مقاالت عامة

78 78

نرشة الهجرة القرسية 60
مارس/آذار 2019

www.fmreview.org/ar/education-displacement

التوطني املحيل :نحن محبطون ال أغبياء

ليستوفيل إيفاي أوسني

تقدم الصفقة الكربى وعوداً كثرية لكنَّ الضعف األسايس الذي يعرتي الثقة يف املنظومة الدولية يعيق من
بناء القدرات املحلية.
أعمل يف مركز الصحة املجتمعية والتنمية الدولية CHAD
(Centre for Community Health and Development
 ،)Internationalوهي منظمة غري حكومية محلية يف شامل رشق
نيجرييا .و ِمن َث ّم فإنني أعمل عن كثب مع املجتمع الدويلُ ،وأس ِهم
يف مجموعة من املبادرات املحلية والعاملية ،وأشارك بفاعلية يف
االستجابات املتعلقة بالحامية والحوكمة هنا يف نيجرييا (التي كث ٌري لذلك أريد منك أن تتخيل ما قد تشعر به عند تتلقي التعليق
منها يدعمها رشكا ٌء دوليون).
التايل ،وهو تعليق تلقيناه من أحد املانحني هذا العام:

إن مبقدورنا تعلم املزيد! نحن ال ندعي الكامل .فقد تلقى كثري
منا تعليمه يف بلد يفتقر إىل القيادة املسؤولة وبدون إتاحة الكثري
من املعلومات والفرص .لكنني أيضاً أعرف مجتمعي جيداً وأعمل
بجد ألكون جزءاً يف إحداث التغيري الذي نريد رؤيته يف مجتمعنا.

“مع أن إسرتاتيجياتكم واعدة إال َّأن احتياجات بناء القدرات
لديكم تشكل مصدر قل ٍق كبري ٍ لنا ،ولكننا نشكر لكم عىل الرد عىل
الدعوة إىل تقديم املقرتحات .ونتمنى لكم التوفيق يف مساعيكم
املستقبلية”.

وكنت أتابع جدول أعامل التوطني املحيل وقد شجعني إطالق
الصفقة الكربى 1وااللتزامات التي قدمها املانحون لدعم املنظامت
املحلية غري الحكومية مثل منظمتي التي أعمل بها .أعلم َّأن
الصفقة الكربى تويص بتخصيص  25باملائة من التمويل اإلنساين
العاملي ملنظامت مثل مركز الصحة املجتمعية والتنمية الدولية
وغريها من الجهات املحلية العاملة يف االستجابة اإلنسانية .لكنني يا له من أم ٌر مثري للسخرية! فهذا هو سبب مراسلتي لكم يف
كلام حاولت التعامل مع املانحني واملجتمع العاملي ،شعرت بأن املقام األول.
هناك من يريدين أن أشعر بأنني غبي.
وليست تلك املرة األوىل التي نتلقى فيها رفضاً عىل أساس أننا
لكنني وزماليئ وكثري من الفاعلني املحليني اآلخرين عىل ح ٍد سواء طلبنا املساعدة يف بناء قدراتنا مع طلب متويل للمرشوعات يف
لسنا أغبياء .ففي الواقع نحن نعرف كيف ندير األمور .واحزر ماذ؟ الوقت نفسه .ونحن نتساءل اآلن عام إذا كان ميكن للامنحني أن
يقرتحوا علينا أن نكذب فيام يتعلق
بنقاط ضعفنا املؤسسية .فلرمبا أمكننا
ذلك من الوصول ألبوابهم.

منظمة مركز تنمية الصحة واملجتمع الدولية (تشاد إنرتناشيونال)

لكنَّ صدقنا يعني أننا ما زلنا مضطرين
للدخول يف رشاكــة مع األمــم املتحدة
ومع املنظامت غري الحكومية الدولية
التي تجعلنا نخضع لعمليات الفحص
املتعلقة بالعناية الواجبة لتقرر َّأن
‘قدراتنا ضعيفة’ .كنا نعرف بالفعل
أنهم سيطلبون ذلك (كام أخربناكم يف
مقرتحنا) .وبعد ذلــك ،نتلقى تدريباً
أولياً يف ورش عمل تركز عىل موضوعات
أستطيع استيعابها بسهولة أنا وزماليئ
الشباب من خالل قراءة وثيقة إلكرتونية
 PDFأو مواد مرجعية عىل اإلنرتنت .وال
نتلقى أي توجيه ،أو حتى تدريب .فض ًال
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ونحن نحثكم عىل أن تنتهجوا نهجاً أكرث ثقة قلي ًال وأقل جموداً من
أجل التعامل بفعالية مع الفاعلني املحليني .وأن يكون ذلك النهج
أكرث تفتحاً وأقل رصامة تجاه أوجه قصورنا وأكرث اهتامماً مبا يحتاج
إليه الفاعلون املحليون الذين يعملون بجد وإخالص مثل مركز
الصحة املجتمعية والتنمية الدولية (.)CHAD

عن أنه ال توجد التزامات طويلة األمد حيال ذلك التدريب .وبعد
ذلك يتعني علينا قضاء أيام بعيداً عن برامجنا من أجل استضافة
أشخاص ُيج ُرون فحوصات عشوائية إلخبارنا مبا نعرفه بالفعل،
وهو أننا ما زلنا ال منتلك القدرات املناسبة .لكننا ال منلك عصاً
سحرية .فبدون دعم ملموس ،أي الدعم بالخربات والتمويل املرن
واالستثامرات الرأساملية (التي باملناسبة قدمتموها إىل املنظامت
الدولية غري الحكومية) ،فإنه بدون ذلك الدعم ال ميكننا وضع ال أريد أن أكون جزءاً من موجة جديدة من الشباب الذين خاب
نظامنا موضع التنفيذ.
أملهم .فأنا أريد االستمرار يف توجيه مجتمعي نحو مستقبلٍ أفضل
لتحقيق أقىص استفادة من النوايا الحسنة للمجتمع الدويل من
وما انفكت إجراءات فحص العناية الواجبة غري املنتهية هذه أجل احتضان التقدم التكنولوجي بالكامل .فإنني  -مثل غريي من
(فقد خضعنا لثالثة منها يف األشهر االثني عرش املاضية وحدها) الفاعلني املحليني – ميكنني أن أكون قوة ضارب ًة يف التغيري .لذا،
تصورنا نحن واملنظامت غري الحكومية األخرى يف صورة سلبية؛ استفيدوا من هذه القوة؛ فهي غري قوة مستثمرة ونقية ومفعمة
من خالل إلقاء الضوء عىل قدراتنا املحدودة كمربر لتوجيه األموال باألمل والعزم.
إىل املنظامت الدولية غري الحكومية بدالً منا .لكن من يحاسب
أوسن ليستوفيل إيفاي usen.listowell@chadintl.org
الرشكاء الدوليني؟
مدير الربامج يف مركز الصحة املجتمعية والتنمية الدولية (تشاد
واضح بالنسبة لنا؛ فالصفقة الكربى إنرتناشيونال) www.chadintl.org
وباإلضافة إىل ذلك ،فاألمر غري
ٍ
الوطنيني
الرشكاء
من
لكل
متويلية
نوافذ
من املفرتض أنها تعني فتح
www.agendaforhumanity.org/initiatives/3861 .1
والدوليني ومع ذلك فام زال املانحون يبدون استغرابهم عندما
نطلب الفرصة إلدارة تعزيز قدراتنا مبساعدة خرباء من الخارج
جديرين بالثقة.

تنفيذ املواثيق العاملية :أهمية انتهاج مقاربة املجتمع ُ
الك ِّل
متارا دوميشيلجي وكارولينا غوتاردو

نسقاً من خالل انتهاج مقاربة املجتمع ُ
الك ِّل للدفع
يجب عىل املجتمع العاملي أن يتخذ إجرا ًء حاس ًام و ُم َّ
قدماً بعملية التنفيذ الفعال الثنني من املواثيق العاملية.

امليثـاق العاملـي بشـأن الالجئين وامليثـاق العاملـي للهجـرة اآلمنـة
ُ ِّ 1
واملنظمـة والنظاميـة كالهما يتبعـان ‘مقاربـة املجتمـع الـكل’
التـي تقـدم فرصـاً مثينـة إلدخـال املشـاركة والقيـادة الحقيقيتين
لالجئين واملهاجريـن وأفـراد املجتمعـات املضيفـة ضمـن بنيـة
تحتيـة ُت َقـام مـن أجـل تنفيـذ العقديـن ومتابعتهما ومراجعتهام.
وينطبـق ذلـك على سـياقي العمليـات والسياسـات يف املجـاالت
املحليـة والوطنيـة واإلقليميـة والعامليـة.

املـرأة والشـباب وغريهـم مـن الذيـن يواجهـون عوائـق جسـيمة
يف املشـاركة) يف عمليـة التخطيـط ومناقشـة السياسـات وتقديـم
املقرتحـات دون خـوف مـن مغبـة التعـرض للتمييـز أو التدخـل
السـيايس أو االحتجـاز أو الرتحيـل أو املخاطـرة مبطالبهم بالحامية.
وسـيكون من شـأن ترسـيخ الظـروف املواتية لتمتين االعتامد عىل
الـذات مثـل الوصـول إىل حقـوق العمـل وعيـش الحيـاة الكرميـة
والدخـول إىل أسـواق العمـل والنظـام العـديل دعـم أصـوات
خاص ًة
الالجئين واملهاجريـن وتعظيمهـا وتعزيز قدرات األشـخاص َّ
منهـم الواقعـون ضمـن ظـروف االسـتضعاف.

وال بـد لتحقيـق تلـك املقاربـة مـن إرشاك جميع الجهـات الفاعلة
يف إيجـاد بيئـات متكين آمنـة وشـاملة ومسـتدامة .ويتطلـب ذلك
التمسـك بااللتزامـات القامئـة تجـاه جميـع الفئـات العمريـة وتـأيت املسـاعي نحـو انتهـاج مقاربـة املجتمـع ُ
الـك ِّل ضمـن
والجنـدر والتنـوع وتبنـي التدابير الالزمـة لدعـم املنظمات التـي النـداءات األوسـع نطاقـاً ا ُملطالِ َبـة بتحسين مسـتوى املشـاركة بني
يقودهـا الالجئـون واملهاجـرون (مبـا فيهـا املنظامت التـي تقودها األمـم املتحـدة وغريهـا مـن الجهـات الفاعلـة .ويف ذلـك اإلطـار،
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