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 مزيـداً مـن املـوارد لزيـادة التواصل مـع الالجئين يف عملياتهمالجئة رواندية تعيش يف كمباال وتعمل مع املنظمة اليسوعية
اليومية.
هجرين بوصفها مدربة عىل الحرف اليدوية.
لخدمات ا ُمل َّ
إال أ َّنـه مثـة حـدود ملـدى قـدرة املؤسسـات على التغيير بهـذا
 .1مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ،تحديث األخبار ،ديسمرب/كانون األول
الصـدد إذ تتقيـد كثير مـن املنظمات بطلبـات الجهـات املانحة 2015
أو بالهيـاكل والتوقعـات البريوقراطيـة غير العمليـة أو بغيـاب www.unhcr.org/567414b26.html
قـوة اإلرادة والرغبـة يف تغيير اسـتجابتهم ما يجعلهـم يقرصون  .2يف عام َ ،2014كت ُ
َبت مدونة حول هذا املوضوع تستعرض آثار العنف السلبية عىل
سُبل العيش يف مجتمعات الالجئني هنا يف كمباال:
جهودهـم عىل تحسين تقديـم الخدمات وحسـب .ولذا ،فاألهم http://bit.ly/RSC-HIP-Mukandayisenga-2014
مـن ذلـك هـو االعتراف بالخدمـات النفيسـة التـي ُيقدِّمهـا
الالجئـون املقيمـون يف البلاد مثلي لالجئني اآلخريـن الذين هم
بحاجـة للمسـاعدة.
يوجيني موكاندايسينجا eugenie.crafts@gmail.com

مكافحة ال ِع َول والرتويج لحامية الطفل يف رواندا

سعيد رحامن وسيمران تشاودري ولينديس ستارك ومارك كانافريا

استمرار االعتامد عىل املساعدات التي يأيت معظمها من مصادر خارجية والتي قد تنخفض أو تزداد مع
مرور الوقت قد يؤدي إىل ظهور مشاعر الضعف والعجز التام .وقد يؤدي ذلك االعتامد أيضاً إىل تقويض
املبادرات القامئة عىل األرس واملجتمعات املحلية يف حامية األطفال.

ُأ ّس َس مخيم جيمبي يف رواندا عام  1997الستضافة أعداد كبرية
من الالجئني القادمني من جمهورية الكونغو الدميقراطية .ويقطن
هذا املخيم اليوم 1 14295شخصاً نصفهم تقريباً دون سن الثامنة
عرشة .وبالنسبة للقاطنني يف هذا املخيم تعتمد حياتهم عىل
املساعدات القادمة من اآلخرين.
ويعيش الالجئون يف املخيم تحت حظر التجول ويف بلد تعاين من
شح شديد يف األرايض حتى ملواطنيها ما يرتك قلي ًال من الخيارات
الخاصة بالزراعة .ويف عام ُ 2 2013أجــريَ بحث الستقصاء رأي
املقيمني حول أثر غياب خيارات سبل كسب الرزق هذه عىل
العالقات واألدوار ضمن العائلة يف حامية األطفال وكيف ُي َ
نظر
إىل هذه العالقات واألدوار .وتبني أن اآلباء واألمهات يشعرون
بعجزهم عن إعالة أرسهم وتوفري حاجاتهم الرئيسية من غذاء،
وملبس ،ومأوى ،وتعليم ويشهد األطفال هذا العجز .ويتضافر
عجز األهايل عن سداد رسوم املدرسة مع غياب منهجيات املسايرة
اإليجابية ما يفيض باألطفال بدورهم إىل مامرسات مرضة من
أجل تلبية حاجاتهم مثل الرسقة ،والبغاء ،واألشكال الخطرة من
العمل .وقد أشار مقدمو الرعاية يف املخيم إىل انتشار حاالت
الحمل بني املراهقات والجنوح بني القارصين وغياب القدرة
عىل الوصول للتعليم عىل أنها جميعاً متثل املخاطر الشائعة التي
تواجه رفاه األطفال .وهنا الحظ األطفال بدورهم انتشار العنف
املنزيل ،والتشغيل لدى السلطات ،وإساءة استخدام العقاقري عىل

أنها األوجه الرئيسية لألرضار التي يتعرضون لها .وذكر األطفال
ومقدمو الرعاية عىل حد سواء عدم كفاية الحصص الغذائية
وغياب نشاطات سبل كسب الرزق عىل أنها الحوافز األساسية
الدافعة لهذه األخطار.
ومن ناحية العائالت ،عندما يرون أطفالهم يشاركون يف نشاطات
خطرة ،يحاول بعض أفراد العائلة أن يرشحوا لهؤالء األطفال
التبعات السلبية لترصفاتهم تلك .وتنجح هذه الطريقة يف بعض
الحاالت لكنَّ كثرياً من الالجئني ذكروا أن استمرار وضعهم يف
التهجري يجعل العائالت تشعر بالعجز التام.
«نحن ال نعرف ما الذي ميكننا فعله لألطفال .املشكلة الكربى يف
عقلياتهم التي دُ ّم َر ْت لذلك من الصعب جد ًا مساعدتهم».
ويؤدي التوتر الناشئ عن التهجري املطول أيضاً إىل تغيري ال ُبنى
األرسية ومامرسات تقديم الرعاية .ويف أكرث الحاالت تطرفاً ،قد
يرتك الزوج األرسة أو قد تتخىل األم عن طفلها من مبدأ أن الطفل
سيكون أفضل لو ُت ِر َك وحيداً .أما املامرسة األكرث انتشاراً فهي أن
يبيع مقدمو الرعاية أو يؤجروا حصة بطاقة املؤن الخاصة بأطفالهم
التي متنحها مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني .وهذا الفعل
ينظر إليه عامل حامية األطفال يف تلك املفوضية عىل أنه انتهاك
لحقوق اإلنسان لكنَّ بعض األهايل يفعلون ذلك بنية حسنة بقصد

19

20

20

املجتمعات املحلية :األوىل واألخرية يف توفري الحامية
www.fmreview.org/ar/community-protection

نرشة الهجرة القرسية 53
أكتوبر /ترشين أول 2016

تلبية حاجات أطفالهم التي ينظرون إىل أنها ذات أولوية قصوى الجهـات الخرييـة ....فانهـار مشروع مدرسـة الحضانـة ضمـن يف
املخيـم ،وهكـذا يذهـب األطفال إىل املدرسـة يف سـن السادسـة أما
مثل دفع رسوم املدارس أو تأمني املالبس أو غريها من األمور.
يف الفترة التـي تسـبقها فهـم دامئـ ًا يضيعـون وقتهـم دون فعـل أي
«عندما تصبح الفتاة يف عمر الرابعة عرشة فهي ستحتاج إىل يشء.
املالبس والغيارات الداخلية والفوط الصحية ....فأنا أبيع الحصة
ليك أمتكن من رشاء هذه األشياء لها .وألنني لدي كثري من األطفال وتأسسـت مدرسـة األمـل ،وهـي مدرسـة ثانويـة ،على يـد الالجئني
ميكنك أن تفهم أنني ال أستطيع أن ألبي حاجاتهم جميع ًا .ولذلك الذيـن اسـتفادوا من الدعم الدرايس عىل مسـتوى املدرسـة الثانوية
يخرجون بحث ًا عن املال بطريقة أو بأخرى ،ويف بعض األحيان تعود والجامعيـة عندمـا ُأتيـح لهـم هـذا الدعـم يف املـايض لتصبـح هـذه
املدرسـة مثـاالً جيـداً حـول املبـادرة الفعالـة واملسـتدامة التـي
الفتاة حام ًال أو مصابة بفريوس نقص املناعة البرشي».
تقودهـا املجتمعـات يف مخيـم جيمبـي .وحصلـت املدرسـة على
آليات حامية األطفال القامئة عىل املجتمع
دعـم مـن مسـاهامت العائالت ما بين دوالر إىل دوالرين يف الشـهر
حدد بحثنا الذي أجريناه عدداً من املصادر التي أنشأتها املجتمعات كانـت العائلات تكسـبها مـن خلال بيـع أجـزاء مـن حصصهـم
املحلية والتي ميكن أن يلجأ إليها القانطون وينفذونها .ومثلت الغذائيـة مـن أجـل تلبيـة حاجـات الطلاب الذيـن كانـوا عاجزيـن
هذه اآلليات مجموعة متضافرة من املبادرات التي جلبوها معهم عـن دفـع رسـوم املدارس بعـد الصف الثالـث اإلعدادي .ويف السـنة
من جمهورية الكونغو الدميقراطية وأخرى جديدة تأسست معهم التـي كنـا فيهـا نقابـل القاطنين يف املخيـم ،أشـارت التقاريـر إىل أن
خالل حياة املخيم يف رواندا .لكنَّ االنطباع العام كان بأن املبادرات  %100مـن األطفـال الذيـن تقدمـوا إىل االمتحانات يف مدرسـة األمل
التي تقودها املجتمعات املحلية ضعيفة جداً يف املخيامت أكرث قـد نجحـوا وكان ذلـك مصـدر فخـار لكثير مـن األطفـال واملعلمني
مام كانت عليه املبادرات عندما كانوا يف مجتمعاتهم األصلية يف وكثير مـن أفـراد املجتمـع املحلي .وكان لـدى منظمـة املخيم التي
جمهورية الكونغو الدميقراطية.
تديـر املدرسـة خططـاً لتوسـيع الدعـم املـادي مـن مفوضيـة األمـم
املتحـدة السـامية لالجئين املتمثلـة يف املقاعـد الدراسـية والكرايس.
رشك األرس األقــارب وزعامء العشائر لكـنَّ املدرسـة مـا زالـت تواجـه تحديـات لتلبيـة كـودات البنـاء
ومن هذه املبادرات أن ُت ِ
لحل النزاعات مع األطفال مبا يف ذلك النزاعات املتعلقة باألبوة الروانديـة الخاصـة باملـدارس لضمان أن تبقـى مناهجهم الدراسـية
واإلساءة للطفل .كام ُن ِظ َر إىل املدارس والكنائس عىل أنها تنصب منسـجمة مـع املعايير الوطنيـة وقـادرة عىل دفـع املـال للمعلمني.
يف قلب الجهود الرامية إىل حامية األطفال وتوفري الرعاية لهم.
وتوفر مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني والحكومة الرواندية أثر يسء للهيئات الخارجية
منحاً دراسية حتى الصف الثالث الثانوي (بعد ست سنوات من يف وضـع التهجير املطـول كام الحـال يف مخيم جيمبـي حيث يكون
الدراسة األساسية) وبعدها ينبغي للطالب أن ميولوا أنفسهم الالجئـون معتمديـن اعتماداً شـبه كيل على املصـادر الخارجيـة
بأنفسهم لالستمرار بدراستهم .ولتعزيز الدوام يف املدارس ،أسس لبقائهـم على قيـد الحيـاة ،ميكـن لهذه التبعيـة أن متثـل خطراً عىل
األهايل جمعيات أولياء األمور واملعلمني ،وتطوعوا يف مدارس قدرة املجتمع نفسـه لالسـتجابة للمخاطر الخاصـة بحامية األطفال.
الحضانة والكنائس املحليةَّ ،
ونظموا مدرسة هوب (األمل) وهي وهنـاك ثلاث طـرق نرى فيهـا أن هذا األثر السـلبي يحـدث .أولها:
مدرسة لالجئني الطالب غري القادرين عىل دفع الرسوم لالستمرار يف مـن خلال انسـحاب السـلع أو الخدمـات أو نقصهـا .فعندما يجف
الدراسة يف منظومة املدارس الحكومية .و ُن ِظ َم ْت أيضاً مجموعات متويـل املانحين ،تتأرجـح خدمـات املخيم وهـذا واقع سـوف يكون
الرياضة الشبابية من أجل إشغال أوقات األطفال (مع َّأن هذه لـه آثـار حـادة إذا ما مل تكـن لدونة العائلات واملجتمعـات املحلية
املجموعات كانت ال ُي َ
ً
ِّزت تعزيـزاً
نظر لها عىل أنها مناسبة إال للذكور فقط) ،قـد عُ ـز ْ
منتظما .وعندمـا يرى األطفـال وأوليـاء أمورهم
ً
وعمل أفراد املجتمع أيضا عمل الباحثني االجتامعيني من أجل اضمحلال هـذه املصـادر وعـدم إتاحـة كثير مـن البدائـل فعندها
دعم العائالت وتعزيز دوام أطفالهم يف املدارس .وكان البالغون يضطـرون إىل انتهـاج سـلوكات املسـايرة الخطرة.
واملراهقون ينظرون إىل هذه املنظامت واملبادرات عىل الدوام عىل
أنها من األمور اإليجابية ،ومع ذلك قال القادة إ َّنهم غالباً ما افتقروا « كام ترى هنا ضمن املخيم ،التعليم لدينا تدعمه املنظامت غري
إىل املواد أو الدعم الفني الالزم لتفعيل هذه املنظامت واملبادرات .الحكومية .ويف بعض األحيان قد توقف هذه املنظامت برامجها
جب إىل االنسحاب
بينام نكون يف منتصف الفصل الدرايس ،وبذلك ُن َ
«هنـا يف املخيـم ،بـدأوا [مـدارس الحضانـة] بصفـوف يف الكنائـس من السنة الدراسية كلها .فعليك أن تنتظر أي شكل آخر من الدعم
ويف أماكـن أخـرى [لكنهـم] افتقـروا إىل املسـاعدات والدعـم مـن لتتمكن من البدء حيث انسحبت».
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وثانياً ،غالباً ما يطرأ عىل العالقات بني أولياء األمور وأطفالهم الطرق التي ميكن بها للمزاولني فعل ذلك بتوفري حاجات املبادرات
نوع من التعديل والضعف .فقد يتعلم األطفال التوجه أوالً إىل التي يقودها الالجئون للعمل عىل بناء الفخار املجتمعي ومحاربة
املنظامت غري الحكومية للحصول عىل املساعدة بدالً من التفكري مشاعر الضعف والخزالن.
بأرسهم ومجتمعاتهم املحلية عىل أنها املصدر األول لهم ،وهذا
امليل الذي يقوض مبارشة فعالية البنى التقليدية لحامية األطفال .وعند اإلمكان ،ينبغي للجهود التي تقودها املنظامت املساعدة
فالطفل ال يتعلم فحسب أن أرسته عاجزة عن مساعدته ،لكنَّ لالجئني أن تستهدف أرس األطفال بدالً من إقصاء األرس عن تقديم
مقدمي الرعاية أنفسهم قد يصبحون عىل قناعة دامئة بأنهم أص ًال الدعم املبارش ألطفالهم .ومع َّأن هناك خدمات معينة (كتلك
ليسوا األفضل يف تقديم الحامية والرعاية ألطفالهم .تقول إحدى املقدمة لألطفال ا ُمل َساء إليهم والتي يجب أن تستهدف األطفال
األمهات بدهشة:
مبارشة ،ال بد من توفري املساعدة املتعلقة بالتعليم ،والغذاء،
واملأوى أن تنطلق من وجهة نظر األرسة .فاملقاربة املبنية عىل
« الله يت ف من خالل املنظامت غ الحكومية ليك يتمكن األرسة يف دعم الالجئني لها القدرة عىل تعزيز توقعات األطفال
أطفالنا من إنهاء دراساتهم».
بأن أرسهم وجريانهم قــادرون عىل تلبية حاجاتهم ودعمهم
لتشجيع األطفال عىل البحث ضمن مجتمعهم املحيل قبل التوجه
وأخرياً ،عندما يعتمد السكان عىل اإلغاثة فلن يكون لهم كثرياً من إىل املصادر الخارجية ولتعزيز ومتكني مقدمي الرعاية يف مواجهة
القوة يف تقرير الخدمات التي يجب أن تتاح لهم ،وبذلك يصبح التحديات املاثلة أمام حامية األطفال بأنفسهم ومعاً.
السكان غري ممكنني وغري قادرين عىل حل مشكالتهم بأنفسهم.
ومنظامت مساعدة الالجئني التي ترزح تحت ضغوط كبرية باألصل سعيد رحامن saeed.rahman0@gmail.com
ُي َ
نظر إليها عىل أنها تفتقر إىل الشفافية ،وهذه حقيقة تتضافر مساعد بحث يف الدراسات العليا
مع غياب بدائل لالجئني ،لتقود إىل ظهور مشاعر العجز بالنسبة
لألرس .وينشأ عن هذه املشاعر حاجز ثقة بني الالجئني واملنظامت سيمران تشاودري simran.chaudhri@gmail.com
املعنية بخدمتهم ما يثبط الالجئني عن التواصل مع املنظامت غري مساعد بحث
الحكومية وما يؤدي يف النهاية إىل وضع األطفال يف خطر .وفيام
ييل مثال يوضح خربة أحد الالجئني فيام يخص االغتصاب الذي لينديس ستارك ls2302@cumc.columbia.edu
مدير ،شبكة يس يب يس للتعلم؛ بروفيسور مشارك
ُيزعم أن حفيدته تعرضت عليه وأدى إىل حملها.
رص

ري

مارك كانافريا mc3718@cumc.columbia.edu

)

«اتصلت برئيس املخيم.....فأحال قضيتي إىل وحدة الحامية من
العنف القائم عىل الجندر يف [إدارة املخيم] ولكنهم عىل ما يبدو مدير مشارك
مل يكونوا مهتمني بقضيتي .ثم أحالت وحدة الحامية من العنف
القائم عىل الجندر مجدد ًا إىل منظمة آفزي ( )AVSIالتي أحالت شبكة يس يب يس للتعلم ( ، CPC Learning Networkقسم
قضيتنا إىل الرشطة الذين بدأوا بالتحقيق  ...ثم أخربتنا الرشطة السكان وصحة األرسة ،جامعة كولومبيا ،كلية ميلامن للصحة
أنهم مل يكن بوسعهم فعل أي يشء ألنه ال يوجد أي دليل ولكن العامة www.cpcnetwork.org
عندما تضع الفتاة مولودها وقتها كن عمل فحص للحمض
 .منذ نهاية مارس/آذار  ،2016أصبحت رواندا مضيف ًة ملا مجموعه  74530الجئاً من
النووي من أجل التأكد من هوية األب ليك ُيعاقب عىل ما فعل .جمهورية الكونغو الدميقراطية
جاءت آفزي  AVSIإلينا عندما ُولِد حفيدي ولكننا ما زلنا ننتظر  .عىل يد شبكة يس يب يس للتعلم بالتعاون مع هيلث نت يت يب أو -HealthNet TPO
 ...مل نسمع عنهم أي يشء .ونحن نعتقد أنهم فاسدون أو أنهم ال أوغندا ومنظمة آفزي  .AVSIانظر بريكيت أ ومويا أ ومهورايك ل وكانافريا م وستارك ل
( ، 2013آليات حامية األطفال القامئة عىل املجتمعات املحلية يف مخيامت الالجئني يف
يهتمون مبشكلتنا».
رواندا :دراسة إثنوغرايف ؛ http://bit.ly/CPCNetwork-2013-Rwanda
مي

1

2

)

)

)

)

يف الوضع الذي تكون فيه الربامج الرسمية يف تقلب مستمر ،ميكن
عند منح األولوية آلليات الحامية األهلية توفري طريقة أكرث فعالية
وقبوالً يف الحد إىل أدىن درجة من الخطر وإعادة القوة يف تقديم
الحامية إىل أيدي مقدمي الرعاية يف الوقت نفسه .وتتمثل إحدى

)
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