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عظيمــة يف األنظمــة البيئ ّيــة املحل ّيــة ا ُملت َّخــذ ِة يف ا ُملــدُ ن والبلــدات ِجر ِمي ِو ِتروَلد
الثانو ّيــة .ويف مثــل هــذه الحــاالت ،تحتــاج الحكومــات املحل ّيــة jeremy.wetterwald@reach-initiative.org
إىل االعتــاد عــى معرف ـ ٍة َس ـ ِو ّية وتعــاونٍ عم ـ ّ
نسقٌ ُق ْطريّ لشؤون أكرانيا ،يف مبادرة ِريتش )(REACH
ي مــع الجهــات ُم ِّ
الفاعلــة يف ميــدان اإلعانــة ،إليجــاد حلــول مســتدامة للتَّهجــرwww.reach-initiative.org ،
الح َ
ــر َبعيــ َد َة األ َمــ ِد .هــذا ،و َت ْب ِنــي
َتدع ُ
َــم خططــاً النتعــاش َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ّ
ْ
ُ
حصلـة مــن التّح ِليــلِ النّشــيطِ املشـر َِك فيــه ل ِويس ثا ِلر louise.thaller@impact-initiatives.org
ا ُملعط َيــات واألدلـة امل َّ
ُ
ٌ
ِّ
خص ِص لكل منطق ٍة
ْــر مــا حــ ّد َد املواطنــون
أساســاً متينــاً للســلطات املحل ّيــة ،ل َتن ُ َ
ُتخص َصة يف التخطيط لالستجابة والتقدير امل ّ
ِّ
ّ
(املهجــرون واملقيمــون طويــ ًا) ومــز ّودوا الخدمــات ،أنــه مــن عىل ِح َد ِتها ،يف مبادرة إم َبكت ()IMPACT
َّ
يــح هــذه املقاربــةwww.impact-initiatives.org ،
األولو ّي ِ
ــات يف مجتمعاتهــم املحل ّيــة .إذنُ ،ت ِت ُ
ـاب املصلحــة املعنيــن الذيــن َي ْكـ ُ ُ
ـر
ومــا شــابههاُ ،ملخْ ت َلـ ِ
ـف َ
أصحـ ِ
 .1وهم النازحون داخل ّياً ،والالجئون من نيجرييا وتشاد ،والعائدون.
ْ
ّ
ـقَ
أن تتبايــن أولو ّياتهــم  -التوفيـ بــن منظوراتهــم ،لــي يتدخلــوا AGORA (2019) Plans de priorisation des interventions dans 4 sites .2
تدخ ً
ُّ
ــا ف ّعــاالً يف ا ُملــدُ نِ  ،ويعالجــوا ِق ّلــ َة املســا َءل ِة واملشــاركة urbanisés de la région de Diffa, au Niger bit.ly/AGORA-Niger
املجتمع ّيــة يف ُص ْنـ ِـع الق ـرارُّ .
ـاج إليــه يف األحــوال
كل هــذاُ ،يح َتـ ِ
ا ُملســتت ّبة ،فكيــف واألزمــة واقعــة؟

َت ْط ُ
اليب إدا َر ِة املخ َّيامت عىل التَّهج ِري الحرضيّ يف أفغانستان
بيق َ
أس ِ

آ َنا ِهرش هُ و َلنْد

َ
ُ
ُحسنَ
التواصل واملشارك َة املجتمع ّية
ئيس ِة ملقاربة إدارة املخ ّيامت التقليد ّية
تطبيق
العنارص ال َّر َ
ميكن أن ي ِّ
ِ
َ
خارج املخ ّيامت.
ة
ي
الحرض
السياقات
والتنسيق يف
ّ
َ

نشــأَت إدارة املخ ّيــات ،مــن حيــث هــي قطــاع قائـ ٌـم بنفس ـ ِه،
مــن قِبَــلِ الحاجــة إىل تعيــن املســؤول ّية لضــانِ مقاربــ ٍة
ـم
مجتمع ّيــةُ ،م َّ
نســقة ،شــاملة لقطاعــات ِع ـدّة ،يف مســتوى مخ ّيـ ٍ
ـارج
واحــد .ولكــنْ ُيق ـ ّد ُر ّأن أغلـ َ
املهجريــنَ يقيمــون اليــو َم خـ َ
ـب َّ
املخ ّيــات الرســم ّية ،وكثـ ٌر منهــم يسـ َ
ـكنون يف املناطــق الحرض ّية،
إ ّمــا يف املجتمــع املحـ ّ
ي الــذي ُيض ِّي ُفهــم وإ ّمــا يف أماكــن جامع ّيــة
1
ِّ
ً
َ
املتوطنــن تلقائيـا داخــل املــدن والبلــدات أو يف ضواحيها.
تجمــع
وتنــري الجهــات الفاعلــة يف ميــداين العمــل اإلنســا ّين واإلمنــايئّ
التوســع الحــريّ عمومـاً ،غــر وكان الــذي َّ
حــث عــى ُّ
التدخــل أ ّو َل األمــر عَــ ْود ُة أكــر مــن
لكيف ّيــة تك ُّيفيهــا هــي وتحدّيــات ُّ
ّ
َ
الجــئ أفغــاين مــن باكســتان بــن ســنة  2016وســنة
ـارج املخ ّيــات ُيــر ُز تحدّي ـاً مليــون
ّأن التح ـ ُّو َل إىل التَّهجــر الحــريّ خـ َ
ٍ
خاص ـاً يقــع عــى الهيئــات العاملــة يف قطــاع إدارة املخ ّيــات .2017 .وكان كثـ ٌر مــن هــؤالء العائديــن يعيــش يف باكســتان مــذ
ّ
ُولِــدُ وا ،ولذلــك مل يكــن لهــم مــن املعرفــة بأرضهــم األصل ّيــة يش ٌء
ٌ
عــى ّأن الخــرة وأســاليب إدارة املخ ّيــات ميكنهــا أن ُت ِعـ َ
معرفــة قليلــة ،ومل يســتطع أكرثهــم العــود َة
ن عــى أو كان لهــم بهــا
ّ
معالجــة
ــب االســتجابة إىل مناطقهــم األصل ّيــة بســبب عــدم األمــن فيهــا أو ِقلــة ُس ـ ُبل
ِ
بعــض التحدّيــات ،التــي هــي مــن ُص ْل ِ
ّ
َ
َ
خــارج املخ ّيــات .وهــذا كان عــى رأس املعــاش والخدمــات .وملــا مل يكــن هنــاك مخ ّيــات ينزلــون فيهــا،
للتَّهجــر الحــريّ
َ
َ
داخــل البلــدات واملــدن أو يف
ـج ُم َراجعـ ٍة أج َرتْهــا مجموعــة تنســيق املخ ّيــات وإدارتهــا يف اســتق ّر عــدد عظيــم مــن األرس
نتائـ ِ
ن أن يجــدوا ألنفســهم فيهــا املعون ـ َة والوظائــفَ
ســنة  ،2014ووجــدت ّأن منهج ّيــات وأدوات مجموعــة تنســيق ضواحيهــا ،آمل ـ َ
املخ ّيــات وإدارتهــا ،الدائــرة حــول املجتمــع املح ـ ّ
ي -وال س ـ ّيام والخدمــات .فاكــرى العائــدون ُغ َرفــاً أو ســكنوا مــع أرستهــم
ّ
َ
ً
ً
ّ
الخاصــة باملشــاركة املجتمع ّيــة والتنســيق-كانت مفيــدة ج ـ ّدا يف املمتــدة يف مــآ ٍو مكتظ ـ ٍة غاي ـة االكتظــاظ أو أقامــوا مــآ ٍو مؤقتــة
ّ
هجريــن املقيمــن
خاصــة .وقــد ازدا َد مشــهدُ التَّهجــر تعقيــداً بســبب
اض ّ
َ
االســتجابة لحاجــات ا ُمل َّ
خــارج املخ ّيــات 2.يف أر ٍ
مقاربــات تعتمــد عــى
وبــدأت بعــض الهيئــات يف تجربــة
ٍ
مجموعــة مهــارات يف إدارة املخ ّيــات اســتجاب ًة للتحدّيــات
الواقعــة عــى التَّهجــر الحــريّ  .وكان املجلــس الرنويجــي لالجئني
ـات كهــذه ،ومــن
مــن أ ّول الهيئــات التــي أنشــأت وطـ ّورت مقاربـ ٍ
بــن األماكــن التــي ط ّبقتهــا عليهــا :أفغانســتان ،حيــث رمــت
بتطبيقهــا إىل األحيــاء الحرض ّيــة داخـ َ
ـل املــدن الرشق ّيــة أو حولهــا،
كجــال آبــاد ،وأســد آبــاد ،ومهــرالم.
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نــزوح داخــ ّ
ــف
وقــوع
ي جديــد طالَــت ُمدّتــه ،وبســبب التخ ُّل ِ
ٍ
العميــق بــن املجتمعــات ا ُملض ّيفــة ،فـزادت هــذه الحـ ُ
ـال الهجــرةَ
مــن الريــف إىل املدينــة.

ٌ
والحاج ُ
هي
مختلف
السياق
َ
هي َ
ات َ

ـي لالجئــن عــى تطبيــق أســاليبه يف إدارة
ع ـ َز َم املج ِلـ ُ
ـس الرنويجـ ّ
ـارج املخ ّيــاتُ ،مســتع ِم ًال
املخ ّيــات عــى األماكــن الحرض ّيــة خـ َ
خصصـ ًة لـ ِّ
ـكل منطقـ ٍة عــى ِح َد ِتهــا؛ أي َت ْر ُكـ ُز ه ّمهــا يف
مقاربـ ًة ُم ّ
ً
منطقــة جغرافيــة حرض ّيــة مح ـدّدة بــدال مــن َرك ـ ِز ِه يف ُمخ َّيــم.
وتعالــج مقاربــة إدارة املخ ّيــات مــن الحاجــات مــا صلتهــا
خــارج املخ ّيــات تســتوي هــي والحاجــات
الوثيقــة باألماكــن
َ
التــي صلتهــا وثيقــة باملخ ّيــات :فالحصــول عــى املعلومــات،
وآليــات تقويــم األدا ِء ،وبنــى املشــاركة املجتمع ّيــة واإلدارة
الذات ّيــة ،والتنســيق بــن ِع ـ ّد ٍة مــن أصحــاب املصلحــة املعن ّيــن،
ُّ
وكل ذلــك لضــان إيصــال الخدمــات إيصــاالً ناجع ـاً َت ْح ُصـ ُـل بــه
الكفايــة .بــل َي ْكـ ُ ُ
ـر يف الواقــع أن تكــون هــذه الحاجــات أوثــقَ
صلـ ًة بالبيئــة الحرض ّيــة منهــا باملخ ّيــات ،كــا يتّضـ ُـح مــن مثــال
أفغانســتان.
ـي لالجئــن ّأن الحصـ َ
ـات
ـول عــى معلومـ ٍ
ووجـ َد املج ِلـ ُ
ـس الرنويجـ ّ
ً
يف الخدمــات اإلنســان ّية ُم ْفتقـ ٌر إليـ ِه افتقــاراً شــديدا؛ إذ مل يعلــم
املهجريــنَ شــيئاً مــن أســا ِء أو
املهج ـر ِ
ات و %52مــن َّ
 %79مــن َّ
عناويــن مــز ِّودي الخدمــات اإلنســان ّية .وكان الســبب يف ذلــك
ِق ّلـ ُة حضــو ِر موظفــي ميــدان العمــل اإلنســا ّين (وال سـ ّيام اإلنــاث
منهــم) ،و ُب ْعــدُ ُشــ َعب الهيئــات مــن املناطــق التــي يســكنها
املســتضعفون ،و ِق ّلــ ُة معرفــة النــاس بالهيئــات العاملــة يف
املناطــق أو ِق ّل ـ ُة التوعيــة املجتمع ّيــة بهــا .وفــوق ذلــكُ ،أ ْج ـ ِريَ
املهجريــن مــن إجـراءات الحصــول عــى املعونــة اإلنســان ّية
عــى َّ
َ
كيــف
مبهــم؛ إذ كان  %68منهــم ال يعرفــون
مــا هــو مع ّقــدٌ
ٌ
تَخْ تــا ُر ّ
املنظــات َمــن ُت ِعينُهــم ،ومل يعــرف  %90منهــم كيف ّيــة
رفــع شــكوى ،أو طــرح ســؤال ،أو تقويــم أداء إيصــال الخدمــات
عمومـاً .وباملوازنــة بــن ذلــك وبــن مــا يف املخ ّيــاتُ ،يـ َرى يف أكــر
املخ ّيــات الرســم ّيةُ ،ح ُضــو ُر الهيئــات اإلنســان ّية ،فإمــا أ ّنهــا تــأيت
كل يــوم ،وإمــا أ ّنهــا تســتقر فيهــا ،و َت ِجــدُ ّ
املخ ّيــات َّ
موظفيهــا
ُ
َ
ُ
ْ
ظاهريــنَ يســهل تع ُّرف ُهــم ،أ ِقي َمــت شـ َع ُبهم داخــل املخ ّيــات أو
بقربهــا .ثــم ُتــو ّزع ُحـ َز ُم املعونــة هنـ َ
ـاك عــى ّ
كل ســاكني املخ ّيــم،
ليســجلوا يف
خطــوات احرتاز ّيــة
فــا يحتاجــون إىل أن يخطــو
ٍ
ّ
قوائــم الحصــول عــى املعونــة.
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عــى قــادة املجتمــع املحــ ّ
ي الذكــور ،الذيــن يقــودن املجتمــع
الحصــولُ
ّ
َ
ُ
املحــي ولكــنْ ال ُي ّثلونــه ،وغــ َرض هــذا االعتــاد ُ
ّ
َ
عــى معلومــات يف حاجــات النــاس ،وتح ِديــدُ ُمتلقــي املعونــة
واختيارهــم .و َي ْكـ ُ ُ
املهجـ َ
ـرون ،وال سـ ّيام النســاء وأكــر
ـر أن ُي ْب َعـ َد َّ
َ
ـف ،عــن متثيــل أنفســهم .وأ ّمــا املخ ّيــات
واطــنَ ض ْعـ ٍ
املهجريــن َم ِ
َّ
الرســم ّية ،فأمرهــا ُيبا ِيــنُ ذلــك ،إذ ُتؤ َمـ ُر هيئــات إدارتهــا بضــان
ـم آل ّيــات تحكــم التمثيــل املجتمعــي .وملّــا مل تكــن
إنشــا ِء و َد ْعـ ِ
خــارج املخ ّيــات مأمــور ًة رســم ّياً كــا هــي الحــال
الهيئــات
َ
داخــل املخ ّيــات ،كان مــن املمكــن أن ُي ْفـ ِ َ
ـي ذلــك إىل انعــدام
وجــدُ ُمش ّوشـ ًة .ويف
مقاربــة املشــاركة املجتمع ّيــة أو ْإن ُو ِجـدَت ُت َ
هــذا َخطــ ُر تعزيــ ِز ِبنْيــة الســلطة الضــا ّرة ،ميكــن أن ُيض ِعــفَ
محاولــة االســتجابة اســتجاب ًة إنســان ّية قامئــة عــى املســاءلة
والقواعــد والضوابــط.
ـي لالجئــن ،مــن حيــث التنســيق،
أخ ـراً ،وجــد املج ِلـ ُ
ـس الرنويجـ ّ
املهجريــن وحاجاتهــم ،وال
افتقــاراً إىل معلومــات مواضــع َّ
ــف ،وكان ذلــك االفتقــار تحدّيــاً
مواطــنَ َض ْع ٍ
ســ ّيام أكرثهــم ِ
شــديداً يف ســياق االســتجابة للعائديــن األفغان ّيــن .فــكان تت ُّبـ ُـع
حــال التَّهجــر قلي ـ ًا ،ألنــه اعتمــد عــى الوجهــة النهائ ّيــة التــي
ـجل عنــد مداخــل البلــد،
يقصدهــا العائــدون والتــي كانــت ُتسـ ّ
ْ
ولكــنْ مل ُت َت َت ّبــع بانتظــام .فــكان مــن ذلــك أن اعتمــدت الهيئــات
اإلنســان ّية عــى شــيوخ املجتمــع املحــ ّ
ي ا ُملض ِّيــف لتحــدد
مــكان العائديــن واألرس النَّازحــة داخل ّي ـاً ،وهــو اعتــادٌ أضعفــه
االســتغالل والفســاد .وقــد تعــ ّرض جهــد التنســيق إىل مزيــ ِد
ـق بســبب ِق ّلــة خدمــة التخطيــط وعــدم كفايــة التنســيق،
َت ْعويـ ٍ
َ
ّ
َ
ْ
يف املســتوى املحــي ،بــن كــر ٍة مــن أصحــاب املصلحــة املعن ّيــن
يف التفويــض واملصلحــة.

خــارج املخ ّيــات معمــول بهــا يف األحيــاء
ومــع ّأن املقاربــة
َ
َ
ْ
الحرض ّيــة ،بــدالً مــن املخ ّيــات الرســم ّيةُ ،حو ِفــظ عــى َركــ ِز
ه ّمهــا يف البنــى التنمو ّيــة واآلل ّيــات ،وذلــك لضــان التواصــل مــع
ـي واملشــاركة املجتمع ّيــة،
املجتمعــات املحل ّيــة ،واإلســهام املجتمعـ ّ
ـم التنســيق .وكان هنـ َ
ـاك ثالثــة مك ّونــات مرتابطــة :ف ِف ـ َر ُق
و َد ْعـ ِ
ُ
التوعيــة املجتمع ّيــة ،واملرا ِك ـ ُز املجتمع ّيــة ،ولِ َجــان األحيــاء .فأ ّمــا
ِف ـ َر ُق التوعيــة املجتمع ّيــة ،فقــد جمعــت معلومــات الحاجــات،
ــرت
ونــرت معلومــات الخدمــات ،وأجــرت اإلحالــة ،و َي َّ
التنســيق املحــ ّ
ي .وأ ّلفــت أيضــاً لجانــاً يف األحيــاء ُمد ّربــ ًة
ومدعومــ ًة لتفعــل كــا تفعــل هــي .وأ ّمــا املراكــز املجتمع ّيــة،
فقــد كانــت مكان ـاً يســهل الوصــول إليــه عــى أف ـراد املجتمــع
ّ
الرنويجــي لالجئــن ،مــن
ــس
املهجريــن) ،فيحصلــون منــه عــى
املحــي
(املهجريــن وغــر َّ
َّ
واألمــر الثــاين الــذي وجــده املج ِل ُ
ّ
ـارج املخ ّيــات ،هــو املعلومــات ويحالــون عــى حســب حاجاتهــم ،وكانــت أيضــاً
حيــث املشــاركة املجتمع ّيــة يف الســياقات خـ َ
ّأن املســتجيبني يف ميــدان العمــل اإلنســا ّين يتم ّيــزون باعتامدهــم مكانــاً ُت َقــا ُم فيــه االجتامعــات التنســيق ّية واملجتمع ّيــة.
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لالجئني/جم هو ِي ِل ُربوِك
املجلس الرنويجي
ِ

أيضــاً يف الوصــول إىل أفــراد املجتمــع
أن عــدداً كثــراً
املهجريــن ،ويف ّ
املحـ ّـي َّ
ً
ً
مــن النــاس (عــددا كثــرا مــن النســاء
خاص ـ ًة) يعرفونهــا أكــر مــا يعرفــون
املراكــز املجتمع ّيــة .و ُيضـ ُ
ـاف إىل ذلــك،
ّ
أن لجــان األحيــاء –املؤ ّلفــة مــن أعضــا ٍء
املهجريــن ومــن املجتمــع املح ـيّ
مــن َّ
ا ُملض ِّيــف– ع ّبــدت طريقـاً للمجتمعــات
املحل ّيــة لــي تشــارك يف تعيــن
الحاجــات وتنفيــذ الحلــول .فــكان %50
ممــن شـ َ
ـارك منهــا يف تعيــن املشــكالت
ّ
ّ
قــد ســاعد عــى حــل املشــكلة التــي
ع ّينهــا أو أكــر مــن مشــكلة ،وال س ـ ّيام
املشــكالت التــي لهــا صلــة باإلمــداد
بامليــاه ،والتعليــم ،والبنيــة التحت ّيــة،
واملرافــق الصح ّيــة.

وأ ّمــا مــن حيــث التنســيق ،فقــد
قــدرت املقاربــة عــى التوفيــق بــن
املســتفيدين مــن املعونــة املســتضعفني
وبــن مــا هــو موجــود مــن خدمــات
وحاميــة ،وعــى َح ْشــ ِد مزيــ ٍد مــن
الخدمــات لألفــراد واملجتمعــات
املحل ّيــة التــي لــو مل تحشــد لهــا مزيــداً
مــن الخدمــات لكانــت ُأه ِم َلــت .وقــد
جــرى ذلــك مــن خــال اجتامعــات
تمعات لتعيني التحدِّيات الواقعة عىل مجتمعهنّ املح ّ
حي م ُْج ٌ
ٌ
اجتامع نظمه املجلس
يل ،يف
ّ
عضوات من لجنة ٍّ
ٍ
الرنويجي لالجئني يف جالل آباد .تنســيق ّية يف املســتوى املحـ ّ
ي ،شــاركت
لِمَ ُب ْكسِ َل ْت وجوهَ هُنَّ ؟ انظر .www.fmreview.org/ar/photo-policy
فيهــا لجــان األحيــاء ،ومجموعــة
النتائج :ما الذي نفع؟
مــن املنظــات املحل ّيــة ،والســلطات املحل ّيــة ،وقــادة
وبعــد ّ
كل ذلــك ظهــرت بعــض النتائــج ا ُملبـ ِّ
ـر ِة َ
بخــر .أولها :مجتمع ُّيــون غــر رســم ّيون ،ومنظــات غــر حكومــة.
ّ
الوجــودُ املنتظــم لفــرق التوعيــة املجتمع ّيــة يف
أن املقاربــة أتــت مبِ ّ
نصــ ٍة تؤخــذ منهــا املعلومــات .فقــد ولقــد كان ُ
ـل األحيــاء التــي تعمــل فيهــا ،مــع املراكــز املجتمع ّيــة ،مدخـاً
اتصــل أكــر مــن  %57مــن ســكان الحــي بواح ـ ٍد يف األقـ ِّ
مــن مك ّونــات املــروع –ســواء ب ِفـ َرق التوعيــة املجتمع ّيــة ألف ـراد املجتمــع املح ـ ّ
ي إىل مــز ّودي الخدمــات ،والعكــس
أو باملراكــز املجتمع ّيــة أو بلجــان األحيــاء أو بهــا جميع ـاً– صحيــح .فقــد ذكــر  %80مــن مــز ّودي الخدمــات املشــاركون
وقــال  %82مــن هــؤالء ّ
أن حصولهــم عــى املعلومــات قــد يف املــروع ّ
ـات اإلنســان ّية،
ـع معرفتهــم الحاجـ ِ
وسـ َ
أن ذلــك ّ
ّ
َ
تحســن .وكان أكــر النــاس الذيــن يأتــون املراكــز املجتمع ّيــة وشــعر  %62منهــم أن ســبيلهم إىل الســكان املحتاجــن قــد
َّ
ـص  %40منهــم بالذكــر ّ
أن مشــاركتهم أعانتهــم
ـع ،وخـ َّ
(ونســبتهم  )%88أ َت ْوهــا مــن أجــل املعلومــات –وهــذا ُو ِّسـ َ
يشــر إىل َقــدْ ِر أهم ّيــة هــذه الحاجــة عنــد النــاس– عــى أن ُيص ِّوبــوا معونتهــم تصويبــاً مناســباً وأن يتجنّبــوا
إن املقاربــة اســتطاعت َو ْصـ َ
واستحســنَ زائــرو املراكــز عــى الخصــوص أ ّنهــا مصــد ُر التك ـرار .ثــم ّ
ـل لجــان األحيــاء
معلومــات غــ ُر ُمعتَمــ ٍد عــى قــادة املجتمــع املحــ ّ
ي مبــا اقــرُ َِح مــن املبــادرات التنمو ّيــة ،لضــان أن يُــدْ َر َج
ٍ
ّ
(اللذيــن َي ْكـ ُ ُ
املهجــرون يف التخطيــط لهــذه
ـر ّأل َي ِث ُقــوا بهــم) وأ ّنهــا فســحت لهــم لِقــا َء أفــراد املجتمــع املحــي َّ
الهيئــات وجهــاً لوجــه .وكانــت لجــان األحيــاء ذات َقــدْ ٍر املشــاريع ويف تنفيذهــا.
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التحدِّيات التي ينبغي التصدّي لها والدروس التي
يكــون فيهــا تأثـ ُر الســلطات (أو ح ّتــى إمســاكها زمــام األمــر) يف
يُست َفا ُد منها
ّ
ـي ومســتدام .فيقتــي التعامــل
آل ّيــات التنســيق املحـي ّ
مؤسـ ٌّ
كثـ ٌر مــن التحديــات ال ّرئيسـ ِة والــدروس املســتفادة مــن تنفيــذ مــع الســلطات أن يكــون عنــد ّ
موظفــي ميــدان العمــل اإلنســا ّين
ّ
املقاربــة يف أفغانســتان منطبقـ ٌـة عــى ســياقات حرض ّيــة أخــرى خـ ٌ
والعلـ ِّو يف ُسـلم الدرجــات
ـرة مخصوصــة ويش ٌء مــن الحنكـ ِة ُ
3
ً
ً
ـارج املخ ّيــات .و ُي ْل َقــى هاهنــا ّ
الضــو ُء عــى ثالثـ ٍة منهــا.
أوســع بــن الجهــات
الوظيف ّيــة .ويقتــي أيضــا إجامعــا
خـ َ
َ
ّ
ّ
الفاعلــة يف ميــدان العمــل اإلنســاين واإلمنــايئ يف كيف ّيــة التنســيق
الحـ َ
ـر.
أ ّولهــاّ :أن بنيــة املعونــة اإلنســان ّية كانــت قليلــة ال ُو ُضــوح ،والتعــاون بينهــا وبــن الســلطات املحل ّيــة والوطن ّيــة يف َ
ـارج املخ ّيــات،
مــن حيــث التنســيق يف االســتجابة للتَّهجــر خـ َ
ُ
َكييــف مقاربــة إدارة املخ ّيــات الســتعاملها يف
ـات ِعـ ّدة إىل عمــلٍ املســؤول ّية فيــه متداخلـ ٌـة إذن ،فت
وهــذا أفــى بهيئـ ٍ
والتفويــض فيــه مبهــم ،وأفــى أيضــاً إىل ُّ
تفــك ِك إجــراءات الســياقات الحرض ّيــة خــارج املخ ّيــات َع َم ٌ
نجــز
ــل جــا ٍر مل ُي َ
ــر يف أفغانســتان ُي ِّ ُ
بــن ّأن أســاليبها
املعونــة اإلنســان ّية .فشــدَّ َد ذلــك مــن التحــدِّي الواقــع عــى بعــدُ  ،ولكــنّ مــا ُخ ِ َ
َواصــلِ باال ّتجاهَ ــن ،وا ُمل َشــارك ِة
ت
ال
ـن
ـ
لتحس
الرنويجــي لالجئــن يف إيصــال معلومــات واضحــ ٍة العمل ّيــة ،املســلوكة
املجلــس
ُ
ّ
ـيق املح ـ ّ
مفيــد ٍة إىل أف ـراد املجتمــع املح ـ ّ
ي ،لضــان أن ُت ْعـ َ
ي املتعــدد القطاعــات ،ميكــن أن
ـ
ـرف لجــان املجتمع ّيــة ،والت ِ
ّنس ِ
ـون املســؤول ّي َة تصـ َ
األحيــاء وأن ُتج َعـ َ
ـب املك ّلفـ َ
ـاح التصـ ّدي ألكــر التح ّديــات الواقعــة عــى املــدن
ـل رشع ّيـ ًة ،وأن ُيحاسـ َ
ـوغ ِم ْفتـ َ
أص ُح والبلــدات ِشــ ّد ًة.
عــى حســب أعاملهــم .وهــذه املســؤول ّية ومــا يشــابهها ْ َ
خارجــه ،إذ
ـمي منهــا عنــد التنفيــذ َ
عنــد التنفيــذ يف املخ ّيــم الرسـ ّ
يكــون التفويــض يف هيئــة إدارة املخ ّيــم أوضــح ونطــاق ِع ْرفانـ ِه آ َنا ِهرش هُ و َلنْد anna.hirschholland@gmail.com
ُم ْستشار ٌة ُم ْستق ّلة يف الشؤون اإلنسان ّية
وقبولــه أوســع.
وثانيهــاّ :أن تنفيـ َذ املقاربــة يف أفغانســتان بـ َّ َ
ـاح
ـن باملثــالِ ّأن نجـ َ
خصصــة ِّ
تــاج إىل
املقاربــات ا ُمل ّ
لــكل منطقــ ٍة عــى ِح َد ِتهــا ُم ْح ٌ
نشــئُ تح ّدي ـاً
أن ُيض َّيــقَ نطــاق مســؤول ّيتها الجغراف ّيــة ،وهــذا ُي ِ
التوســع .ففــي أ ّول األمــر ،كانــت املراكــز
يقــع عــى إمــكان ُّ
ــع لعــرات آالف ،بــل مئــات آالف
املجتمع ّيــة أماكــن ُّ
تجم ٍ
ـت ّأن هــذا العــدد عظيـ ٌـم ْ
النــاس .وملّــا ثبـ َ
ـس للمقاربــة
وأن ليـ َ
خصصــة ِّ
لــكل منطقــ ٍة عــى ِح َد ِتهــا املركــوزة يف املجتمــع
ا ُمل ّ
َ
ٌ
ُ
املحـ ّـي طاقــة بــه ،كان ال ب ـ ّد مــن أن ت ْرك ـ َز عنــارص املقاربــة؛
أي التوعيــة املتن ّقلــة واملشــاركة املجتمع ّيــة ،يف أحيــا ٍء أصغــر
داخـ َ
تجمــع النــاس فيهــا أوســع .وبذلــك
ـل األماكــن التــي يكــون ُّ
ً
ً
ُّ
مجتمعــي مركــزا رئيســا للتنســيق
ميكــن أن يكــون كل مركــ ٍز
ّ
َ
داخــل أحيــاء ِعــ ّدة يف املناطــق املجــاورة أو بينهــا .عــى ّأن
ْ
ِف ـ َرق التوعيــة املجتمع ّيــة ُمــدَّ ت لتصــل إىل عــد ٍد مــن األحيــا ِء
ـب جــودة االســتجابة الحـ َ
ـال.
ناسـ َ
كثـ ٍر ،ومل تســتطع ضــان أن ُت ِ
َ
ُ
بعــض األحيــاء املســتضعفة مــن دون
وفــوق ذلــك ،بقيــت
معونــة ،فــكان مــن هــذا أنِ انعدمــت املســاواة بــن األحيــاء.
وثالثهــاّ :أن تجربــة أفغانســتان ب ّينــت التحــدي الواقــع عــى
التعامــل مــع الســلطات املحل ّيــة والوطن ّيــة .إذ جعــل تع ُّقــدُ
دينام ّيــات القــوة بــن مختلــف الســلطات وداخلهــاُّ ،
وتدخــل
هــذه الســلطات ال َع ـ َر ِ ُّ
ض يف مــا ُيب ـ َذ ُل يف االســتجابة اإلنســان ّية
مــن جهــد ،ج َع َ
ــا مــن التنســيق الجــديّ املفيــد بينهــا أمــراً
َ
عس ـراًُّ ،
وكل ذلــك ُيــدْ ِن مــن املســتحيلِ إقام ـة بنيــانٍ ملقارب ـ ٍة

هذه املقالة مبن ّي ٌة عىل خربة مؤلِّف ِتها التي اكتسبتها بالعمل يف
الرنويجي لالجئني يف أفغانستان بني سنة  2017وسنة
املجلس
ّ
 .2019عىل ّأن َّ
كل ما ورد من آرا ٍء يف هذه املقالة هي آراء
الرنويجي
مؤلِّف ِتها وقد ال تستوي هذه اآلراء وآراء املجلس
ّ
4
لالجئني.
الح َض.
 .1ال
ٍ
املهجرين يف َ
هجرين َ
خارج املخ ّيامت أو َّ
معطيات موثوقاً بها اليو َم يف نسبة ا ُمل َّ
ويغلب عىل املصادر ذِك ُرها ّأن النسبة تقع بني  %60و .%80مثال ذلك ّأن املفوض ّية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أوردت يف تقريرها يف االتّجاهات العامل ّية سنة
 2018نسبة  ،%60ول ّكن هذه النسبة ال تشتمل إال عىل َمن عُ ِل َم مكان إقامته منهم:
bit.ly/UNHCR-Global-Trends-2018
العاملي يف النُّزوح الداخ ّ
ثم جا َء مركز رصد النُّزوح الداخ ّ
يل سنة 2019
يل ف َذ َك َر يف تقريره
ّ
وجه النظ َر إىل عدم وجود أد ّلة قويّة ت َْس ِندُ هذه
أن النسبة تقع بني  %60و ،%80ولكنّه ّ
النسبةbit.ly/IDMC-GRID-2019-urban :
وملزي ٍد من املعلومات يرجى االتصال باملؤلِّفة.
Global CCCM Cluster (2014) Desk Review: Urban Displacement & .2
Outside of Camp
واملهجرين املقيمني خارج املخ ّيامت)
(مراجعة :التَّهجري الحرضيّ
َّ
bit.ly/CCCM-DeskReview-2014
 .3ملزي ٍد من املعلومات يف كفاءة ّ
املوظفني العاملني يف البيئات الحرضيّة ،انظر:
Ely A et al (2019) Urban Competency Framework, Global Alliance for
Urban Crises
(إطار الكفاءة الحرضيّة)
bit.ly/Urban-Competency-2019
امت الذي ْأج َرا ُه املجلس الرنويجي لالجئني يف أفغانستان ِوزار ُة
 .4م َّول مرشوعَ
خارج املخ ّي ِ
ِ
ّ
ومكتب الس ّكان والالجئني والهجرة بوزارة
واملنظم ُة الدول ّية للهجرة،
الخارج ّية الرنويج ّية،
ُ
الخارجية األمريكية.
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