة  احتياجات  تتناول  مل  االحتياجات  تقييم 

املؤقت  الدعم  إىل  الالجئني  كلها”، وإمنا فقط حاجة 

بيتها  )والتي غالباً ما تتغري مبجرد استقرار األرسة يف 

ما  أو  متاح  هو  ما  تعرف  تكن  مل  فاألرس  الجديد(. 

أي  طلب  يف  ترتدد  كانت  ما  وغالباً  تطلبه  أن  ميكن 

منسق  هناك  أصبح  املشكلة،  هذه  وملعالجة  يشء. 

تقييم  إجراء  قبل  باألرسة  يلتقي  املجتمعي  للدعم 

االحتياجات ويتحدث معهم عام ميكن أن يساعدهم 

بناء عىل  اقرتاحات  يقدم  الجديدة، حيث  بيئتهم  يف 

ما هو متاح - كتوفري كريس متحرك أو الدعم املنزيل 

أو الرعاية أو متويل رشاء سيارة أو إدخال تعديالت 

تقديم  كيفية  حول  املناقشة  وتششدور  سيارة.  عىل 

تقدميه يف  من  بدالً  املجتمع  سياق  لألرسة يف  الدعم 

أجل  من  العمل  وكالة  متول  كام  منفصلة.  مرافق 

الالجئني  لدعم  كامل  بدوام  موظف  تعيني  اإلعاقة 

املعاقني عند وصولهم إىل نيوزيلندة.

أعامل  يف  نسبياً  الجديد  املجال  هذا  عن  وينشأ 

التحديات  من  عدد  اإلعاقة  أجل  من  العمل  وكالة 

بتجارب  مرت  التي  األرس  دعم  ومنها  الجديدة، 

تصورها.  النيوزيلندي  املواطن  يستطيع  ال  حياتية 

ومن األولويات امللحة إحداث تغيري يف طريقة توفري 

التعليم لالجئني من األطفال والشباب ذوي اإلعاقة، 

إىل  تحويلهم  احتامل  أن  إىل  البيانات  تشري  حيث 

ذوي  والشباب  األطفال  من  أعىل  متخصصة  مدارس 

اإلعاقة من غري الالجئني. 

توصيات لزيادة فعالية الدعم

االستعانة مبوظفي الدعم املجتمعي )األخصائيني 

االجتامعيني( الذين مروا بتجارب حياتية مامثلة 

يف تقديم الخدمات.

إقامة اتصال مع أرسة الشخص املعاق قبل إجراء 

أي تقييم لالحتياجات. 

كافة  بني  ومستمرة  كاملة  اتصاالت  إقامة 

املعنية.  الوكاالت 

االستعانة دامئاً مبرتجم قادر عىل التواصل بفعالية 

مع مقدمي الخدمات واألرس.

الطرق  عدم افرتاض أن جميع املوظفني يعرفون 

الفعالة لدعم املعاقني.











عدم االستعانة بعدد كبري من املتخصصني – ألن 

عملية إعادة التوطني هي بالفعل مرهقة مبا فيه 

الكفاية. 

قيام وكاالت التمويل الحكومية بالتعاقد املستقل 

مع منظامت دعم املعاقني للعمل بشكل مشرتك 

مع مراكز إعادة التوطني. 

واملسنني  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وصول  تسهيل 

واألرس التي لديها أطفال صغار إىل مراكز إعادة 

التوطني. 

والحكومة  الخدمات  مقدمو  استطاع  حششال  ويف 

مجتمعات  من  الششدروس  استيقاء  النيوزيلندية 

نيوزيلندة،  يف  توطينها  أعيد  التي  املختلفة  الالجئني 

الثقايف  التنوع  هذا  من  تستفيد  سوف  بالدنا  فإن 

للبلدان األخرى بعض مناذج  أن تقدم  وبالتايل ميكن 

املامرسات الجيدة. 

براندون   سيليا 

)celia.brandon@refugeeservices.org.nz( 

 هي كبرية األخصائيني االجتامعيني لدى وكالة 

 خدمات الالجئني 

.)http://www.refugeeservices.org.nz( 

 كاندي سميث 

)Candy.smith@ccsdisabilityaction.org.nz( 

هي رئيسة فريق العمل لدى وكالة العمل من 

 أجل اإلعاقة 

 .)http://www.ccsdisabilityaction.org.nz(

تايكورا تراست هي وكالة تقييم االحتياجات التي تعمل لصالح   .1
وزارة الصحة.







زميبابوية  الجئٌة  وهي  ماري  طول  يتعدى  ال 

ونصف  املرت  لندن  يف  تعيش  عاًما   26 عمرها 

لنموها  نظًرا  بصعوبة  مششاري  ومتششيش  املششرت. 

التي جعلت  الظروف  أحد  عن  الناتج  املحدود 

ولهذا  للتكرّس.  وعرضة  هشة  عظامها  من 

السبب تخىش ماري صعود األدراج وغريها من 

العقبات املشابهة إذ تقيض أشهًرا يف املستشفى 

رئيسة.  عظمة  كرست  كلام 

طلبت  عندما  أنها  علمنا  عندما  فوجئنا  ولذلك 

دعم  دائرة  قامت  املتحدة  اململكة  يف  اللجوء 

بتخصيص  الربيطانية  للحكومة  التابعة  اللجوء 

سكن لها يف الدور الثاين من أحد املباين والذي 

لحالتها.  إضايف  دعم  أي  أو  املصاعد  من  يخلو 

ماري  واجهتها  التي  الصعوبات  مدى  وتتوضح 

يف الحصول عىل أي دعم مناسب كلام اسرتسلت 

سلسلة  تتبني  حيث  قصتها  روايششة  يف  مششاري 

املناسب.  الدعم  توفري  أعاقت  التي  الصعوبات 

ماري  استمدت  املصاعب،  هذه  عىل  وللتغلب 

من  وأيًضا  وتصميمها  روحها  من  عظيمة  قوة 

به جامعة  أمدها  الذي  والفعيل  النفيس  الدعم 

تعتربهن  والششاليئ  املحلية  الزميبابوية  املششرأة 

شددت  ما  ورسعششان  ولطفلها.  لها  “خششاالت” 

واألخصائيني  األطباء  بعض  قيام  عىل  مششاري 

نداء  منهم  يتطلبه  ما  بتجاوز  االجتامعيني 

االستثناء  أيًضا  كانوا  لكنهم  ملساعدتها  الواجب 

الصحية  الرعاية  لدعم  األكششرب  املنظومة  يف 

املعاقني  والالجئني  اللجوء  لطالبي  واالجتامعية 

تتوىل املنظامت املجتمعية الصغرية التي يديرها الالجئون مبهام توفق طاقتها وقدراتها يف  دعم طالبي 
اللجوء والالجئني املعاقني يف لندن.

التقصري مع الالجئني املعاقني يف لندن
نيل أماس وجاكوب الغنادو
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والتي قد خذلتها عىل ما يبدو. الواضح هنا أن 

االختالف  كل  تختلف  ال  وقصتها  ماري  قضية 

املشابهة.  األخرين  حاالت  عن 

الفئة  هششذه  دعششم  يف  كبرية  فجوة  هناك  إن 

القانون  تعقيدات  يزيدها  والتي  السكانية 

واالستحقاقات  اإلعاقة  وحقوق  باللجوء  الخاص 

من  قيام  وعدم  الخاصة  الالجئني  واحتياجات 

املثري  ومن  بذلك.  الرعاية  تقديم  إليهم  يوكل 

اللجوء  وطالبوا  الالجئون  يعتمد  أن  للسخرية 

ومؤسسات  وأرسهم  أصدقائهم  عىل  املعاقني 

جاليات الالجئني أكرث من شبكة وكاالت اإلعاقة 

لندن.   يف  املنترشة  والطوعية  النظامية 

الرسمية  البيانات  أن  البحث  أثناء  اتضح  وقد 

ببيانات  يتعلق  فيام  كبري  نقص  من  تعاين 

يؤكد  مام  اإلعاقة  من  يعانون  الذين  الالجئني 

الوكاالت  تحتفظ  ال  كام  “اختفائهم”،  فرضية 

بالسجالت  واملحلية  املششركششزيششة  الحكومية 

أو  اللجوء  طالبي  عدد  إىل  تشري  التي  الدقيقة 

الطوعية  الوكاالت  ُتبقي  وال  املعاقني،  الالجئني 

وجهات  الكربى  الخريية  اإلعاقة  جمعيات  من 

الصغرية  املجتمعية  واملنظامت  الالجئني  دعم 

رمبا  أو  املعاقني  الالجئني  العمالء  عدد  عىل 

بعيد.  حد  إىل  مختلفة  حساب  طرق  تستخدم 

الكربى  الخريية  الجمعيات  أن  الظاهر  ومن 

اللجوء  وطالبي  الالجئني  مع  كثريًا  تتواصل  ال 

من  عمالؤها  كان  إن  والتدري،غالًبا  املعاقني 

حقوقهم  وتجهل  بل  اللجوء  طالبي  أو  الالجئني 

إىل  هششؤالء  معظم  يلجأ  لششذا  واستحقاقاتهم 

املساعدة  لطلب  الالجئني  جاليات  مؤسسات 

وثقافتهم.  للغتهم  مناسبًة  يجدونها  حيث 

إلحدى  مديًرا  ريزغار  يعمل  ذلك  عىل  وكمثال 

وال  يكل  وال  اإلعاقة.  لدعم  الكردية  املؤسسات 

يتعب ريزغار يف جهوده حيث يعمل من غرفة 

وبها  البايل  واألثاث  الورق  بأكوام  تعج  ضيقة 

ومبفرده  الساعة  مدار  وعىل  هرِم  آيل  حاسب 

ألحيان كثرية لتقديم تشكيلة واسعة من الدعم 

املشتمل عىل ملء االستامرات والرعاية املنزلية 

باملساعدات  املطالبة  عند  القانوين  والتمثيل 

محدودة  ميزانية  وفق  ذلك  ويتّوفر  والرتجمة. 

ذو  املتطوعون  يلعبه  الذي  الدور  جانب  إىل 

وال  الوقت.  نفس  يف  والهامة  الحينية  الطبيعة 

يختلف ريزغار يف ذلك عن الكثري من مؤسسات 

معها. تحدثنا  التي  لإلعاقة  الالجئني  جاليات 

وكثريًا ما تقوم هذه الجامعات بدور أقل واقعية 

من  بني  الجمع  فرصة  أهميًة وهو  يقل  ال  لكنه 

واملشاركة  متشابهة  ثقافية  خلفيات  إىل  ينتمون 

تعوق  لكن  األطفال.  كرعاية  املتبادل  الدعم  يف 

الالجئني  جاليات  مؤسسات  املحدودة   املوارد 

الترشيعات  التواؤم مع  وستجد أن من الصعب 

الصلة.  ذات  املحدثة 

عائٌق  لهو  باالستحقاقات  املتعلق  االلتباس  إن 

جميع  عششىل  الخدمات  عششىل  الحصول  أمششام 

موضوًعا  اللجوء  دعم  قانون  ويعد  املستويات 

معقًدا. وهناك تناقض واضح بني خربات طالبي 

موفري  مساعدة  الباحثني عن  والالجئني  اللجوء 

أن  من  الرغم  وعششىل  القانونية.  الخدمات 

اللجوء  طالبي  القى  فقد  إيجابية  روًئ  للالجئني 

القانون  لتعقيد  نتيجة  عظيمة  صعوبات 

ونقص  وااللششتششبششاس  باستحقاقاتهم  الششخششاص 

باالستحقاقات  االجتامعيني  األخصائيني  معرفة 

مع  عليها  املتنازع  اللجوء  طالبي  ومسؤولية 

بعض  عششزوف  جانب  إىل  الرعاية  احتياجات 

العمدي املعروف  الخدمات االجتامعية  إدارات 

املسؤولية. تويل  عن 

الدعم  عىل  تؤثر  هامة  مسألة  هناك  كذلك 

والالجئني  اللجوء  طالبي  يتلقاه  الذي  القانوين 

الهجرة. ويبدو أن حالة  املعاقني أال وهي حالة 

هو  كام  االجتامعية،  الخدمات  مع  الهجرة 

نوع  تحدد  األخرى،  املناطق  من  العديد  حال 

الواجب  تقييم  من  الرغم  وعىل  املقدم.  الدعم 

النظر  دون  اإلعاقات  ذوي  لألشخاص  القانوين 

إىل حاالت الهجرة الخاصة بهم وتقديم الرعاية 

بعض  يف  اللجوء  طالبي  يحصل  ال  فقد  املناسبة 

األحيان عىل هذه الخدمة. وباإلضافة إىل ذلك، 

متجانسة  غري  بصورة   القانون  تطبيق  يبدو 

القانونية  الجهات  محاولة  مع  الئقة  وغري 

وخلط  البعض  بعضها  تجاه  مسؤولياتها  تجاهل 

يف  اللجوء  طلب  عملية  وتوجد  االستحقاقات. 

طالبي  أمام  التحديات  من  املزيد  ذاتها  حد 

لتوفري  كالحاجة  املعاقني  والالجئني  اللجوء 

طالبي  مع  املقابالت  إجراء  عند  للصم  الرتجمة 

منهم. اللجوء 

عىل  الحصول  عند  رئيًسا  عائًقا  اللغة  وتعد 

عىل  ذلك  تأثري  من  الرغم  وعىل  املتاح.  الدعم 

فإن  عامة  بصفة  اللجوء  وطالبي  الالجئني 

بسبب  املعاقني  عىل  متناسٍب  غري  تأثريًا  لذلك 

الجيدة  الدعم  لشبكات  املحتملة  حاجتهم 

واألرسة؛  األصدقاء  عن  بعيًدا  كانوا  إذا  خاصة 

تتسبب  التي  العزلة  من  تضاعف  فإنها  لذلك 

فعلًيا.  فيها  اإلعاقة 

وتتضح فجوة الدعم بني قطاع الالجئني املختص 

وقطاع اإلعاقة العام. ويف حني تلعب مؤسسات 

الضغط  يششزداد  هاًما،  دوًرا  الالجئني  جاليات 

احتياجات  الستيفاء  تكفي  وال  املششوارد  عىل 

أيًضا  كامٍل.  نحٍو  عىل  السكان  من  الفئة  هذه 

تحقيق  عن  العامة  املؤسسات  أغلب  تعجز 

إليها  األفششراد  ُيحال  ال  إذ  االحتياجات  هذه 

يعتربونها   ألنهم  أو  األهلية  حول  لاللتباس  نظًرا 

هذه  عىل  يحصلون  ال  بذلك  الوصول،  صعبة 

واملرجح  الكيل.  بالدعم  يتعلق  فيام  االمتيازات 

به  يقوم  ما  قلة  مع  الفجوة  هذه  تتسع  أن 

للوصول  بالقليل  املنترشين  الخدمات  مقدمي 

بزيادة  الحالية  التمويل  تيارات  وتهديد  إليها 

الالجئني. جاليات  مؤسسات  إضعاف 

بعدم  الالجئني  جاليات  مؤسسات   تتميز 

العوامل  من  لعدد  نتيجة  املنظاميت  االستقرار 

املتشابكة، منها محيط التمويل التنافيس والذي 

جالية  مؤسسات  من  قليل  لعدد  فيه  يكون  ال 

الكربى  باملؤسسات  باملقارنة  األفضلية  الالجئني 

الخدمات  عقود  عىل  للمزايدة  تجهيًزا  األفضل 

مع  مبارشة  منافسة  يف  أيًضا  تدخل  لكنها  فقط 

العديد من مؤسسات جاليات الالجئني األخرى. 

املحرتفني  العاملني  نقص  أيًضا  العوامل  تلك  من 

والقادرين عىل جمع التربعات وتقديم التقارير 

واتخاذ السياسات وفهم أنظمة وهياكل القطاع 

تزيدها  والتي  املتحدة  اململكة  يف  الطوعي 

أن  املرجح  الغالب. ومن  اللغوية يف  الصعوبات 

السياسات  بيئة  التهميش؛ الستمرار  يستمر هذا 

يف  واملوارد  املنافع  من  واالستثناءات  التقييدية 

يك  الالجئني  جاليات  مؤسسات  عىل  الضغط 

ويويص  الحاجة.  إليها  تتزايد  أمان  شبكة  ُتوِجد 

والطوعية  القانونية  املنظامت  جميع  التقرير 

عملية  بتحّسني  الالجئني  جاليات  ومؤسسات 

طالبي  العمالء  بأعداد  الخاصة  البيانات  جمع 

إعاقتهم  وطبيعة  املعاقني  والالجئني  اللجوء 

ودوائر  املنترشة  اإلعاقة  منظامت  وباستمرار 

العمل  فرص  توفري  يف  االجتامعية  الخدمات 

الالجئني  جاليات  مؤسسات  مششع  املشششششرتك 

صحيح.  والعكس 

نيل أماس )Neil.Amas.1@city.ac.uk( هو 

مدير مركز املعلومات حول اللجوء والالجئني 

)/http://www.icar.org.uk( وجاكوب 

 )Jacob.Lagnado.1@city.ac.uk( الجنادو

هو مسؤول البحث واملعلومات باملركز.

يقوم هذا املقال عىل البحث الذي أجراه مركز 

املعلومات حول اللجوء والالجئني وبتكليف من 

صندوق الدعم الحرضي والذي رغب يف فهم 

نوع الدعم الذي تلقاه الالجئني وطالبي اللجوء 

ومصدره1. 

 1 التقرير الكامل موجود عىل 
 http://tinyurl.com/ICAR-London
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املجتمع  يف  والفاعلة  الكاملة  املشاركة  مفهوم  يتضمن 

الخاصة  الحامية  بتقديم  التزاماً  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 

لهم. ويحدد التوجيه األورويب 9/2003 التزاماً عىل عاتق 

باالعتبار  تأخذ  أن  لها  ينبغي  التي  الوطنية  الترشيعات 

يتطلبون  الذين  املجتمع  يف  األضعف  األشخاص  الخاص 

ذوي  األشخاص  املثال  سبيل  عىل  ومنهم  خاصة  حامية 

املادية  الظروف  عىل  االلتزام  ذلك  ترتجم  وأن  اإلعاقة، 

ال  األحوال،  الناس. ويف جميع  من  الفئة  الستقبال هذه 

بد من تقييم االحتياجات الخاصة لكل فرد من األشخاص 

يف  األعضاء  الششدول  عىل  يرتتب  وبذلك  اإلعاقة،  ذوي 

الطبية  “املساعدة  بتقديم  تلتزم  أن  األورويب  االتحاد 

من  اللجوء  لطالبي  األخرى”  الرضورية  املساعدات  أو 

هذه  تقديم  أهمية  وتزداد  الخاصة،  االحتياجات  ذوي 

املساعدات يف حالة ذوي اإلعاقة من طالبي اللجوء عىل 

يف  اإلداريششة  لإلجراءات  خضوعهم  خالل  التحديد  وجه 

مراكز االستقبال التي غالباً ما تكون غري مؤهلة لالستجابة 

الحتياجاتهم الخاصة.

األعضاء  الدول  عىل  يفرض  املذكور  التوجيه  أّن  ورغم 

التزاماً بأن ال يقترص اهتاممها عىل األشخاص ذوي اإلعاقة 

فحسب، بل أن تهتم أيضاً بالفئات الضعيفة األخرى التي 

تضم القارصين، وكبار السن، والحوامل، وضحايا العنف، 

إال أن الدول األعضاء ما زالت تتمتع بحّيز ال بأس به من 

احرتام  ورغم  وتطبيقه.  االلتزام  هذا  تفسري  يف  االجتهاد 

الدول  املؤسسات واإلجراءات يف  التوجيه ملبدأ استقالل 

أوضح عىل  بشكل  ينص  أن  املفروض  كان من  األعضاء، 

تحديد  مهمة  يرتك  أن  من  بدالً  نفسه،  االلتزام  محتوى 

درجة “املساعدات األخرى” للمرشعني الوطنيني.

االحتجاز اإلداري

يف ترشين ثاين/نوفمرب 2007، أّكد تقرير صادر عن االتحاد 

األورويب أن الدول األعضاء قد نجحت يف تحول التوجيه 

9/2003 إىل ترشيعات وطنية بصورة مرضية. لكن التقرير 

أقر يف الوقت نفسه بأن عدداً من الحقوق االجتامعية مل 

تلق االحرتام عىل أرض الواقع نظراً التساع رقعة السلطة 

ذلك  عن  ونتج  الوطنية،  للسلطات  املمنوحة  التقديرية 

من  اللجوء  لطالبي  املقدمة  الحامية  درجات  اختالف 

املفوضية عىل  االتحاد. وتؤكد  إىل أخرى من دول  دولة 

أن احتجاز ذوي االحتياجات الخاصة من طالبي اللجوء 

متنع  مل  لو  حتى  واملربر  األخري  الخيار  يكون  أن  يجب 

الترشيعات الوطنية ذلك. ولكن ذلك ال يطبق عىل أرض 

الواقع،  فاللجوء إىل االعتقال اإلداري قد اكتسب صبغة 

أن  من  بدالً  شائعة  مامرسة  أصبح  بل  وقانونية  رشعية 

تكون تلك املامرسة االستثناء ال القاعدة العامة. وهذا ما 

يثري قلقاً كبرياً عند التفكري بشأن استقبال طالبي اللجوء 

املعاقني واحتجازهم.

ويؤكد التوجيه 9/2003 عىل وجه التحديد أيضاً أن عىل 

الدول األعضاء ضامن حصول طالبي اللجوء فور تقدميهم 

التي “تضمن لهم  اللجوء عىل ظروف االستقبال  لطلب 

املستوى املعييش املطلوب مبا يضمن صحة طالبي اللجوء 

وإعاشتهم” مبا فيها مراكز االحتجاز اإلداري. ومن الواضح 

أن طالبي اللجوء من ذوي اإلعاقة يحتاجون إىل املساعدة 

واملعاملة التي ترقى إىل مستوى احتياجاتهم حتى لو مل 

يحدد التوجيه رصاحة درجة تلك املساعدة أو املعاملة. 

ومبا أّن واجب تحديد الظروف الخاصة املتعلقة 

بتطبيق ذلك التوجيه، كونه ال يحدد ذلك،  فقد 

هذه  فاعلية  من  الحد  إىل  بالنتيجة  ذلك  يؤدي 

الدول  هذه  واجب  عدم  إىل  وحتى  بل  القوانني 

بااللتزام مبغزى وأساس هذا.

الحقوق االجتامعية

الدول األعضاء ال تضمن لطالبي  هناك عدد من 

االجتامعية.  للخدمات  الفعال  الوصول  اللجوء 

يفرض  الششذي  واملائع  العام  االلتزام  عن  فعدا 

من  للضعفاء  الخاص  الوضع  مراعاة  الدول  عىل 

اللجوء مبن فيهم األشخاص ذوي اإلعاقة،  طالبي 

ال يقدم التوجيه أي تعريف للوسيلة التي يجب 

لهذا  االمتثال  سبيل  األعضاء يف  الدول  تتبعها  أن 

مثاًل  يخص  يشء  أي  يوجد  ال  وبذلك،  االلتزام. 

مكان  عىل  املعقولة  التعديالت  بإجراء  االلتزام 

التزام  رغم  املعاقني  العامل  دمج  لتسهيل  العمل 

التمييز  عىل  القضاء  يف  املعلن  األورويب  االتحاد 

محدد  يشء  يوجد  ال  وباملثل،  العمل.  مكان  يف 

يخص الضامن االجتامعي، رغم أّن محكمة حقوق 

اإلنسان األوروبية قد حددت بوضوح أن الجنسية 

ال يجب أن تكون املعيار األوحد املتبع يف تحديد 

نطاق تطبيق املزايا التي يحصل عليها البالغ املعاق.

ونتيجة لذلك، يبقى وضع طالب اللجوء املعاق متقلقاًل 

غري مستقر حتى لو نص التوجيه يف فحواه وبشكل عام 

عىل تقديم بعض الحقوق االجتامعية األساسية له.

 أّنا بيدويش أورتيتس، 

)anabeduschi@hotmail.com(  طالبة يف برنامج 

الدكتوراه، كلية القانون، جامعة مونتيلييه – املعهد 

األورويب لقانون حقوق اإلنسان.

يضم عدد كبري من املصادر التنظيمية يف االتحاد األورويب تشكيلة واسعة من األحكام والتوجيهات 
املتعلقة باستقبال وحامية  طالبي اللجوء من ذوي اإلعاقة.

استقبال طالبي حق اللجوء من ذوي اإلعاقة يف أوروبا
أّنا بيدويش أورتيز
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من الناحية التاريخية، تعلقت السياسة األمريكية يف قبول 

تتغري  وكانت  السيايس”  “االضطهاد  فكرة  عىل  الالجئني 

من حني آلخر حسب املصالح الخارجية.  وقد عولج هذا 

التحيز لدرجة ما من خالل إدخال نظام عام 1996 يعنى 

النظام  وبذلك  الالجئني،  توطني  إعادة  أولويات  بتحديد 

خضعت أولويات إعادة توطني الالجئني إىل املراجعة مبا 

االجتامعي  النوع  مفهوم  من  أكرب  درجة  إدخال  يضمن 

يف أعداد وأشكال الالجئني الذين سيوّطنون يف الواليات 

املتحدة األمريكية.

كام سعى النظام الجديد إىل رسم دور معزز للمفوضية 

العليا لشؤون الالجئني وكذلك للمنظامت غري الحكومية 

ليك تتمكن من تحديد الالجئني الذين سيعاد توطينهم 

ممن ُينظر إليهم عىل أنهم األكرث ضعفاً وذلك مع إعطاء 

األولوية لثالث فئات.  فضمن هذا النظام، أصبحت فئة 

“األولوية رقم واحد” التي كانت يف السابق تقترص عىل 

حاالت الطوارئ، تضم األشخاص الذين يواجهون ظروفاً 

عىل  ومنهم  منها.   لجئوا  التي  بالدهم  يف  قاهرة  أمنية 

والبدنية  العقلية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  املثال،  سبيل 

اإلعادة  خطر  يواجهون  الذين  األشخاص  إىل  باإلضافة 

ذوي  واألشششخششاص  املستخطرات،  والنساء  القرسية  

مستدامة  لحلول  يحظوا  مل  ممن  الطبية  االحتياجات 

فعالة لحاالتهم.  وقد فتح شمل األشخاص ذوي اإلعاقة 

يف فئة األولوية األوىل الباب إلعادة توطينهم يف الواليات 

املتحدة األمريكية.

وعىل نهج سياسة قبول الالجئني األمريكية، نشأت أيضاً 

مع مرور الوقت طّورت املفوضية العليا لشؤون الالجئني 

ارشاداتها الخاصة بإعادة توطني الالجئني من ذوي اإلعاقة.  

وكانت املفوضية العليا لشؤون الالجئني يف تاريخها تنظر 

إىل إعادة التوطني عىل أنه الخيار األخري لألشخاص ذوي 

لعام  اإلرشششادي  للدليل  ووفقاً  الالجئني.   من  اإلعاقة 

الخدمات  التوجيهية ملجتمع  “اإلرشادات  بعنوان   1996

من  اإلعاقة  ذوي  ملساعدة  لالجئني  العليا  املفوضية  يف 

الالجئني: مقاربة مستندة إىل املجتمع”، فإّنه “ُينصح يف 

اإلعاقة يف  إدماج ذوي  املساعدة يف  تقديم  األول  املقام 

مجتمعاتهم الخاصة بهم”.1  وحتى يف سياق عدم كفاية 

املصادر املحلية يف بالد الالجئ األصيل، أوصت اإلرشادات 

التوجيهية املذكورة ببدائل لحل املشكلة كاإلجالء الطبي 

حل  إىل  مبارشة  التوجه  من  بدالً  البالد  خارج  املؤقت 

إعادة التوطني.  

الرسمي  الالجئني  لشؤون  العليا  املفوضية  موقف  لكن 

اإلعاقة  ذوي  من  الالجئني  توطني  إعادة  مسألة  تجاه 

ييدو أنه قد تغري إىل درجة ما.  ومن إحدى مالمح هذا 

التغيري أن طّورت املفوضية العليا لشؤون الالجئني أداة 

ملساعدة املوظفني امليدانيني ورشكائهم يف املنظامت غري 

الحكومية عىل تحديد األفراد الذين يحتاجون إىل التدخل 

الفوري.  وأطلق عىل األداة اسم: “أداة تحديد املخاطر 

الشديدة” وكانت يف البدء قد جاءت لتحديد النساء يف 

الخطر ثم اتسع مجالها عام 2007 لتضم فئات جديدة 

ست  األداة  تضمن  وحالياً،  املستخطرين.   األفراد  من 

الشديدة  املخاطر  بدرجة  الخاصة  مؤرشاتها  لها  فئات 

الخطر  بتحديد سبب  الخاصة  التحقق  املختلفة وقوائم 

ومستواه وأثره عىل األفراد وعىل عائالتهم. وقد أوردت 

األداة اإلعاقة عىل أنها واحدة من مؤرشات االحتياجات 

الصحية.

وتنعكس اإلعاقة كعنرص من العنارص التي تتطلب تدخاًل 

دليلها  يف  الالجئني  لشؤون  العليا  املفوضية  من  خاصاً 

إمكانية  يعالج  الذي   22  2004 التوطني«  إعادة  »دليل 

مختلف  عىل  التوطني  إلعادة  العامة  اإلرشادات  تطبيق 

العنارص  هذه  ومن  “املستضعفني”   الالجئني  فئات 

التصنيف األكرب  اإلعاقة ضمن  األفراد من ذوي  تصنيف 

اإلقرار  ورغم  الطبية.   االحتياجات  ذوي  من  لالجئني 

توطينهم  إلعششادة  اإلعاقة  ذوي  من  األشخاص  بأهلية 

أسوة ببقية الالجئني مع الحاجة يف بعض الحاالت التي 

العليا  املفوضية  من  خاص  تدخل  إىل  فيها  يحتاجون 

لشؤون الالجئني إلعادة توطينهم، إال أن املفوضية العليا 

لشؤون الالجئني ما زالت تتحرج من تحديد اإلعاقة عىل 

فقد  التوطني.   إعادة  األولوية يف  ذات  الفئات  من  أنها 

الدليل  ذكره  ما   )2004( التوطني”  إعادة  “دليل  ورد يف 

اإلرشادي لعام 1996 من أّن: “الالجئني من ذوي اإلعاقة 

ممن متكنوا من التكيف بشكل جيد مع إعاقتهم وممن 

يؤدون الوظائف الحياتية بشكل مقبول ال يجوز أخذهم 

يف عني االعتبار ضمن خيار إعادة التوطني.”

بذلت  قد  لالجئني  العليا  املفوضية  كانت  املششايض،  يف 

جهودها يف تشجيع البلدان التي تعمل عىل إعادة توطني 

الالجئني فيها عىل قبول الالجئني من ذوي اإلعاقة وذوي 

تأسيس  الجهود،  أيضاً.  ومن هذه  الخاصة  االحتياجات 

من  هدفت  التي   1973 عام  فوق«  فام  »عرشة  خطة 

خاللها قبول بلدان إعادة التوطني ما ال يقل عن عرشة 

)عرشين فيام بعد( أشخاص من ذوي اإلعاقة مع عائالتهم 

ممن ال ميكنهم استيفاء رشوط إعادة التوطني ومعايريها.  

وأثناء كتابة هذا املقال، كانت كال من الدامنارك والرنويج 

ونيوزيلندة إما قد اتبعت هذه السياسة أو أنها أسست 

بعض الحصص )الكوتا( الستيعاب قبول الالجئني من ذوي 

ارتفاع  أن  إىل  اإلشارة  مع  الطبية  واالحتياجات  اإلعاقة 

التكاليف املرتتبة عىل تقديم الرعاية الصحية الخدمات 

املجتمعية كانت من املعايري املانعة لذلك.2  

لشؤون  العليا  املفوضية  استخدمت  الحق،  وقت  ويف 

إعادة توطني  الالجئني يف موقع واحد عىل األقل عملية 

جامعية لالئجني من ذوي اإلعاقة.  وتعد هذه الطريقة 

يف التوطني بادرة حديثة نسبياً أوجدتها املفوضية العليا 

لشؤون الالجئني لتعميم تحديد ومعالجة الالجئني الذين 

الطريقة  هذه  إن  حني  ويف  توطينهم.   إعادة  يف  ُينظر 

يف  العرقية  األقليات  توطني  إعادة  يف  عموماً  تستخدم 

مجتمع الالجئني، فقد استخدمت هذه الطريقة ألول مرة 

مع الالجئني من ذوي اإلعاقة الذين يعيشون يف داداب 

وهي بلدة واقعة عىل الحدود الكينية.  ويف عام 2005، 

أطلقت املفوضية العليا لشؤون الالجئني مرشوع الالجئني 

من ذوي اإلعاقة والناجني من أحداث العنف يف معسكر 

داباب لالجئني حيث اشتمل املسح عىل 5500 فرداً ُحدد 

منهم 2000 من ذوي اإلعاقة وأرسهم عىل أنهم مستوفني 

ملعايري إعادة التوطني التي تتبعها املفوضية العليا لشؤون 

الفئة قد أعيد توطينها يف  الالجئني.  وكان معظم هذه 

الواليات املتحدة األمريكية.3 

إىل  تفتقر  كانت  املبذولة  الجهود  أن  يبدو  ذلك،  ومع 

التوثيق من قبل املفوضية العليا لشؤون الالجئني وكانت 

وبذلك،  املستقبل.   يف  تكرارها  يضمن  مبا  منظمة  غري 

ظهرت ثغرات معلوماتية واضحة أمام املوظفني امليدانيني 

والالجئني من ذوي اإلعاقة يف مخيامت الالجئني عىل حد 

سواء. 

دروس وتوصيات

هناك العديد من املضمونات التي قد تظهر مام ذكرناه 

آنفاً أولها أن إثارة قضية اإلعاقة كموضوع طبي قد يتيح 

بالفعل أمام املفوضية العليا لشؤون الالجئني واملنظامت 

غري الحكومية املتعاونة معها يف ترسيخ الرضورة امللحة 

لكّن  اإلعاقة.   ذوي  من  لالجئني  التوطني  إعادة  لتدخل 

تحديد اإلعاقة ضمن فئة االحتاجات الطبية والصحية قد 

تعيدنا خطوة إىل الوراء وتحديداً إىل النموذج الطبي يف 

مجال  يف  الناشطون  به  ندد  لطاملا  الذي  لإلعاقة  النظر 

من  املعاناة  مسألة  من  يختزل  أنه  اعتبار  عىل  اإلعاقة 

الحيوية  الطبية  التفسريات  تقترص عىل  وجعلها  اإلعاقة 

تصحيح  من  بدالً  األفششراد  عالج  عىل  حرصاً  تركز  وأنها 

مامرسات املجمع التي متّيز ضدهم.

شهدت العقود املاضية بعض التغريات اإليجابية )رغم عدم اّتساقها( يف السياسة األمريكية الخاصة 
بقبول الالجئني، كام حدثت بعض التغريات عىل إرشادات املفوضية العليا لشؤون الالجئني بخصوص 

إعادة التوطني، وأهمها تلك التغريات التي شؤون الالجئني من ذوي اإلعاقة.

إعادة التوطني لالجئني من ذوي اإلعاقة
مانشا مريزا
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من  اإلعاقة  إخراج  األفضل  من  سيكون  السبب،  ولهذا 

دائرة فئة االحتياجات الطبية وضمها إىل فئة قامئة بحد 

أنه  لتمثل اإلعاقة دون غريها.  واألفضل من ذلك  ذاتها 

القطاعات يف  العديد من  اإلعاقة مسألة متس  ما دامت 

آن واحد، فيوىص بأن تكون هناك فئة فرعية تحت الفئة 

فئات  من  تعد  التي  األخرى  الفئات  كافة  الكربى ضمن 

الضعفاء، كأن تكون هناك فئة فرعية لذوات اإلعاقة من 

التعذيب، وذوي  من  الناجني  من  اإلعاقة  النساء، وذوي 

اإلعاقة من القارصين غري املرافقني ببالغني، وذوي اإلعاقة 

من كبار السن، وغريها.

ثانياً، قد يقول البعض إن الحديث عن االستضعاف يجرب 

الالجئني عىل أن ُيظهرواً أنفسهم عىل أنهم ضعفاء ومن 

مصادرهم  نفسه  الوقت  يف  مهملني  االحتياجات  ذوي 

ال  االفرتاض،  هذا  ولدحض  تكيفهم.   وسهولة  الشخصية 

معالجة  يؤيد  امليدان  يف  البعض  أن  إىل  اإلشارة  من  بد 

الالجئني  لتحديد  بأول وكل حالة عىل حداً  أوالً  الحاالت 

االفرتاض  أخذ  من  بدالً  الخاصة  للمساعدة  املحتاجني 

املسّبق بأن الالجئ ضعيف ملجرد إعاقته أو ألي خاصية 

أخرى تصاحبه.  وبالفعل، فقد يكون هناك بعض الحاالت 

التي ال يتمكن فيها الالجئون من ذوي اإلعاقة من إعانة 

فإنهم يحاجون حقاً  وبالتايل  أخرى  بأي طريقة  أنفسهم 

إىل املساعدة يف إعادة توطينهم أو يف وضعهم عىل سلم 

األولويات.

لكّن إلغاء الفئة الفرعية لالجئني من ذوي اإلعاقة ممن 

تستدعي فرص إعادة توطينهم تقديم اهتامم خاص بهم 

هو أمر سابق لألوان إذا ما أخذنا بعني االعتبار مامرسات 

األدلة  وتشري  التوطني.   إعادة  بلدان  يف  املتبعة  التمييز 

من امليدان إىل أن الالجئني من ذوي اإلعاقة ال يتمتعون 

من  غريهم  مع  املساواة  قدم  عىل  العادل  بالوصول 

الالجئني إلعادة التوطني وفرصها.  ويف حني أن ذلك قد ال 

يجعل بحد ذاته الالجئني من ذوي اإلعاقة ضعيفني إال أنه 

وال شك يؤدي إىل تهميشهم يف السياسات الحالية إلعادة 

هناك  سيكون  قامئاً،  التهميش  هذا  دام  وما  التوطني.  

مخصصة  منفصلة  فئة  لتأسيس  حاسمة  حيوية  حاجة 

لذوي اإلعاقة من الالجئني الذين يحتاجون إىل املساعدة 

يف إعادة التوطني.

إعادة  ببلدان  مقارنة  األمريكية،  املتحدة  والواليات 

التوطني األخرى، ليست البلد الوحيد املنفتح عىل إعادة 

توطني الالجئني من ذوي اإلعاقة فحسب، بل تحدد أيضاً 

فئة األشخاص من ذوي اإلعاقة عىل أنها فئة ذات أولوية 

وقد يفيد ذلك بأن تكون مثاُل يحتذى به يف هذا اإلطار.  

التوطني األخرى عىل حذو املثال  ولتشجيع بلدان إعادة 

قضايا  إضافة  يف  االنطالق  نقطة  تكون  فقد  األمرييك، 

الثالثية  االستشارات  مؤمتر  أعامل  جدول  عىل  اإلعاقة 

املفوضية  تعقده  الذي  التوطني  إعادة  حول  السنوية 

غري  واملنظامت  التوطني  إعادة  بلدان  مع  لالجئني  العليا 

الحكومية منذ أواخر تسعينيات القرن العرشين.

ومن األفكار الجيدة أيضاً دعوة ممثيل حقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة لهذه اللقاءات ملا قد يكون لديهم من دور 

التوطني  إعادة  آفاق  فتح  إقناع حكوماتهم عىل  يف  هام 

املتعلقة  للحج  بالنسبة  أما  اإلعاقة.   ذوي  من  لالجئني 

من  الالجئني  توطني  إعادة  برامج  يف  التكاليف  بارتفاع 

ذوي اإلعاقة، فهي تحمل يف طياتها مضامني متييزية ضد 

اإلعاقة  ذوي  من  واملواطنني  اإلعاقة  ذوي  من  الالجئني 

أيضاً ذلك أّن األشخاص من ذوي اإلعاقة ينظر لهم عىل 

والرعاية  االجتامعية  الخدمات  نظم  يستنزفون  أنهم 

املجتمع.   عىل  عائد  أي  لذلك  يكون  أن  دون  الصحية 

ولذلك، ينكشف أمر حكومات البلدان املستقبلة بأنها ال 

تحرك ساكناً إزاء حقوق اإلعاقة ضمن حدودها اإلقليمية 

عىل  اإلعاقة  ذوي  من  األشخاص  ضد  متييزها  عن  عدا 

حدودها.

وأخرياً، يجب عىل املفوضية العليا لشؤون الالجئني أن تعيد 

التوطني إزاء الالجئني من ذوي  النظر يف سياستها إعادة 

املتبعة  فالسياسة  بشأن،  توضيحها  عىل  وتعمل  اإلعاقة 

حالياً مربكة وهي تعطي يف أحسن حاالتها االنطباع بأت 

توطني  إعادة  تفضل  الالجئني  لشؤون  العليا  املفوضية 

يشكل  قد  املوقف  وهذا  األخري.   املالذ  كخيار  الالجئني 

حاجزا معيقاً ومربكاً للموظفني العاملني يف امليدان.  كام 

رصاحة  و  وضوح  بكل  لتذكر  السياسة  صياغة  يف  يجب 

حق الالجئني من ذوي اإلعاقة يف الوصول العادل إلعادة 

مع  الالجئني  من  غريهم  مع  املساواة  قدم  عىل  التوطني 

رضورة إعطاء األولوية لالجئني من ذوي اإلعاقة وتحديد 

ذلك رصاحة أيضاً.   أما الالجئني من ذوي اإلعاقة الذين 

يعيشون يف مخيامت الالجئني فيجب أن يعلموا برضورة 

توثيق معرفته بأهليتهم إلعادة التوطني وكذلك النامذج 

اإليجابية ليك تتاح الفرصة إلعادة تكرار التجارب الناجحة 

يف أوضاع أخرى تخص الالجئني.

مانشا مريزا، )mmirza2@uic.edu( باحثة يف دراسات 

اإلعاقة يف جامعة إلينوي يف شيكاغو.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49997ae41f.html .1
http://www.unhcr.org/4a2ccf4c6.html .2

3. راجع مفوضية النساء الالجئات )2008( اإلعاقات يف مجتمعات الالجئني 
 والفئات املترضرة بالرصاع:

http://www.womensrefugeecommission.org/programs/
disabilities
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األمريكية  املتحدة  الواليات  انضمت   ،2009/7/31 يف 

أخرياً إىل ركب الدول املوقعة عىل اتفاقية األمم املتحدة 

تعد  والتي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بحقوق  الخاصة 

االتفاقية األكرث شموالً لحقوق اإلنسان يف القرن الواحد 

بخدمات  املعنية  الهيئات  معظم  أّن  ورغم  والعرشين. 

األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  العاقة  ذوي  األشخاص 

األفراد  من  واسعة  رشيحة  النظرية  الناحية  من  تخدم 

املنتمني إىل جميع العروق والخلفيات الثقافية واللغوية، 

املنحى  ينتحون  الخدمات  مقدمي  من  قلياًل  أنَّ  إالَّ 

االستباقي بإطالق حمالت الوعي يف مجتمعات الالجئني. 

بل يف الوقت نفسه، هناك العديد من مقدمي الخدمات 

يف قطاع اإلعاقة عامًة ال يدركون الطرق التي ينظر من 

خاللها املعاق الالجئ من بلد ما إلعاقته وما يرتتب عىل 

ذلك من أثر عىل تطلعاتهم حيث ال تتمتع مسألة اإلعاقة 

يف مجتمع الالجئني إال ببعض االهتامم املحدود املبذول 

والبيانات  املعلومات  منها  وأقل  املسألة،  هذه  تجاه 

املتوافرة بشكل خاص حول ما عانوه يف حياتهم.

العوائق االقتصادية واملؤسسية

مقدمي  مع  أجريت  التي  األولية  االستقصاءات  تشري 

قطاعني  يف  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  الخدمات 

أساسيني هام نظام توطني الالجئني ونظام تقديم الدعم 

لالجئني من ذوي  املساعدة  تقديم  أّن عدم  إىل  لإلعاقة 

اإلعاقات ميكن أن يعزى إىل وجود العديد من العوائق 

الواليات  يف  الخدمات  ومقدمي  جهة  من  الالجئني  بني 

اللغة  العوائق  هذه  وأهم  أخششرى.  جهة  من  املتحدة 

الالجئني ونظم  واملعرفة والثقافة عىل مستويي مجتمع 

الفرصة  فوات  هي  والنتيجة  سواء.  حد  عىل  الخدمات 

املقدمة  والخدمات  املزايا  من  التمتع  يف  الالجئني  عىل 

الخيارات  وتضاؤل  عزلتهم،  إىل  يقود  ما  اإلعاقة،  لذوي 

يعيشونها.  التي  الحياة  نوعية  وانخفاض  لهم،  املتاحة 

ويتمثل أحد جوانب املشكلة يف أن مقدمي الخدمات يف 

القطاعني املذكورين أي التوطني ودعم ذوي اإلعاقات ال 

يتوافرون إال عىل طرق محدودة لغوية وثقافية يف جمع 

املعلومات والبيانات الخاصة بالالجئني من ذوي اإلعاقة. 

العديد  ستفتقر  والبيانات،  املعلومات  هذه  وبششدون 

ذوي  من  الالجئني  تخدم  التي  األمريكية  املنظامت  من 

املاثلة  الخاصة  للتحديات  املطلوب  الوعي  إىل  اإلعاقات 

وقدراتهم  احتياجاتهم  أو  الالجئني  من  الفئة  هذه  أمام 

أو مدى اإلعاقة التي يعانون منها والدرجة املطلوبة من 

تقدميها  يسهل  أن  ميكن  التي  التأهيل  إعادة  خدمات 

لذوي اإلعاقة االستفادة منها لو أتيح لهم الوصول إليها.

وصل الجئ عراقي حديثاً مع شقيقته إىل شيكاغو 

إعاقة  من  يعاين  وهو  عاماً.   28 العمر  من  ويبلغ 

اآلخرين  مساعدة  دون  السلم  صعود  من  متنعه 

دور  له يف شقة يف  تخصيص سكن  تم  ذلك  ومع 

درجة  أربعني  نزول  إىل  يحتاج  اآلن  وهو  مرتفع. 

يستطيع  ال  إنه  كام  البيت.  من  الخروج  أراد  إن 

صعود السلم يف هيئة إعادة التوطني، وذلك مينعه 

من حضور دروس اللغة االنجليزية أو الوصول إىل 

أن  يدري  ال  ولكنه  األخرى.  والنشاطات  املصادر 

املجال مفتوحاً أمامه لالستفادة من خدمات إعادة 

التأهيل املهني والتدريب.

ونظراً لقلة عدد املبادرات الربنامجية للتعامل مع العوائق 

الفردية واملتعددة التي يواجهها الالجئون، من املهم جداً 

أن تعالج البحوث املستقبلية طرق تحديد هؤالء األفراد 

ومّدهم باإلطار العام الذي سيمثل همزة الوصل بينهم 

ومقدمي خدمات اإلعاقة ونظمها. وينطوي عىل التدفق 

الهيئات  حاجة  املتحدة  الواليات  إىل  لالجئني  املتنامي 

الخدمية الداعمة لهم إىل املزيد من املصادر والقدرات. 

ربط  يف  التوطني  إعششادة  هيئات  نجاح  حال  يف  وحتى 

الالجئني من ذوي اإلعاقة بالخدمات الخاصة بهم، يبقى 

لدى معريف كوادرها يف أغلب األحيان قصور معريف حول 

الخيارات املتوافرة أو املناسبة.

املذكوران،  النظامان  متثلها  التي  العوائق  إىل  يضاف 

يالحظ أن هيئات اإلعاقة األمريكية غالباً ما ترّوج للقيم 

وإيديولوجيات  قيم  عن  تختلف  التي  واإليديولوجيات 

الالجئني، حيث تتأثر الهيئات املذكورة بشكل كبري للقيم 

والسياسات واألهداف الشائعة يف ثقافة األمريكيني البيض 

تّتسم  املثال،  الوسطى. وعىل سبيل  الطبقة  إىل  املنتمني 

الثقافة األمريكية برتكيز عايل عىل الفردية وعىل تركيزها 

عىل االستقالل الشخيص ومثل هذه القيم تختلف بشكل 

واملتمثلة  الالجئون  يحملها  التي  املعتقدات  عن  جذري 

بعض.  بعضهم عىل  األفراد  واعتامد  األرسة  بالرتكيز عىل 

اإلعاقة  مجال  العاملني يف  يفقد  ما  غالباً  لذلك،  ونتيجة 

قد  ألنهم  نظراً  الالجئني  احتياجات  ملعالجة  الفرصة 

التي  املجموعات  عىل  غريبة  وقيم  ملفهومات  يروجون 

قدمت حديثاً للبالد. وبالتايل قد يفقد الكثري من الالجئني 

أو  املساعدة  عن  للبحث  الفرصة  املتحدة  الواليات  يف 

طلبها أو حتى قبولها من مقدمي الخدمات الرئيسيني.

الثغرة يف البحوث

ال ُيعرف سوى القليل عن أثر اإلعاقة عىل معاناة الالجئني 

مقدمو  أو  الالجئني  منظامت  من  الكثري  تتوافر  وال 

بهذه  الخاصة  البيانات  اإلعاقة عىل  مجال  الخدمات يف 

من  كل  تسعى  األمريكية،  املتحدة  الواليات  ويف  الفئة. 

هيئات الالجئني املجتمعية ونظم اإلعاقة وإعادة التأهيل 

املجموعات غري  الوعي بني  من ضمن أهدافها إىل نرش 

الالجئون من  زال  ما  املخدومة بشكل جيد، ومع ذلك، 

إحدى  ومن  اجتامعياً.  ومقّصني  محجوبني  اإلعاقة  ذوي 

أنها  رغم  اإلهامل  تلقى  ما  غالباً  التي  االسرتاتيجيات 

ميكن أن تساعد يف تحسني الوضع هي أن يشجع مقدمو 

الخدمات والباحثون الالجئني من ذوي اإلعاقة يف مشاركة 

ما مروا به من تجارب يف إعادة التوطني وذكر ما يجدونه 

خالل  من  وذلششك  وقششدرات  وتطلعات  احتياجات  من 

تقديم املنابر الرتبوية والحوارية. فمثل هذه املعلومات 

قد تساعد مقدمي الخدمات عىل تحسني مستوى فهم 

وبالتايل سيساهم  الفئة  بها هذه  تنفرد  التي  التحديات 

مع  اإلعاقات  ذوي  من  الالجئني  ربط  تحسني  يف  ذلك 

الالجئني  أمام  املتوافرة  الحياة  فرص  من  ذاته  النمط 

النتيجة  تكون  بحيث  اإلعاقات  ذوي  غري  من  اآلخرين 

متكني ذوي اإلعاقات منهم.

بناء الرشاكات

والبحوث،  الخدمات  يف  القامئة  الثغرة  هذه  ملعالجة 

تعمد هيئات خدمة الالجئني، جنباً إىل جنب مع املراكز 

واملستشفيات  والبحوث  التدريب  ومراكز  األكادميية 

الحوار  وتسهيل  الرشاكات  بناء  إىل  اإلعاقة  ومجوعات 

ومن خالل  الالجئني.  مجتمعات  اإلعاقة يف  معنى  حول 

عمل  املختلفة  املجموعات  تعمل  الششرشاكششات،  هذه 

املعنيني  الالجئني  يربطون  حيث  الثقافيني  الوسطاء 

بأشكال الدعم الخاصة باإلعاقة وإعادة التأهيل كتقديم 

الحركية،  اإلعاقة  لذوي  الحركة  عىل  املساعدة  املعدات 

والدعم  التأهيل،  إلعادة  والتخطيط  املهنية،  واالستشارة 

بعد  ما  والتعليم  والرتفيه  الوظيفي،  والتدريب  األرسي، 

الالجئون  يحسن  ال  العموم،  وعىل  العامة.  الثانوية 

بسبب  الخدمات  هذه  استخدام  للبالد  القدوم  حديثو 

ومع  املذكورين.  القطاعني  بني  القامئة  املعرفية  الرثة 

مجتمعات  القدرات  وبناء  التدريب  برامج  متّكن  ذلك، 

يف  الخدمات  تطوير  يف  رشكاء  يصبحوا  أن  من  الالجئني 

البحوث ويف تقديم التدريب أيضاً. فعىل سبيل املثال، قد 

يدعى الالجئون من ذوي اإلعاقات وعائالتهم أو أعضاء 

مجتمعهم إىل املشاركة يف اللجان االستشارية أو العمل 

اللغات  عرب  املفهومية  الخالفات  ملناقشة  كمستشارين 

الخاصة  األجندة  ووضع  الربمجية  االحتياجات  وتحديد 

بالقضايا املتعلقة باإلعاقة عرب الثقافات.

األمريكية  بالحياة  االندماج  األمريكية يف  املتحدة  الواليات  إىل  الالجئون  يلقاه  الذي  التشجيع  رغم 
إال أن العديد منهم وخاصة ذوي اإلعاقة يعانون الكثري من الصعوبات يف جهودهم للحصول عىل 

الخدمات الحكومية.

الوساطة يف ردم الفجوة الثقافية
روشيه هازنني
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عدة  مناطق  يف  بالفعل  بدأت  قد  املبادرات  هذه  مثل 

ماساتشوستس،  فيها  مبا  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف 

الحرضية  املناطق  مختلف  يف  وإلينوي  وكششولششورادو، 

الالجئني  هيئات  ترفع  حيث  الضواحي  ويف  والريفية 

املعنيني  الالجئني  ربط  يف  املبذولة  جهودها  سوّية  من 

ما قد يساعدهم عىل  التأهيل  اإلعاقة وإعادة  بخدمات 

االندماج يف الحياة األمريكية. وسوف متثل هذه الرشاكات 

الفريدة دوراً حاساًم يف الوساطة يف إقامة الروابط لالجئني 

من ذوي اإلعاقة وبالتايل تخفيض مستوى عدم اإلنصاف 

الذي يعانون منه.

الوساطة بني الثقافات

من خالل مثل هذه الرشاكات الرامية إىل بناء القدرات، 

استخدام  عىل  التدريب  إىل  الخدمات  مقدمو  يخضع 

مرجعهم  يشكل  بحيث  الثقافات1  بني  الوساطة  منوذج 

الرئييس يف العمل مع الجامعات املهّمشة والضعيفة مبن 

فيهم األشخاص ذوي اإلعاقة. وقد بدأ مقدمو الخدمات 

النموذج  هذا  باستخدام  والالجئني  اإلعاقات  مجايل  يف 

عملهم  أثناء  يواجهونها  التي  الثقافية  القضايا  يف  للنظر 

هذا  ففي  وأرسهششم.  اإلعاقات  ذوي  من  الالجئني  مع 

الفجوة  سد  يف  دوره  الثقايف  الوسيط  ميثل  النموذج، 

الثقافية القامئة بني مقدم الخدمات والالجئ ذي اإلعاقة 

عند نشوء املشكالت وذلك باستخدام مختلف أنواع طرق 

التوعية الخاصة بالثقافات واالسرتاتيجيات العالئقية التي 

إىل  الوصول  عىل  القدرة  يف  املجموعة  هذه  تساعد  قد 

ذوي  من  الالجئون  يحتاج  حني  ويف  والفرص.  الخدمات 

والخدمات  املعلومات  إىل  للبالد  القدوم  اإلعاقة حديثي 

الجديد،  بلدهم  يف  االندماج  عىل  ملساعدتهم  الرضورية 

عدة  عىل  بها  يستهان  ال  تحديات  يواجهون  ما  فغالباً 

وميكن  واللغوية.  الثقافية  لالختالفات  نظراً  مستويات 

لهذا اإلطار الخاص بالوساطة الثقافية أن يساعد مقدمي 

تختلف  التي  والنظم  املجتمعية  واملجموعات  الخدمات 

يف إطاراتها الثقافية عىل الترصف بطرق مبدعة يف دعم 

األفراد من ذوي اإلعاقات وتقليص الحواجز والتوصل إىل 

نتائج إيجابية.

ورغم التزايد الكبري يف أعداد الالجئني الذين توافدوا إىل 

الواليات املتحدة األمريكية خالل السنوات القليلة املاضية، 

ما زالت هناك فجوة بحثية يف التطرق إىل موضوع اإلعاقة 

بني الالجئني وتوثيقها. ولذلك ينبغي للباحثني يف الواليات 

املتحدة املبارشة باتخاذ الخطوات التالية:

جمع البيانات املحددة واألساسية حول وضع الالجئني 

الوافدين من ذوي اإلعاقات. ويجب أن تعنى هذه 

والتعليم،  التوظيف،  منها:  املجاالت  بشتى  البيانات 

وإتاحة الوصول إىل األجهزة املساعدة الخاصة بذوي 

اإلعاقة وخدمات التشخيص.

ذوي  من  الالجئني  مع  املقابالت  من  املزيد  إجراء 

اإلعاقات ممن كانت لهم تجارب ناجحة مع هيئات 

اإلعاقة والالجئني وذلك بهدف تطوير قاعدة معرفية 





للهيئات  ميكن  الذي  النموذج  دور  تؤدي  أن  ميكن 

والنظم األخرى إتباعه.

إجراء تدخالت الوساطة متعددة الثقافات وتقييمها 

يف مجتمع الالجئني من ذوي اإلعاقة وأرسهم بهدف 

بناء ذخرية من البينات املتعلقة بتلك املقاربة. 

الحالية  واملامرسات  السياسات  واستكشاف  دراسة 

هو  ما  لتحديد  اإلعاقة  ذوي  من  بالالجئني  املتعلقة 

ناجح منها.

وإلحداث أكرب قدر من التأثري، يجب عىل نظامي اإلعاقة 

الحدث  قبل وقوع  استباقيني  يكونا  أن  الالجئني  وتوطني 

بدالً من االقتصار عىل التفاعل مع الحدث وقت حدوثه، 

وميكن تحقيق ذلك من خالل تقديم الخدمات الثقافية 





حاجات  لتلبية  املناسب  والدعم  املناسبة  واللغوية 

الالجئني من ذوي اإلعاقات يف الواليات املتحدة األمريكية. 

ومقدمي  والباحثني،  الالجئني،  ملجتمعات  بالنسبة  أما 

قطاع  يف  السياسات  وصانعي  واملامرسني،  الخدمات، 

ذوي  من  الالجئني  إيصال صوت  فعليهم جميعاً  اإلعاقة 

الواليات  يف  السياسات  وصانعي  الباحثني  إىل  اإلعاقات 

املتحدة األمريكية لتأخذ موضع الصدارة يف أولوياتهم.

رويش هازنني )roosheyh@uic.edu( مديرة املشاريع 

يف برنامج مشاريع بناء القدرات، وأستاذة مساعد 

وباحثة زائر يف قسم اإلعاقة والتنمية البرشية، يف مركز 

بناء القدرات وبحوث األقليات واإلعاقة يف جامعة 

إيلينوي، شيكاغو، الواليات املتحدة األمريكية.

 1  ملعلومات أكرث يرجى زيارة املوقع االلكرتوين التايل: 
http://cirrie.buffalo.edu/cdresources.php

صومالية  عائلة  هناك  كانت  مينيسوتا،  والية  يف 

التوحد.  من  يعاين  سنوات  ست  عمره  ابن  لديها 

عن  بالبحث  البداية  يف  راغبة  العائلة  تكن  ومل 

ما  غالباً  الصومالية  فثقافتهم  املجتمعي،  الدعم 

تسم بالعار كل من لديه طفل من ذوي اإلعاقات. 

األفراد  الثقافيني وبعض  الوسطاء  بعض  تدخل  ثم 

ممن قدموا املساعدة للعائلة بشتى الطرق. فعىل 

لقاء  عىل  املساعدة  للعائلة  قدموا  املثال،  سبيل 

الحي  تقيم يف  التي  األخرى  الصوماليات  العائالت 

من  أيضاً  يعانون  وبنات  أبناء  لديهم  ممن  نفسه 

غري  كانوا  أيضاً  وهم  متفاوتة  بدرجات  التوحد 

راغبني يف أول األمر يف السعي للمساعدة الخارجية 

أما اآلن فقد أصبحوا راغبني بلقاء العائالت األخرى 

يف  لآلخرين  القدوة  ويكونوا  تجاربهم  ليعرضوا 

عملية  الثقافيون  الوسطاء  سّهل  كام  املجال.  هذا 

من  الالجئني  عائالت  قطاعي  بني  واالتصال  الربط 

جهة ومقدمي الخدمات من جهة أخرى وذلك عن 

حول  الصومايل  املجتمع  لدى  الوعي  رفع  طريق 

اللغة  دورات  تقديم  خالل  من  اإلعاقة  موضوع 

املحلية.  املجتمعية  الهيئات  إحدى  يف  االنجليزية 

وكان من نتائج تلك الجهود أن أصبحت العائلة أكرث 

طفلهم  منها  يعاين  التي  لإلعاقة  النظر  يف  انفتاحاً 

بعد أن كانت تلك اإلعاقة تشمل مصدراً لإلحراج 

لهم يف السابق. واآلن، أصبحت هذه العائلة فاعلة 

املجتمع  يف  العائالت  من  مثيالتها  تضم  شبكة  يف 

والخدمات  التأهيل  إعادة  خدمات  يتلقون  ممن 

يعانون  الذين  املقدمة ألطفالهم  الالزمة  السلوكية 

من اضطراب التوحد بدرجات متفاوتة.

فتاة تعاين من 
الشلل الدماغي 
يف برنامج إعادة 

التأهيل املجتمعي.

ني
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ر
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متشابهون  األطفال  جميع  أن  اآلن  الحظت  “لقد 

وأنهم يحتاجون التقدير. إنني أحث وأناشد اآلباء، 

مثيل، الذين لديهم أطفاالً معاقني أال يعزلوهم، بل 

عىل  ويعملوا  بالواقعية  يتحّلوا  أن  ذلك  من  بدالً 

رانيا،  الطفلة  والد  الحياة.«  ما يف  أفضل  إعطائهم 

البالغة من العمر 6 سنوات والتي حرضت املدرسة 

ملدة عامني يف مخيم لالجئني داخلًيا يف السودان1.

التي  والعوائق  التحديات  من  الرغم  عىل 

اإلعاقة  ذوي  النازحون  املتعلمون  يالقيها 

والحاجة الواضحة للمزيد من املوارد اإلنسانية 

يف  الدمجي  التعليم  إمكانية  تظهر  واملالية، 

األزمات. أوقات 

واملعاقني،  للتنمية  الدولية  للجمعية  ووفًقا 

أوقات  يف  اإلعششاقششة،  ذوي  األطششفششال  يتعرض 

االفرتاق عن أرسهم  والنزوح، ملخاطر  الطوارئ 

أو  الخطر  من  النجاة  عىل  القدرة  عدم  أو 

إيجاد الطريق إىل بر األمان أو  معرفة أرسهم. 

واألكرث من ذلك هو خسارة األطفال والشباب، 

الدعم،  خدمات  عىل  قبل  من  حصلوا  الذين 

الحركة  مساعدات  أو  املساعدة  لألجهزة 

النزوح  خالل  وذلك  استخدموها  التي  والتنقل 

العمل  يف  السابق  مستواهم  من  سيقلل  مام 

واالستقاللية.

يف  الحامية  يف  دوراً  التعليم  يوفر  أن  وميكن 

األساسية  الرسائل  بتوفري  الطوارئ  حششاالت 

يجتمع  حيث  اآلمن  واملكان  للحياة  املنقذة 

من  والدعم  الرعاية  ويتلقوا  والشباب  األطفال 

املسؤولني.  الكبار 

لتقديم  الحاجة  بدء  ذي  بادئ  وضحت  لقد 

للقيام  التوجيه  وكذلك  الدمجية–   الخدمات 

ما  حول  اآلراء  توافق  عملية  وخالل  بذلك. 

تقدم  التوجيه،  هذا  عليه  يكون  أن  يجب 

حاالت  يف  التعليم  لوكاالت  املشرتكة  الشبكة 

الدنيا  املعايري  حول  كتيًبا  )آيني(  الطوارئ 

والذي  واإلنعاش2،  واإلغاثة  التأهب،  للتعليم: 

أوقات  يف  الشمويل  للتعليم  املرشد  ميثل 

العمل  إطششار  وكذلك  بعدها  ومششا  األزمششات 

والتقييم  واملراقبة  والتنفيذ  للتصميم  املشرتك 

ويعد  السياسات.  ووضع  الدعم  جانب  إىل 

رفيًقا  للتعليم  الدنيا  املعايري  حول  آيني  كتيب 

الدنيا يف  املعايري  لكتيب مرشوع سفري3   رسمًيا 

تحديثه  تم  والذي  الكوارث  التعامل مع  مجال 

الرئيسة  املوضوعات  من  هو  والشمل  مؤخًرا. 

آيني عىل وجه عام. واملعممة اآلن يف كتيب 

ومعيارية  قانونية  أسس  وجود  أهمية  ومع 

والوكاالت  الحكومات  ملحاسبة  واضششحششة 

التي  الخطوات  اتخاذ  يلزم  فإنه  اإلنسانية، 

من  الششخششوف  وميششثششل  حقيقة.  منها  تجعل 

أحد  األزمششات  أوقششات  يف  الشمل  »صعوبة« 

العوائق التي تحول دون إحراز تقدم يف حامية 

االستجابة  عند  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وشمل 

لحاالت الطوارئ ومن ثم ال تتخذ أي خطوات. 

بالشمل  االلتزام  أن  توضيح  املهم  من  كذلك 

غري  ألهداف  وصوالً  أو  للمستحيل  طلًبا  ليس 

الشمل  مبادئ  باألحرى  تكون  أن  بل  واقعية 

حالًيا  املستبعدين  عن  والسؤال  للعمل  أساًسا 

فعله  جميًعا  ميكننا  وما  واملشاركة  التعليم  من 

الوضع. لتحسني 

الحواجز وكرس  الصعبة  املواقف 

إمكانية  لضامن  التحديات  مناقشة  عند  يلزم، 

يف  للتعليم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وصششول 

إىل  والبيئية  املوقفية  الحواجز  اعتبار  األزمات، 

والعرض. الطلب  جانب 

إمكانية  تقل  الجامعات،  نششزوح  وقششت  ويف 

تستغرق  وقد  املدرسية  املرافق  إىل  الوصول 

تكون  ورمبا  أطول  مسافة  املدرسة  إىل  الرحلة 

أن  يعني  مام  مألوفة،  غري  أو  خطورة  أكرث 

للبقاء  عرضة  األكرث  هم  اإلعاقة  ذوي  األطفال 

الشباب  أو  األطفال  يتأثر  ما  وعادًة  املنزل.  يف 

عندما  متناسب  غري  نحو  عىل  اإلعاقة  ذوي 

قد  إذ  تتم صيانتها جيًدا  ال  أو  املدارس  تترضر 

تتاح  الدراسية وال  الفصول  إىل  الوصول  يتعرس 

قد  مام  الصحية  املرافق  أو  املناسبة  املقاعد 

ومن  للفتيات.  بالنسبة  خاصة  مشكلة  يكون 

قبول  املعلمون يف  يرغب  فقد ال  أخرى،  ناحية 

أنهم  العتبارهم  فصولهم  يف  املعاقني  األطفال 

عىل  قادرين  غري  أو  للفوىض  مثريون  أو  عبء 

حاجة  يف  أنهم  املدرسني  بعض  ويرى  التعلم، 

املعاقني.  األطفال  ملساندة  خاص  لتدريب 

وحيثام تكون األرس غري قادرة عىل دفع رسوم 

فإنها  الرضورية  املتطلبات  رشاء  أو  املدارس 

الوارد  ومن  األصحاء.  لألطفال  األولوية  تعطي 

املنزل  اإلعاقة يف  ذوي  األطفال من  بعض  بقاء 

للمواراة من الغرباء ولذلك فال ميكن حضورهم 

ذوي  أطفالهم  بأن  األرس  تشعر  وقد  املدرسة. 

مدرسة  أي  يف  النجاح  من  يتمكنوا  لن  اإلعاقة 

 . تقليدية

ويجب  كبري  نحو  عىل  السياقات  تختلف  قد 

جاهدين  العمل  اإلنسانيني  الفاعلني  عىل 

لتجنب االفرتاضات. فعىل سبيل املثال، وجدت 

املعاقني  الحالة املجراة عىل األشخاص  دراسات 

هناك  أن  موزمبيق  يف  الرصاع  جراء  والنازحني 

دعاًم مجتمعًيا قوًيا للشمل خالل األزمة حيث 

األشخاص  الفاّرة  العائالت  من  العديد  حملت 

من  الرغم  عىل  طويلة  ملسافات  معها  املعاقني 

نتيجة  واملصاعب  املخاطر  من  الكثري  مالقاة 

لذلك.

االحتياجات  تقييامت  تسأل  أن  وينبغي 

بسيطًة  أسئلًة  مستفيدين  أي  دوًما  اإلنسانية 

األكرث  هم  »من  مثل:  الشمل  عىل  تركز  والتي 

الطوارئ؟«  حالة  قبل  التعليم  من  استبعاًدا 

وملاذا؟«  اآلن  استبعادهم  األرجششح  »مششن  و 

األشخاص  ألعداد  التقديرات  أفضل  هي  وما 

أن  يجب  كذلك  ذلششك؟«  عىل  بناًء  املتأثرين 

موقف  حول  محددة  أسئلة  املقّيمون  يطرح 

األشخاص النازحني وما إذا كان ممكًنا الحديث 

إىل األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظامت األشخاص 

املعاقني.

العاملني  يعرف  أن  فيجب  ذلك  عىل  عالوة 

عدٌد  هناك  سيكون  أن  وامليزانية  بالتخطيط 

أيًضا(  )واملستبعدين  املعاقني  األشخاص  من 

إن  العوائق  بعض  إزالة  سيحتاجون  والذين 

احتاجت  فإذا  الخدمات.  يف  سيشاركون  كانوا 

احتياجات  عىل  التأكيد  قبل  التحديد  امليزانية 

ميزانية  بند  دمج  فسيجب  املهمشني  األشخاص 

“الشمل” املرن. وعىل أقل تقدير، فمن املرجح 

املستهدفني  السكان  من   %10 حوايل  نسبة  أن 

شهدت العقود املاضية بعض التغريات اإليجابية )رغم عدم اّتساقها( يف السياسة األمريكية الخاصة 
بقبول الالجئني، كام حدثت بعض التغريات عىل إرشادات املفوضية العليا لشؤون الالجئني بخصوص 

إعادة التوطني، وأهمها تلك التغريات التي شؤون الالجئني من ذوي اإلعاقة.

التعليم للجميع
هيلني بينوك وماريان هودجكني
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قد  األزمششة  قبل  اإلعاقة  من  عانوا  والذين 

اعتادت االنتفاع بدعم تكلفة حصول األشخاص 

الخدمات. عىل  املعاقني 

التدخالت  تلعب  أن  يلزم  األويّل،  التقييم  وبعد 

املعلومات  لضامن  دوًرا  الطوارئ  حاالت  يف 

تواجه األشخاص  التي  القضايا  األكرث دقة حول 

ثم  ومن  كششاٍف  وقت  يف  وذلششك  املستبعدين 

باكستان  ففي  املناسبة.  التدخالت  تنمية 

الذي  النطاق  واسع  النزوح  وبعد   ،2005 عام 

املنظمة  أقامت  كشمري،  زلششزال  فيه  تسبب 

تعليمية  مجالس  األطفال  لرعاية  السويدية 

املعاد  باملدارس  ارتبطت  والتي  مجتمعية 

عىل  مدرسة  مجلس  كل  وتضمن  تأهيلها. 

عمن  اإلبالغ  عن  ُسئلوا  والذين  طفلني  األقل 

هؤالء  بغياب  االعتقاد  ومل  املدرسة  من  غاب 

البنات  أن  املجالس  هذه  فوجدت  األطفال. 

واألطفال ذوي اإلعاقة كانوا غالًبا ما يبقون يف 

املنزل لظن أرسهم بأن ذهابهم للمدرسة ليس 

أيًضا  التعليم.  من  يستفيدوا  لن  أنهم  أو  آمًنا 

املألوفة  الطرق غري  املجتمعات من  قلق  اتضح 

مناطق  تخللت  والتي  املدرسة  إىل  املؤدية 

اصابة  من  املعاقني  األطفال  آباء  وخيش  وعرة، 

املتفتح،  البحث  وبدون  أطفالهم.  ضياع  أو 

إرسال  عن  العزوف  هششذا  تفسري  فسيمكن 

تقليدي  كرفض  املدرسة  إىل  املعاقني  األطفال 

االهتاممات  يكون مصدره  أن  بدالً من  للشمل 

طّور  األطفال،  تحديد  تم  إن  وما  العملية. 

لتسهيل  الخطط  املجتمعي  التعليم  مجلس 

الخربة  لديهم  تكون  وأن  املدرسة  إىل  ذهابهم 

إليها4. ذهابهم  عند  اإليجابية 

شمل  تجابه  التي  العوائق  تحديد  عند  وميكن، 

يعمل  أن  اإلعاقة،  ذوي  والشباب  األطفال 

والحكومات  املجتمعات  مع  التعليم  مامرسوا 

حاالت  توفرها  التي  الفرص  الستغالل  املحلية 

املامرسات  تغيري  عىل  للتشجيع  الششطششوارئ 

اإلقصائية: واملواقف 

املدرسة”  إىل  “العودة  حملة  تطوير  عند 

لكل  أن  عىل  والتأكيد  املحيل  املجتمع  مع 

إرسال  وأن  التعليم  يف  الحقوق  نفس  طفل 

وآمن مناسب  املدرسة  إىل  األطفال  جميع 

للبالغني  العاملني  األشخاص  قوائم  إلعداد 

وخاصة  املدرسة  إىل  األطفال  املصطحبني 

املحدودة الحركة  ذوي  مساعدي 

املعاقني  األشخاص  منظامت  مع  للعمل 

العائالت  معارضة  أسباب  ملعرفة  واآلباء 

مع  للعمل  وإرشاكهم  أطفالها  تعليم 







حتى  أو  التمييز  قضايا  عىل  املعلمني 

حيثام  الدراسية  الفصول  يف  املساعدة 

مناسًبا ذلك  يكون 

املدرسية،  املرافق  بناء  )إعادة(  وقت 

ويجب اعتبار كيفية توفري املزيد من املباين 

الطبيعية  واألنوار  السالمل  ذات  الجامعة 

لتحسني  البيضاء  والجدران  املتدفق  والهواء 

األطفال رؤية 

تدريب  يف  الدمجي  التعليم  رسائل  إلدراج 

من  جزٌء  جعلها  )واملخطط  املعلمني 

وإرشاد  الطوارئ(  لحاالت  التعليم  استجابة 

الفصول  إدارة  لكيفية  واملتطوعني  املعلمني 

املختلفة من خالل ترتيب الجلوس أوأنظمة 

واملواد  الدمجي  التعليم  تطوير  أو  الرفيق 

التكلفة5.  قليلة  التعليمية 

التي  الدمجية  األمور  عىل  الضوء  إللقاء 

و/  التعليم  وبرنامج  املعلمون  بها  يقوم 

يف  الرغبة  تقوية  أجل  من  املجتمع  أو 

لتحسني ا

يف  التعلم  بيئة  تكون  ال  النزوح،  أوقششات  يف 

إذا  عام  النظر  بغض  مثالية ألي شخص  العادة 

كانوا معاقني أو أصحاء. ومن املرجح أن يعمل 

الوصول  إمكانية  تحسني  يف  الجهود  استثامر 

للمدرسة  األمن  وضامن  الدراسية  الفصول  إىل 

التعليم  بتقنيات  املعلمني  وتزويد  ومنها 

التعليم  توفري  تحسني  عىل  والدعم  الدمجي 

للتعليم  إمتاًعا  أكرث  بيئة  وخلق  متعلم  لكل 

وشمولية. مشاركة  أكرث  مجتمعات  وإنتاج 

والتوصيات االستنتاجات 

قطاًعا  الطوارئ  حششاالت  يف  التعليم  يششزال  ال 

تتطور  والذي  نسبي،  نحٍو  إنسانًيا جديًدا، عىل 

هناك  فإن  بذلك  وأدواتششه.  وقدراته  هياكله 

البحث  ضامن  عىل  للعمل  طرٍق  إليجاد  فرًصا 

االستجابة  يف  وتضمينهم  حالًيا  املستبعدين  عن 

الطوارئ:  لحاالت 

يف  للعاملني  الدمجي  التعليم  فكرة  بسط 

املعلمني  جميع  ودعم  الطوارئ  حاالت 

مع  واملتطوعني  واملسؤولني  والعاملني 

هو  الدمجي  التعليم  يف  العمل  بأن  الوعي 

فيه املساهمة  للجميع  ميكن  شيئ 

وتصميم  الدمجية  بالتقييامت  القيام 

املامرسة  مستوى  وتقييم  واملراقبة  الربامج 

وتحدي خفاء األطفال والشباب املعاقني أو 

املهمشني أو  املستبعدين 











التمويل  بنود  لتوفري  املانحني  تشجيع 

أغلب  مع  العمل  أجل  من  لذلك  املخصصة 

كل  تكاليف  ارتفاع  واعتبار  املستبعدين 

مستفيد

الشمل  عن  تبلغ  أن  الوكاالت  من  الطلب 

وسلبية.  إيجابية  مظاهر  من  به  ما  بكل   –

جهود  فإن  آيني  خربة  معرفة  حد  وعىل 

التعليم الدمجي موثقة يف الغالب لكن من 

املفهوم أن الوكاالت تعزف عن تسجيل أي 

من تفشل يف الوصول إليه. ويساعد تحديد 

التعلم  يف  األخرين  التقصري  صور  ومعرفة 

األشخاص  ملنح  هامة  خطوة  هي  وهذه 

إذا  يحتاجونه  الذي  الظهور  املستبعدين 

الشمل مع  سيتعاملون  كانوا 

واإلعاقة  الدمجي  التعليم  عمل  فريق  يشمل 

يف  التعليم  لوكاالت  املشرتكة  للشبكة  التابع 

وكاالت  من  عدد  من  ممثلني  الطوارئ  حاالت 

الدولية  األهلية  والجمعيات  املتحدة  األمم 

عضوية  الفريق  ويدعم  وأكادمييون.  واملحلية 

أنظمة  لتحسني  التعليم  مجموعة  وعمل  آيني 

والتوجيه  القدرة  وبناء  املعلومات  إدارة 

التعليم  توفري  عىل  يعملون  ملن  املتوفر  الفني 

بالنزوح  واملضارين  اإلعاقة  ذوي  للمتعلمني 

يرجى  لالنضامم،  أو  املزيد،  وملعرفة  واألزمة. 

الكاتبتني.  مراسلة 

بينوك  هيلني 

 )h.pinnock@savethechildren.org.uk(

الربيطانية  باملنظمة  تعليمية  مستشارة  هي 

عمل  لفريق  واملتابعة  األطفال  لرعاية 

للشبكة  التابع  واإلعاقة  الدمجي  التعليم 

الطوارئ.  حاالت  يف  التعليم  لوكاالت  املشرتكة 

هودجكني  ماريان   أما 

منسق  فهي   )marian@ineesite.org(

بآيني التشبيك   خدمات 

)http://www.ineesite.org/inclusion(

الجيب  دليل  يتضمنها  التي  العاملية  الرؤية  قدمته  االقتباس   .1
واملتاح عىل  2009 )آيني(  الدمجي  التعليم   حول 

  www.ineesite.org/inclusion
من  نتمكن  قد  فإننا  العربية  للنسخة  طلبك  عند  العربية: 

منها! تقريًبا  االنتهاء  تم  إذ  أيًضا  لهذه  برابط  تزويدك 
2. العربية:

http://tinyurl.com/INEE-Standards-Ar
عىل:  املراسلة  يرجى  مجانية  مطبوعة  نسخة  عىل  للحصول 

 j.jaafar@unesco.org
عىل:  املراسلة  يرجى  مجانية  مطبوعة  نسخة  عىل  للحصول 

mvillarroel@sccsur.org
 http://www.sphereproject.org .3

الدمجي  التعليم  الجيب حول  دليل  من  الحالة  دراسة   .4
14 2009، صفحة  )آيني( 

القادم  )آيني(  الدمجي  للتعليم  الجيب  دليل  ترقب  يرجى   .5
اإلعاقة األشخاص ذوي  تعليم  حول دعم 
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اللجوء نظرًا  الالجئني وطالبي  اليمن سنوًيا آالف  يتلقى 

ملوقعه االسرتاتيجي وأنه البلد الوحيد بالجزيرة العربية 

اتفاقية الالجئني لعام 1951 وبروتوكول  الذي وّقع عىل 

التي  الوطنية  للترشيعات  يفتقر  اليمن  أن  إال   .1967

قضايا سياسة  تشمل  التي  أو  الالجئني  تستهدف حامية 

مع  للتعامل  مؤسسًة  أية  لتواجد  يفتقر  كام  اللجوء، 

طالبي  من  وغريهم  الالجئني  بالسكان  املتعلقة  القضايا 

بهؤالء  الخاصة  القضايا  تخضع  إذ  البالد؛  يف  اللجوء 

لنصوص القوانني الوطنية املختلفة.

ألششف الجئ  ومششن أصششل إجششاميل 170 

وصولهم،  عند  تسجيلهم  تم  صومايل 

عاش   ،2009 عام  نهاية  من  اعتبارًا 

خرز  مخيم  يف  الجئ  ألف   13 حوايل 

و15  صنعاء  العاصمة  يف  ألف  و24 

الف يف املنطقة الحرضية يف عدن. أما 

عن األخرين فقد تشتتوا إما يف مناطق 

تركوا  أو  املختلفة  باملحافظات  أخرى 

البالد.

املفوضية  رشكاء  من  العديد  ويحدد 

لألمم  التابعة  الالجئني  لشؤون  العليا 

املتحدة الالجئني ذوي اإلعاقة يف مخيم 

خرز ويف املنطقة الحرضية  يف عدن لكن 

ال توجد منهجية واحدة متبعة. كذلك 

للتنمية  الدولية  السبتيني  وكالة  تتبع 

االقتصادية-  التقييامت  )أدرا(  واإلغاثة 

اإلغاثة  مرشوع  ويستخدم  االجتامعية 

إس(  أو  إس  )إنششرت  اإليطايل  الدولية 

والتي  املتصاعدة  املخاطر  تحديد  أداة 

الكافية  املعلومات  لألسف  توفر  ال 

العجز  بني  الفرق  إيجاد  للمساعدة يف 

يتم  وال  املختلطة  واإلعاقات  الحيس 

ضمن  للخطر  كمؤرش  اإلعاقة  تضمني 

املعرضات  )كالنساء  األخششرى  الفئات 

للمخاطر أو كبار السن( لكن يف إطار 

فقط.  واإلعششاقششة  الصحة  احتياجات 

لرعاية  السويدية  املنظمة  عرّفت  وقد 

األطفال األطفال ذوي اإلعاقة يف مخيم 

الشخصية  املسوحات  خالل  من  خرز 

مع  بالتعاون  بها  القيام  تم  والتي 

والعمل  االجتامعية  الشؤون  مكتب 

التابع للحكومة اليمنية يف عدن والتي أوضحت العديد 

اإلعاقة  ذوي  لألطفال  الخدمات  توفري  يف  النواقص  من 

وأوصت بالتايل:

أو  عدن  يف  املتخصصني  األطباء  إىل  األطفال  إحالة   

إرسال املختصني منهم إىل املخيم ملعرفة احتياجات 

الطبية  واملساعدات  املساعدة  األجهزة  من  األطفال 

األخرى 



الخدمة  موظفي  لعدد  الخاص  القدرة  بناء  توفري 

االجتامعية املتزايد

وفقشًا  لألطفال  االجتامعية  الخدمة  موظفي  تعيني 

ملكان  تبًعا  وليس  العاملني  هؤالء  وقدرة  إلعاقتهم 

إقامتهم يف املخيم

التعامل مع مشكالت عيون األطفال عىل نحو خاص

وبالتعاون مع اللجنة النسائية لالجئني واملفوضية العليا 

جمعية  قامت  املتحدة،  لألمم  التابعة  الالجئني  لشؤون 

محلية  جمعية  وهي  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  تنمية 

تخدم األشخاص ذوي اإلعاقات املختلفة، بدراسة تقييمية 

تشاركية يف مخيم خرز والتي اشتملت 

مناقشات جامعية منظمة وشبه  عىل 

منظمة مع الالجئني ذوي اإلعاقة من 

واإلثنيات  األعامر  ومختلف  الجنسني 

اإلعاقة  ذوي  األطفال  أرس  وأفششراد 

واملمثلني  املنفذة  بالوكاالت  والعاملني 

الدراسة  أوضحت  ولقد  املجتمعيني. 

التدخالت  القصور يف  عدًدا من أوجه 

يعيشون  الذين  للآلجئني  املستهدفة 

معاقني واملتضمنة لإلحالة غري الكافية 

أي خدمات  ونقص  املتخصص  للعالج 

الرغم  صحية برصية أو سمعية )عىل 

من العدد الكبري للالجئني املعانني من 

ونقص  السمعي(  أو  البرصي  العجز 

املرشوعات  وغياب  املساعدة  األجهزة 

التدريب  خطط  أو  للدخل  املششدرّة 

املهنية والتي تستهدف الالجئني الذين 

التقرير  بنّي  كذلك  معاقني.  يعيشون 

التأهيل  عششامل  تدريب  يتم  ال  أنششه 

االجتامعيني  واألخصائيني  املجتمعي 

عىل نحو كاٍف ملساعدة الالجئني ذوي 

اإلعاقة العقلية. 

الخدمات املتوفرة 
لالجئني ذوي اإلعاقة

يقدم  أن  عىل  الحالية  األنشطة  تركز 

املجتمعي واألخصائيني  التأهيل  عامل 

االجتامعية  واملساعدة  االجتامعيني 

الالجئني  ألغلب  املشششششورة  الجزئية 

الطبية  والعناية  املترضرين  املعاقني 

املحدودة. لكن ال يوجد موقف متعدد 

يف  يأخذ  والششذي  شامل  القطاعات 

اعتباره صور اإلعاقة املختلفة والحاجة 







وطالبي  الالجئني  احتياجات  بتقييم  االهتامم  مسألة  الالجئني  مساعدة  برامج  تجاهلت  ما  عادت 
اللجوء من ذوي اإلعاقة. وقد ألقت التقييامت والدراسات يف اليمن الضوَء عىل أشكال التقصري يف 

توفري الخدمات وساعدت الفاعلني املحليني يف إعطاء األولويات وفًقا لذلك.  

الخدمات واملشاركة يف اليمنع
عائشة محمد سعيد

كريّس عال لطفل الجئ صنعه أشخاص من ذوي اإلعاقة ممن التحقوا بربنامج التدريب املهني 
الذي تديره جمعية تطوير األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة يف عدن.
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احتياجات  لتعميم 

يعيشون  الذين  الالجئني 

جميع  يف  بششاإلعششاقششة 

يف  الربنامجية  األنشطة 

مختلف املجاالت.

يواجه  ذلك،  عىل  عالوة 

الذين  الالجئون  األطفال 

عدًدا  معاقني  يعيشون 

من  كل  يف  العوائق  من 

املخيمية  املحيطات 

تحول  والتي  والحرضية 

دون وصولهم إىل التعليم 

الوصول  نقص  من  بدًءا 

املدارس؛  إىل  الفعيل 

معظم  تهيئة  يتم  مل  إذ 

يلزم لوصول  املدارس مبا 

إليها.  املتحركة  الكرايس 

بلة أن  ومام يزيد الطني 

األطفال ذوي  من  الكثري 

بعيًدا  يعيشون  اإلعاقة 

عن املدارس، كام ال ميتلك 

ذوي  الالجئني  أطششفششال 

العجز البرصي والسمعي 

إىل  املساعدة  األجهزة 

املعلمني  نقص  جانب 

عىل  واملدربني  املؤهلني 

التعامل مع املتطلبات التعليمية لالجئني الذين يعيشون 

املصاعب  ذوي  لألطفال  فصول  وجود  وعدم  باإلعاقة 

التعليمية يف أي من املدارس التي تخدم الالجئني.

وليك تصبح رشيًكا للمفوضية، وّقعت جمعية تنمية ذوي 

اتفاقية تسّهل عىل  الخاصة عام 2009 عىل  االحتياجات 

الالجئني ذوي اإلعاقة الوصول إىل خدمات إعادة التأهيل 

مثل العالج الطبيعي واألجهزة املساعدة والتدريب املهني 

والتي توفرها الجمعية يف مركز حكومي ترشف عليه من 

الخاصة.  االحتياجات  ذوي  األشخاص  تأهيل  إعادة  أجل 

القدرة مثل تدريب  بناء  االتفاقية عىل توفري  أيًضا تنص 

عاميل الوكالة أثناء التدخالت املبكرة )مبا يف ذلك عامل 

عىل  املتدربني  وتدريب  باملخيم(  املجتمعي  التأهيل 

الطبي يف  للطاقم  ودورة  باإلعاقة  املدرسة  عاميل  توعية 

العالج الطبيعي من عدن واملخيم.

عمل  عىل  األطفال  لرعاية  السويدية  املنظمة  وترشف 

عامل التأهيل املجتمعي يف املخيم ويتم تنفيذه من خالل 

واملجتمع  وعوائلهم  املعاقني  لألطفال  املشرتكة  الجهود 

واالجتامعية  والتعليمية  الصحية  والخدمات  واملدارس 

االرتقاء  لهو  األسايس  الهدف  وإن  الصلة.  ذات  األخرى 

بحق األطفال املعاقني يف االندماج مع املجتمع وحقهم يف 

التعليم والرعاية الطبية. وسيقوم أربعة من عامل التأهيل 

املجتمعي، تحت اإلرشاف الدقيق إلدارة املدرسة، بالقيام 

مامرسات  عىل  األرس  لتدريب  عادية  منزلية  بزيارات 

إعادة التأهيل، مستخدمني كتيب منظمة وزارة الصحة. 

مع  التنسيق  عىل  املجتمعي  التأهيل  عامل  يعمل  أيًضا 

العيادات من أجل إحالة حاالت الجراحة والعالج خارج 

املخيم ولشمل األطفال ذوي اإلعاقة يف التعليم العام. 

املشاركة املجتمعية واإلدارة الذاتية

يشري التقييم التشاريك الذي تم إجراؤه مع الالجئني ذوي 

املجتمع  عىل  عبًئا  األشخاص  هؤالء  اعتبار  إىل  اإلعاقة 

اللجان  اللجان أو  إذ ال تكون ألي منهم عضوية أي من 

تنفيذ  أو  تخطيط  يف  يشرتكون  وال  املخيم  يف  الفرعية 

الربامج. وتنتقل املعلومات إىل األشخاص ذوي اإلعاقة عن 

طريق كبار السن وقادة الكتل السكنية وعامل التأهيل 

وكانت  االجتامعيني.  واألخصائيني  والعيادات  املجتمعي 

من  صغريتان  مجموعتان  فيها  شاركت  التي  األوىل  املرة 

الرجال والنساء يف التقييم التشاريك السنوي الذي قامت 

به املفوضية عام 2007. أما يف 2009، أوجد املرشوع من 

وإقامة  للقاء  لهم  الفرصة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  أجل 

اللجنة الخاصة بهم يف عدن ويف املخيم. وقد شارك رئيس 

اللجنة يف عدن إىل جانب رشكاء املفوضية يف اجتامع مع 

سبل  ملناقشة  الخاصة  االحتياجات  ذوي  تنمية  جمعية 

اللجنة  لعام 2010. واآلن تشارك  العمل  التعاون وخطة 

وستمنح  شهر  كل  عدن  يف  التنسيقية  االجتامعات  يف 

لجان  أي  مثل  القدرة  بناء  واملخيم،  عدن  يف  اللجنتني، 

الجئني أخرى.

العمل  فرص  يف  العجز  الباقية  التحديات  وتتضمن 

خاصة.  بصورة  اإلعاقة،  ولذوي  عامة،  للالجئني،بصورة 

العاملي  األغذية  برنامج  مع  وبالتعاون  املنظمة  وترغب 

يف التصدي لرضورات توفري السلع اإلضافية لألطفال نظراً 

والذي  األطفال  بني  واملرتفع  الحاد  التغذية  سوء  ملعدل 

الخاص لألطفال  التعليم  يؤثر عىل منو تفكريهم. ويبقى 

لذوي  بالنسبة  خاصة  تحدًيا  املخيم  يف  اإلعاقة  ذوي 

اإلعاقة الفكرية. 

ذوي  الالجئني  مرشوع  إدارة  متيز  هو  اتضح  ما  أن  إال 

اإلعاقة، مع إرشاف منظمة أهلية محلية بالفعل عىل مركز 

حكومي لألشخاص ذوي اإلعاقة، باالستمرارية وانخفاض 

التكلفة. ولذلك أيًضا تأثري هام عىل تعايش الالجئني مع 

السكان املحليني.

ذوي  األشخاص  تحديد  يستمر  أن  يجب  النهاية،  ويف 

اإلعاقة بانتظام ومعالجة التبعية بينهم. 

عائشة محمد سعيد )saeeda@unhcr.org( هي كبرية 

مساعدي الخدمات املجتمعية باملفوضية العليا لشؤون 

الالجئني التابعة لألمم املتحدة، اليمن

درس من دروس محو األمية الحاسوبية تقدمه جمعية تطوير األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة يف عدن.
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متثلت الفكرة من إصالح منظومة األمم املتحدة اإلنسانية 

يف توضيح األدوار واملسؤوليات املوزعة عىل وكاالت األمم 

املتحدة املختلفة سعياً لتعزيز التنسيق القطاعي للقضايا 

االستجابة  مستوى  تحسني  بهدف  األبعاد  املتعددة 

التنسيق  اإلنسانية وتقديم املساعدة عىل قدر أكرب من 

السكانية  الفئات  إىل  والكفاية  والتوقيت  والتامسك 

الضعيفة. لكن السؤال هو: بأي شكل تؤثر فيه املقاربة 

االستجابة  يف  اإلنسانيني  الفاعلني  فدرة  عىل  القطاعية 

املثال ضامن  املتعددة األبعاد ومنها عىل سبيل  للقضايا 

األخذ بعني االعتبار األشخاص ذوي اإلعاقة عىل مستوى 

االستجابة العام؟

الفرص

عام  غزة  يف  الطوارئ  حالة  عن  اإلعالن  بعد  ومبارشة 

اتخذت  اإلعاقة  حول  عمل  مجموعة  تأسست   ،2008

للرتكيز عىل اإلعاقة والتي كانت  وبرسعة عدة خطوات 

الصحة.  قطاع  ضمن  فرعياً  قطاعاً  تشكل  وقتها  حتى 

1وكان الهدف من القطاع الفرعي التشارك يف املعلومات 

ودعم  اإلجششراءات  وتنسيق  واإلصابات  اإلعاقة  حول 

بني  اإلعاقة  قضية  حول  الوعي  ورفع  املحليني  الفاعلني 

التأييد  وكسب  املعنيني،  اإلنسانيني  املصلحة  أصحاب 

لألشخاص  املقدمة  املساعدة  درجة  لتحسني  واملنارصة 

ذوي اإلعاقة. كام نرشت مجموعة القطاع الفرعي حول 

اإلعاقة املعلومات املتعلقة بشمل األشخاص ذوي اإلعاقة 

واحداً  ممثاًل  لها  ليكون  وجاهدت  اإلعاقة  نشاطات  يف 

لحضور  الرئيسية  الهيئات  دعت  كام  مجموعة،  كل  يف 

اجتامعاتها. وأهم ما يف األمر أن املنظامت غري الحكومية 

كانت من املشاركني النشطني يف املجموعة.

هناك العديد من العنارص التي جعلت من هذه املقاربة 

الفهم  عىل  والتوافر  الفعال،  األداء  منها  فعالة  مقاربة 

الواضح لدور املجموعة الفرعية ودور الهيئة الرائدة يف 

مجموعة  ومّكنت  أعضائها.  ونشاط  الفرعية،  املجموعة 

بني  فيام  حقيقي  تنسيق  إحداث  من  الفرعية  اإلعاقة 

عىل  الحصول  عىل  وساعدت  غزة  يف  العاملني  الفاعلني 

التمويل وتوجيهه إىل الفاعلني املحليني.

ويف امليدان، تتوىل مجموعة الحامية بشكل عام مسؤولية 

الفئات السكانية األكرث ضعفاً. ومع ذلك،  معالجة حالة 

أن  إىل  العنقودية  للمنظومة  املختلفة  التقييامت  تشري 

أداء املجموعات العنقودية يختلف بشكل كبري من بلد 

إىل بلد ومن مجموعة ألخرى حسب نوعها، وأن شخصية 

يف  الرئيسيان  العامالن  هام  وكفاءته  املجموعة  قائد 

واملوقوتة  الكافية  االستجابة  تقديم  من  املنظومة  متكن 

سيبقى  وبذلك،  إلعاقة.  لقضايا  أيضاً  املالئم  واالعتبار 

التي  العنقودية  املجموعات  أي  بشأن  الخيار  تحديد 

يجب االستثامر فيها لغايات تحسني شمل األشخاص من 

قامئاً  اإلنسانية  االستجابة  ضمن  واملصابني  اإلعاقة  ذوي 

عىل السياق العام.

يعني  وذلك  للتنسيق،  قوياً  باعثاً  تقدم  املنظومة  لكن 

املصلحة  أصحاب  من  آخر  لعدد  الوصول  فرص  زيادة 

التمكني  يف  حاسم  عامل  وذلششك  والعمليني،  املعنيني 

املبارش يف ضامن شمل جميع األشخاص  املنسق  للعمل 

ذوي اإلعاقة منذ البداية ويف كل القطاعات. وعىل وجه 

التحديد، يتيح ذلك من شمل قضايا اإلعاقة يف التقييامت 

عملية  الفاعلة  العنقودية  املنظومة  تتيح  كام  الرسيعة. 

وتقدم  باإلعاقة  املتعلقة  واألدوات  باملعلومات  التشارك 

بني  اإلعاقة  قضايا  حول  الوعي  لرفع  األفضل  الفضاء 

الفاعلني اآلخرين.

اإلعاقة  منظمة  متكنت  املثال  سبيل  عىل  الفلبني  ففي 

املجموعات  يف  الوعي  لرفع  جلسات  عقد  من  الدولية 

والنظافة  الصحي  والرصف  املاء  قطاع  من  العنقودية 

وميكن  الصحية.  والرعاية  والحامية  واملأوى،  الشخصية، 

أدىن  بدون  بينهم  والتنسيق  لفاعلني  جمع  خالل  من 

شك التمكني من إيصال صوت الفئات السكانية املتأثرة 

املصلحة  أصحاب  حشد  من  أيضاً  ميكن  ما  وتطلعاتها 

اآلخرين اإلنسانيني وذلك من منطلق أكرث قوة.

توفر املجموعات مجاال لرفع لوعي حول القضايا املتعددة 

األبعاد كاإلعاقة مثاًل عىل املستويني العام والسيايس، كام 

تقدم الفرص أيضاً لتعليم الفاعلني األساسيني وتسعى إىل 

وضع مسألة اإلعاقة عىل جدول أعاملهم. فعىل املستوى 

املعايري  تبني  من  العنقدوية  املجموعات  تعزز  العاملي، 

واإلرشادات التوجيهية وتعزيزها، وعىل مستوى الرعاية 

الصحية العام أدرجت مؤرشات اإلعاقة يف الرزمة الصحية 

األساسية وكذلك يف أداة التخطيط ملوارد الصحة. وينبغي 

ونرش  تطوير  تتيح  أن  العامة  العنقودية  للمجموعة 

الخربة الفنية واملامرسات الفضىل. ومرة أخرى هنا، ميكن 

للمجموعة العنقودية الخاصة بالحامية أن تكون محفزاً 

االستجابة  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  شمل  يف  للتطور 

اإلنسانية العامة.

القيود والعيوب

رغم ذلك، ومع الفوائد التي تجلبها املنظومة العنقودية 

املنظمة  بنية  منها  املشاكل  من  عدد  من  تخلو  ال  فهي 

نفسها والتي تجعل االستجابة لحاالت الطوارئ أكرث مياًل 

للرتكيز عىل القطاعات والنشاطات من األعىل إىل األسفل 

ما يعّطل من املبادرات الحلية ودينامياتها الرضورية عىل 

املستوى امليداين.

عىل  كاإلعاقة  األبعاد  املتعددة  القضايا  قرص  ميكن   وال 

احتياجات  معالجة  يف  واحدة  عنقودية  مجموعة  أي 

األشخاص ذوي اإلعاقة. فاإلعاقة تتطلب االهتامم بقضايا 

والتغذية  الصحي  والرصف  واملاء  املأوى  منها  متنوعة 

حدود  هناك  وبالتايل  العيش،  وسبل  والتعليم  والصحة 

النقودية  املجموعة  لتحديد  الالزم  القرار  عىل  وقيود 

للصحة  العنقودية  املجموعة  ضمن  لإلعاقة  الفرعية 

أنها  إلعاقة عىل  إىل  النظر  تشجيع  إىل  متيل  أنها  مبعنى 

مسألة صحية رصفة ال عىل أنها قضية متعددة األبعاد. 

الحامية  فإن  للحامية،  العنقودية  املجموعة  وبخصوص 

بحد ذاتها قضية متعددة األبعاد  وهي أيضاً واحدة من 

إىل  متيل  يجعلها  وذلك  حساسية  لسياسة  القضايا  أكرث 

خلق املشكالت والتعطيالت يف اتخاذ الخطوات املبارشة 

والحقيقية يف تقديم املساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

عنقودية  مجموعة  إنشاء  يكون  ال  قد  ذلك،  عىل  فضال 

الطريق األمثل للتقديم قدماً حيث  فرعية لإلعاقة دامئاً 

إنها متيل إىل رفع املسؤولية عن بقية الفاعلني. وبشكل 

ال  التي  واملوارد  الوقت  من  جداً  كبري  قدر  هناك  عام، 

التنسيق  مستوى  عىل  التنسيق  يف  استثامرها  من  بد 

اإلعاقة.  مجال  يف  والعمل  العنقودية  ملجموعات  بني 

يف  الفرعي  العنقودية  املجموعة  قيادة  استدعت  فقد 

غزة العمل بدوامني كامل وإضايف يف املرحلة األوىل من 

استجابة منظمة اإلعاقة الدولية.

يف  العنقودية  املجموعات  منظومة  قدرة  عدم  وتعد 

من  واحدة  املحليني  للفاعلني  الحقيقي  الضم  تحقيق 

العيوب الوّثقة، وبالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة ميكن أن 

يكون هذا اإلقصاء مؤذياً جداً لهم خاصة مبا أن املنظامت 

يف  األساسيني  الفاعلني  من  هي  املحلية  الحكومية  غري 

مجال اإلعاقة وغالباً ما يؤدي ذلك إىل الرشوع بنشاطات 

وعىل  للمستفيدين  املساعدة  تقديم  عىل  تقترص 

تستعيص  النشاطات  هذه  لكن  املجتمعية.  الخدمات 

الشمل يف مقاربة املجموعات العنقودية.

عمل  مجموعة  النقاشات ضمن  من  العديد  أثريت  لقد 

من  عدد  ملعالجة  األفضل  السبيل  العامة حول  الحامية 

القضايا املتعددة األبعاد مبا فيها اإلعاقة، لكن املجموعة 

يقدم نظام املجموعات فضاًء ميّكن من رفع الوعي بني الفاعلني اإلنسانيني وميكن من وضع مسألة 
اإلعاقة عىل األجندة. ومع ذلك، ينطوي ذلك النظام عىل بعض العوامل الفعالة املتعددة األبعاد عىل 

املستويني املحيل وامليداين. 

اإلعاقة يف نظام مجموعات األمم املتحدة
أديل بريي وآين هريي
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املوارد بعيدة  القدر األكرب من  ما زالت بحاجة إىل بذل 

األمد إذا ما أريد تحقيق تقدم حقيقي. لكن حتى اآلن، 

البيئة  تقديم  عىل  قارصة  اإلنسانية  املنظمومة  زالت  ما 

الصديقة لإلعاقة، أما االستجابات آلخر األزمات فلم تظهر 

إال تحسناً طفيفاً. وما زال األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل 

األوىل ومقّصون من عمليتي  املراحل  عام محجوبون يف 

التقييم والتخطيط.

لقد حان الوقت لقادة املجموعات العنقودية يف تحمل 

مسؤولية ضم اإلعاقة عىل املستوى العام واألمر ال يقترص 

التوجيهية واألدوات فحسب  عىل مجرد نرش اإلرشادات 

التصدي  الكفاءة والعملية عند  بتحقيق  بل يتعلق أيضاً 

لواقع األشخاص ذوي اإلعاقة.

التوصيات

قدر  املتفانية  الفرعية  العنقودية  للمجموعات  سيكون 

أكرب من األهمية مع ازدياد أعداد االشخاص ذوي اإلعاقة 

أو األشخاص املصابني عىل حد سواء كام هو الحال يف كل 

تحقيق  يجب  مثل هذه ألحوال  ويف  وهاييتي.  غزة  من 

ما ييل:

متفانية  لقيادة  الالزمة  التمويل  توافر  ضامن 

للمجموعة العنقودية والكوادر املساندة

عىل  الفرعية  العنقودية  املجموعة  توافر  ضامن 

الخلفية الفنية حول اإلعاقة

التحسيس حول قضية اإلعاقة يف جميع املجموعات 

العنقودية األخرى يف املراحل األوىل من خالل تقديم 

العروض وتوزيع املعلومات ومجموعات األدوات

االستمرار يف رفع الوعي باإلعاقة يف جميع املجموعات 

العنقودية األخرى وذلك بضامن توزيع النقاط البؤرية 

لإلعاقة وبرفع التقارير إىل املجموعة العنقودية حول 

العنقودية  باملجموعات  الخاصة  بالنشاطات  اإلعاقة 

األخرى 

ضامن شمل اإلعاقة يف التقييامت الرسية يف املراحل 

من  املزيد  لجمع  الالزم  الوقت  وتكريس  األولية 

الفاعلني  مع  التنسيق  خالل  من  املفصلة  البيانات 

املحليني والدولييني.

وعيهم  لضامن  اإلنساين  التنسيق  فريق  مع  العمل 

هذه  لرفع  الالزم  الفضاء  وتقديم  اإلعاقة  بقضايا 

القضايا عىل أجندة اجتامعات التنسيق.

تصميم  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  شمل  تعزيز 

مع  األطراف  ثنايئ  التنسيق  خالل  من  املرشوعات 

املنظامت العامة.

حشد التأييد لشمل اإلعاقات عىل أنها قضية إلزامية 

متعددة األبعاد لضمها يف تصميم جميع املرشوعات.

لإلعاقة،  ويف حني ال يوجد أي مجموعة عنقودية رسمياً 

يجب توظيف النقطة لبؤرية املتفانية والعاملة يف اإعاقة 

التوصيات  تنفيذ  لضامن  املعنيني  األشخاص  فريق  أو 

املذكورة آنفاً. وبحضور االجتامعيات الخاصة للمجموعات 

العنقودية األخرى ومن خالل العمل مع فريق التنسيق 

اإلنساين، ميمن للنقاط البؤرية الخاصة باإلعاقة أن تضمن 

ضم اإلعاقة عىل املسار العام.

أديل بريي )adele.perry1@gmail.com( مختصة 

باملعالجة املهنية تعمل يف مجال اإلعاقة لدى املنظامت 

)hery. اإلنسانية واإلمنائية الدولية. أما آين هريي

)anne@yahoo.fr فهي مندوبة منظمة اإلعاقة 

 الدولية يف باريس

)http://www.handicap-international.fr/(.

1  للمزيد من املعلومات أكرث حول املجموعة العنقودية للصحة راجع الرابط 
التايل/http://www.who.int/hac/global_health_cluster/en باالنجليزية 

أو الرابط التايل بالفرنسية )املعلومات غري متوافرة يف العربية أو اإلسبانية( 
http://www.who.int/hac/global_health_cluster/guide/fr/index.

html[

















املجموعة العنقودية الفرعية 
لإلعاقة يف غزة

كان  والتنسيق،  باملعلومات  التشارك  إىل  باإلضافة 

للمجموعة العنقودية الفرعية الفرصة لضم اإلعاقة 

عىل املسار العام يف الجوانب األخرى من جوانب 

قيادة  عملية  خالل  ومن  اإلنسانية.  االستجابة 

املجموعة العنقودية الفرعية يف االجتامعيات عىل 

مل  العنقودية،  املجموعات  قيادات  مستوى جميع 

باستمرار  اإلعاقة  مسألة  إثارة  عىل  األمر  يقترص 

االستجابة  صندوق  تطبيق  أصبح  بل  فحسب 

اإلنسانية لألرايض الفلسطينية املحتلة يضم قطاعاً 

خاصاً يحتم عىل املتقدمني للحصول عىل املساعدة 

يدمجون  التي سوف  الطريقة  تحديد  منه  املادية 

النوع  إىل  بإلضافة  اإلعاقة  قضية  خاللها  من 

االجتامعي.

وعالوة عىل ذلك، خالل االجتامعات التشاورية يف 

املجموعة  أعطيت  املوحدة،  املناشدة  لعملية  غزة 

الفرعية لإلعاقة لإلعاقة مجالها الخاص  العنقودية 

ملناقشة احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة التي ال 

تتعلق فحسب بقضايا الصحة بل بالتعليم واملأوى 

والصحة النفسية والعقلية.

العنقودية  املجموعة  قيادة  كانت  لقد 

تقديم  يف  أيضاً  لإلعاقة مشرتكة  الفرعية 

املساعدة الفنية لربنامجي األمم املتحدة 

شمل  لضامن  العاملي  والغذاء  اإلمنششايئ 

تقييامت  يف  اإلعششاقششة  ذوي  األشششخششاص 

بعد  ما  مرحلة  يف  االحتياجات  وبحوث 

تصميم  يف  املساعدة  وبتقديم  النزاع، 

واملسوحات،  الرتكيز  ملجموعات  األسئلة 

قضايا  حول  الباحثني  تحسيس  ويضامن 

العنقودية  ملجموعة  أصبحت  اإلعاقة، 

جودة  ضامن  يف  كبري  أثر  ذات  الفرعية 

البيانات املجموعة.

املجموعة  عششن  ممثلون  شششارك  كششام 

تطوير  يف  لإلعاقة  الفرعية  العنقودية 

من  بالعديد  الخاصة  الطوارئ  خطط 

املجموعات العنقودية وقد سلط الضوء 

عىل وضع األشخاص ذوي اإلعاقة يف عدد 

املتعلقة  املحتملة  السيناريوهات  من 

بحاالت الطوارئ اإلنسانية. وباإلضافة إىل 

ذلك، عملت قيادة املجموعة العنقودية 

عمل  مجموعة  مع  لإلعاقة  الفرعية 

تطوير  للحامية يف  العنقودية  املجموعة 

الحامئية  االحتياجات  تعالج  عمل  خطة 

لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة مبن 

فيهم ذوي اإلعاقة. 

جميلة الحباش عمرها 15 عاماً فقدت رجليها أثناء رضبة صاروخية رشقي غزة. تتلقى التدريب 
عىل ارتداء الرجلني الصناعيتني يف مركز األطراف الصناعية وشلل األطفال يف غزة.
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يف  يف رسيالنكا  املحتدم  النزاع  من  األخري  الشهر  خالل 

عام 2009، ورد أن أكرث من 230 ألف شخص اضطروا 

هؤالء  وانضم  القتال.  بسبب  ديارهم  من  الفرار  إىل 

قد  كانوا  آخرين  نازح  ألف   65 إىل  الجدد  النازحون 

فروا من قبل من منطقة النزاع الشاملية بني نهاية عام 

2008 ومنتصف أبريل/نيسان 2009. وفاضت املخيامت 

املؤقتة بهذا التدفق الهائل من النازحني الجدد. 

حالة  أي  يف  كام  النزوح،  حاالت  من  النوع  هذا  ويف 

اإلعاقة وأرسهم نفس  إنسانية، يتطلب األشخاص ذوي 

آخر  شخص  أي  يتطلبها  التي  األساسية  االحتياجات 

الوصول  وصعوبة  األنظار  عن  غيابهم  بسبب  ولكنهم، 

إليهم وتهميشهم، غالباً ما يدخلون يف طي النسيان وال 

يكونون جزءاً من االستجابة العامة. وباإلضافة إىل ذلك، 

فإن املعاقني قد تكون لديهم احتياجات خاصة أخرى. 

 ،)CBM( للمكفوفني  املسيحية  البعثة  توصلت  وقد 

وهي منظمة غري حكومية دولية تدعم الرشكاء طوييل 

األمد الذين يعملون مع األشخاص ذوي اإلعاقة يف شامل 

رسيالنكا، إىل أن املعاقني الذين تعرضوا للنزوح كانوا يف 

حاجة ماسة إىل املساعدة. لذلك أطلقت البعثة رشاكة 

)ليدز(  التنمية  لخدمات  اإلنجييل  النكا  تحالف  مع 

قامت  محلية  حكومية  غري  منظمة  وهي   ،)LEADS(

لألشخاص  الرعاية  توفري  املتمثلة يف  رسالتها  متاشياً مع 

وجه  عىل  األرس  هذه  بششإدراج  لإلهامل  تعرضاً  األكرث 

التحديد يف استجابتها لحاالت الطوارئ. 

وكانت منظمة ‘ليدز’1، بفضل عالقتها الطويلة األمد مع 

حكومة رسيالنكا، يف وضع يسمح لها بتقديم املساعدة 

الكبرية من  األعداد  املخيامت، مبا يف ذلك  للنازحني يف 

اإلعاقة.  من  أفرادها  أحد  يعاين  التي  النازحة  األرس 

أدرجت  قد  ‘ليدز‘  منظمة  تكن  مل  الحني،  ذلك  وحتى 

أما  أعاملها.  من  أي  يف  التحديد  وجه  عىل  املعاقني 

منذ  تعمل  فهي  للمكفوفني  املسيحية  البعثة  منظمة 

أكرث من 100 عام يف مجال اإلعاقة، حيث تقدم للرشكاء 

واستطاعت  املايل.2  أو  الفني  أو  االسرتاتيجي  الدعم 

الوكالتان معاً إثراء املوقف مبزيج مناسب من املهارات 

واملعرفة والقدرة. 

املسيحية  البعثة  و  ليدز  بني  املشرتك  املرشوع  وكان 

اإلنسانية  االحتياجات  توفري  إىل  يهدف  للمكفوفني 

ومرافق  إيششواء  مراكز  وأرسهششم:  للمعاقني  األساسية 

مناسبة يف حاالت الطوارئ، ووحدات للرصف الصحي، 

وقاعة  الجامعي،  للطبخ  ومرافق  الطعام،  ووجبات 

مشرتكة. وقد تولت منظمة ليدز إدارة املرشوع بأكمله 

الواقع، وذلك باالستعانة مبوظفيها املحليني.  عىل أرض 

قدمت  فقد  للمكفوفني  املسيحية  البعثة  منظمة  أما 

وتقديم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  إدماج  عىل  تدريباً 

الدعم الفني واالسرتاتيجي وكذلك الدعم املايل. 

نحو اإلدماج 

تعتمد  ما  عادة  الطوارئ  لحاالت  االستجابات  إن 

يستند  حيث  املعايري،  من  األدىن  الحد  اتباع  عىل 

مثل  عامة  توجيهية  مبادئ  إىل  اإليواء  مراكز  تصميم 

وعىل   )Sphere( “سفري”  ملرشوع  التوجيهية  املبادئ 

معظم  فإن  الحظ،  لسوء  ولكن  املحلية.  السياقات 

يف  تأخذ  وال  شاملة  ليست  التوجيهية  املبادئ  هذه 

فقد  اإلعاقة.  ذوي  األشخاص  احتياجات  االعتبار 

مراكز  إنشاء  يف  كربى  عقبات  ليدز  منظمة  واجهت 

مجموعة  ألن  وذلششك  إليها  الوصول  يسهل  توطني 

مراكز  لبناء  الدنيا  األبعاد  حددت  قد  كانت  اإليواء 

هذه  لكن   - بها  االلتزام  املنظمة  من  وطلبت  اإليواء 

املتعلقة  العوامل  االعتبار  يف  تأخذ  مل  املواصفات 

تريد  كانت  ليدز  منظمة  أن  ومبا  الوصول.  بسهولة 

تجاوز  إىل  احتاجت  فقد  املعاقني  إليواء  أماكن  بناء 

األماكن.  تلك  مبساحة  املتعلقة  الدنيا  املعايري 

تجاوز  ضد  كحجة  ُقدم  الذي  الرئييس  السبب  وكان 

يف  والتامثل  املساواة  عىل  الحفاظ  هو  الدنيا  املعايري 

أماكن اإليواء التي يتم توفريها، وتفادي عدم التطابق 

بأماكن  ومقارنة  نزاعات.  نشوب  إىل  يؤدي  قد  الذي 

مؤقتة  أنها  عىل  تصنيفها  يتم  التي  القامئة  اإليششواء 

و”طارئة”، فإن هذه التصاميم املقرتحة كان ُينظر إليها 

االتفاق  تم  أنه  بيد  دائم.  شبه  طابع  ذات  أنها  عىل 

يشكل  لن  اإليجايب  االنحياز  بعض  أن  عىل  النهاية  يف 

خطراً عىل املساواة ألن املعاقني يحتاجون إىل نوع من 

يف  الصعوبات  مواجهة  عىل  ملساعدتهم  “التعويض” 

الظروف املعيشية. وبالنظر إىل وجود قبول عام لطريقة 

املعاملة التفضيلية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف رسيالنكا، 

بني  التآلف  عىل  كبرياً  خطراً  يشكل  مل  األمر  هذا  فإن 

بذلتها منظمة  التي  املنارصة  الناس. ومن خالل جهود 

ليدز للتأثري عىل الحكومة املحلية، حصلت املنظمة يف 

نهاية املطاف عىل إذن لبناء مساكن إيواء مالمئة، عىل 

الرغم من أنها اضطرت إىل تقديم بعض التنازالت فيام 
يخص مساحة مساكن اإليواء.3

وكان السعي إىل استمرار الخضوع للمساءلة أمام آلية 

كبرية،  تأخريات  يف  سبباً  البناء  يف  البدء  قبل  التنسيق 

يف  لوكالة  التنظيمية  املصداقية  عىل  خطراً  شكل  مام 

العالقات  وتوترت  والسلطات.  الداعمني  الرشكاء  نظر 

بعض اليشء بني املوظفني املحليني وأعضاء املجموعة. 

انتقادات  بسبب  كمنظمة  ليدز  صورة  تأثرت  كام 

ووجدت  التنسيق.  يف  راغبة  غري  بأنها  إليها  ُوجهت 

والحفاظ  الحكومة  رغبات  بني  عالقة  نفسها  منظمة 

عىل التنسيق داخل املجموعة. 

ينم  رمبا  ليدز  منظمة  أمام  العراقيل  هذه  وجود  إن 

بني  التنفيذ  يف  وتوافق  كاف  وعي  وجود  عدم  عن 

الجهات اإلنسانية حول وجود األشخاص ذوي اإلعاقة 

يف  موجودون  املعاقني  لكن  واحتياجاتهم.  وحقوقهم 

تلقى  الحارض  الوقت  ويف  املستهدفة  الفئات  جميع 

الجهات  غالبية  من  التجاهل  وحقوقهم  احتياجاتهم 

الفاعلة اإلنسانية التي تحتاج إىل التوعية والتدريب يف 

هذا املجال. لذلك ينبغي أن تتضمن املعايري واملبادئ 

الكوارث  مخاطر  من  بالحد  املتعلقة  التوجيهية 

والوطني  الدويل  الصعيدين  عىل  اإلنساين  والعمل 

بعض املعايري الخاصة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

للمكفوفني جهود  البعثة املسيحية  – وتواصل منظمة 

معايري  جعل  أجل  من  الدويل  املستوى  عىل  املنارصة 

اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  كافياً  اهتامماً  تويل  “اسفري” 

مستعينة يف ذلك بخربات رشكائها يف تنفيذ استجابات 

هذه  ويف  رسيالنكا.  يف  كام  الطوارئ  لحاالت  شاملة 

توطني  إعادة  عىل  حالياً  ليدز  منظمة  تعمل  األثناء، 

وسيتم  عيشهم.  سبل  واستعادة  النازحة  األرس  هذه 

تم  التي  اإليواء  مراكز  استخدام  العاجل  القريب  يف 

التأهيل.  إلعادة  كمواقع  مؤخراً  إنشاؤها 

 )valerie.scherrer@cbm.org( فالريي شرير

هي منسقة الطوارئ لدى منظمة البعثة املسيحية 

 )http://www.cbm.org( )CBM( للمكفوفني

وروشان منديس )roshan@leads.lk( هو املدير 

التنفيذي ملنظمة ليدز )LEADS( الرشيكة ملنظمة 

للمكفوفني املسيحية   البعثة 

.)http://www.leads.lk( CBM

http://www.leads.lk .1
http://www.cbm.org/ .2

تم تقليص مساحتها من 17 قدم x 12 قدم إىل 13 قدم x 12 قدم   .3
لكنها ال تزال تحتفظ بسمة سهولة الوصول؛ أما مساكن اإليواء املؤقتة 

العادية فقد بلغت مساحتها حوايل 10 أقدام x 13 قدم. 

يف  املعاقني  للنازحني  الفعالة  املساعدة  تقديم  التفاوض يف  ومهارات  الرشاكات  أهمية  تأكدت  لقد 
رسيالنكا. 

التفاوض بشأن إدماج املعاقني يف رسيالنكا 
فالريي شرير وروشان منديس 
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غرب  شامل  يف  اندلعت  التي  العنف  أعامل  أعقاب  يف 

عام  منازلهم يف  مليوين شخص من  نحو  وفرار  باكستان 

 )Sightsavers( العمى  مكافحة  منظمة  أجرت   ،2009

)يف  داخلياً  للنازحني  جالوزاي  مخيم  يف  رسيعاً  تقيياًم 

املقيِّمون  وحدد  الغربية(.  الشاملية  الحدود  مقاطعة 

يعانون من  منهم  كان 49 %  معاقاً،  وجود 188 شخصاً 

صعوبات يف الحركة و24 % يعانون من فقدان البرص أو 

ضعفه و9 % يعانون من ضعف السمع والنطق و18 % 

يعانون من إعاقة ذهنية أو إعاقات متعددة. 

البرشية  املوارد  تنمية  جمعية  رشيكتها،  مع  بالتعاون 

الخارجية  املعونة  لجنة  من  مايل  وبدعم   ،)HRDS(

العمى  مكافحة  منظمة  أطلقت  مان،  جزيرة  لحكومة 

ذوي  لألشخاص  االجتامعي  اإلدمششاج  لتحسني  مرشوعاً 

اإلعاقة من خالل تعزيز وصولهم إىل مرافق املياه والرصف 

لهم. وأشارت  املناسبة  الصحية  الظروف  الصحي وتوفري 

التقييامت األولية لالحتياجات إىل: أ( نقص الوعي بقضايا 

اإلعاقة املختلفة وإمكانيات العيش املستقل، ب( صعوبة 

الصحي، و ج( تردي  املياه والرصف  الوصول إىل مرافق 

ظروف النظافة والظروف الصحية. 

ويف حني أن مرافق الرصف الصحي يف مخيامت النازحني 

يف  تأخذ  ال  أنها  إال  عام  بوجه  الناس  احتياجات  تلبي 

االعتبار صعوبة وصول بعض الفئات الضعيفة إليها، وال 

يف  القادرين  غري  واملسنني  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  سيام 

الرصف  مرافق  من  أي  إىل  الوصول  عىل  الحايل  الوقت 

املياه والحاممات ونقاط مياه الرشب  الصحي. فدورات 

األشخاص،  لهؤالء  مستمراً  تحدياً  تشكل  املوجودة حالياً 

وال يكون أمامهم خيار سوى استخدام وسائل بديلة غري 

صحية وغري كرمية يف منازلهم. 

حبيسة املنزل 

سكينة بيبي هي امرأة يف الستينات من عمرها فقدت 

برصها منذ والدتها. وهي غري متزوجة وتعيش مع أخوتها 

الهتامم  سعيدة  وهي  وبناتهم.  وأبنائهم  وزوجاتهم 

الوقت  يف  لكنها  احتياجاتها  بتلبية  العائلة  أفراد  جميع 

نفسه تعترب نفسها عبئاً عليهم، وتشعر كام لو أنها تعيش 

يف كهف يف املخيم، دون أي استقاللية. إنها ال تستطيع 

الذهاب إىل أي مكان مبفردها – سواء إىل الخيام األخرى 

أو الشوارع أو نقاط املياه أو دورات املياه. فكل يشء غري 

مألوف بالنسبة لها – ما يشكل عقبة كربى أمام قدرتها 

عىل الحركة – وهي مل تتكيف بعد مع هذه التغيريات. 

السكني إال مرة  بالخروج من مربعها  ومل تغامر سكينة 

للقاء  عائلتها  برفقة  ذلك  وكان  األخري  العام  يف  واحدة 

يف  أو  الخيمة  يف  كله  وقتها  تقيض  فهي  األقارب.  بعض 

مربعها السكني املكون من عرش خيام. وتعتمد سكينة 

عىل زوجة أخيها الكربى يف قضاء احتياجاتها اليومية من 

بتشييد  سكينة  عائلة  أفراد  قام  وقد  الصحية.  النظافة 

من  والحامية  الغطاء  لتوفري  جدار طيني حول خيامهم 

الربد واألمطار ولتأمني بعض الخصوصية - لكن الكرامة 

أمر تفتقر إليه سكينة التي ليس لديها إمكانية الحصول 

عىل النظافة الصحية الجيدة. 

التباع  مستعداً  املحيل  املجتمع  يكن  مل  البداية،  يف 

يف  التغوط  عىل  اعتادوا  ألنهم  نظيفة  صحية  مامرسات 

العراء. وقامت جمعية تنمية املوارد البرشية يف بادئ األمر 

نة وُمهّواة  )‘VIP’( ثم  بإدخال دورات املياه أرضية ُمحسَّ

أدخلت دورات املياه ومرافق غسيل مخصصة لألشخاص 

ذوي اإلعاقة، وزادت من سهولة الوصول إىل نقاط املياه. 

وتم بناء دورات املياه هذه املخصصة بالقرب من األماكن 

التي يعيش فيها املكفوفون أو املعاقون، وال ُيسمح لغري 

املعاقني باستخدامها حيث يحصل كل معاق عىل مفتاح 

بألوان  الباب  ومقبض  الباب  طالء  تم  وقد  للمرحاض. 

بألوان  املياه  وصنابري  نقاط  ُطليت  كام  التباين،  شديدة 

الجزيئ،  بالعمى  للمصابني  وضوحاً  أكرث  لجعلها  زاهية 

ويعزز  الصحي  السلوك  يسهل حسن  أن  الصحي ميكن  والرصف  املياه  لتوفري  شامل  نهج  اتباع  إن 
االعتامد عىل النفس ويحد من انتشار العديد من األمراض التي ميكن الوقاية منها. 

اإلدماج االجتامعي: دراسة حالة من الباكستان  
ُمنزّه غيالين ومحمد بالل شودري ونياز الله خان 

سكينة ببي مع ابن أخيها
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وتم تغيري ارتفاع نقاط املياه لتسهيل وصول مستخدمي 

الكرايس املتحركة إليها. 

وقد تعلمت سكينة وغريها من النازحني املعاقني واملسنني 

لهم.  املخصصة  الجديدة  املياه  دورات  استخدام  كيفية 

املياه  دورات  أحد  من  بالقرب  سكينة  خيمة  وتقع 

مبفردها،  إليه  الذهاب  اآلن  تستطيع  وهي  الجديدة، 

عىل  أيضاً  حصلوا  أنهم  كام  األبيض.  بعكازها  مستعينة 

يف  سهولة  البرص  ضعاف  يجد  الصحية  للنظافة  أدوات 

محتوياتها  ألوان  بني  الشديد  للتباين  نظراً  استخدامها 

املختلفة. وقد تم أيضاً تشجيع أهايل املخيم عىل حضور 

جلسات للتوعية بقضايا اإلعاقة وحقوق األشخاص ذوي 

منظمة مكافحة  قامت  ذلك،  إىل  وباإلضافة  اإلعاقة. 

العمى بإجراء فحص عني لسكان املخيم، وتوفري نظارات 

منظمة  استفادت  وقد  إليها.  يحتاج  ملن  طبية 

املوارد  تنمية  جمعية  ورشيكتها  العمى  مكافحة 

منظور  بتبني  التدخالت  هذه  كل  من  البرشية 

أوسع للتنمية املجتمعية الشاملة يف سياق تيسري 

الوصول إىل مرافق املياه والرصف الصحي. 

 ُمنازه جيالين 

)munazza@sightsavers.org.pk( ومحمد 

 )bilal@sightsavers.org.pk( بالل شودري

 )niaz@sightsavers.org.pk( ونياز الله خان

يعملون لدى املكتب القطري ملنظمة مكافحة 

 العمى يف باكستان 

    .)http://www.sightsavers.org(

كل  يقدم  أن  واحد  لشخص  ميكن  ال  أنه  افرتاض  وعىل 

يشء لآلخرين إال بتطبيق قواعد موحدة داخلية فأنا عىل 

العليا  املفوضية  فيه  مبا  املتحدة  األمم  نظام  بأن  قناعة 

لشؤون الالجئني لن يتمكن من تقديم الخدمات الفعالة 

املبادئ  طبقت  ما  إذا  إال  اإلعاقة  ذوي  من  للنازحني 

الخاصة بذلك عىل الكوادر العاملة فيها وعىل بيئة العمل 

الداخلية بشكل عام. وببساطة فإن املسألة الرئيسية هنا 

هي أن منارس يف بيئة العمل الداخلية ما ندعو إليه يف 

الخارج.

املمثلني  األفراد  من  فريقاً  لتضمن  مجموعتنا  تأسست 

ملختلف التخصصات من جميع مفاصل املنظمة. وعندما 

العمل  مكان  سياسة  تطوير  عملية  املجموعة  بدأت 

والتوظيف التي تقدم “الثقة رغم اإلعاقة”، ظهرت ثالث 

نقاط أساسية:

الالجئني  لشؤون  العليا  املفوضية  تعالج  كيف 

مسرية  خالل  اإلعاقة  أصابتهم  ممن  الزمالء  احتياجات 

عملهم؟

بها  يحظى  التي  و”الثقة”  “الرتحيب”  درجششة  ما 

عند  اإلعاقة  ناحية  من  املفوضية(  )أي  العمل  صاحب 

توظيف واستبقاء الكوادر العاملة من ذوي اإلعاقة؟

ما درجة الوعي التي متتع بها موظفو املفوضية العليا 

لشؤون الالجئني وخاصة أولئك العاملني يف مستوى صنع 

.۱

.۲

.۳

اتفاقية  يف  عليها  املنصوص  والحقوق  باملبادئ  القرارات 

ورغبة  جاهزية  مدى  وما  اإلعاقة؟   ذوي  األشخاص 

املفوضية العليا لشؤون الالجئني يف االنتقال من النموذج 

املعاقني1 كمبدأ  لحقوق  االجتامعي  النموذج  إىل  الطبي 

راسخ من مبادئ االتفاقية؟ 

عليها سهاًل  اإلجابة  يكن  األسئلة سهلة ومل  تلك  تكن  مل 

أيضاً حتى بعد مرور ثالث سنوات عىل إنشاء املجموعة. 

ثم تبني لنا أن أي مبادرة من مبادرات السياسات يجب أن 

تعالج موضوعات بعضها معقد للغاية وموجودة يف نظام 

التحتية،  البنية  األمم املتحدة، وهذه املوضوعات تخص 

ونظام التأمني عىل مستوى األمم املتحدة والقيود األمنية، 

لشؤون  العليا  للمفوضية  التناوبية  العمل  وسياسة 

مكان  وسالمة  الطبية،  املرافق  إىل  والوصول  الالجئني، 

أن  اتفقنا عىل  ذلك  مع  لكننا  املالية.  واملوازنات  العمل 

العاملني  لحامية خصوصية  تتخذ فوراً  أن  التدابري ميكن 

من ذوي اإلعاقة وتصون كرامتهم. وقد يساعد يف ذلك 

التي قد تتيح لهم االستمرار  بعض السياسات االنتقالية 

يف العمل بفعالية وتنفيذ واجباتهم اليومية والتوافر عىل 

لذلك،  ووفقاً  أيضاً.   الوظيفية  مسالكهم  لتطوير  فرصة 

تحديداً  األكرث  الفردية  القضايا  بعض  عىل  العمل  بدأنا 

ال  الذي  امليداين  املكتب  من  وتراوحت  تنوعت  والتي 

يخصص املبلغ البسيط املطلوب من املوازنة املقدمة له 

يف إحراء التكيفات الفنية األساسية الالزمة لتمكني زمالئنا 

مناهضة  عىل  األساسية،  واجباتهم  من  بعضاً  أداء  من 

التحيز الذي ينتهجه مجري ما ضد تعيني زميل متخصص 

يتمتع بالكفاءة الكاملة بحجة اإلعاقة.

الطبي  الفحص  نظام  وتحدي  مواجهة  علينا  وكششان 

اإلقرار  لكسب  وذلك  املتحدة  األمم  منظامت  القائم يف 

أصيب  ممن  الوظيفية  الناحية  من  زمالئنا  أحد  بكفاءة 

بإعاقة مؤخراً وهو عىل رأس عمله، وسعينا للسامح به 

إىل  إحالته  من  بدالً  رغبته  عىل  بناء  عمله  إىل  بالعودة 

لنا  لزمالء  التعيني  قرارات  نرد  أن  حاولنا  كام  التقاعد. 

ممن أوكلت إليهم وظائف مل يتمكنوا من أدائها نتيجة 

عىل  التغلب  إىل  سعينا  كام  اإلعاقات.  ببعض  إصابتهم 

الذين  والزوار  املوظفني  بدخول  للسامح  األمنية  القيود 

العليا  املفوضية  مقر  إىل  املتحركة  الكرايس  يستخدمون 

لشؤون الالجئني وذلك من خالل مدخل بديل.

بالسياسات  قامئة  وضع  فريقنا  قرر  نفسه،  الوقت  ويف 

ذات الصلة التي رسمتها املفوضية العليا لشؤون الالجئني 

ذوي  من  العاملني  يفيد  مبا  استخدامها  ميكن  التي 

العمل(.  ترتيبات مرونة  املثال  )منها عىل سبيل  اإلعاقة 

املعايري واإلرشادات  وبعدها كان مبقدورنا تطوير بعض 

بالتشاور الداخيل وبالتشاور مع النظراء يف بقية وكاالت 

األمم املتحدة باإلضافة إىل الكيانات املتخصصة الوطنية 

ومنظامت املجتمع املدين.

العمل  منظمة  كانت  املتحدة،  األمم  أرسة  إطار  وضمن 

األمم  يف  الوحيدة  الوكالة  وكانت  تقدماً  األكرث  الدولية 

التوظيف  سياسات  بعض  بالفعل  أدخلت  التي  املتحدة 

استحدثت  قد  أيضاً  املنظمة  هذه  وكانت  وإرشاداتها. 

وحدة خاصة للعمل مع قضايا اإلعاقة عن طريق فريق 

من الخرباء. وهكذا بالتعاون معهم وباستخدام سياستهم 

أسست املفوضية العليا لشؤون الالجئني يف أيار/مايو 2007 مجموعة عمل داخلية لتطوير السياسات 
يف  العاملة  وللكوادر  املعنيني  األشخاص  منها  ليستفيد  اإلعاقة  ذوي  باألشخاص  الخاصة  الداخلية 

املفوضية أيضاً.

اإلعاقة والتنظيم الداخيل أواًل 
سافاك بايف

اع
تط

س
امل

ر 
قد

ها 
بري

تك
ل 

او
 ح

– 
ان

نو
 ع

ون
بد

ة: 
اني

الث
رة 

صو
ال

رص
الب

ي 
قذ

من
ة 

ظم
من

 



43�3 اإلعاقة والنزوح نرشة الهجرة القرسية 35

كمثال بدأنا بتطوير سياساتنا مع إدخال بعض التعديالت 

الالزمة ملوامئتها مع خصوصيات املفوضية العليا لشؤون 

الالجئني.

 واتفقنا عىل أن تطوير السياسات وتطبيقها يف هذا املجال 

املكاتب  من  ألي  ميكن  أنه  )رغم  تقدمياً  يكون  سوف 

الجديدة أن تحظى باملعلومات الكافية لتأسيس املعايري 

زيادة  عىل  أكدنا  الخصوص،  وبهذا  البدء(.  منذ  املالمئة 

للمامرسات  الرتويج  يف  التأييد  وكسب  الداخيل  الوعي 

يجب   بأنه  أيضاً  االقرتاح  وكان  فرصة،  أنها  عىل  الجيدة 

تقديم ما يجب من آراء خالل عملية التشاور مع الرشكاء 

الخارجيني.

التقدم نحو األمام

بعض  من  قيّشم  بدعم  النقاش  حلقات  بعض  نظمنا 

األفراد واملنظامت الخارجية البارزة. ويف إحدى مناسبات 

العاملي لألشخاص من ذوي اإلعاقة عام  باليوم  االحتفال 

2007، شارك غيل لوترش قصته برصاحة حول تعلم العيش 

مع اإلعاقة التي عاين منها جّراء انفجار انتحاري استهدف 

مبنى األمم املتحدة يف بغداد عام 2003.

وذكر كيف أنه استفاد من إصابته املؤسفة باإلعاقة عىل 

تحقيق فهم أفضل ملا قصده الالجئون عندما قالوا إنهم 

أماكن  عدة  إىل  زياراته  خالل  مجتمعاتهم  يف  محجوبني 

عن  طريفة  قصصاً  وأخربنا  الالجئني  توطني  أماكن  من 

عدم إتاحة الوصول إىل املكاتب املختصة باإلعاقة التابعة 

للمنظامت غري الحكومية يف مخيامت الالجئني.

وبعد أن عملنا بكثري من الصرب، متكنا بحلول كانون األول/

املوافقة عىل سياساتنا  الحصول عىل  ديسمرب 2008 من 

ُأكد  كام  املنظمة.  داخل  يف  رسمي  بشكل  صدرت  التي 

عىل رضورة أن يكون املديرون والعاملون عىل حد سواء 

أكرث وعياً بقضايا اإلعاقة وأن يساهموا يف بناء الثقة.

واستجابة للمخاوف من أن ال تكون السياسة فاعلة دون 

الحصول عىل املوارد، أعددنا خطة عمل للمتابعة ضمت 

الريادية مبشاركة عدة خرباء. ومن هذه  املشاريع  بعض 

املشاريع: خطة التدريب الداخيل، وخطة التدريب عىل 

واملسح  لإلعاقة،  الصديق  العمل  ومكان  اإلعاقة،  قضايا 

عن  )الدفاع  العاملني  تدريب  ووحدة  لإلعاقة،  املعياري 

كام  املتحدة(.  األمم  يف  العمل  مكان  يف  اإلعاقة  قضايا 

ركزت مجموعتنا عىل ثالث طرق لتطبيق السياسة دون 

مل  ونصف،  سنة  بعد  لكننا  املوارد.  من  الكثري  استخدام 

فيها  نطبق  التي  املرحلة  إىل  الوصول  من  بعد  نتمكن 

التي  الرئيسية  املبادئ  مع  يتفق  مبا  الخاصة  اإلجراءات 

اتفقنا عليها من قبل كجعل عملية التوظيف أكرث تشجيعاً 

التوظيف املؤهلني من ذوي اإلعاقة  للمتقدمني لطلبات 

أو تنفيذ بعض التعديالت الريادية عىل األبنية.

الخاصة  للوكاالت  العبارة  الدعم  ملجموعة  اجتامع  ويف 

التي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  بتطبيق 

 ،2009 عام  الالجئني  لشؤون  العليا  املفوضية  استضافته 

تقديم  الخرباء من  لتمكني  الالزمة  الرتتيبات  بوضع  قمنا 

العروض لنا حول الكيفية التي طبقت فيها عىل مستوى 

العمل،  مكان  يف  الوصول  مفهومات  الواقعي  العامل 

واملوامئة املعقولة، “والتصميم العام” ومبادئها.

تبنى خرباء التصميم مجموعة أدوات الطوارئ للمفوضية 

األزمات  كل  يف  استخدمت  التي  الالجئني  لشؤون  العليا 

التي تدخلنا بها يف العامل، وحاولت فتح األدوات وإقامتها 

لكنني وجدت أن ما من أداة فيها بدءاً بالخيمة وانتهاًء 

بعدة اإلسعافات األولية ميكن فتحها أو إقامتها من قبل 

شخص معاق وال من قبل إمرأة.

فكل يشء بدا وكأنه قد تم تصميمه لشاب قوي البنية، 

فكيف ميكن االفرتاض بأن األشخاص املصابني أو الضعفاء 

أو عامل اإلغاثة ممن ال يتمتعون بالقوة البدنية أن يصلوا 

اإلرباك  خضم  يف  خاصة  والخدمات  املنتجات  هذه  إىل 

الذي يصاحب حالة الطوارئ؟  فلو كانت هذه املنتجات 

لو  أو  العامة  التصميم  ملبادئ  وفقاً  مصممة  والخدمات 

التفكري بشمل األشخاص ذوي اإلعاقة  كانت مشرتاة مع 

لكانت أكرث وصوالً لهم دون أن يرتتب عىل ذلك أي تكلفة 

إضافية.

ومع ذلك، فقد قطعنا شوطاً طوياًل عرب السنني يف محاولة 

تكييف فضاء العمل يف املفوضية العليا لشؤون الالجئني 

ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  يف  الراسخة  املبادئ  مع 

اإلعاقة.

واملفوضية اآلن واحدة من الوكاالت القليلة التقدمية يف 

األمم املتحدة يف هذا املجال، ورمبا يعود السبب يف ذلك 

القضايا  لديهم اطالع نسبي عىل  العاملة  أن كوادرنا  إىل 

الخربات  خالل  من  اإلعاقة  بقضايا  الخاصة  الواقعية 

باملرونة  يتمتعون  يجعلهم  ما  حققوها  التي  امليدانية 

والسلوك العميل.  لكن ما زال أمامنا الكثري لعمله، فمع 

إقرارنا بالنية الطيبة والدعم املتوافرين يف الداخل، علينا إن 

أردنا تحقيق يشء ملموس عىل أرض الواقع يف هذا املجال 

أن نخصص بعض االهتامم الخاص واملوارد والكوادر لهذا 

أرسة  متؤسس  بأن  الوقت  حان  فلقد  تحديداً.  املوضوع 

األمم املتحدة من املستويات الدنيا إىل املستويات العليا 

هذه العملية، وذلك يتضمن متثيل األشخاص ذوي اإلعاقة 

بشكل تناسبي وإنشاء املامرسة الجيدة من جديد لتكون 

منوذجاً يحتذي به اآلخرون.

سافاك بايف )pavey@unhcr.org(  ضابط اتصال 

رئييس إقليمي يف املفوضية العليا لشؤون الالجئني، 

وزميل عاملي ملنتدى أصحاب العمل حول اإلعاقة: 

)http://www.efd.org.uk(

1. فهم اإلعاقة عىل أنها نتيجة التفاعل الحاصل بيت العنارص البيئة 
واألشخاص من ذوي القصور الوظيفي بدالً من اعتبار اإلعاقة عىل أنها مشكلة 

متأصلة يف الفرد نفسه.

يف االجتامع الرابع ملجموعة الدعم العابرة للهيئات )IASG(  حول اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ينضم أوين إيكاوغ، قائد برنامج “تصميم للجميع” يف مجلس 
التصميم الرنويجي، إىل سافاك بايف، مسؤول العالقات العامة يف املفوضية العليا لشؤون الالجئني، وراما غرياو، زميل البحث يف التصميم الشامل من الكلية امللكية للفنون يف 

اململكة املتحدة، يف تقييم مجموعة أدوات الطوارئ لدى املفوضية العليا لشؤون الالجئني وفقاً ملعايري التصميم املمكن لوصول ذوي اإلعاقة. ترشين ثاين/نوفمرب 2009.
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موارد ومصادر حول قضايا اإلعاقة والنزوح
 ميكنكم االطالع عىل ملخص ملوارد اإلعاقة والنزوح عىل موقع النزوح القرسي عىل اإلنرتنت التابع مركز دراسات الالجئني بالنقر الرابط:

 http://www.forcedmigration.org/browse/thematic/disability/
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“بالنموذج  واملششعششروف  لإلعاقة  الحايل  الفهم  يذهب 

يعاين  التي  للعوائق  الرئيسية  األسباب  أن  إىل  االجتامعي” 

املعاقني  األفراد  يف  تكمن  ال  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  منها 

أنفسهم وال بالقصور الوظيفي الذي يعاين منه ذو اإلعاقة، 

بل إن اإلعاقة تكمن يف التمييز املكرّس يف املرافق التي ال 

تؤّمن لذوي اإلعاقة الوصول للخدمات، ويف مواقف الناس 

واتجاهاتهم التي ال تراعي حقوق وقدرات وكرامة األشخاص 

ذوي اإلعاقة، ويف النظام الذي ال يراعي االنحرافات عن “عدم 

اإلعاقة” التي ُينظر إليها عىل أنها هي املعيار الرئييس.

الحكومية  غري  اإلعاقة  ومنظامت  اإلعاقة  ذوي  بذل  وقد 

لكسب  كبرية  جهوداً  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ومنظامت 

بظهور  الجهود  هذه  وتكللت  قضيتهم،  ومنارصة  التأييد 

لعام 2006.  ومع  اإلعاقة  األشخاص ذوي  اتفاقية حقوق 

ذلك، ما زال السواد األعظم من سياسات املفوضية العليا 

لشؤون الالجئني وأدواتها العملية التي سبق اعدادها ظهور 

أن  نجد  السبب،  ولهذا  تغيري.   دون  حالها  االتفاقية عىل 

معظم تلك األدوات إما أنها غري قادرة عىل مراعاة اإلعاقة 

أنها ما زالت تتبنى “النموذج الطبي” يف تعريف  أو  كلياً 

اإلعاقة الذي تقترص نظرته لإلعاقة عىل أنها قصور وظيفي 

ال أكرث وال أقل.

ويف الواقع، تقدم املفوضية العليا لشؤون الالجئني املنشور 

من  الالجئني  “مساعدة  عنوان:  تحت  دلياًل   1996 عام 

ذوي اإلعاقة: مقاربة مجتمعية” بعض اإلرشادات العملية 

النموذج  مع  اإلرشادات  تلك  وتتفق  امليدانية.   للكوادر 

برامج  تطبيق  حول  املشورة  وتقدم  لإلعاقة،  االجتامعي 

ألهمية  وتششروج  املجتمع  عىل  القامئة  التأهيل  إعششادة 

يضم  نفسه  الدليل  لكن  الوصول.    وإتاحة  املشاركة 

أقساماً أخرى ينصب اهتاممها لسوء الحظ عىل النموذج 

الطبي ويركز عىل املعالجة الفردية ويعطيها األولوية عىل 

التغيريات البنيوية االجتامعية.  ولذلك، كان ذلك الدليل 

الخربة  عىل  تركز  تكن  مل  ألنها  نظراً  االنتقادات  محط 

الحياتية لألشخاص ذوي اإلعاقات ومل تقدم الكم املطلوب 

من التوصيات املحددة.  وإضافة إىل ذلك، ال يدرك السواد 

الالجئني  العليا لشؤون  العاملني يف املفوضية  األعظم من 

بوجود هذا الدليل الذي مل يكن متاحاً أصاًل بطبعته الورقية 

إال قبل بضع سنوات يف جنيف.  والطريف يف األمر، أنه 

بعد ظهور االنتقادات عىل الدليل، رفعت املفوضية العليا 

لشؤون الالجئني النسخة االلكرتونية للدليل عىل موقعها 

عىل االنرتنت بنسق ال ميكن الوصول إليه وال ميكن قراءته 

من قبل ذوي اإلعاقة البرصية1.

أما دليل إعادة التوطني الذي نرشته املفوضية العليا لشؤون 

الالجئني عام 2004 فهو يضاهي اإلعاقة باإلصابة أو بالصدمة 

الشديدة ويقرتح إعادة التوطني كأداة حامئية تقدم لالجئ 

الذي “يحتاج إىل معاملة متخصصة غري متوافرة يف بالده 

األصلية”.  وباملقابل، يناقش دليل حامية النساء والفتيات 

املنشور عام 2008 قضية اإلعاقة بصورة شمولية ويستعرض 

املقاربات الحالية لإلعاقة.2   وأثناء كتابة هذا التقرير )أيار 

اللجنة  كانت  الجهود3،  من  الكثري  حشد  وبعد   )2010

التنفيذية للمفوضية العليا لشؤون الالجئني يف صدد إعداد 

مسّودة استنتاجات حول “تقديم الحامية والدعم لطالبي 

داخلياً  والنازحني  الجنسية،  ومعدومي  والالجئني،  اللجوء، 

من ذوي اإلعاقة الذين يشكلون مصدراً لالهتامم للمفوضية 

العليا لالجئني”  )وما زال هناك جدل حول العنوان(.

ما مربر االستنتاجات حول اإلعاقة؟

تشكل الخالصات التي تقدمها اللجنة التنفيذية للمفوضية 

العليا لالجئني تعبريات واسعة عن اإلجامع الخاص مببادئ 

ال  فهي  املرن”،  “القانون  منزلة  وتحتل  الدولية.   الحامية 

تشكل إلزاماً قانونياً بأي شكل كااللتزام الذي تفرضه اتفاقية 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، لكنها مع ذلك “تساعد يف 

تفسري النظام الحاميئ الدويل” 4.  ما ميكن لخالصات اللجنة 

التنفيذية أداء عدد من الوظائف منها:

بها  القبول  ميكن  التي  املبادئ  تعزيز  أو  إدخال 

مستقباًل عىل أنها جزء من األحكام امللزمة يف القانون 

العريف

إضافة ملحقات التفاقية الالجئني وبروتوكولها لردم 

الثغرات الحامئية

للدول  الالجئني  لقانون  التفسريي  اإلرشاد  تقديم 

والجهات القضائية

لشؤون  العليا  للمفوضية  العميل  اإلرشاد  تقديم 

الالجئني والعاملني يف املنظامت غري الحكومية

العمل كأداة للحشد واملنارصة

غري  من  الفاعلة  الجهات  لسلوك  املعايري  وضع 
الحكومات4

القيمة  الخالصتان 105 و107 مثالني مفيدين حول  تقدم 

يؤكدان  فهام  اإلعاقة.   حول  استنتاجات  لوجود  الكامنة 

عىل الحقوق املنصوص عليها يف اتفاقية القضاء عىل جميع 

أشكال العنف ضد املرأة )سيداو( واتفاقية حقوق الطفل 

عىل التوايل، كام يوسعا مبدأ مناهضة التمييز ليشتمل عىل 

ما وراء التعريف الضيق الذي قدمته اتفاقية الالجئني لعام 













املبادئ  من  عدداً   107 االستنتاجات  أضاف  وقد    .1951

املقبولة لحامية الطفل وأدخلها يف الخطاب العام لقانون 

الالجئني، وضمت هذه املبادئ عىل سبيل املثال “املصالح 

األفضل للطفل”.  أما االستنتاجات 105 فقد أدى إىل ظهور 

ومتكني  والفتيات  النساء  حامية  حول   2008 عام  دليل 

مركز بحوث الالجئني، الذي شارك مشاركة فاعلة يف إيجاد 

لحامية  والرصد  للمنارص  جهة  تأسيس  من  االستنتاجات، 

النساء واألطفال.   بل إن االستنتاجات 105  الالجئني من 

النساء  توطني  إعادة  أماكن  من   %10 استهداف  إىل  أدى 

املتعرضات للخطر.  

ويالحظ أن كالً من الخالصتني املذكورتني تعالج ثغرة قامئة 

العميل  اإلرشششاد  وتقدم  لالجئني  الحاميئ  العام  اإلطار  يف 

ما يجعلهام  الالجئني  العليا لشؤون  املفوضية  للعاملني يف 

أهم خالصتني من خالصات اللجنة التنفيذية للمفوضية.5 

وبذلك تتضح رضورة ومالءمة وجود خالصة حول األشخاص 

ذوي اإلعاقة مع األخذ بعني االعتبار ما ييل:

لذوي  امللباة  غري  لكن  الكبرية  الحامئية  الحاجات 

اإلعاقات من الجئني ونازحني عىل حد سواء

غياب االهتامم يف اإلعاقة واستخدام مناذج بالية من 

لشؤون  العليا  املفوضية  سياسات  يف  اإلعاقة  مناذج 

الالجئني وإرشاداتها وأدواتها

تحسيس  وعدم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  محجوبية 

بالشكل  الالجئني  لشؤون  العليا  املفوضية  موظفي 

وقدراتهم  وحقوقهم  احتياجاتهم  حول  املناسب 

وكرامتهم

يف  واملفوضية  الدول  بعض  متارسه  الذي  التمييز 

سياسات التوطني 

حيز  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  دخول 

النفاذ مؤخراً 

حيز  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  دخول 

النفاذ مؤخراً والحاجة إىل تفعيل وتطبيع مبادئها

 )brendan@palms.org.au( يعمل بريندون جويس

 مديراً مساعداً يف باملز أسرتاليا   

)http://www.palms.org.au(

 1.  راجع الرابط التايل: 
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/49997ae41f.pdf

http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/47cfae612.html  .2
3.  مثال عىل ورقة عمل حول الضغط معّدة لتقدميها للمفوضية العليا 

لالجئني/ مستشارو املنظامت غري الحكومية حزيران 2009
http://tinyurl.com/lobby09

http://www.unhcr.org/pages/49e6e6dd6.html 4.  راجع الرابط التايل
 http://www.unhcr.org/483d701f2.pdf :2008 5.  بريان ديشامب













ملاذا يجب دعم مقرتح استنتاجات اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا لشؤون الالجئني حول اإلعاقة؟

دفاعاً عن استنتاجات اللجنة 
بريندان جويس
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الحكومة  ممثيل  بني  لالجتامعات  نتاًجا   )1984( لالجئني  كارتهينا  إعالن  كان  لقد 

اندياس  دي  كارتهينا  يف  التقوا  والذين  الالتينية  أمريكا  دول  من  من عرش  واملختصني 

بكولومبيا للنظر يف موقف الالجئني يف أمريكا الوسطى. هذا اإلعالن قد أسس املفاهيم 

الرئيسة للقضية يف مجال حقوق اإلنسان وطرح مصطلح “االنتهاكات الجسيمة لحقوق 

كارتهينا،  إلعالن  العارشة  الذكرى  ويف  لالجئني.  األوسع  التعريف  يف  كعنرص  اإلنسان” 

الرؤى  املزيد من   )1994( النازحني  واألشخاص  الالجئني  إعالن سان جوزيه حول  قدم 

االبتكارية يف الحامية الخاصة بالنازحني داخلًيا، موضًحا أن نزوحهم كان باألساس نتيجة 

العاملية  األنظمة  بني  التقارب  صور  بوضوح  حدد  وبالتايل  اإلنسان  حقوق  النتهاكات 

لحامية األشخاص البرشيني وأكد عىل طبيعتها التكاملية.  

كارتهينا،  إلعالن  العرشين  بالذكرى  أشادت  والتي  املكسيك،  مؤمتر  عمل  خطة  وتقرر 

إجراءات دعم الحامية الدولية لالجئني يف أمريكا الالتينية. وكمضيف لالجتامع التحضريي 

يف الذكرى العرشين باملخروط الجنويب، ساهمت الربازيل يف التوطيد التاريخي ملبادئ 

املنظومة  اإلنسان ودعم  البرشي. إن حامية حقوق  للشخص  الدولية  الحامية  وقوانني 

الدميقراطية لهي أفضل املعايري التي ميكن إتباعها يف السعي وراء عن الحلول الدامئة ويف 

منع النزاعات وهجرات الالجئني واألزمات اإلنسانية الخطرية.

روح كارتهينا

مفاهيم  فقط  متزج  فلم  كارتهينا«،  »روح  لفهم  الجهود  الربازيلية  الدولة  بذلت  لقد 

اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 لكنها عام 1997 سنت قانوًنا يعرّف الالجئ كأي شخص 

حقوق  النتهاكات  نتيجة  أخرى  دولة  يف  املالذ  عن  للبحث  دولته  من  بالفرار  »ملزم 

اإلنسان الخطرية والعامة«.

إعالن  منذ  الربازييل  القانون  يف  تدريجًيا  كارتهينا  روح  ظهرت  العملية،  الناحية  ومن 

الدستور عام 1988. وقد عدّدت املادة األوىل من دستور الربازيل عنارصها األساسية مبا 

يف ذلك “كرامة الشخص البرشي” أما املادة الثالثة فتصف الهدف الرئيس للربازيل وهو 

“االرتقاء برفاه الجميع دون التمييز عىل أساس األصل والعرق والجنس واللون والسن 

وأي من صور التمييز األخرى.” إضافة إىل ذلك، فإن املادة الرابعة، التي تشري إىل األسس 

اإلنسان وحق  األخرى “نرش حقوق  املعايري  تذكر من بني  الدولية،  للعالقات  الحاكمة 

اللجوء  اإلنسانية ومنح  تقدم  أجل  الشعوب من  والتعاون بني  للشعوب  املصري  تقرير 

السيايس.”

ومن ناحية أخرى، يؤكد الدستور عىل أن »جميع األشخاص متساوون أمام القانون دون 

أي متييز من أي نوع وليتأكد الربازيليون واألجانب املقيمون يف البالد من عدم انتهاك 

إىل  االنتباه  يلفت  فإنه  والتملك...« كذلك  واملساواة واألمن  والحرية  الحياة  حقهم يف 

أن »الحقوق والضامنات املوضحة يف هذا الدستور ال تستثني تلك الناشئة عن النظام 

االتحادية  الربازيل  تكون جمهورية  التي  الدولية  املعاهدات  أو  يتبناها  التي  واملبادئ 

طرًفا فيها.«

موضوعات  بني  تربط  التي  العنارص  يشتمل  إذ  أهميته  كارتهينا  إلعالن 
اإلنسان وحقوق  اإلنساين وحقوق  القانون  الثالثة، وهي  الدولية  الحامية 

الالجئني، وذلك يف  القانون والتأويل والعمل.

الربازيل وروح كارتـَهينا  
لويس باولو تيليس فرييرا باريتو وريناتو زيربيني ريبريو لّياو

الجئون أعيد 
توطينهم يحرضون 

درساً يف دورة 
اللغة يف الربازيل
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تزال تصدق عىل أغلب معاهدات  الربازيل وال  املايض، صدقت  القرن  ومنذ تسعينات 

وتشارك   . الدولة  دستور  من  جزًءا  بالفعل  هذه  تشّكل  حتى  الدولية  اإلنسان  حقوق 

املتحدة  األمم  من  لكل  اإلنسان  حقوق  أنظمة  يف  رشط،  أو  قيد  دون  أيًضا،  الربازيل 

هذه  وقوانني  أسس  مبراعاة  الدولة  تلتزم  لذلك،  وكنتيجة  األمريكية.  الدول  ومنظمة 

الربازيل عام 1997 أي عقبة عند دمجها مبادئ كارتهينا يف  تقابل  األنظمة وبذلك، مل 

القانون الوطني.

إعادة التوطني

املتخذة  واإلجراءات  البرشي  للشخص  الدولية  الحامية  لقوانني  الكامل  التطبيق  ميثل 

لتعزيز هذه السياسة التي تتبعها الدولة مصدر قلق كبري للمجتمع الربازييل سواء كان 

ذلك عن طريق الحكومة أو حركة املجتمع املدين أو كليهام مًعا. وعىل سبيل املثال، تبارش 

واملفوضية  املدين  املجتمع  مع  الوثيق  بالتعاون  الالجئني  توطني  إعادة  برنامج  الربازيل 

االتفاق  الربازيل واملفوضية  املتحدة. وقد وّقعت  التابعة لألمم  الالجئني  العليا لشؤون 

الكيل إلعادة توطني الالجئني يف الربازيل عام 1999 ومع ذلك، مل يكن حتى عام 2002 

أن استقبلت الربازيل املجموعة األوىل من الالجئني املعاد توطينهم والتي تآلفت من 23 

أفغاين والذين استوطنوا ريو جراندي دو سول. لكن والفتقار الربازيل للخربة يف إعادة 

توطني الالجئني والفجوة بني الثقافة األفغانية والربازيلية وعدم معرفة املفوضية العليا 

التابعة لألمم املتحدة الكافية بسامت الربازيل االجتامعية والسياسية  لشؤون الالجئني 

واالقتصادية والثقافية، بقي من هؤالء األفغان الثالثة والعرشون يف الربازيل عىل املدى 

الطويل تسعة فقط.

التوطني  الربنامج من خالل تدريب متخصيّص إعادة  التحسينات عىل  أُجريت  من ثم، 

وتبادل الخربات العاملية يف هذا املجال مام نتج عنه أن صارت الربازيل اآلن رائدة يف 

كأفضل  الالجئني  لشؤون  الوطنية  اللجنة  ُعدت  وقد  الالجئني.  توطني  وإعادة  استقبال 

منفذي إجراءات استقبال الالجئني املعاد توطينهم حيث يجري مسؤويل اللجنة املقابالت 

مع املرشحني إلعادة التوطني يف الربازيل كأول دول اللجوء، عىل سبيل املثال. ويسعى 

الحقيقي  والثقايف  واالجتامعي  االقتصادي  الوضع  توضيح  إىل  الربازيليون  املسؤولون 

العادل  التمثيل  موفرين  وإمكانية  وضوًحا  األكرث  بالطريقة  مقابلتهم  تتم  ملن  للدولة 

إلمكانية الدمج واملساعدة يف تفادي خيبة األمل بني املستوطنني الحًقا.

أيًضا تقوم الربازيل بإعادة التوطني »الرسيع« رًدا عىل مطالب إعادة التوطني يف حاالت 

الطوارئ التي تتقدم بها املفوضية العليا لشؤون الالجئني التابعة لألمم املتحدة.

ويف نظرة عامة حول قضية اللجوء يف أمريكا الالتينية، توضح إحدى وثائق املفوضية عام 

2004 أن هناك ثالثة حاالت متوازية يف هذه املنطقة: 1( الدول املستمرة يف استقبال 

عدد قليل من طالبي اللجوء والالجئني كجزء من التدفقات املختلطة للهجرة اإلقليمية 

والقاّرية؛ 2( الدول التي تستقبل عدًدا كبريًا من طالبي اللجوء والالجئني من دول أمريكا 

الالتينية؛ و3( دول إعادة التوطني الناشئة، وتقع الربازيل ضمن ثالث هذه الفئات.

بذلك فإنه ليس من املستغرب أن تلعب الربازيل دورًا رائًدا فيام يتعلق بإعادة التوطني 

التوطني  إعادة   « إىل  يدعو  والذي  كارتهينا  إلعالن  العرشين  بالذكرى  االحتفال  أثناء 

التضامنية لالجئي دول أمريكا الالتينية« عن طريق دول املنطقة التي تتلقى تدفقات 

كبرية  من الالجئني كنتيجة للنزاعات واملآيس اإلنسانية يف أمريكا الالتينية. لقد صّدق 

املبادرة  لهذه  وكنتيجة  وهكذا،  املبادرة  هذه  عىل  املنطقة  يف  الدول  جميع  ممثيل 

اإلقليمية، شهدت الربازيل منو سكانها من األفراد املعاد توطينهم من 25 شخص  2003 

إىل 208 يف 2006 و397 يف 2009 والذين كان ثالثة أرباعهم كولومبيني. 

املجتمع  مع  اإلنساين  والتضامن  األخوة  روح  إظهار  عىل  جاهدة  لتعمل  الربازيل  إن 

الدويل من خالل املواقف متعددة الجوانب داخل إطار عمل املعايري التنظيمية الحالية 

والخاصة بالحامية الدولية.

لويس باولو تيليس فرييرا باريتو هو وزير العدل الربازييل وريناتو زيربيني ريبريو 

لّياو هو املنسق العام للجنة الوطنية لشؤون الالجئني. وميكن االتصال بكال الكاتبني 

conare@mj.gov.br :من خالل

نتائج  )قانون 9474( أحد  الالجئني يف عام 1997  إقرار مرشوع قانون بشأن  لقد كان 

التزام الربازيل بقانون الالجئني والحامية منذ منتصف الخمسينات. وإىل جانب توسيع 

الحامية لالجئني عن طريق شمل االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان بوصفها معيار 

لوضع اللجوء، فإن ذلك يخلق أيًضا إجراًءا إدارًيا لتحديد وضع اللجوء وينشئ القاعدة 

لحامية الالجئني ودمجهم يف الربازيل.

الالجئني  لشؤون  العليا  واملفوضية  الربازيلية  الحكومة  بها  فتقوم  الثالثة  املهمة  هذه 

التابعة لألمم املتحدة واملجتمع املدين عىل حد سواء. ويعد تضمني الجهات االجتامعية 

الفاعلة وليس الحكومة جانًبا ايجابًيا لحامية ودمج الالجئني يف الربازيل مام يوفر التزًما 

شمولًيا أكرب لقضية الالجئني. لكن تكون الحكومة هي أكرث الفاعلني صلة بحامية الالجئني؛ 

إذ تصّوت اللجنة الوطنية لشؤون الالجئني واملسؤولة عن تحديد وضع اللجوء باألغلبية 

الضئيلة وتتآلف من ستة من ممثيل الحكومة وممثل واحد فقط للمجتمع املدين.

 ومن ناحية أخرى، برزت ريادة املجتمع املدين يف دعم دمج الالجئني يف الربازيل مع 

توفريه أكرث من 60 باملائة من امليزانية الكلية لدمج الالجئني يف البالد وذلك من خالل 

العمل املبارش أو الرشاكة، مام يلقي بالضوء عىل حقيقة اهتامم الحكومة باألهلية بدالً 

من الدمج وذلك يف السنوات العرش األوىل من حامية الالجئني الجديدة يف البالد. إال أن 

هذا االتجاه قد بدأ يف التغيري منذ الذكرى العارشة لقانون 1997. 

لقد بدأت الحكومة الربازيلية منذ عام 2007 بتكريس االهتامم بكل من حامية الالجئني 

)من خالل الحفاظ عىل اإلجراءات الخاصة بتحديد وضع اللجوء والتي تدعم املعايري 

الحكومة  وتبحث  لالجئني.  العامة  السياسات  إنشاء  إىل  واتجهت  ودمجهم،  الدولية( 

تدرس خلق  الربازيل وهي  يف  الحالية  العامة  السياسات  يف  الالجئني  إدراج  الفيدرالية 

السياسات العامة لالجئني حيث ال يسهل ذلك. 

وامتد الحرص عىل حقوق الالجئني االقتصادية واالجتامعية اآلن إىل مستوى الحكومة 

املحلية حيث تكون هناك مبادرات جديدة لتحسني حامية الالجئني من خالل الدمج.

لجان الدولة لشؤون الالجئني

إحدى هذه املبادرات هي إنشاء لجان الدولة لشؤون الالجئني يف واليتي ساو باولو وريو 

دي جانريو إذ أن بهاتني الواليتني مركزان هام األكرث صلة بحامية الالجئني يف البالد بالنظر 

إىل أن رشييّك املفوضية املنفذين للدمج املحيل موجودان يف هاتني املدينتني ويساعدان 

أكرث من 90% من الالجئني يف الربازيل1.

فرص  وزادت  الالجئني  حامية  من  األخرية  الربازيل  مبادرات  عززّت  لقد 
دمجهم يف املجتمع.

تعزيز دمج الالجئني: املبادرات الجديدة يف الربازيل  
ليليانا اليرا جوبيلوت 
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إىل جانب الالجئني الذين تعرتف بهم الحكومة الربازيلية والبالغ عددهم أكرث من 

3800 الجئ، فإن هناك عدداً آخر من الالجئني يفدون إىل الربازيل عىل منت سفن 

الشحن ويتسللون إليها بشكل غري رسمي. “بعد أن تعرَضت قريتي للهجوم، لذت 

بالفرار إىل الغابة ومنها رست إىل امليناء حيث وجدت سفينة … مل تكن لدي فكرة 

عن مكاين حتى وجدت نفيس هنا يف الربازيل”.

ويف الفرتة بني عامي 1998 و2005، كان األفارقة يشكلون ما يقرب من نصف عدد 

اللجوء،  طلب  رفض  حالة  ويف  الربازيل.  يف  الالجئ  صفة  منحهم  رفض  تم  الذين 

يحق لالجئ يف غضون 15 يوماً تقديم طلب استئناف إىل وزارة العدل. ويف الفرتة 

بني عام 1998 ونهاية عام 2006 بلغ عدد طلبات االستئناف 1040 طلب، مل ينجح 

ال  االستئناف  بطلبات  املتقدمني  من  العديد  أن  الحكومة  وتزعم   .10 سوى  منها 

انعدام  اقتصاديون. ويف ظل  مهاجرون  وإمنا هم  الالجئني  قانون  تحت  يندرجون 

الفرص للحصول عىل صفة الالجئ يف بلدان أخرى، يختار هؤالء األشخاص البقاء يف 

الربازيل بصفة غري رشعية.

ويف منتصف عام 2009، قدمت الحكومة الربازيلية فرصة للعفو عن األجانب “غري 

النظاميني” الذين جاءوا إىل البالد قبل فرباير/شباط من نفس العام، حيث منحتهم 

مهلة أقصاها 180 يوماً لتقديم طلبات العفو. وعىل الرغم من أن الكثري من هؤالء 

أن  إال  الالجئ،  صفة  منحهم  رفض  بسبب  رشعية  غري  بصفة  يقيمون  األشخاص 

للحكومة حيث  أنفسهم  يرتددون يف كشف  يجعلهم  وثائق رسمية  إىل  افتقارهم 

يخشون التعرض للطرد مبا أن الرشطة االتحادية هي التي متلك سلطة منح العفو.

وتشكل الرسوم عقبة أمام الحصول عىل العفو: حيث تبلغ 64 رياالً برازيلياً )32 

دوالراً أمريكياً(. ومبا أن الكثري من األشخاص الذين قد يكونون مؤهلني للحصول 

أو يعملون بصفة غري مرشوعة فليس مبقدورهم  البطالة  يعانون من  العفو  عىل 

تسديد مثل هذه الرسوم. لكن تجدر اإلشارة إىل أن محامي الدفاع العام يف اتخاذ 

إجراءات إللغائها.

وتحاول بعض منظامت الالجئني األفارقة وحركة السود يف الربازيل جمع معلومات 

عن الالجئني األفارقة وتقدميها للحكومة. ويرى بعض الالجئني األفارقة هذا العفو 

مبثابة فرصة العرتاف الدولة الربازيلية بهم – أي طريق نحو مستقبل أكرث إرشاقاً.

أليكس أندريه فارجيم )ale_csp@yahoo.com.br( هو عامل اجتامع وباحث 

مستقل.

العفو عن الالجئني الرسيني يف الربازيل  
أليكس أندريه فارجيم

وقد تم إنشاء أوىل هذه اللجان الخاصة بشؤون الالجئني يف ساو باولو يف إبريل 2008 

وترأسها وزير العدل والدفاع عن املواطنة. وتجمع هذه ممثلني عن العديد من الوزارات 

والعاملة  االجتامعية  والتنمية  واملساعدة  واإلسكان  والتخطيط  كاالقتصاد  األخرى 

ومن  العام  واألمن  والثقافة  املؤسساتية  والعالقات  والصحة  والتعليم  العمل  وعالقات 

املفوضية العليا لشؤون الالجئني التابعة لألمم املتحدة ورشكاء املفوضية املحليني القامئني 

عىل التنفيذ ومحامّي الدولة للدفاع. ويف نهاية عام 2009، أنشأت ريو دي جانريو لجنة 

الدولة الخاصة بها مع ذات التمثيل الواسع2. 

وحتى اآلن، لعبت لجنة الدولة يف ساو باولو دورًا يف ثالثة حاالت: يف قضية األمن العام 

باملستشفى  املتعلقة  الصحة  الريف وقضية  توطينهم يف  املعاد  الالجئني  التي تضمنت 

برنامجها  يف  للجوء  وطالب  102 الجئ  تضمني  طريق  وعن  توطينهم  املعاد  والالجئني 

لعمل الدولة. الواضح من إجراءات اللجنة حتى اآلن، أي اشتامل مجموعات الالجئني 

الفردية جزئًيا فهي  الحاالت  إدارة  اللجنة ال ترغب يف  أن  الالجئني ككل،  وليس سكان 

تحتاج إىل إتباع السياسات العامة التي ستفيد جميع الالجئني يف الدولة. ومن املهم أن 

تبدأ اللجنة يف العمل يف بعض الحاالت الخاصة التي يتعني عليها االهتامم بها لكن من 

الرضوري أن تكون قضايا السياسة العامة األوسع محل االهتامم األسايس يف اإلجراءات 

املستقبلية. 

أما عىل املستوى املحيل، فقد تم تأسيس لجنة يف مدينة ساو باولو والتي تضمنت أعضاء 

املدين  اإلنسان واملجتمع  الخاصة بشؤون  املحلية  اللجنة  تنسيق  البلدية وفق  دار  من 

ملناقشة السياسات العامة لالجئني واملهاجرين هناك. وهذا هو أحد األمثلة الهامة لعمل 

الحكومة املحلية عىل حامية الالجئني.

يف  بهم  الخاصة  العامة  والسياسات  الالجئني  بدمج  الخاصة  املبادرات  هذه  أن  ويبدو 

يف  الربازيل  بدأت  األخرية،  السنوات  يف  أنه  أولها:  عوامل،  ثالثة  يف  متجذرة  الربازيل 

االهتامم بالتنمية والحقوق االقتصادية واالجتامعية لسكانها األصليني، والبادي أن هذا 

االهتامم قد امتد لالجئني أيًضا.

العليا  املفوضية  العامل، بارشت  الالجئني حول  للسكان  املتنامية  الحرضنة  ثانًيا: يف ضوء 

األماكن  يف  الالجئني  حقوق  تأمني  نحو  العمل  املتحدة  لألمم  التابعة  الالجئني  لشؤون 

وحامية  الشامل  الدمج  من  للمزيد  الحاجة  عىل  الضوء  تلقي  بذلك  وهي  الحرضية 

الالجئني يف األماكن الحرضية كام يف الربازيل.

وأخريًا، كان االهتامم بدمج الالجئني أحد أهم محاور خطة عمل مؤمتر املكسيك وفق 

مبادرة مدن التضامن3. والهدف الرئيس لهذه املبادرة لهو زيادة الوصول إىل الخدمات 

عىل  تحقيقه  يتم  وجميعها  واإلسكان  والعاملة  والتعليم  الصحة  مجاالت  يف  األساسية 

الوجه األكمل من خالل السياسات العامة.

حد  يف  غاية  تكون  يجب  ال  الالجئني  لشؤون  الدولة  لجان  أن  توضيح  الهام  من  لكن 

ذاتها بل ينبغي أن تعمل كمحفز إليجاد السياسات العامة للمساعدة يف ضامن الحامية 

وحقوقهم  والسياسية  املدنية  حقوقهم  من  كل  وضامن  الربازيل  يف  لالجئني  الكاملة 

االقتصادية واالجتامعية.

عملت ليليانا اليرا جوبييوت )lljubilut@gmail.com( محامية ومستشارة وباحثة 

مع الالجئني يف الربازيل عىل مدى 11 عام.

1 للمفوضية العليا لشؤون الالجئني التابعة لألمم املتحدة أيًضا رشكاء منفذين إلعادة التوطني والحامية
2 للمزيد من املعلومات فيام يتعلق بالتمثيل يف لجنة ريو دي جانريو، انظر القانون 42182، ديسمرب 2009

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3453.pdf 3
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يف أكتوبر/ترشين األول 2009 كان هناك 4131 الجئ من 72 جنسية يعيشون يف الربازيل. 

هذا  نصف  وجاء  مخَطط”،  غري  “بشكل  جاءوا  قد  هؤالء  بني  من  الجئ   3822 وكان 

العدد تقريباً من خالل شبكاتهم االجتامعية، وأعيد توطني 418 منهم من خالل الربنامج 

الربازييل الذي تنسقه اللجنة الوطنية لشؤون الالجئني )CONARE( بدعم من مفوضية 

األمم املتحدة لشؤون الالجئني. ويشكل الالجئون األنغوليون أكرب مجموعة منفردة من 

الالجئني )1688( فيام ميثل الالجئون الكولومبيون ثاين أكرب مجموعة )598(. 

إعادة التوطني 

مجال  يف  ناشئة  دولة  الربازيل  تعترب  الالجئني،  توطني  إلعادة  النشطة  برامجها  ظل  يف 

إعادة التوطني. وكان أول برامجها هو “برنامج التضامن إلعادة التوطني” الذي ُأنشئ يف 

عام 1999 باالتفاق مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني لتوطني الالجئني الذين 

كانوا ال يزالون يتعرضون لالضطهاد أو يواجهون خطر االضطهاد أو مل يستطيعوا التكيف 

الذي  التوطني”  إلعادة  اإلقليمي  “الربنامج  هو  الثاين  والربنامج  األول.  اللجوء  بلد  مع 

اقرتحته الحكومة الربازيلية يف عام 2004 من أجل حامية لالجئني الفارين من االضطهاد 

والرصاعات يف أمريكا الالتينية وكذلك ملساعدة البلدان التي تستقبل أعداداً كبرية من 

الكولومبيني مثل كوستاريكا واإلكوادور. 

والواقع أن الربازيل ال تحدد حصصاً سنوية لالجئني املعاد توطينهم، وال حتى عىل أساس 

الجنسية. لذا أعطت اللجنة الوطنية لشؤون الالجئني األولوية لفئتني ضعيفتني هام: فئة 

الالجئني الذين يفتقرون إىل حامية قانونية أو مادية وفئة النساء املعرضات للخطر. ويف 

عام 2005، أنشأ الربنامج الربازييل إلعادة التوطني إجراًء طارئاً مبتكراً لالجئني املعرضني 

لخطر فوري ميكن من خالله دراسة طلبات هؤالء الالجئني خالل 72 ساعة ويف حال 

منحهم حق اللجوء ميكن إعادة توطينهم يف الربازيل خالل سبعة أيام. 

اللجوء وصياغة  اللجنة الوطنية لشؤون الالجئني أيضاً مسؤولية تحليل طلبات  وتتوىل 

السياسات العامة لالجئني املقيمني يف البالد. وتعقد اللجنة اجتامعات للوكاالت الحكومية 

تستطيع  التي  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  ومفوضية  املدين  املجتمع  ومنظامت 

إىل  اللجنة  تقديرات  وتشري  التصويت.  يف  الحق  دون  ولكن  االجتامعات  املساهمة يف 

العاملية.  املعدالت  تقارب  نسبة  املائة، وهي  يف   30 تبلغ  بالالجئني  االعرتاف  نسبة  أن 

وقد شتملت القرارات الخاصة باألهلية عىل االضطهاد الجنساين وأولت اهتامماً خاصاً 

باألطفال وغريهم من الفئات الضعيفة املعرضة للخطر. 

االندماج املحيل 

لقد أجرى مرشوع بحثي1 مقابالت مع بعض األرس الالجئة التي جاءت إىل البالد “بشكل 

غري مخَطط” وعاشوا يف وريو دي جانريو وساو باولو خالل عام 2007. وقد أىت معظم 

هؤالء الالجئني إىل البالد عرب الشبكات االجتامعية، حيث كان 25.1 يف املائة منهم لديهم 

أقارب و23.3 يف املائة لديهم أصدقاء يعيشون يف الربازيل. ومن حيث االندماج يف سوق 

العمل، كان 56.4 يف املائة يعملون، وإن كان أكرث من نصفهم يعملون يف وظائف مهنية 

غري رسمية. ومل يستفد سوى 2.8 يف املائة من برنامج املساعدة الحكومية )بولسا فاميليا( 

وكان 11 يف املائة يتلقون دعاًم مالياً من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني. 

وليك تنجح عملية اندماجهم، يحتاج الالجئون إىل العمل واملهارات اللغوية والحصول 

عىل الخدمات العامة، فضاًل عن حقوق وواجبات املواطنة واملشاركة السياسية والعالقات 

االجتامعية مع مجتمعهم املحيل. وتتوىل منظامت املجتمع املدين بصفة أساسية تنفيذ 

األنشطة الرامية إىل تسهيل االندماج املحيل، عىل الرغم من أن مفوضية األمم املتحدة 

كاريتاس  منظمة  تقدم  إذ  تنفيذها.  يف  أيضاً  تشاركان  والحكومة  الالجئني  لشؤون 

أركويديوسيسانا يف ساو باولو وريو دي جانريو املساعدة لطالبي اللجوء الذين وصلوا 

حديثاً إىل البالد وكذلك لالجئني الذين يعيشون يف الربازيل منذ فرتة طويلة. وقد يتلقى 

طالبو اللجوء دعاًم مالياً من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ملدة تصل إىل ستة 

أشهر. كام أن املؤسسات الدينية متدهم باملساعدة القانونية والعملية، وذلك من خالل 

العمل مع الرشكاء )ومنهم القطاع الخاص( لتوفري الدعم القانوين خالل عملية تحديد 

الغذائية  والرعاية  العمل،  والتدريب عىل  الربتغالية،  اللغة  والدروس يف  الالجئ،  صفة 

والعناية باألسنان. فالربازيل لديها أكرب شبكة لدعم الالجئني يف أمريكا الالتينية، حيث 

يشارك فيها قرابة 100 منظمة محلية. 

ويستفيد الالجئون بشكل عام من الخدمات االجتامعية - كالتعليم والرعاية الصحية 

- التي تقدمها الحكومة الربازيلية عىل مستوى االتحاد والواليات والبلديات. ومع ذلك، 

فقد أتم إنشاء عدد من الخدمات الخاصة لتلبية االحتياجات املحددة لالجئني: تنفيذ 

الالجئني،  لشؤون  الوطنية  اللجنة  مالياً  تدعمه  العقلية  الصحة  لرعاية  خاص  برنامج 

وتوفري سكن حكومي لالجئني املقيمني يف ساو باولو، وتقديم منح دراسية من جامعة 

ميناس غريايس االتحادية وجامعة هويز دي فورا االتحادية. 

ويف عام 2007، بدأت الحكومة االتحادية تساهم فيام تقدمه مفوضية األمم املتحدة 

لشؤون الالجئني من دعم مايل لالجئني املقيمني يف الربازيل، حيث خصصت ما يقرب 

من 350 ألف دوالر أمرييك للجنة الوطنية لشؤون الالجئني، والتي حولت هذه األموال 

إىل منظمة كاريتاس. وتتوىل منظمة كاريتاس ورشكاؤها ليس فقط إمداد الالجئني املعاد 

توطينهم بالدعم املايل وإمنا أيضاً باملساعدة الالزمة للعثور عىل عمل وسكن. ولكن حتى 

بعد عرش سنوات من إنشاء برامج إعادة التوطني ال تزال هناك تحديات، وخاصة فيام 

يتعلق بتحقيق االكتفاء الذايت لالجئني. 

التحديات 

إن أبرز العقبات التي تواجه االندماج االجتامعي واالقتصادي لالجئني يف الربازيل هي 

نقص فرص العمل والسكن، وكذلك التمييز. فقد أظهرت أبحاثنا عدم رضا الالجئني عن 

ظروف عملهم وأجورهم. كام أنهم يجدون صعوبة يف الحصول عىل الخدمات العامة 

األساسية، وال سيام الرعاية الصحية والسكن. وأخرياً َفُهم يشعرون بالتمييز ضدهم من 

جانب السكان املحليني. فاملجتمع الربازييل ال يعرف عىل وجه التحديد ما هو الالجئ، 

ما يتصور أنه “هارب” من العدالة، مام يزيد من صعوبة اندماجه يف املجتمع  وكثرياً 

ويف سوق العمل. 

ولتسهيل عملية االندماج االجتامعي، ولتلبية االحتياجات الخاصة لالجئني، هناك حاجة 

إىل املزيد من املوارد املالية لدعم تنفيذ سياسات محددة لالجئني. ولعل إنشاء مؤسسات 

جديدة، مثل لجنة ساو باولو لشؤون الالجئني ولجنة وريو دي جانريو لشؤون الالجئني 

ولجنة ساو باولو البلدية لشؤون املهاجرين والالجئني، يعطينا بعض األمل. إذ تتضمن 

جميع هذه املؤسسات مشاركة املجتمع املدين وتهدف إىل صياغة وتنفيذ سياسات عامة 

لالجئني وغريهم من املهاجرين الذين يعيشون يف الربازيل. 

مع ذلك، فإن القرار برتجمة سياسات محددة لالجئني إىل واقع ملموس يشكل قضية 

برامج  يف  الالجئني  فإدراج  املحيل.  املجتمع  مع  نزاعات  الحتامل حدوث  نظراً  خالفية 

املساعدة الحكومية )مثل بولسا فاميليا( وكذلك تنفيذ سياسات محددة لصالحهم قد 

وثقافية  واجتامعية  وسياسية  اقتصادية  عملية  هو  املحيل  االندماج 
معقدة. 

االندماج املحيل لالجئني يف الربازيل  
جوليا برتينو موريرا وروزانا بنينغر 
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برامج  إنشاء  الرضوري  لذلك من  املحليني.  السكان  عدائية من جانب  يثري ردود فعل 

تعود بالنفع عىل الالجئني واملجتمع املضيف عىل حد السواء. 

تثقيفية  برامح  إنشاء  إىل  حاجة  هناك  الالجئني،  تجاه  التمييزية  السلوكيات  وملكافحة 

وإعالمية لرفع الوعي حول وضع الالجئني يف الربازيل. ومن األمثلة الجيدة لهذا النوع 

الالجئني  املتحدة لشؤون  التي نظمتها مفوضية األمم  الصحية  الحملة  الربامج هو  من 

Ação Comunitária no Brasil والتي  املحلية  الحكومية  املنظمة غري  بالرشاكة مع 

جرت فعالياتها يف كومبليكسو دا ماري وهو أحد األحياء الفقرية يف وريو دي جانريو، 

بتمثيلها مجموعة من  قام  التوعية من خالل أعامل درامية منها مرسحية  حيث متت 

الجهود أهمية حاسمة  النوع من  الربازييل. ويشكل هذا  األنغوليني والشباب  الالجئني 

ألنه يعزز العالقات االجتامعية لالجئني مع السكان املحليني، وهي أحد العنارص األساسية 

لنجاح االندماج املحيل. 

جوليا برتينو موريرا )juliabertinobr@yahoo.com.br( هي طالبة دكتوراه يف 

جامعة كامبيناس ومساِعدة أبحاث يف مرشوع “الظروف املعيشية للسكان الالجئني يف 

الربازيل”، وكذلك زميلة زائرة يف مركز دراسات الالجئني يف عام 2010. وروزانا بانينغر 

)baeninger@nepo.unicamp.br( هي مدرسة يف قسم الدميوغرافيا بجامعة 

كامبيناس ومنسقة مرشوع “الظروف املعيشية للسكان الالجئني يف الربازيل”. 

)NEPO/ الظروف املعيشية للسكان الالجئني يف الربازيل”، ملركز الدراسات السكانية بجامعة كامبيناس“  1
)UNICAMP بالرشاكة مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ومنظمة كاريتاس يف ساو باولو وريو دي جانريو، 

وبدعم مايل من السكرتري الخاص لحقوق اإلنسان يف الحكومة االتحادية الربازيلية. 

لويس إيدواردو غارسون الجئ كولومبي أعيد توطينه ومعه منتجاته اليدوية التي يشارك بها يف املعرض الوطني السنوية للمزارعني الصغار يف برازيليا، الربازيل، 2007.
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تتحمل  الذين  املستفيدين  من  العديد  هناك  إن 

»تؤثر«  أن  ميكن  ولألسف،  ما.  منظمة  مسؤوليتهم 

اإلدارية  والهيئات  الناس  وعامة  املانحني  نحو  املساءلة 

بسهولة  اإلقليمية(  املكاتب  )يف حالة  العامة  والقيادات 

ٌتبذل  مل  ما  املترضرين  السكان  تجاه  املساءلة  عىل 

الجهود النشطة للنهوض بها. وعىل الرغم من أن لجميع 

العمليات جوانب تركز عىل متطلبات للمساءلة، مادية 

كانت أو قانونية، فإنه ال يوجد أي التزام من هذا القبيل 

للمساءلة تجاه األشخاص املترضرين من الكوارث حيث 

تقترص األخرية عىل معايري ميكن أن تلتزم املنظامت بها 

أنها  إال  اإلنسانية1(  املساءلة  رشاكة  معيار  )مثل  طوًعا 

تفتقر إىل توفر اية عقوبات منصوص عليها ميكن اللجوؤ 

لها يف حال قررت هذه املنظامت عدم االلتزام بها.

قامت اللجنة التوجيهية لالستجابة اإلنسانية2 باستعراض 

األشخاص  نحو  »املساءلة  بش  الخاصة  النظراء  آلراء 

لتحقيق  والهادف   2009 عام  الكوارث«  من  املترضرين 

األهداف الثالثة التالية:

نحو  املساءلة  تجاه  املواقف  واختالف  مدى  فهم 

األشخاص املترضرين من الكوارث

امليض  بهدف  والتحديات  املامرسات  أفضل  تبادل 

قدًما يف اعتامد ودمج واستخدام التوجهات املختلفة 

للمساءلة وتأثرياتها ذات الصلة والتطبيق العميل

ودمج  األولويات  بإعطاء  الخاصة  القرارات  مناقشة 
تنوع مواقف املساءلة3

إدارة املساءلة

من  مجموعة  املذكور  النظراء  آراء  استعراض  عن  ونتج 

املنظامت  عىل  ويتوجب  والتوصيات.  االستنتاجات 

املعنية أن توضح وبشكل ملموس عىل تقديرها ألهمية 

أوالً،  القوية  بالقيادة  االلتزام  عرب  بواقعية  املساءلة 

وثانًيا تقدير ومكافأة االتجاهات املسؤولة وكالهام عىل 

مستوى الربنامج ومع فرادى املوظفني. وتكون املساءلة 

هي األقوى عندما تجد قيم فرادى املوظفني أصدائها من 

خالل املنظمة املعنية نفسها.

توفري  عىل  الوكاالت4  إحدى  تعمل  املثال  سبيل  فعىل 

املساءلة  بقضايا  املنتظم  اإللزامي  اإلضششايف  التدريب 

واسع  نطاق  وعىل  الكبري  بالتقدير  التدريب  ويحظى 

احرتام  عىل  املوظفني  وتشجيع  لتذكري  طريقة  بوصفه 







إحدى  تششدرس  حني  يف  األساسية،  التنظيمية  املبادئ 

ملوظفيها  السلوك  قواعد  عنارص  األخششرى  الششوكششاالت 

والذي  السنوي  املوظفني  أداء  استعراض  يف  ومبادئها 

)الضحايا واملوظفني واالتصاالت  يشمل: احرتام اآلخرين 

واالجتامعية  الثقافية  للبيئات  والحساسية  الخارجية( 

والدينية واحرتام معايري السلوك املحلية. 

 وتعرتف العديد من املؤسسات بإمكانية استخدام عملية 

تقييم العاملني بصورة أكرث إسرتاتيجية ملراقبة األداء وفقاً 

للقيم وكذلك األهداف، وميكن أن توفر تقييامت األداء 

تجاه  باملساءلة  ترتقي  التي  املعايري  عىل  تشتمل  التي 

الجامعات املترضرة الحافز القوي للموظفني، وكان لدى 

من  كجزء  الالجئني  لجان  مالحظات  املنظامت  إحدى 

مراجعة أداء املوظفني العاملني يف املخيامت.  

الكوارث  من  املترضرين  السكان  تجاه  املساءلة  إن   

العمل وليس بقامئة “أنشطة املساءلة”؛  تتعلق مبواقف 

مام  نهايئ  وضع  مجرد  كونها  عن  تزيد  عملية  فهي 

يستلزم ثقافة املساءلة، مام يعني أن هناك بعض املوارد 

العاملني  مهارات  وتطوير  املوظفني  وقت  يتطلبها  التي 

والعمليات الخاصة مثل التعامل مع الشكاوى. وتحتاج 

املنظامت للتخطيط من أجل هذه التكاليف وتخصيص 

عمليات  معامل  تتضح  أن  لذلك حتى ميكن  وفًقا  املوارد 

املساءلة من خالل دورة املرشوع. 

للمساءلة أبعاد مؤسسية وفردية، وال تكون توجهات نظم 

املساءلة كافيًة؛ فهي تجعل األمر بعيد كل البعد بالنسبة 

ألي منظمة يك تكون أكرث مسؤولية. ويكون أفضل تعامل 

مع املسؤولية عن طريق إدراجها وإدماجها يف اإلجراءات 

الحالية واألدوات تصري جزًءا من كيفية عمل املنظمة يف 

جميع جوانبها وليس فقط يف الربمجة. 

 تكون املساءلة تجاه األشخاص املترضرين ممكنة عندما 

تكون املنظمة مسؤولة عن موظفيها وأعضائها. واملحتمل 

تتغاىض عن إساءة  التي  املنظامتية  الثقافات  أن تقوض 

استعامل السلطة من قبل اإلدارة أو التي تفشل يف تقديم 

الوسائل املوثوقة لتصدير الشكاوى إىل جانب تعويضها 

جهود تعزيز املساءلة نحو املجتمعات املترضرة.

تغيري طبيعة العالقة مع الجامعات املعنية

قيام  تستلزم  فهي  كمرشوع  املساءلة  متابعة  ميكن 

املنظامت بعملها بصورة مختلفة ال مجرد قيامها بأعامل 

تغري  عملية  مبتابعة  تتعلق  حيث  مختلفة  خطوات  أو 

طبيعة العالقة مع الجامعات املترضرة. عىل سبيل املثال، 

تقلل املالحظات وآليات الشكاوي من تفاوت السلطة بني 

املنظمة كموفر للخدمات والفرد كمتلق لهذه الخدمات. 

باالعتبار  األخذ  مع  تصميمها  إىل  اآلليات  هذه  وتحتاج 

املتأثرة  الجامعات  توفرها  التي  واآلراء  املعلومات  كافة 

الالزمة  االستباقية  والجهود  السياق  مع  تتناسب  حتى 

لجمع املفاهيم حول جميع جامعات السكان الفرعية. 

غري  الشكاوى  آليات  النظراء  آراء  استعراض  رصَد  لقد 

الرسمية الفّعالة يف أثيوبيا وهايتي. لكن عىل الرغم من 

املنظامت  أن  إال  الشكاوى  تقديم  فرصة  وفائدة  قيمة 

بدون  الشكاوي  هذه  ودراسششة  بتقييم  قامت  املعنية 

للدراسة  خضت  تقييامت  أو  معايري  أية  عىل  االعتامد 

واالختبار ، أولها: أن كل قطاعات املجتمع تعرف أن لديها 

العمليات  جميع  أن  وثانيها:  للتشيك  والوسائل  الحق 

الرضورية ستبدأ حاملا يتم استقبال الشكوى.

أو  “الشكاوى”  صناديق  املنظامت  تستخدم  ما  وكثريًا 

“املقرتحات” إال أن بعض األفراد ال يضمنون تلك اآللية 

ويخشون ثأر املنظمة من خالل تخفيض الدعم إذا كانوا 

“سيشكون كثريًا” أو من خالل الشخص املعني إذا علم 

بأمر الشكوى.

وعىل الرغم من أنها قد تكون وسيلة جديرة بالثناء لدعم 

الشكاوي حول املوظفني أو الخدمات فإنه يلزم استخدام 

الصناديق كعنرص من عنارص منظومة املالحظات األوسع. 

وتكون الجهود االستباقية رضورية من أجل الوصول إىل 

كتابة  يستطيعون  ال  الذين  السكان  من  رشيحة  أكرب 

الشكوى أو ال ميلكون ما يدفعونه لشخص ما يك يكتبها 

ليست  أو  إرسالها  يستطيعون  وال  يتنقلون  من  أو  لهم 

لديهم الثقة يف الشكوى عىل اإلطالق.

املترضرين،  األشخاص  “مشاركة”  تتحقق  ما  ونششادرًا 

متيل  إذ  كامٍل؛  نحٍو  عىل  املساءلة  عنارص  من  كعنرص 

من  كطريقة  واستخدامها  التقييامت  عىل  االقتصار  إىل 

من  الكثري  تبذل  يتم  ال  كام  املعلومات.  استخراج  طرق 

ومن  باملالحظات.  املترضرين  السكان  لتزويد  الجهود 

املالحظات  إجراءات  يحدد  الذي  االتجاهني  ذو  الحوار 

تضمني  يتم  أن  يستلزم  وهو  املجدية،  املشاركات  تظهر 

األشخاص املترضرين يف صنع القرارات الهامة مبا يف ذلك 

التحقق من النجاحات التشغيلية ومعرفة األخطاء.

آراء  استعراض  من  املستنتجة  الششدروس  أقششرب  أحد 

األشخاص  تجاه  املساءلة  عزل  ميكن  ال  أنه  هي  النظراء 

نحو  املنظمة  مساءلة  عن  الكوارث  من  املترضرين 

مام  لخدمتها،  تسعى  التي  األخرى  السكانية  الجامعات 

يبدو أن إدارة االختالفات بني توقيت و نوعية االستجابة تشكل أصعب مظاهر املساءلة نحو السكان 
املترضرين من الكوارث

املساءلة ومسؤولية املترضرين من الكوارث
اللجنة التوجيهية لالستجابة اإلنسانية
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التنمية  عرب  واملامرسات  والتعلم  التفكري  توحيد  يتطلب 

ومجاالت االستجابة للكوارث. وتحتاج املساءلة، من حيث 

كونها عملية، إىل اإلدراج يف جميع مراحل الربمجة خاصة 

خالل  مسؤواًل  تكون  وليك  الطوارئ.  لحاالت  التأهب 

الالزمة  األسس  وضع  يجب  الطوارئ،  لحاالت  االستجابة 

الرغم  فعىل  سلًفا،  املوظفني  ومهارات  والتفاهم  للحوار 

التأهب  تخطيط  بأهمية  الوكاالت  إحدى  اعرتاف  من 

لحاالت الطوارئ من أجل املساءلة خالل االستجابة، قد 

يشعر املوظفون بأن القيود الزمنية خالل فرتة “اإلنقاذ” 

الفوري ستحول دون تنفيذ مبادئ املساءلة كاملًة.

قد تستصعب املنظامت الشفافية عىل الرغم من رؤيتها 

وجوب  النظراء  آراء  استعراض  ويشري  للمساءلة،  كبعد 

مينع  وجيٌه  سبٌب  هناك  يكن  مل  ما  املعلومات  اقتسام 

املنظامت  بني  الثقة  زيادة  إىل  بذلك مام سيؤدي  القيام 

والجامعات املترضرة.  

 متثل العالقة بني الرشاكة والعضوية تحديات خاصة أمام 

من  املترضرين  األشخاص  نحو  املساءلة  وضامن  تعزيز 

الكوارث، وهناك توتر متأصل بني العمل يف عالقة قامئة 

عىل الثقة واالحرتام املتبادل من ناحية وبني العمل عىل 

ضامن أن ينتج عن هذه العالقة استجابة جيدة الجودة 

يتم  ما  وغالًبا  املساءلة(.  هي  )وهذه  أخرى  ناحية  من 

متنافسة، لكن  والثقة كاهتاممات  السيطرة  التعامل مع 

السيطرة  عىل  تقوم  أن  للثقة  ميكن  أنه  األمثلة  توضح 

املشرتكة.

تكون  ال  إذ  للرشكاء،  املساءلة  تخويل  ميكن  ال  أنه  غري   

الفصل  دون  عمليًة  مساءلًة  املبارشة”  غري  “املساءلة 

الواضح واملتفق عليه بني األدوار واملسؤوليات التي تتم 

يف  تضمينهم  إىل  الرشكاء  ويحتاج  بعد.  فيام  مراقبتها 

عمليات املساءلة واعتبارهم مسؤولني عن إجراءاتهم إىل 

جانب وثوقهم الكايف يف عالقة الرشاكة من أجل تقاسم 

االهتاممات املتخذة من املجتمعات.  

بغرض  القدرة”  تنمية  “مبادرة  أطلقت  الوكاالت  إحدى 

تعزيز قدرات األفراد يف برامجهم وأنشطتهم ومنظمتهم 

الخطوات  أوىل  وكانت  الخارجية.  وعالقاتها  الداخلية 

املتخذة هي تقييم الذات مبا يف ذلك تدارس أ( الشفافية 

ب(  الكوارث  من  املترضرة  املجتمعات  مع  العالقة  يف 

يف  وممثليهم  الكوارث  من  املترضرين  السكان  مشاركة 

قرارات الربنامج ويف إعطاء موافقتهم الواعية وج( تقييم 

املجتمع  ممثيل  العملية  معايري  وتحدد  واألداء.  الربامج 

يف  تضمينهم  يتم  ليك  أساسيني  مستفيدين  بوصفهم 

العملية.

املجتمع  ممثيل  دعوة  متت  باليمن،  الحاالت  إحدى  يف 

الجتامٍع بارٍز الستعراض الربنامج حيث أعطوا املالحظات 

الربنامج  قوة وضعف  نقاط  برأيهم يشكل  كان  ما  حول 

ويف  املستقبل.  يف  يتغري  وأن  يجب  أنه  اعتقدوا  وما 

كولومبيا، بادرت إحدى الوكاالت بزيارات ملراقبة املتابعة 

كل ستة أشهر بعد إكامل التدخالت يف حاالت الطوارئ. 

وتستخدم هذه الزيارات لتقييم مالمئة املساعدة املقدمة 

الحالية.  الربامج  تحسني  وبذلك  املترضرين  السكان  مع 

وهناك وكالة أخرى تتوىل التقييم يف ثالثة مراحل: األوىل: 

سؤال املجتمعات عن تحديد الجوانب الجيدة والسيئة يف 

الربنامج وتويل فريق الوكالة التقييم الذايت للعمل وأخريًا، 

املتفق  العامة  النظرة  تحليل  يف  املرحلتني  هاتني  دمج 

عليها. 

التفاهم

عملية  خالل  الهامة  الداللية  العقبات  من  اثنني  ظهرت 

بسهولة  ميكن  ال  أنه  أولها:  النظراء،  آراء  استعراض 

تختلط  أنها  أو  االنجليزية  من  كلمة«املساءلة«  ترجمة 

الدينية  حتى  أو  التجارية  أو  القانونية  باملصطلحات 

وثانيها، وهي األكرث شيوًعا، هو االهتامم بكرثة استخدام 

الفهم  أو  الفهم  سوء  يحجب  قد  مام  »املساءلة«  كلمة 

الخاطئ بني املوظفني.   

 وبصفٍة أعٍم، ال يتم فهم املصطلح “املساءلة” جيًدا بني 

الربامج  املشاركة خاصة عىل مستوى  املنظامت  موظفي 

يعوق  أن  نفسه  للمصطلح  الغالب  يف  وميكن  القطرية. 

يخص  كحديث  الفعلية  املسؤولية  لتنعزل  األفراد  فهم 

أن  تحتاج  التي  املسؤولية  من  بداًل  السياسة  مستوى 

والعميل  اإلضايف  للتوجيه  الحاجة  إىل  يشري  وهذا  تتبع، 

األشخاص  نحو  مساءلتها  املنظامت  تحقيق  كيفية  حول 

أو  الشكاوى  آليات  طريق  عن  الكوارث  من  املترضرين 

لألشخاص  الهامة  بالقرارات  الخاصة  املالحظات  توفري 

املترضرين من الكوارث أو التعلم أو مشاركتهم يف هذه 

املراحل. 

تعمل  التي  الطريقة  تغيري  املنظامت  مساءلة  وتستلزم   

بها عن طريق خلق عالقة مختلفة مع األشخاص املعنيني 

حيث يكون الهدف هو تقليص التفاوت يف السلطة بينهم. 

وتشري الدورس املستفادة من استعراض آراء النظراء إىل 

مخيم للعائالت املرشدة عىل ملعب للغولف يف بورت أو برنس يف هايتي إثر الهزة األرضية الشديدة التي شهدتها هاييتي يوم 12 يناير 2010
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الحل  الوطن  إىل  الطوعية  العودة  اعُتربت  لطاملا 

الذي  والحل  القرسي  للنزوح  األسششايس  الششدائششم 

سيعود بالنفع عىل أكرب عدد من الالجئني. ويفرتض 

األصيل  السبب  معالجة  مبجرد  أنه  املنظور  هذا 

بالحنني  فقط  ليس  سيشعرون  الالجئني  فإن  للفرار 

إليه. لكن  العودة  بالرغبة يف  أيضاً  إىل وطنهم وإمنا 

للعديد  بالنسبة  صحيحة  تكن  مل  االفرتاضات  هذه 

يعيشون  الذين  الرسيالنكيني  التاميل  الالجئني  من 

الهندية. نادو  تاميل  والية  يف 

العرقي يف رسيالنكا عن موجات  الرصاع  أسفر  وقد 

األوائل  الالجئني  بعض  وصل  حيث  الهجرة،  من 

عام  يف  العنف  اندالع  بعد  الهندية  الشواطئ  إىل 

استمر  التي  الالحقة  السنوات  مدى  وعىل   1983

التاميل.  ومقاتيل  رسيالنكا  حكومة  بني  القتال  فيها 

التاميل  من  ألف   125 من  أكرث  يعيش  واليوم 

منهم  ألفاً   75 يعيش  الهند،  يف  الرسيالنكيني 

الهندية.  نادو  تاميل  والية  يف  مخيامت  يف  يعيشون 

حياتهم  مع  التكيف  إىل  الالجئون  هؤالء  واضطر 

أجيال  وُولششدت  بل  وطنهم  عن  بعيداً  الجديدة 

تشعر  ال  أو  تشعر  قد  أجيال   - املنفى  يف  جديدة 

آبائها. موطن  إىل  بانتامء 

دراسة  إجراء   2009 الثاين  نوفمرب/ترشين  يف  وتم 

تأهيل  منظمة  من  ومبساعدة  لشهر  دامت  بحثية 

وآراء  فعل  ردود  لدراسة   1)OfERR( إيالم  الجئي 

الالجئني التاميل حول إمكانية العودة إىل الوطن بعد 

هزمية منور تحرير إيالم التاميل يف مايو/أيار 2009.

وقد ُأجريت مقابالت مع أفراد من املوجات الثالث 

األعوام  يف  حدثت  التي  وهي  لالجئني:  الرئيسية 

الالجئني  هؤالء  ثلث  وكان  و2006.  و1990   1984

إىل  عادوا  حيث  مرة  من  أكرث  للنزوح  تعرض  قد 

وكان  قليلة،  بعد سنوات  ثانيًة  تركوها  ثم  رسيالنكا 

الهند  إىل  قِدم  أو  الهند  يف  ُولد  قد  منهم  آخر  ثلث 

العارشة. قبل سن  األخرية  للمرة 

مقابالت  معهم  ُأجريت  شخصاً  ش30  بني  ومششن 

يفضلون  أنهم   15 قششال  الششدراسششة،2  هششذه  ضمن 

إىل  العودة  يفضلون  أنهم   15 وقال  الهند  يف  البقاء 

رسيالنكا. ومل يكن هناك اختالف كبري بني الجنسني. 

مانار  منطقتي  من  وفدوا  الذين  األشخاص  وكان 

يقولوا  ألن  احتامالً  أكرث  رسيالنكا  يف  وترينكومايل 

األشخاص  كان  بينام  رسيالنكا،  إىل  سيعودون  أنهم 

أكرث  ومواليتيفو  جافنا  منطقتي  من  جاءوا  الذين 

وباملثل  الهند.  يف  سيبقون  أنهم  يقولوا  ألن  احتامالً 

كان األشخاص الذين وفدوا إىل الهند يف عام 2006 

أكرث احتامالً ألن يقولوا أنهم سيعودون إىل رسيالنكا 

عن الذين وفدوا إىل الهند يف عام 1990.

التوقعات َتغريرُّ 
معهم  ُأجششريششت  الذين  الالجئني  من  أي  يكن  مل 

املدة.  هذه  كل  الهند  يف  املكوث  يتوقعون  مقابالت 

 22 العمر  من  يبلغ  شاب  وهو  الكسامن،  ذكر  فقد 

عمره،  من  الثالثة  يف  وهو  رسيالنكا  من  جاء  عاماً 

يف  الهند  إىل  وصولنا  عند  تشعر  “كانت  والدته  أن 

خالل  رسيالنكا  إىل  بالتأكيد  سنعود  بأننا   1990 عام 

ثالثة أشهر، ولكن ها قد مرت 19 عاماً”. وقد أعرب 

الالجئون عن مثل هذه املشاعر مراراً وتكراراً، حتى 

الهند يف وقت قريب نسبياً،  الذين وفدوا إىل  هؤالء 

أي يف عام 2006.

قريباً،  تأيت  أن  يف  واألمل  العودة،  عىل  الرتكيز  وكان 

والية  يف  الالجئني  بني  بالرتقب  شعوراً  خلق  قد 

نادو. وكان شاغلهم األول هو األمن. إذ شعر  تاميل 

الهند  يف  لوجودهم  الوحيد  السبب  بأن  الالجئون 

 – األخرى  االعتبارات  أما  حياتهم.  عىل  الحفاظ  هو 

كانت  فقد   – و)دائم(  مريح  مسكن  عىل  كالحصول 

الذي  موروغان  ذكر  وكام  الثانوية.  األولويات  من 

قِدم إىل تاميل نادو يف عام 2007:

إىل  أتيت  عندما  ذهني  يشغل  يكن  مل  الواقع،  “يف 

هنا سوى الحفاظ عىل حيايت، وهذا كل ما يف األمر. 

القيود  بعض  وجدت  هنا  إىل  مجيئي  بعد  ولكن 

إذن  بدون  املخيم  من  الخروج  نستطيع  ال  فنحن   –

يتعني  إذ  أيام.  ثالثة  أو  يومني  للعمل ملدة  ولو  حتى 

البوابة  التوقيع يف الدفرت املوجود عند  علينا كل يوم 

القيود  أنواع  هي  فهذه  املخيم...  من  الخروج  قبل 

تتعارض آراء الالجئني الرسيالنكيني يف الهند مع بعض االفرتاضات التي يقوم عليها تعزيز العودة إىل 
الوطن بوصفها الحل الدائم املفضل ألزمات النزوح املطولة.

العودة أم البقاء؟ 
جون جياماتيو

الحاجة لالهتامم بكل من السياسات/ األنظمة واملواقف/ 

السلوكيات.  

 االستنتاجات السابقة ألوانها 

قامت جميع املنظامت التسع بتطوير خطة عمل رًدا عىل 

استعراض آراء النظراء. واملتوقع أن تتم رؤية االستنتاجات 

والتأثري الحقيقي الستعراض آراء النظراء يف خطط العمل 

املذكورة مام يضع التعلم موضع املامرسة.

التسع  املنظامت  الرغم من رشوع كل واحدة من  عىل   

انطالق  موضع  من  النظراء  آراء  استعراض  يف  املشرتكة 

التي تتامىش مع  الدروس  مختلف، فإن هناك عدًدا من 

جميعها: 

بني  السلطة  تفاوت  وتقليص  وتوضيح  بش  االعرتاف 

املنظامت واألشخاص املترضرين من الكوارث



القرارات  يف  املترضرين  لألشخاص  املجدي  التضمني 

الهامة والعمليات التي تؤثر عىل حياتهم

تتميز  املترضرين والتي  العالقات مع األشخاص  بناء 

باملهابة واالحرتام

بشفافية  والتواصل  الصلة  ذات  املعلومات  تقاسم 

)توفري املالحظات لألشخاص املترضرين من الكوارث 

واستشارتهم(

الترصف بنزاهة واستيفاء االلتزامات املتخذة وإيجاد 

الثقة

ويعود األمر للموظفني كأفراد يف مساعدة منظامتهم عىل 

نحو  لواجباتها  إنجازها  ويف  باملساءلة  التزاماتها  تحقيق 

أولئك املتآثرين.  بل وميكننا القول بأن التزامهم الشخيص 









باملساءلة واملسؤولية نحو املتأثرين يشكل أكرث الوسائل 

فعالية وكفاءة يف تحقيق إنجاز هذه العملية.

 قدمت اللجنة التوجيهية لالستجابة اإلنسانية 

)schr@ifrc.org( هذا املقال بدعم من املفوضية 

العليا لشؤون الالجئني التابعة لألمم املتحدة الرجاء 

 االتصال بخوسيه ريريا حول أية استفسارات  

 .)riera@unhcr.org(

 1. املساءلة اإلنسانية ومعايري إدارة الجودة )2007(. 
http://tinyurl.com/HAPstandard

2. تحالف كربى املنظامت اإلنسانية الدولية والذي يهدف إىل دعم زيادة 
الجودة واملساءلة والتعلم ضمن حدود القطاع اإلنساين. وتستخدم اللجنة 
التوجيهية لالستجابة اإلنسانية استعراض آراء النظراء كأداة لتسهيل التعلم 

داخل وبني أعضائها. وقد انضمت إليهم املفوضية العليا لشؤون الالجئني 
التابعة لألمم املتحدة يف هذه املراجعة الخاصة

 3. ميكن االطالع عىل تقرير استعراض آراء النظراء عىل 
http://tinyurl.com/accountability-SCHR

4. األمثلة واردة أمثلة حقيقية لكن تفادينا ذكر أسامء الوكاالت الفردية هنا 
نظراً لحساسية املوضوع ولتفادي أي إحراج
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من  قدر  فلدينا  هناك  هنا...أما  علينا  املفروضة 

املحدودة...” الحرية 

تكون  قد  أنه  هو  لديه  األسايس  االفرتاض  كان  لذلك 

التعايش  ميكن  ولكن  املثالية  غري  القيود  بعض  هناك 

البيئة  وكانت  حياته.  عىل  تحافظ  أنها  طاملا  معها 

مامثلة،  حقيقة  تعكس  املخيامت  لبعض  املادية 

حيث تعيش األرس الالجئة منذ سنوات يف أماكن يتم 

بجدران قامشية. الفصل بني كل أرسة وأخرى  فيها 

معهم  ُأجريت  الذين  الالجئني  لبعض  وبالنسبة 

خالل  عدة  بأشكال  الرتقب  هذا  تغري  فقد  مقابالت، 

إذ ذكر غانيش، وهو رجل  املاضية.  القليلة  السنوات 

يبلغ من العمر 66 عاماً وقِدم إىل الهند للمرة األوىل 

يف عام 1990، أن األحداث التي تعرض لها يف املنفى 

توقعاته: غريت  قد 

هلكت  فقد  رسيالنكا،  إىل  يعود  لن  “إنه  )املرتجم( 

يشعر  وهو   ... هناك  ميلكه  ما  وكل  وثروته  عائلته 

أفضل  ليست  رسيالنكا  بأن  تسونامي  إعصار  بعد 

راح  املجاورة،  املنازل  ففي   ... عليه  كانت  مام  حاالً 

تسونامي  إلعصار  ضحية  شخصاً   122 من  يقرب  ما 

بأنه  يشعر  فهو  ولهذا  والجريان،  األقارب  وكذلك   ...

فلامذا  رسيالنكا،  يف  جريان  أو  أقارب  له  يعد  مل  إن 

فيها؟” للعيش  العودة 

الذي رضب  تسونامي  إعصار  كان  لغانيش،  فبالنسبة 

التفكري يف  2004 هو ما جعله يعيد  رسيالنكا يف عام 

الالجئني  بعض  ذكر  وقد  الوطن.  إىل  للعودة  توقعاته 

الذين أجريت معهم مقابالت كيف أن أحداث أخرى 

النار  باتفاق وقف إطالق  العمل  محددة، مثل وقف 

لعام 2000، أضطرتهم إىل إعادة النظر يف العودة إىل 

كانت  فقد  منهم،  اآلخر  للبعض  وبالنسبة  رسيالنكا. 

هذه العملية أكرث رتابة - حيث أدركوا تدريجياً عىل 

ما  إذا   – العودة  أن  املاضية  القليلة  السنوات  مدى 

تقدم  أو  املرض  كان  تكون فورية. فقد  لن   - أتيحت 

العمر أو والدة طفل جديد أو التعليم أو قلة املعرفة 

إىل  العودة  توقعات  عىل  أثرت  عوامل  كلها  بالوطن 

األشخاص. مختلف  لدى  الوطن 

وقد كانت هناك مواقف أخرى شبيهة لهذه املواقف 

األخرية،  اآلونة  ففي  أيضاً.  الرسمية  املستويات  عىل 

من  وغريها  إيششالم  الجئي  تأهيل  منظمة  انتهت 

املخيامت  بعض  لتجهيز  مرشوع  تنفيذ  من  الوكاالت 

ومن  الفردية.  املساحات  بني  دامئة  خشبية  بفواصل 

إىل  يقع  مخيم  وهو  آرين،  مخيم  ذلك  عىل  األمثلة 

 1990 عام  يف  إنشاؤه  تم  تشيناي  مدينة  من  الغرب 

قد  األصل  يف  الحكومة  وكانت  قديم.  مستودع  يف 

تفصل  أرسة  لكل  املخيم  داخل  مساحات  خصصت 

الجدران  بينها جدران قامشية، ومل يتم استبدال تلك 

العام  يف  إال  الرقائقي  الخشب  من  بألواح  القامشية 

نادو  تاميل  والية  وزراء  رئيس  وباملثل رصح  املايض. 

إىل  نداًء  سيوجه  أنه   2009 األول  أكتوبر/ترشين  يف 

الهندية  الجنسية  ملنح  الهند  يف  املركزية  الحكومة 

ونصف،  شهر  مششرور  وبعد  الرسيالنكيني.  لالجئني 

من  روبيه  مليار  تقديم  نادو  تاميل  والية  أعلنت 

الخطط  مختلف  يف  وإدراجهم  لالجئني  املساعدات 

املرافق  لتحسني  األموال  بعض  وتخصيص  الحكومية 

املخيامت. يف  والخدمات 

الجديد الجيل 

كام هو الحال يف الكثري من حاالت اللجوء، فقد ُولد 

يف  وطنه  ترك  أو  املنفى  يف  الالجئني  من  كامل  جيل 

يف  الرسيالنكيني  التاميل  حالة  ويف  جداً.  صغرية  سن 

الهند، فإن اللجوء ال يؤدي إىل الحصول عىل الجنسية 

يحملون  ال  الهند  يف  ُولدوا  الذين  الالجئني  واألطفال 

تسجيل  يتم  ذلك،  من  بدالً  ولكن  الهندية.  الجنسية 

الرسيالنكية  املفوضية  متثيل  مكتب  يف  والدتهم 

ذلك  بعد  التسجيل  ويؤدي  تشيناي،  مدينة  يف  العليا 

العودة  الجنسية يف رسيالنكا. لكن  إىل حصولهم عىل 

من  للكثري  األول  الخيار  تكون  ال  قد  رسيالنكا  إىل 

الجيل. هذا  أبناء 

من  أنفسهم  يعتربون  الجيل  هذا  أبناء  يششزال  وال 

رسيالنكا،  أخبار  ويتابعون  الرسيالنكيني،  التاميل 

هناك  الدائر  الششرصاع  حول  نظر  وجهات  ولديهم 

األخبار  هذه  وتصلهم  الرسيالنكية.  السياسة  وكذلك 

املخيم،  يف  املوجودين  والناس  اآلبششاء،  طريق  عن 

الصحف  وكذلك  رسيالنكا،  يف  املقيمني  واألقششارب 

ما  عكس  عىل  ولكن  اإلعششالم.  وسائل  من  وغريها 

الحياة  إىل  ينظر  الجديد  الجيل  فإن  اآلباء،  يعتقده 

“طبيعية”  ويعتربها  روتينية  أنها  عىل  املخيم  يف 

الخامسة  يف  شاب  وهو  نيامل،  قال  إذ  مريحة.  أو 

الخامسة،  سن  يف  الهند  إىل  أىت  عمره  من  والعرشين 

عن  تحدثنا  “إذا  املخيم:  يف  اليومية  حياته  واصفاً 

املدرسة،  إىل  نذهب  كنا  فقد  املدرسية،  األيششام 

املركز  إىل  ونذهب  العبادة،  منارس  ثم  منها،  ونعود 

ونذهب  نعود،  ثم  هناك،  وندرس  املسايئ،  التعليمي 

إىل  ونتوجه  أخرى  مرة  النوم  من  ونستقيظ  للنوم، 

أن  مقابلة  معه  ُأجريت  آخر  الجئ  وذكر  املدرسة”. 

نشأته يف الهند جعلت عاداته وثقافته وحتى طريقة 

الرسيالنيك.  وليس  الهندي  بالطابع  تتسم  لباسه 

عمري  من  الثالثة  يف  “كنت  الكسامن:  قال  وباملثل 

التعليم  الهند  منحتني  وقد  الهند.  إىل  أتيت  عندما 

واملأوى وأشياء أخرى. أنا أحب رسيالنكا ألنها وطني 

الحياة”.  منحتني  ألنها  أكرب  للهند  حبي  لكن 

وخالل املقابالت والحوارات غري الرسمية، كان الجيل 

ألنه  الهند  يف  البقاء  يريد  أنه  يقول  ما  غالباً  الجديد 

الجيل  مستقبل  يكون  وقد  رسيالنكا.  “يعرف”  ال 

املهمة  الجذب  أو  الطرد  عوامل  من  أيضاً  الجديد 

قد  العودة  بأن  بعضهم  يشعر  حيث  لآلباء،  بالنسبة 

البعض  يعتقد  بينام  أبنائهم،  تعليم  تشكل خطراً عىل 

اآلخر منهم أن أبناءهم سيحصلون عىل تعليم أفضل 

رسيالنكا.  يف 

األهل واألقارب يف رسيالنكا

األقارب  من  تأيت  التي  واملعلومات  األخبار  كانت 

هاماً.  دوراً  تلعب  رسيالنكا  يف  املقيمني  واألصدقاء 

البالد  أن  واألقارب  األهل  لهم  قال  الذين  فالالجئني 

خالل  أعربوا  العودة  عىل  وشجعوهم  آمنة  أصبحت 

وإمنا  العودة  يف  رغبتهم  عن  فقط  ليس  املقابالت 

العودة يف أرسع وقت. إذ كانت  أيضاً أن تكون تلك 

مفوضية  إىل  خطاباً  بالفعل  أرسلت  التي  كالياين، 

العودة،  فيه  تطلب  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم 

الحكومة  فرضت  أن  بعد  مانار  تركت  قد  األصل  يف 

شقيقها  من  علمت  لكنها  األسامك.  صيد  عىل  قيوداً 

الحظر عن  أنه تم رفع  الذي ال يزال يعيش يف مانار 

لذلك  املنطقة أصبحت اآلن آمنة.  صيد األسامك وأن 

خاصة  رسيالنكا،  إىل  للعودة  متلهفة  كالياين  كانت 

بالشلل يف إحدى ساقيه.  وأن زوجها مريض ومصاب 

رسيالنكا  إىل  العودة  عىل  يشجعها  شقيقها  وكان 

يف  املعاناة  تكبد  يف  استمرارها  سبب  عن  ويتساءل 

مساعدتها  عائلتها  أفراد  جميع  يستطيع  بينام  الهند 

عودتهام. حالة  يف  بزوجها  واالعتناء 

مستمر  اتصال  عىل  يكونوا  مل  الذين  األشخاص  أما 

يشعرون  أهلهم  كان  الذين  أو  رسيالنكا  يف  باألهل 

أنهم  يقولوا  ألن  احتامالً  أقل  فكانوا  األمن،  بانعدام 

شاب  وهو   - أناند  ذكر  إذ  رسيالنكا.  إىل  سيعودون 

يف  الهند  إىل  أىت  عمره  من  والعرشين  التاسعة  يف 

ولكنهم  بأقاربه  دائم  اتصال  عىل  أنه   -  1990 عام 

يف  بش”األمن  يشعرون  وال  آلخر  مكان  من  يتنقلون 

“عليك  قائلني:  العودة  بعدم  ونصحوه  حياتهم” 

يحني  عندما  نخربك  وسششوف  أطششول  ملدة  االنتظار 

للعودة،  لديه خطة فورية  ثم مل تكن  الوقت”. ومن 

البقاء  واعتزم  دامئاً  يعتربه حاًل  كان  ما  استبعد  حيث 

الجنسية  عىل  الحصول  فرصة  وسينتهز  الهند،  يف 

عليه. ُعرضت  ما  إذا  الهندية 

ه  موجَّ الطوعية  للعودة  برنامج  أي  فششإن  لذلك 

ينجح  لن  الهند  يف  الرسيالنكيني  التاميل  للسكان 

للعوامل  والفردية  الدقيقة  بالطبيعة  اعرتف  إذا  إال 

وإذا  فيها،  الرغبة  أو  العودة  إمكانية  تؤثر عىل  التي 

العودة  تقديم حل  يثريها  التي  التوقعات  مع  تعامل 

األفضل. الحل  أنه  عىل 

هو   )jhgiamma@syr.edu( جياماتيو  جون 

سرياكيوز. جامعة  يف  طالب 

  http://www.oferr.org  1
يعيشون  أشخاص  مع  منظمة  شبه  رسمية  مقابلة   30 من خالل   2
إىل  باإلضافة  إيالم،  تأهيل الجئي  منظمة  من  ومتطوعني  املخيم  يف 

حقيقية.  غري  األسامء  جميع  رسمية.  غري  ومالحظات  محادثات 
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2.4 مليون رجل وامرأة وطفل يف  لقد نزح أكرث من 

مدينة  إىل  منهم  اآلالف  من  مئات  عدة  وفرَّ  دارفور 

العنف  تصاعد  أعقاب  يف  دارفششور  بجنويب  قريضة 

بزيادة  سكانها  عىل  أثر  الششذي  األمششر   ،2004 عام 

يعيش  حني  ويف  تقريباً.  أضعاف  ثالثة  إىل  أعدادهم 

بقريضة  املخيم  محيط  يف  داخلًيا  النازحني  هؤالء 

الحكومي  املستشفى  إىل  الوصول  من  متكنوا  فقد 

والتي يف  اإلنجابية   الخدمات  أقل  إال  يوفر  ال  الذي 

باهظة.  رسوم  مقابل  وذلك  للجودة  تفتقر  ما  غالباً 

لالجئني، وهي رشيكة  األمريكية  اللجنة  أدركت  وقد 

إىل  املضارين  السكان  هؤالء  حاجة  »ريز«،  مبادرة 

الطارئة  الششوالدة  وحديثي  التوليد  رعاية  خدمات 

تنظيم األرسة  الجودة وإىل  عالية  األساسية واملجانية 

مبركز  العاملني  طاقم  وإعداد  وتجهيز  إنشاء  وقررت 

الطارئة  الششوالدة  وحديثي  التوليد  رعاية  خدمات 

الشاملة. األساسية 

األرسة  تنظيم  من  كل  إىل  الوصول  أهمية  وتششربز 

الوالدة  وحديثي  التوليد  رعاية  خدمات  ومركز 

وفيات  معدل  تقليل  يف  الشامل  األساسية  الطارئة 

إىل  النساء  جميع  حاجة  من  الرغم  وعىل  األمهات. 

والدتهن  ومكان  بوقت  يتعلق  فيام  األرسة  تنظيم 

النساء  اهتامم  يزداد  ما  هو  الغالب  يف  هذا  فإن 

األرسة  تنظيم  أن  ذلششك،  إىل  أضف  به.  النازحات 

واألكرث  النتائج  عالية  املتاحة  التدخالت   أحد  هو 

األمهات  وفيات  ملنع  التكاليف  حيث  من  فعاليًة 

واألطفال واإلعاقة والعقم والحمل عايل املخاطر بني 

التوليد  رعاية  خدمات  مركز  يشري  املضارات.  النساء 

النساء  رعاية  إىل  األساسية  الطارئة  الوالدة  وحديثي 

الحمل  خالل  الوالدة  مضاعفات  من  تعانني  الاليت 

ييل  وما  الششوالدة  خالل  الششوالدة  وحديثي  والنساء 

التوليد  رعاية  خدمات  مركز  ويشتمل  مبارشة.  ذلك 

عىل  الشامل  األساسية  الطارئة  الششوالدة  وحديثي 

الرضورية  الجراحية  العمليات  تنفيذ  عىل  القدرة 

وكليهام  الششدم  ونقل  القيرصية(  الششوالدة  )خاصة 

تكون  وعندما  الوالدة.  مضاعفات  مع  للتعامل  هام 

الطارئة  الششوالدة  وحديثي  التوليد  رعاية  خدمات 

متاحة  أو  متاحة  غري  أو  الجودة  منخفضة  األساسية 

وفاة  إىل  ذلك  يؤدي  فقد  عالية  بتكلفة  للمريض 

األمهات واألطفال دون داٍع. 

القامئة الوحدات 

و”ريز”،  لالجئني  األمريكية  اللجنة  تدخل  قبل 

بيوتهن  يف  قريضة  يف  الحوامل  النساء  معظم  ولدت 

التي  املضاعفات  جراء  منهن  العديدات  وتوفيت 

زادت  ذلك،  عىل  عالوة  عالجها.  املمكن  من  كان 

كونها  الصعوبات  من  الصارمة  الوطنية  السياسات 

من  القيرصية  الوالدات  إجراء  من  األطباء  غري  متنع 

مع  التعامل  عىل  القادرين  بالعاملني  االحتفاظ 

يف  طبيب  أي  يتواجد  مل  فششإذا  الصعبة.  الششوالدات 

للوالدة  املحتاجات  النساء  ستضطر  عمله،  ساعات 

للوصول  ساعات  ثالث  مسرية  السفر  إىل  القيرصية 

وحديثي  التوليد  رعاية  لخدمات  وحدة  أقرب  إىل 

استطعن  إذا  وحتى  األساسية.  الطارئة  الششوالدة 

املستمرة  واللوجيستية  املادية  العوائق  عىل  التغلب 

نقص  فإن  الرحلة  لهذه  انتقال  وسيلة  عىل  للحصول 

التحديات. من  املزيد  الطرق سيوجد  األمن عىل 

وفيام يتعلق بتنظيم األرسة،  مل يكن لدى مستشفى 

اإلمدادات  توفر  لضامن  معينني  موظفني  أي  قريضة 

بها.  النساء  لتعريف  أو  والكافية  األسعار  معقولة 

لالجئني  األمريكية  اللجنة  ر  تصوٌّ من  الرغم  وعىل 

الخدمات فقد سجلت  الكبرية لهذه  و«ريز« للحاجة 

عىل  للغاية  منخفًضا  طلًبا  املوجودة  القليلة  البيانات 

يف  للسبب  الواضحة  اإلشششارة  دون  األرسة  تنظيم 

النازحني  معرفة  فهم  تحسني  أجل  ومن  الحال.  ذلك 

اللجنة  أقامت  منه،  األرسة ومواقفهم  بتنظيم  داخلًيا 

األمريكية لالجئني مجموعات تركيز غري رسمية والتي 

لقد حقق أحرز مركز قريضة لخدمات رعاية التوليد وحديثي الوالدة الطارئة األساسية تقدًما كبريًا 
وخالل وقٍت قصرٍي عىل الرغم من التحديات اإلدارية واللوجيستية والسياسية والثقافية للعمل يف 

دارفور. 

احتياجات الصحة اإلنجابية للنازحني داخلًيا 
شانون ماكناب وإيزابيال أتينو   

املركز الجديد للعناية التوليدية وما بعد الوالدة والطوارئ يف غرييديا يقدم خدماته للمراجعات.
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تنظيم  أساليب  استخدام  يف  النساء  رغبة  أوضحت 

بالنتائج  مستشهدة  الوالدات  بني  للمباعدة  األرسة 

وازدهار  والطفل  األم  صحة  تحسن  وهي  املحتملة 

أمام  الرئيسة  العوائق  عن  أما  االقتصادية.  الظروف 

سواء،  والنساء  للرجال  وذلك  األرسة،  بتنظيم  الرضا 

واملخاوف  األرسة  تنظيم  بأساليب  املعرفة  نقص  فهي 

الجانبية.  التأثريات  حول  املربرة  غري 

وحديثي  التوليد  رعاية   ركز خدمات 
الجديد األساسية  الطارئة  الوالدة 

بعد شهور من املناقشات مع وزارة الصحة السودانية، 

اُتخذ القرار ببناء مركز قريضة لخدمات رعاية التوليد 

ليكون  الشامل  األساسية  الطارئة  الوالدة  وحديثي 

أيام يف  اليوم وسبعة  24 ساعة يف  مدار  مفتوًحا عىل 

املجانية  اإلنجابية  الصحة  توافر خدمات  مع  األسبوع 

ومع  املحليني.  والسكان  داخلًيا  النازحني  من  لكل 

افتتاح املركز يف 28 أكتوبر 2009، كانت أول الوالدات 

بالوحدة يف ذات اليوم. ومع زيادة عدد العاملني عن 

والرعاية  الخارجيني  للمرىض  الرعاية  املركز  يوفر   ،25

املعملية  والخدمات  والششوالدة  الششوالدة  وبعد  قبل 

الوالدة  حديثي  ورعاية  العمليات  وغرفة  والدوائية 

واألهم،  لالستحامم.  ومنطقة  واملراحيض  الدم  ونقل 

املؤهلني  املوظفني  وجود  من  اآلن  النساء  تتأكد  أن 

الوالدية يف جميع  للمساعدة عند حدوث املضاعفات 

اليوم. ساعات 

وباإلضافة إىل خدمات رعاية التوليد وحديثي الوالدة 

من  العديد  الجديد  املركز  أحرز  األساسية،  الطارئة 

وقد  األرسة.  بتنظيم  واملتعلقة  الهامة  النجاحات 

كل  األرسة  تنظيم  فهم  يف  الكبرية  الزيادات  حدثت 

شهر منذ افتتاح املركز. وحقيقًة، تضاعف عدد عمالء 

تنظيم األرسة الجدد أكرث من ثالث مرات منذ أكتوبر 

اإلنجابية  للصحة  مبدير  املركز  استعان  أيًضا،   .2009

استشارات  وتقديم  اإلمدادات  لتنسيق  كامٍل  بدواٍم 

تنظيم األرسة الخاصة الجيدة. عالوة عىل ذلك، شهد 

فعىل  الداخلية،  اإلحاالت  يف  ملحوظة  زيادة  املركز 

للرعاية  يأتني  الاليت  النساء  إحالة  يتم  املثال،  سبيل 

األرسة  تنظيم  خدمات  إىل  اآلن  اإلجهاض  بعد  فيام 

قبل. من  يتجاهلهن  كن  حيث 

وقد أدى االستثامر يف نظام جمع البيانات كذلك إىل 

وتم  خدماته،  جودة  تقييم  عىل  املركز  قدرة  تحسني 

املوظفني  تدريب  جانب  إىل  بالكامل  النظام  تحّديث 

مدير  يراجع  وحالًيا،  وإدارتها.  البيانات  جمع  عىل 

موظفي  مع  التقارير  شهرًيا  اإلنجابية  الصحة 

وتلك  تتحسن  التي  الخدمات  لتحديد  املستشفى 

االهتامم. من  املزيد  تحتاج  التي 

بالصحة  املحليني  السكان  تعريف  ولتحسني 

من  العديد  بتدريب  قريضة  مركز  قام  اإلنجابية، 

التعليم  جلسات  يعقدون  الذين  الصحيني  املثقفني 

وخدمات  األرسة  تنظيم  بأساليب  الخاصة  املجتمعية 

األساسية.  الطارئة  الوالدة  وحديثي  التوليد  رعاية 

أن  بقريضة  لالجئني  األمريكية  اللجنة  فريق  ويرى 

دوًرا  لعبوا  قد  الصحيني  واملوعيني  املثقفني  هؤالء 

األشهر  خالل  للمركز  الزيارات  عدد  زيادة  يف  كبريًا 

املاضية. األربعة 

يف  والزيادة  املحيل  للمجتمع  املعلومات  نرش  ويعد 

عدد الباحثات عن طرق تنظيم األرسة من النجاحات 

معرفة  املكاسب،  هذه  أهمية  لفهم  ويلزم،  الهامة. 

فيه. تحقيقها  يتم  الذي  الصعب  السياق 

الخدمة توفري  تواجه  التي  التحديات 

من  الالزمة  املوافقات  عىل  الحصول  من  كٌل  أدى 

اإلنتاج  وضامن  املركز  وإنشاء  الحكومية  اإلدارات 

الوقت،  من  الكثري  استنفاذ  إىل  للسلع  املستمر 

وثيقة  رشاكة  يف  لالجئني  األمريكية  اللجنة  وعملت 

لكن  املششرشوع  بهذا  السودانية  الصحة  وزارة  مع 

الوقت،  نفس  ويف  العامني.  تنفيذه  سيستغرق 

عربات  بقيت  اللوجستية،  للتعقيدات  ونتيجة 

الخرطوم  للمركز غري مستخدمة يف  املشرتاة  اإلسعاف 

العنف  يستمر تصاعد  لقريضة حيث  نقلها  انتظار  يف 

متاحة. غري  الطوارئ  خدمات  وتبقى 

من  الرغم  عىل  واإلمشششدادات:  اللوجستية  توافر 

تدفق  فإن ضامن  املركز  اللوجستية يف  نظام  تحديث 

ويف  صعٌب.  للغاية،  والالزمة  الرضورية،  اإلمدادات 

بعد  أو  كاملة  غري  التوريد  أوامششر  تصل  الغالب، 

اللجنة  يجرب  املخزون مام  استنفاذ  بعد   وقت طويل 

التكميلية  اإلمدادات  رشاء  عىل  لالجئني  األمريكية 

التوصيات  وألن  املحلية.  الصيدليات  من  الكثري  من 

الشخصية هي املحرك الرئيس لقيام املرىض بالزيارات 

إذا  العمالء  ثقة  عىل  لإلبقاء  هامة  آثششاًرا  لها  فإن 

الحصول  النساء  تستطع  مل  فإذا  اإلمدادات؛  انتهت 

يتوقعنها،  التي  واإلمدادات  الخدمات  عىل  باستمرار 

واملستقبليني  اآلخرين  العمالء  عىل  التأثري  فبإمكانهن 

املركز. الرتدد عىل  يتوقفوا عن  حتى 

السودانية  الصحة  لوزارة  الحكومية:  الصحة  سياسة 

التي  الحمل  منع  طرق  توضح  والتي  صارمة  معايري 

يكون  ال  الوقت،  هذا  ويف  بها.  البالد  تزويد  ميكن 

أو  توفريها  الحمل مام يجعل  منع  بغرسات  االعرتاف 

وزارة  وتتعاون  رشعي.  غري  بها  املرىض  تعريف  حتى 

بقريضة  لالجئني  األمريكية  اللجنة  فريق  مع  الصحة 

داخلًيا يف  النازحني  أن  إال  السياسة  تغيري هذه  لدعم 

الطريقة. لهذه  يصلون  ال  قريضة 

األطباء  غري  من  بالصحة  العاملني  الوزارة  متنع  كذلك 

الطبيب  يكون  ال  عندما  الخدمات  تقديم  من 

ميكن  فإنه  املتبعة،  للسياسة  وطبًقا  متواجًدا، 

أو  القيرصية  الوالدة  عمليات  إجراء  فقط  لألطباء 

أظهرت  املناسب،  التدريب  ومع  لكن،  اللوالب.  زرع 

هذه  تقدم  أنها  بالصحة  للعاملني  األخرى  الكوادر 

األطباء  هؤالء  خطأ  معدالت  نفس  مع  الخدمات 

توظيف  بصعوبة  مقرتنة  السياسة،  هذه  املنخفضة. 

تؤثر  البعيدة،  املحيطات  باألطباء يف هذه  واالحتفاظ 

يف  األطباء  لندرة  ونظراً  للرعاية،  النساء  وصول  عىل 

للمجموعة  النساء  وحاجة  داخلًيا  النازحني  محيطات 

للدعم  الحاجة  تتضح  األرسة،  تنظيم  لطرق  الكاملة 

املستمر.

النازحني  أغلب  يعتنق  والثقافية:  الدينية  العوائق 

مواقف  إجامال  ويتبعون  اإلسالم  قريضة  يف  داخلًيا 

أن  من  الرغم  وعىل  األرسة.  تنظيم  عملية  ترفض 

إال  األرسة  تنظيم  وسائل  استخدام  مينع  ال  اإلسالم 

األكرث  تعترب  التي  هي  فقط  التقليدية  الطرق  أن 

من  الرجال.  ِقبل  من  الغالب  يف  واملقبولة  طبيعية 

بشدة  السودانية  الصحة  وزارة  تويص  أخرى،  ناحية 

لوحدة  الذهاب  عند  زوجاتهم  األزواج  يصطحب  أن 

التابعة  الرتكيز  مجموعة  نتائج  وكانت  األرسة،  تنظيم 

أكرث  الرجال  سيكون  أن  لالجئني  األمريكية  للجنة 

تقباًل لطرق منع الحمل املختلفة إذا تم تعريفهم بها 

تنظيم األرسة مجانًيا. ويستمر  إىل  الوصول  كان  وإذا 

حول  املجتمع  لتثقيف  بجد  العمل  يف  املركز  موظفو 

منع  واختيارات  يوفرونها  التي  الخدمات  من  العديد 

املتاحة. الحمل 

للمستقبل التطلع 

عىل  الوافدات  عدد  لزيادة  املستمرة  جهودهم  يف 

أولويتان:  للموظفني  يكون  األرسة،  تنظيم  مركز طرق 

يف  الحمل  منع  غرسات  إلتباع  الصحة  وزارة  دعوة 

الرسائل  إرسششال  يف  واالستمرار  الوطنية  السياسة 

طريق  عن  املتاحة  املركز  خدمات  حول  الواضحة 

واملثِقفني. الصحيني  املتطوعني 

 )sem2173@columbia.edu( ماكناب  شانون 

مببادرة  العليا  الدراسات  ألبحاث  مساعدة  هي 

 . )http://www.raiseinitiative.org( ”ريز“

 )isabellao@arc-sudan.org( أتينو  وإيزابيال 

اللجنة  ملرشوع  اإلنجابية  الصحة  منسقة  هي 

لالجئني   األمريكية 

)http://www.arcrelief.org( يف جنوب دارفور.
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حقوق  من  أسايس  حق  هي  التنقل  حرية  إن 

النظام  تطبيق  يف  محوري  دور  ولها  اإلنسان 

عىل  القدرة  وتعتمد  الالجئني.  لحامية  الدويل 

التنقل  عىل  القدرة  عىل  نفسها  اللجوء  طلب 

اللجوء  التي ُحرم منها طالب  بحثاً عن الحقوق 

يف  التزايد  ورغم  آخر  ومبعنى  األصيل.  بلده  يف 

تعد  التنقل  عىل  اإلنسان  قدرة  بأن  االعرتاف 

مستوى  تحسني  للناس  تتيح  مهمة  وسيلة 

االقتصادية  الحياة  يف  واملساهمة  معيشتهم 

التي  والبلدان  األصلية  لبلدانهم  واالجتامعية 

ببطء  يتحرك  الدويل  املجتمع  أن  إال  يقصدونها 

استجابته  يف  التنقل  عىل  القدرة  إدراج  نحو 

املختلفة  الحلول  ركزت  فقد  القرسية.  للهجرة 

عكس  أو  التنقل  احتواء  عىل  النزوح  ملعالجة 

اتجاهه، بدالً من أن تركز عىل استعادة الحقوق 
النزوح.1 يف  أصاًل  تسببت  التي  الضائعة 

مفوضية  متسكت  الستني،  سنواتها  معظم  خالل 

 )UNHCR( الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم 

مكان  يوجد  “ال  بأنه  باعتقادها  قوياً  متسكاً 

الباردة  الحرب  سنوات  يف  حتى  الوطن”.  مثل 

الالجئني  إعادة  نسبياً  النادر  من  كان  عندما   -

إعادة  برامج  تقديم  يتم  كان   - أوطانهم  إىل 

تصنع  أنها  صورة  يف  املحيل  واالندماج  التوطني 

األحيان  من  كثري  ويف  ودامئة.  جديدة  “أوطاناً” 

االستفادة من  القادرين عىل  الالجئون غري  كان 

الحلول يجدون أنفسهم عالقني يف حاالت  هذه 

املضيفة  الدول  كانت  حيث  املطولة،  النزوح 

انتظارا  تنقلهم  قيوداً شديدة عىل حرية  تفرض 

ذلك،  ومع  النهاية.  يف  ديارهم”  إىل  لش”عودتهم 

تحوالً  املاضية  الثالث  السنوات  شهدت  فقد 

بأن  تؤمن  املفوضية  وباتت  التفكري  يف  ملحوظاً 

يف  يشكالن  قد  وتعزيزه  الالجئني  تنقل  حامية 

الدائم  حصولهم  لضامن  وسيلة  األمر  حقيقة 

املستدامة.  العيش  وسبل  املهمة  الحقوق  عىل 

املفوضية  موقف  يف  التغري  هذا  تفسري  وميكن 

تجاه التنقل بعدد من العوامل. فهناك مجموعة 

أن  إىل  تشري  األكادميية  األبحاث  من  متزايدة 

يف  ليست  أوطانهم  إىل  قرساً  املهاجرين  عودة 

وأن  فيها،  مرغوباً  وال  ممكنة  األحيان  من  كثري 

أن  ميكن  الشتات  ملجتمعات  الدولية  الشبكات 

الفعلية  الحامية  توفري  إيجايب يف  تساهم بشكل 

من  وغريهم  والنازحني  اللجوء  وطالبي  لالجئني 

وكان  املفوضية.  بهم  ُتعنى  الذين  األشخاص 

حلول  إيجاد  يف  صودفت  التي  للصعوبات 

أيضاً  تأثري  املطولة  اللجوء  لحاالت  مستدامة 

سياسات جديدة.  عىل وضع 

مع  التعامل  يف  استقراري  نهج  اتباع  أن  كام 

أزمات الهجرة القرسية ال يعكس واقع عمليات 

يقدم  وال  الالجئون  بها  يقوم  التي  القرار  صنع 

السرتاتيجيات  كافية  خيارات  قرساً  للمهاجرين 

االسرتاتيجيات  تستطيع  ال  كذلك  العيش.  سبل 

للتحديات  جدي  حل  تقديم  للتنقل  املضادة 

املعنية  الجهات  تواجهها  التي  التعقيد  املتزايدة 

حاجة  يف  هم  ملن  فعالة  دولية  حامية  بتوفري 

تتضمن  التي   - التحديات  هذه  وتدل  إليها. 

التنقل  وحركات  املختلطة،  الهجرة  تدفقات 

وتزايد  اللجوء،  وطالبي  لالجئني  املستمرة 

وتزايد  بهم،  واالتجار  البرش  تهريب  عمليات 

 - الحرضية  املناطق  يف  لالجئني  الذايت  التوطني 

كلها عىل خلل خطري يف التوازن بني االستجابات 

هؤالء  واحتياجات  القرسي  للنزوح  الدولية 

واالقتصادية.  االجتامعية  الحامية  من  النازحني 

فعالية  زيادة  إىل  الرامية  املحاوالت  فإن  لذلك 

يف  الثغرات  هذه  تسد  لن  السكاين  االحتواء 

فعالية  زيششادة  يتطلب  األمششر  لكن  الحامية 

التنقل  يف  قرساً  املهاجرين  لحقوق  الحامية 

بحرية. 

وقد أصبح من املعرتف به اآلن أن تعزيز تنقل 

ومعالجة  فهم  يف  أساسياً  عاماًل  يشكل  الالجئني 

كام  املدن.  إىل  املخيامت  من  الالجئني  تحركات 

مكافحة  من  أساسياً  جزءاً  التنقل  حامية  تعترب 

بشكل  تحدث  التي  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 

أو  املنتظمة  غري  للتحركات  نتيجة  متكرر 

ما  غالباً  والتي  األول،  اللجوء  بلد  من  الثانوية 

الفعالة.  الحامية  عن  بحثاً  الالجئون  بها  يقوم 

أنها  عىل  أيضاً  التنقل  حرية  إىل  ُينظر  وأصبح 

ذاتها،  حد  يف  الالجئني  لنزوح  محتمل  حل 

النظامية  القنوات  استخدام  خالل  من  وذلك 

الالجئني  فرص  وتعزيز  الدولية  العاملة  لهجرة 

العودة.  بعد  ما  مرحلة  يف  للتنقل  والنازحني 

مخيمي  يف  الالجئني  فإن  املثال،  سبيل  عىل 

عىل  قيوداً  يواجهون  كينيا  يف  وداداب  كاكوما 

العمل  أسواق  إىل  والوصول  التنقل  يف  حريتهم 

يف  ألزمتهم  دائم  حل  وجود  وبدون  املحلية. 

“حلولهم  إىل  منهم  كبري  عدد  اهتدى  األفق، 

نريويب-  يف  الذايت  التوطني  طريق  عن  الخاصة” 

االعتامد  من  الهروب  هششذا  ألن  نظراً  ولكن 

وفقاً  قانوين  غري  يكون  ما  غالباً  املعونات  عىل 

قدر  الحصول عىل  فإن  املضيفة،  الدول  لقوانني 

واالقتصادي  االجتامعي  االستقالل  من  أكرب 

لذلك  الدولية.  الحامية  فقدان  يقابله  ما  غالباً 

بشأن  للمفوضية  الجديدة  السياسة  ركششزت 

سبتمرب/أيلول  يف  ُنرشت  والتي  املدن،  الجئي 

اسرتاتيجيات  إىل  الحاجة  إبششراز  عىل   ،2009

الالجئني  تنقل  لصالح  تعمل  الالجئني  لحامية 

ضده.2   وليس 

استجابة  يف  مامثلة  تششغششريات  رؤيششة  وميكن 

حركات  بشأن  املستمرة  للمخاوف  املفوضية 

من  اللجوء  وطالبي  لالجئني  املتواصلة  التنقل 

اعرتافها  من  الرغم  وعىل  األوىل.  اللجوء  بلدان 

فيام  للدول  واألمنية  السياسية  باملخاوف 

الحركات،  هذه  من  الكثري  انتظام  بعدم  يتعلق 

“الحامية  أن  عىل  اآلن  ترص  املفوضية  أن  إال 

تتضمن  أن  األول يجب  اللجوء  بلد  الفعالة” يف 

مناسبة  عيش  وسائل  عىل  الحصول  فرص  توفري 

مربراً  يعد  ذلك  ضامن  يف  الفشل  وأن  وكرمية، 

املستمر.  للتنقل 

الحامية عىل  الحصول  فرص  تحسني 

بالنظر إىل هذا االعرتاف بإمكانية تربير حركات 

الحاالت  بعض  يف  لالجئني،  املستمرة  التنقل 

فرص  توفري  هششو  التحدي  فششإن  األقشششل،  عششىل 

عمليات  أثناء  الحامية  عىل  للحصول  أفضل 

هذا  من  املختلطة.  والهجرات  املستمرة  التنقل 

البرش  تهريب  شبكات  مكافحة  ينبغي  املنظور، 

الدول  حدود  تأمني  لغرض  ليس  بهم  واالتجار 

اإلنسانية  للحقوق  أفضل  حامية  لتوفري  وإمنا 

وضحاياها.  الشبكات  تلك  لعمالء 

لذلك فإن األشخاص الذين يحتاجون إىل الحامية 

لهم  تتاح  أن  وينبغي   - التنقل  يف  سيستمرون 

فرصة التنقل – بحثاً عن الحامية الفعالة. وهذا 

الدويل  النظام  ملفهوم  جوهري  مبدأ  هو  املبدأ 

السبب  تفسري  عىل  يساعد  الذي  األمر  لالجئني، 

متزايداً  اهتامماً  تبدي  املفوضية  جعل  الذي 

يتيحها  التي  باإلمكانيات   2006 عششام  منذ 

كحل  العاملة  لليد  النظامية  الهجرة  تعزيز 

هناك اعرتاف متنزايد بأن حرية تنقل الالجئني هي ميزة إيجابية ميكن أن تساهم يف توفري الحامية 
الدامئة لهم.

الهجرة والتنقل والحلول: منظور متطور  
كيتي لونغ وجيف كريسب
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بتلبية  يتعلق  فيام  وخاصة  الالجئني،  إلبعاد 

وتشري  واالقتصادية.  االجتامعية  االحتياجات 

يف  املفوضية  وضعتها  التي  العرش  النقاط  خطة 

تدفقات  يف  لالجئني  الحامية  لتوفري   2007 عام 

ييل:  ما  إىل  املختلطة  الهجرة 

ال  الذين  األشخاص  يكون  لن  الحاالت  بعض  يف 

يف  اللجوء  حق  عىل  الحصول  معايري  يستوفون 

بديلة  خيارات  إىل  بالوصول  لهم  يسمح  وضع 

لهم  تتيح  قد  الخيارات  وهذه  املؤقتة.  للهجرة 

بلد  يف  قانوين  بشكل  اإلقامة  مختلفة  بأشكال 

ألسباب  ثالث  بلد  إىل  االنتقال  أو  الوصول، 

أو  التعليم  أو  العمل  ألغششراض  أو  إنسانية، 

الجهود  تركز  أن  ينبغي  لذا  األرسة.  شمل  جمع 

املختلطة  السكانية  التحركات  ملعالجة  املبذولة 

إىل  اللجوء  إمكانية  استكشاف  عىل  أيضاً 

أو  املؤقتة  سواء  النظامية،  الهجرة  خيارات 

األجل.3  طويلة  حتى 

دوراً  أيضاً  النظامية  العاملة  هجرة  تلعب  وقد 

أو  املتبقني  الالجئني  احتياجات  تلبية  يف  مهاًم 

يستطيعون  ال  ممن  لجوئهم  أمد  طال  الذين 

الثالثة  التقليدية  الدامئة  الحلول  إىل  الوصول 

أو  التوطني  إعادة  أو  الوطن  إىل  العودة  وهي 

املحيل:  االندماج 

الذين  الالجئني  قبول  املمكن  من  يكون  قد 

العامل  بششرامششج  يف  األوضشششاع  هششذه  يعيشون 

غري  الدول  تنشئها  التي  والهجرة  املهاجرين 

العمل  سوق  احتياجات  تلبية  عىل  القادرة 

هذه  من  العديد  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر  لديها. 

األمد  الطويلة  لإلقامة  فرصاً  أيضاً  تقدم  الربامج 

حل  إيجاد  إمكانية  تتيح  ثم  ومن  والتجينس، 
املؤقت.4 الحل  دائم إىل جانب 

مستوى  عىل  تطويرها  يجري  ال  األفكار  وهذه 

يف  أيضاً  تنفيذها  يجري  وإمنا  فقط  السياسات 

حالياً  يتم  أفريقيا،  غرب  ففي  امللموس.  الواقع 

استخدام بروتوكوالت حرية التنقل التي اتفقت 

أفريقيا  لدول غرب  االقتصادية  املجموعة  عليها 

التنقل  حرية  من  أكرب  قدر  لتوفري  )إكششواس( 

السيايس  األمن  وكذلك  واالقتصادي  االجتامعي 

لالجئني املتبقني الذين قِدموا من دول إكواس.5 

ويف عام 2009، أصدرت نيجرييا لالجئني املتبقني 

لإلقامة  تصاريح  وليبرييا  سرياليون  مواطني  من 

جانب  إىل  إكواس،  دول  يف  سنوات  ثالث  ملدة 

سرياليون  من  سفرهم  جوازات  إصدار  إعادة 

مؤخراً  سرياليون  حكومة  قامت  كام  وليبرييا، 

بتقديم نحو 5600 جواز سفر لالجئني السابقني 

البلدان  يف  محلياً  االندماج  يف  يرغبون  الذين 

لهم.  املضيفة 

الدامئة  الحلول  فإن  إكواس،  حالة  توضح  وكام 

بأخرى،  أو  بطريقة  تنطوي،  أن  يجب  لالجئني 

عىل استعادة معنى املواطنة، وهو أمر ال يرتبط 

التنقل.  حرية  من  أكرب  قدر  بقبول  بالرضورة 

الهشة  الششدول  أن  أيضاً  الواضح  من  أنه  بيد 

من  كثري  يف  تستطيع  ال  نزاعات  من  الخارجة 

عيش  سبل  العائدين  لالجئني  توفر  أن  الحاالت 

السياسية  الحقوق  عىل  الحصول  أو  مستدامة 

املتحدة  األمششم  مفوضية  بششدأت  وقد  املهمة. 

بني  الربط  كيفية  استكشاف  الالجئني  لشؤون 

العودة إىل الوطن وتشجيع قدر أكرب من حرية 

عىل  البارزة  األمثلة  ومن  العودة،  بعد  التنقل 

للحلول  األفغاين  اإلطار  إنشاء  عىل  عملها  ذلك 

عرقلته  رغم   - أكد  والذي   2003 لعام  الشاملة 

اتباع  - عىل رضورة  الدولة  أمن  مصالح  بسبب 

والتنمية”  “للهجرة  األمد  وطويل  متكامل  نهج 

األفغانية.  السكانية  التدفقات  مع  التعامل  يف 

التنقل  بأهمية  متزايد  اعرتاف  أيضاً  وهناك 

تتضمن  إذ  الوطن.  إىل  العودة  بعد  الداخيل 

عودة  بشأن  للمفوضية  الحالية  السياسية 

للفكرة  رفضاً رصيحاً  إدماجهم  وإعادة  الالجئني 

بلدانهم  إىل  الالجئني  عودة  نجاح  بأن  القائلة 

كانوا  التي  الحياة  إىل  عودتهم  يتطلب  األصلية 

النزوح:  قبل  يعيشونها 

إن إعادة اإلدماج ال تعني “ترسيخ” أو “إعادة 

يف  أو  األصلية  مناطقهم  يف  العائدين  غرس” 

السابقة.  واالقتصادية  االجتامعية  أدوارهششم 

فعىل سبيل املثال، من الجائز أن يقرر الالجئون 

أو  حرضية  بيئات  يف  عاشوا  الذين  والنازحون 

شبه حرضية خالل فرتة نزوحهم االنتقال للعيش 

وال  عودتهم.  بعد  واملدن  الحرضية  املراكز  يف 

التنقل عىل  من  األشكال  إىل هذه  النظر  ينبغي 

حالة  يف  إال  اإلدماج  إعادة  لعملية  فشل  أنها 

للعيش  جديدة  سبل  بناء  عن  العائدين  عجز 

مناطقهم  يف  القانون  سيادة  من  االستفادة  أو 

خيار  لديهم  ليس  بأنه  يشعرهم  مام  األصلية، 

أماكن أخرى.6  االستقرار يف  سوى 

الخامتة 

حرية  يف  ترى  التي  للفكرة  تبنيها  خالل  من 

مفوضية  بدأت  للحامية،  محتملة  أداة  التنقل 

نحو  تتحول  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم 

تعاملها  يف  الحقوق  عىل  قائم  نهج  تطبيق 

عن  الالجئني  عجز  أن  عىل  مؤكدة  النزوح،  مع 

وليس   – اإلنسانية  حقوقهم  عىل  الحصول 

ميثل  ال  الذي  الوطن،  عن  الجسدي  بعدهم 

الحقوق -  سوى عرض من أعراض فقدان هذه 

هو الذي ينبغي أن يكون محور جهود الحامية 

تنقل  تعرقل  الدول  تزال  الدولية. ومع ذلك، ال 

فقد  الدولية.  الحدود  عرب  واملهاجرين  الالجئني 

والركود  الحدود،  بتأمني  املتزايد  االنشغال  أدى 

الكراهية  ظاهرة  وتنامي  العاملي،  االقتصاد 

املحلية لألجانب إىل خلق مناخ سيايس من عدم 

التسامح يف الشامل والجنوب عىل السواء. وقد 

حالة  يف  والهجرة  للجوء  املتاح  املجال  أصبح 

فورية  سياسية  مزايا  ترى  ال  فالدول  انكامش: 

التنقل. أكرب من حرية  قدر  الالجئني  منح  يف 

السنوات  يف  الحقيقي  التحدي  أن  ذلك  ومعني 

والالجئني  واملفوضية  للباحثني  بالنسبة   - املقبلة 

املرتددة  الدول  إقناع  كيفية  سيكون   - أنفسهم 

وحاميته  التنقل  يف  الالجئني  بحق  االعرتاف  بأن 

أزمات  “حل”  عىل  األمر  واقع  يف  يساعد  قد 

الحادي والعرشين بشكل أكرث  القرن  النزوح يف 

“الوطن”.  إىل  العودة  عىل  اإلرصار  من  فعالية 

تعاونية  أبحاث  إجراء  الرضوري  من  وسيكون 

تحويل  فقط  ليس  أردنا  إن  املوضوع  هذا  يف 

وإمنا  للمفوضية  سياسات  إىل  األبحاث  نتائج 

عميل،  واقع  إىل  السياسات  هذه  تحويل  أيضاً 

توفري  ضامن  هو  نهايئ  هدف  لتحقيق  وذلك 

لجميع  الفعالة  الحامية  من  ممكن  قدر  أقىص 

الالجئني. 

تعمل   )katylong@gmail.com( لونغ  كيتي 

بجامعة  الالجئني  دراسات  مركز  يف  حالياً 

دائرة  لدى  مستشارة  أيضاً  وتعمل  أكسفورد، 

التابعة   )PDES( والتقييم  السياسات  وضع 

الالجئني.  لشؤون  املتحدة  األمم  ملفوضية 

 )crisp@unhcr.org( كريسب  وجيف 

والتقييم  السياسات  وضع  دائرة  رئيس  هو 

 .)http://www.unhcr.org/pdes/(
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ال شك يف مدى أهمية املبادئ التوجيهية والعامة لصناع 

السياسيات لكن ال يقلل هذا من أهميتها للجهات األوىل 

املتسجيبة للكوارث ونتائجها. ففي مايو/أيار 2010، تم 

تنظيم ورشة عمل يف السلفادور لرجال اإلطفاء والوحدات 

والصليب  الحكومة  ووكششالء  املتخصصة  العسكرية 

عىل  تظهر  التي  الخارجية  العنارص  أوىل  وهم  األحمر، 

ساحة الحدث عند وقوع كارثة.1 وكام سأل أحد القادة 

وال  صباحاً  الثالثة  الساعة  تكون  “عندما  العسكريني: 

الناس  ويأىب  املياه  ارتفاع منسوب  ويزداد  كهرباء  توجد 

ينبغي  الذي  الصحيح  اليشء  هو  فام  منازلهم،  مغادرة 

عمله؟ هل نجربهم عىل املغادرة رغاًم عنهم؟ هل يشكل 

إجبارهم عىل املغادرة انتهاكاً لحقوقهم اإلنسانية؟” 

اإلنسان  بحقوق  املتعلق  بالبعد  منه  واعرتافاً 

لها  واالستجابة  للكوارث  التأهب  لعمليتي 

وضع ممثل األمني العام لألمم املتحدة املعني 

املبادئ  داخلياً  للنازحني  اإلنسان  بحقوق 

التوجيهية التشغيلية والدليل امليداين لحقوق 

اإلنسان يف حاالت الكوارث الطبيعية2، وذلك 

اإلنسان يف  قائم عىل حقوق  نهج  الستعراض 

التأهب للكوارث واالستجابة لها والتعايف منها. 

عىل  خاصة  بصفة  التوجيهية  املبادئ  وتؤكد 

حقيقة أن الناس ال يفقدون حقوقهم اإلنسانية 

أو  طبيعية  لكارثة  تعرضهم  نتيجة  األساسية 

فمن  الكوارث  حاالت  أسوأ  يف  حتى  للنزوح. 

حق الناس التمتع بالحقوق األساسية املكفولة 

لجميع املقيمني واملواطنني، غري أنهم قد تكون 

لهم احتياجات أخرى خاصة مرتبطة بالكارثة. 

ومساعدة  لحامية  األساسية  املسؤولية  وتقع 

عاتق  الطبيعية عىل  الكوارث  من  املترضرين 

السلطات الوطنية يف البلدان املترضرة. 

حقوق  أن  عىل  التوجيهية  املبادئ  وتؤكد 

املدنية  الحقوق  عىل  تقترص  ال  اإلنششسششان 

االقتصادية  الحقوق  أيضاً  تشمل  وإمنششا  والسياسية 

واالجتامعية والثقافية. بيد أنه يف خضم الكارثة غالباً ما 

يكون من الصعب تعزيز كافة الحقوق لجميع املترضرين 

املبادئ  قسمت  عملية  وألسباب  لذا  الوقت.  نفس  يف 

التوجيهية حقوق اإلنسان إىل أربع مجموعات: 

)مثل  الجسدية  والسالمة  باألمن  املتصلة  الحقوق 

حامية الحق يف عدم التعرض لالعتداء واالغتصاب( 



الحقوق املتصلة بالرضوريات األساسية للحياة )مثل 

الحق يف الغذاء واملاء( 

االقتصادية  الحامية  باحتياجات  املتصلة  الحقوق 

التعليم  الح يف  واالجتامعية والثقافية األخرى )مثل 

والتعويض عن املمتلكات املفقودة( 

املدنية  الحامية  باحتياجات  املتصلة  الحقوق 

عىل  الحصول  يف  الحق  )مثل  األخرى  والسياسية 

وثائق شخصية ويف املشاركة السياسية( 

وعادة ما تكون أول مجموعتني من الحقوق هام األكرث 

األولية  االستجابة  ففي  الطوارئ.  مرحلة  خالل  أهمية 

للكوارث، عادة ما يكون ضامن الحصول عىل ما يكفي 

بديلة  هوية  بطاقات  توفري  من  أهمية  أكرث  املياه  من 

أن  عىل  التوجيهية  املبادئ  تشدد  ذلك،  ومع  للنازحني. 

الحقوق  األربع من  الكامل لجميع املجموعات  االحرتام 

الكافية  الحامية  يضمن  أن  ميكن  الششذي  وحششده  هو 

الذين  فيهم  مبن  الطبيعية،  الكوارث  من  للمترضرين 

نزحوا عن ديارهم. لكن الظاهرة املؤسفة هي التمييز يف 

املحلية  التشاور مع املجتمعات  تقديم املساعدة وعدم 

املترضرة من الكوارث. 







بروكينغز- مرشوع  قام  املاضيني،  العامني  مدى  وعىل 

العمل  ورش  من  سلسلة  بتنظيم  الداخيل  للنزوح  برن 

مختلفة،  مناطق  يف  الطبيعية  والكوارث  الحامية  حول 

الحكومية  الوكاالت  عن  ممثلني  الورش  هذه  وضمت 

املعنية باالستجابة للكوارث وعدد من املنظامت الدولية 

الحكومية  غري  واملنظامت  اإلنسان  حقوق  وجامعات 

وكانت  األحمر.  الصليب/الهالل  وجمعيات  الوطنية 

هذه الورش – التي أقيمت يف غواتيامال والهند وتايلند 

وإندونيسيا-  والسلفادور  أفريقيا  وجنوب  ومدغشقر 

جميعها مختلفة، مام يعكس التجارب اإلقليمية والوطنية 

الطبيعية. ففي بعض  الكوارث  التعامل مع  املختلفة يف 

اإلنسان  حقوق  تعزيز  من  طويل  تقليد  هناك  البلدان 

بينام  اإلنسان،  قوية يف مجال حقوق  وهناك مؤسسات 

مع  التعامل  يف  الحقوق  عىل  القائم  النهج  فكرة  كانت 

الكوارث الطبيعية فكرة جديدة متاماً يف بلدان أخرى. 

مؤسسات  فششرص  تقل  البلدان  معظم  ويف 

حقوق اإلنسان لعقد لقاءات دورية مع صناع 

الحقوق  عن  للحديث  الحكومية  السياسات 

الكوارث.  من  املترضرة  للمجتمعات  اإلنسانية 

ويف البلدان التي كان من الصعب فيها مناقشة 

هناك  كان  اإلنسان،  لحقوق  الدولية  املعايري 

عىل األقل اعرتاف بالحاجة إىل وضع خطط غري 

حامية  عىل  تعمل  للكوارث  للتأهب  متييزية 

املشرتك  املوضوع  وكان  ضعفاً.  األكرث  الفئات 

بني جميع ورش العمل هو الصعوبة يف إيجاد 

حلول ألزمة النازحني بسبب الكوارث، وال سيام 

النازحني إىل مجتمعاتهم  يف حالة تعذر عودة 

املحلية. ويف هذا الصدد، ُوجد أن إطار الحلول 

أداة  ميثل  مؤخراً  تنقيحه  تم  الذي  الدامئة3 

مفيدة. 

الكارثة  مششع  التعامل  مرحلة  كانت  وأيشششاً 

يجب  الذي  الكثري  هناك  يزال  ال  الطبيعية، 

املبادئ  ترجمة  كيفية  إىل  للتوصل  به  القيام 

عند  الناس  لحامية  ملموس  واقع  إىل  العامة 

وقوع كوارث. 

إليزابيث فرييس )eferris@brookings.edu( هي 

املديرة املشاركة ملرشوع بروكينغز- برن للنزوح 

)http://www.brookings.edu/idp( الداخيل

1  تم تنظيمها بالتعاون مع مركز تنسيق الوقاية من الكوارث الطبيعية يف 
أمريكا الوسطى )CEPREDENAC( ومنظمة الحامية املدنية-السلفادور. 

 http://tinyurl.com/OpGuid elines  2
 http://tinyurl.com/IDPs-durable-solutions  3

ترتبط عمليات االستعداد ملواجهة الكوارث الطبيعية واالستجابة لها والتعايف منها بحقوق اإلنسان 
بقدر ما تتعلق بتقديم مواد اإلغاثة وخدمات اإلمدادات.

توفري الحامية يف أوضاع الكوارث الطبيعية  
إليزابيث فرييس 

فيضانات يف كامبونغ ماليو، جاكرتا، إندونيسيا، 2007
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مع الشكر لكل الجهات التي ساهمت يف 
دعم النرشة يف عامي 2009-2008

تعتمد نرشة الهجرة القرسية يف متويلها بشكل كيل عىل التمويل والتربعات لتغطية كل تكاليفها 

يف  ساهمت  التي  الجهات  لكل  الكبري  امتناننا  عن  التعبري  ونود  فيها.  العاملني  تكاليف  فيها  مبا 

دعم نرشتنا خالل السنوات السابقة ونخص بالذكر الجهات التي ساهمت يف دعمنا خالل السنتني 

املاضيتني:

مرشوع بروكينغز- برين لدراسة النزوح الداخيل • خدمات • اإلغاثة الكاثوليكية • دان 

تشريش إيد • مجلس الالجئني الدامناريك • وزارة الشؤون الخارجية • والتجارة الدولية 

الكندية • لوكالة الكندية للتنمية الدولية • وزارة التنمية الدولية الربيطانية • رشكة دي 

إتش إل • مركز فاينستاين الدويل، جامعة تافتس • لجنة اإلنقاذ الدولية • وزارة الشؤون 

الخارجية الرنويجية • مجلس الالجئني الرنويجي • مبادرة توفري خدمات ومعلومات الصحة 

• اإلنجابية يف حاالت الطوارئ • االتحاد األورويب • الوكالة السويرسية للتنمية والتعاون • 

الوزارة السويرسية الفيدرالية للشؤون الخارجية • مكتب األمم املتحدة لتنسيق املساعدة 

اإلنسانية • برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ • صندوق األمم املتحدة للسكان • مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون الالجئني • اليونيسيف • اللجنة النسائية املعنية بالالجئني من النساء واألطفال 

• برنامج األغذية العاملي • مؤسسة زوا لرعاية الالجئني • الهيئة اإلسبانية للتعاون الدويل • 

وزارة الخارجية األمريكية - مكتب السكان والالجئني والهجرة • منظمة مبادرة العدالة يف 

املجتمع املفتوح • برنامج األمم املتحدة للبيئة • منظمة إنقاذ الطفولة )اململكة املتحدة( 

املجلس االستشاري الدويل لنرشة الهجرة القرسية
الشخصية وال  بصفتهم  القرسية  الهجرة  الدويل يف نرشة  االستشاري  املجلس  أعضاء  يشارك 

ميثلون بالرضورة املؤسسات واملنظامت التي ينتمون إليها.

 ديانا أفيال
الحوار الجنوب أمرييك

 بوال بانرجي
مجموعة ماهانريبان كالكوتا لألبحاث

 نينا يريكالند
مجلس الالجئني الرنويجي

 مارك كاتس
أوتشا

 هينيا دقاق
صندوق األمم املتحدة للسكان

 ريتشل هيستي
أوكسفام يف اململكة املتحدة

 خالد قورص
مركز جينيف للسياسات األمنية

 أميليا بوكستاين تشيازي
منظمة إنقاذ الطفولة يف اململكة املتحدة

 إرين موين

مستشارة مستقلة

إيفا إسبينار

جامعة أليكانتي

 فييك تينانت

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

 دان سيمور

يونيسيف

 لويس كياما

اتحاد الجئي كينيا

 ريتشارد وليامز

مستشار مستقل

 روجر زيرت

مركز دراسات الالجئني

 محارضة هاريل – بوند 2010 يف مركز 
دراسات الالجئني: أنطونيو غوترييس

األربعاء 13 ترشين أول/أكتوبر 2010، الساعة الخامسة مساًء، أكسفورد

يلقي أنطونيو غوترييس، رئيس الوزراء األسبق للربتغال واملفوض السامي الحايل لالجئني 

اكتوبر/ترشين   13 املوافق  األربعاء  يوم  أكسفورد  يف   2010 بوند   – هاريل  محارضة 

األول2010، وسيتم تحديد العنوان واملوقع الحقاً.  والدعوة عامة  وستنرش التفاصيل 

http://www.rsc.ox.ac.uk عىل موقع مركز دراسات الالجئني عىل االنرتنت

ورقة بحثية جديدة حول النزعات الجديدة والتوجهات 
املستقبلية لبحوث الهجرة القرسية وسياساتها

نرش مركز دراسات الالجئني قبل فرتة وجيزة ورقة بحثية تقع يف خمسني صفحة تحدد 

القضايا املعارصة وتربز أهم املوضوعات التي تستدعي بذل القدر األكرب من االهتامم من 

قبل الباحثني وصانعي السياسات واملامرسني.

وتعرض الورقة املذكورة سبع محاور مرتابطة باعتبارها من االهتاممات البحثية الرئيسية 

ولها صلة مبارشة ومستقبلية لصانعي القرارات.  واملحاور هي: هشاشة الدولة والهجرة 

ذوي  من  النازحة  والجامعات  البيئي،  والنزوح  القرسية،  الهجرة  واقتصادات  القرسية، 

االحتياجات الخاصة، والحلول املستدامة، والفضاء اإلنساين وفضاءات الحامية، وتحقيق 

يرّجح  التي  املجاالت  البحثية  الورقة  تحدد  كام  ومؤسسية.  قانونية  تحديات  الحامية: 

رضورة االهتامم بها يف املستقبل.

بحوث وسياسة الهجرة القرسية: ملحة عامة عن النزعات الحالية والتوجهات املستقبلية

 الصفحة عىل االنرتنت: 

http://www.rsc.ox.ac.uk/PDFs/RSC-FM-

policy-and-research-overview.pdf

مسح الهجرة القرسية عىل االنرتنت – السحب عىل الجوائز

كل  من   )www.forcedmigration.org(  االنرتنت القرسية عىل  الهجرة  موقع  يرجو 

يف  املوقع  عىل  القامئني  ملساعدة  واقرتاحاتهم  وتعليقاتهم  بآرائهم  اإلدالء  مستخدميه 

 تلبية حاجاتهم عىل نحو أفضل.  وللمشاركة يف هذا املسح االستبياين يرجى النقر هنا:

http://www.surveymonkey.com/s/forcedmigration

 24 ويضم  أغسطس/آب2010   31 لغاية    2010 يونيو/حزيران   14 من  املسح  يستمر 

سؤاالً وينبغي أن ال يأخذ من وقتك أكرث من 5 إىل 10 دقائق.

الجوائز مع  عىل  املسح سحباً  اإلجابة عىل  املشاركون يف  الجوائز: يدخل  السحب عىل 

فرصة الحصول عىل مجموعة من  الكتب القيمة حول الهجرة القرسية بقيمة تزيد عىل 

300 دوالر أمرييك.  وللتأهل للسحب تأكد من تعبئة الخانات االختيارية املتمثلة باالسم 

والربيد االلكرتوين يف بداية املسح.

إجراء البحوث حول الهجرة القرسية؟

راجع “البحث يف الهجرة القرسية: دليلك ملصادر املراجع واملعلومات” عىل الرابط التايل 

وهي  ميسون،  إليزا  إعداد  من   http://forcedmigrationguide.pbworks.com/

متخصصة مستقلة يف املعلومات ومعنية بقضايا الهجرة القرسية.

من إعداد إليزا ميسون أيضاً:

 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1509589 

كيفية الحصول عىل النصوص الكاملة ملعلومات الهجرة القرسية عىل االنرتنت 

االنرتنت  عىل  البحوث  تربز  حالياً  متوافرة  )خدمة   http://fm-cab.blogspot.com/

واملعلومات الخاصة بالالجئني، وطالبي اللجوء، والنازحني، واملهّجرين من الالجئني(



كابريا  من  ومتزوجة  عاًما   46 العمر  من  أبلغ  زيادة،  موكاموتييس  اسمي 

آنديري. لدينا من األبناء أربعة منهم كرييزي كريستيان، 18 عاًما، وأويزي 

كريستيان،  يستطع  فلم  فكرية.  إعاقة  لديه  وكالهام  عاًما،   13 جوسالن، 

هناك  تكن  مل  إذ  الكونغو  يف  املدرسة  إىل  الذهاب  نزوحنا،  قبل  حتى 

بالكونغو. ويف عام 1998، عندما  مناسبة يف منطقتنا  تعليمية  مؤسسات 

كان عمر جوسالن عامني، نشبت الحرب ففررنا إىل جوما خشية املعرفة 

أيًضا إىل املدرسة لعدم توافر  أبناؤنا  الروندية. وهناك مل يذهب  بأصولنا 

التعليم املناسب لهم والنعدام األمن.

روندا  إىل  الكبار  ولدّي  وذهب  سياسية  ألسباب  زوجي  ُنفي  أن  وبعد 

الستكامل دراستهام العليا أصبح من الصعب بالنسبة يل أن أعتنى بولدّي 

الصغريين وحدي، فذهبت أنا أيًضا إىل روندا حيث كان ميالدي، وهنا مل 

تناسب الظروف أيًضا تقدم الولدين ومنوهام. 

زوجي،  عن  الحكومة  أفرجت  الوقت،  بعض  وبعد مىض  الحظ،  ولحسن 

اللجوء  عىل  زوجي  حصل  حيث  لوكسمبورغ  يف  األرسة  شمل  فتجمع 

فتولت  املعاقني  طفلينا  عن  الدولية  الهجرة  منظمة  إبالغ  وتم  السيايس. 

جميع إجراءت سفرنا وقامت بجميع الرتتيبات اإلدارية الالزمة من أجلنا. 

ثم يف مايو 2009، حللنا بلوكسمبورغ ورسعان ما عرّفنا مكتب االستقبال 

األشياء  عمل  بكيفية  هناك  والتكامل 

العام  بدء  أما يف سبتمرب، ومع  الفكرية.  اإلعاقة  األشخاص ذوي  وحقوق 

الدرايس، انضم جوسالن إلحدى مدارس ذوي االحتياجات الخاصة. وبعد 

شهر، كانت هناك خطة موضوعة لتمكينه من مواصلة تعليمه. 

املنزل  له بني  مناسبة  انتقال  النقل وسيلة  املدرسة ووزارة  كذلك نظمت 

واملدرسة. والواضح أن جوسالن مرسور وحريص عىل الذهاب للمدرسة، 

السارية، فهي  القواعد  أما عن  له، عىل األقل.  بالنسبة  فاألمر كله جديد 

أن يذهب كريستيان عند بلوغه الثامنة عرشة إىل بيت الرعاية وستتأكد 

التدابري  جميع  استيفاء  من  العقلية  اإلعاقة  ذوي  األطفال  آباء  جمعية 

اإلدارية الالزمة. ويف ذات الوقت، سيتناول مكتب توظيف املعاقني حالته 

لضامن احرتام حقوقه وزيادة ما أمامه من فرص.

لتلقي  الجيدة  النظم  تنفذ  التي  لوكسمبورغ  لدولة  باالمتنان  أشعر  إنني 

الالجئني وخاصة ممن ذوي اإلعاقة. كذلك فإنا أشكر املنظامت مثل كاريتاس 

والتي دعمتنا من أجل احرتام حقوق األطفال وتحقيق تطلعاتهم.

موكاموتييس زيادا

 للمزيد من املعلومات يرجى االتصال بآنا ماريا سوريك 

)ana-marija.soric@caritas.lu( مبنظمة كاريتاس 

 .)http://www.caritas.lu( بلوكسمبورغ

لوكسمبورغ دولة صغرية والتي يندر الحديث عنها يف املناقشات حول الالجئني واملهاجرين عىل الرغم من أن بها نسبة كبرية 
جًدا من املهاجرين واألجانب. لكن تويّل سياستها نحو طالبي اللجوء ذوي اإلعاقة عظيم االهتامم  كام ستشهد عىل ذلك أرسة 

الجئة يف لوكسمبورغ. 

مرحًبا بكم يف لوكسمبورغ  


