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وأمـا طالبـوا اللجـوء والالجئـون يف تاباتشـوال، فقـد صـار وصولهم 
يف  للَحـْدس  وقابليـة  ثباتـاً  أكـرَث  اليـوَم  الصحيـة  الخدمـات  إىل 
مـاً كبرياً يف حامية السـكان عموماً. ومن  مسـتقبله، وهـذا ُيِري تقدُّ
غري املسـتبعد أن يسـتمر التعاون الوثيق الذي نشـأ يف جائحة داء 
الُحَمـة التاجيـة )كوڤيـد 19( إىل مـا بعـد الجائحـة. ففـي األوقات 
َف بذل الجهـد إىل تقوية  التـي تخلـو من األزمـات، ينبغي أن ُيـْصَ
الخدمـات الصحية بالدعـم التقنّي وبناء القدرات، وباالسـتثامرات 
يف البنيـة التحتيـة واملعـدات واإلمـدادات. ومـا دامـت مفوضيَّـة 
َم الدعم  الالجئـني مسـتمرّة يف الحصـول عـىل املـال، يكـن أن تقـدِّ
املـادّي إىل النظـام الصحـي املحـيل، مـع االعتـامد عـىل السـلطات 
التقنيـة.  واملسـاعدة  التقنيـة  املدخـالت  عـىل  للحصـول  املحليـة 
وسيسـتمر الطرفـان يف االسـتفادة مـن انتظـام التَّنسـيق وتبـادل 

املعلومات. 
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3. يقع يف تاباتشوال ِسْغُلو الواحد والعرشين )Siglo XXI(، وهو مركز َحْجٍز يديره املعهد 
الوطني للهجرة. ثم إّنه أحد أكرب املراكز يف أمريكا الالتينية، إذ يسع 960 محجوزاً.

4. هو رقم هوية تصدره الحكومة.
ع الذي  5. املعونة النقدية يف الحاجات الصحية هي جزء من برنامج املعونة النقدية املوسَّ
قني  تقيمه مفوضيَّة الالجئني يف املكسيك، وهو يعني عىل استيعاب نفقات املعيشة للمعوَّ

من ذوي االحتياج. 
6. تسع الغرف من الناس ما بني الفردين والعرشة أفراد، وكلفة الغرف كلها سواء.

العدل واإلنصاف ودخول املجتمع املحيّل يف َنْقل إدارة اإلمداد باملاء 
جون آِلن وَكُروَلنْي موتوري

َبْذُل الجهد جاٍر يف مستوطنات الالجئني يف أوغندا بغيَة نقل املسؤولية عن خدمات املياه من املنّظامت 
غري الحكومية إىل مرافق البلد. وإن أريد نجاح هذا النَّقل فال بدَّ من أن يجري بعناية. 

ر بنحــو مليــون  ُتِضيــُف أوغنــدا مــن الالجئــني مــا يقــدَّ
جنــوب  مــن  معظمهــم  املليــون،  مــن  أعشــار  وأربعــة 
ولتحســني  الديقراطيــة.  الكونغــو  وجمهوريــة  الســودان 
ــة  ــاه والبيئ االســتدامة عــىل املــدى البعيــد، بــدأت وزارة املي
يف أوغنــدا ومفوضيَّــة الالجئــني يف َنْقــِل إدارة مخططــات 
اإلمــداد باملــاء إىل مرافــق امليــاه يف البلــد. فاملســؤول اليــوَم 
عــن إتاحــة خدمــات امليــاه الجئــني يف أوغنــدا وللمجتمعــات 
ــات اإلنســانية )املنّظــامت غــري  ــة املجــاورة هــو الهيئ امُلِضيَف
ِفــَق عــىل  الحكوميــة يف األكــرث(.  وكان بعــض ذلــك أن اتُّ
البــدء يف فــرض رســوم عــىل امليــاه يف مســتوطنات الالجئــني. 

وتركــز الجهــود التــي يبذلهــا اليــوم الفاعلــون يف قطــاع 
ْف الصحــّي عــىل جملــٍة  النَّظافــة واملــاء الَعــْذب والــصَّ
ــل  ــاء قب ــداد بامل ــة اإلم ــني أنظم ــا تحس ــب، منه ــن الجوان م
تســليمها، وتعيــني الرســوم التــي يكــن للمســتعملني الالجئــني 
ــة  ــة )املعروف ــاه اإلقليمي ــق املي ــدرات مراف ــاء ق ــا، وبن دفعه
اِمَعــة(. ومــع ذلــك، هنــاك مخــاوف مــن  باســم الهيئــات الجَّ
أن االنتقــال يف هيئتــه الحاليــة يكــن أن يزيــد انتفــاَء العــدل 
واإلنصــاف، ويــؤدي إىل َعْجــز وصــول املســتضعفني أصــاًل إىل 

خدمــات امليــاه، مــن حيــث موضــع وجودهــا وقــدرة النــاس 
ــع رســومها.  عــىل دف

فأجــرت منظمــة ُأكســَفام دراســة يف ســنة 2020 ركــزت 
ــق: االقتصــاد ومشــاركة  ــل املرف ــب َنْق عــىل عــدد مــن جوان
املجتمــع املحــيّل والحوكمــة واملحاســبة.1 تضمنــت الدراســة 
يــن  امُلخربِّ الســابقة، ومقابــالت مــع  للدراســات  مراجعــًة 
ــدا  ــي دارت يف أوغن ــز الت ــة الرتكي ــات ِفرَق ــني ومناقش الرَّئيِس
وركــزت   ،2020 وشــباط/فرباير  الثاين/ينايــر  كانــون  يف 
ــن  ــة م ــوار مختلف ــني يف أط ــتوطنات لالجئ ــة مس ــىل أربع ع
ــدا،  ــريّب أوغن ــط غ ــة يف وس ــاكا الثاني ــا وكي ــل: رواموانج النَّْق
النيــل  غــرب  منطقــة  يف  وإمفيبــي  راينــو  ومســتوطتي 
ــؤدي  ــة. فظهــرت عــدة وجــوٍه للتَّحســني، يكــن أن ت الفرعي
ــاف.   ــر املط ــًة يف آخ ــهاماً وفعالي ــاً وإس ــرث إنصاف ــٍل أك إىل َنْق

ياق واحتامل الخطر السِّ
كان الالجئــون يف رواموانجــا وكيــاكا الثانيــة عمومــاً عــىل 
درايــة بالرســوم املفروضــة عــىل مســتعميل امليــاه، ومــع 
ذلــك هــذا املفهــوم جديــداً يف منطقــة غــرب النيــل الفرعيــة. 
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قــال معظــم الالجئــني )يف كلتــا املنطقتــني( إنهــم ســيدفعون 
ــت  ــة الجــودة، أي إن كان ــات عالي ــت الخدم الرســوم إن كان
يف  األوقــات  جميــع  يف  متاحــة  للــرشب  الصالحــة  امليــاه 
ــم  ــت له ــل، وإن كان ــب، مــع وقــت انتظــاٍر قلي ــوٍر قري صنب
ــن  ــم. ولك ــدوا َدْخَله ــاش ليزي ــبل املع ــم إىل س ــرص توصله ف
ــبل  ــرص إىل س ــل إّن الف ــرب الني ــني يف غ ــو الالجئ ــال ممثل ق
املعــاش كانــت قليلــة. وقــد ُقِســَمت تفضيــالت املجتمعــات 
ــاه )عــىل  ــد أو قســائم املي ــي النَّْق املحليــة فيــام يتعلــق بتلّق
ــنِّ والجنــس  افــرتاض وفــرة املــال أليٍّ منهــام( عــىل أســاس السِّ
ــر  ــذي ظه ــس ال ــاه الرَّئي ــة. وكان االتج ــوط الجغرافي والخط
ــال، إذ  ــن الرج ــة م ــة طفيف ــد غالبي ــد عن ــل النَّْق ــو تفضي ه
ــا  ــتعامله، وأم ــوه اس د وج ــدُّ ــم لتع ــل عنده ــه أفض ــوا إن قال
ْلــَن كثــرياً القســائم لســوء مــا وَجْدَنــُه مــن  النســاء ففضَّ
النُّقــود املعطــاة لــرشاء الطعــام. وبالنظــر إىل هــذه النتائــج 
املتنوعــة، ينبغــي أال يفــرتض أصحــاب املصلحــة أن أمنوذجــاً 

ــياقات.  ــيالئم كلَّ الس ــاه س ــات املي ــِل خدم ــداً لَنْق واح

ــياقية  ــالت س ــة بتحلي ــرق املقارب ــد ط ــي أن تسرتش ــل ينبغ ب
ــياق املحــيّل.  متعمقــة حتــى ُيكيَّــَف َنْقــُل املرافــق بالسِّ
ــة  ــاَب املصلح ــوا أصح ــة أن يعيِّن ــاب املصلح ــي ألصح وينبغ
الرســميِّني وغــري الرســميِّني، ومصــادَر املعلومــات املوثــوق 
ــوىص  ــيّل. وي ــع املح ــد املجتم ــا، يف صعي ــن به دي ــم واملزوِّ به
ــْذب  ــل الفاعــل يف تنفيــذ النَّظافــة واملــاء الَع ــأن ُيحلِّ أيضــاً ب
ف الصحــّي –مــع أصحــاب املصلحــة اآلخريــن– جميــَع  والــصَّْ
األخطــار املحتملــة املمكــن حدوثهــا يف أعــامل النَّْقــل، وذلــك 
باالعتــامد عــىل املعطيــات النوعيــة والتثبُّــت مــن إجــراء 
تحليــٍل لألخطــار املحتملــة يف كلِّ خطــوٍة مــن خطــوات 

ــط.  ــدة فق ــوٍة واح ــل ال يف خط ــامل النَّْق أع

الرَّصد املايّل 
يــدرك أصحــاب املصلحــة يف املرافــق ويف القطــاع أن الرســوم 
رضوريــة مــن أجــل اســتيعاب النفقــات التشــغيلية واإلســهام 
ــك،  ــع ذل ــاه. وم ــات املي ــال خدم ــاة إيص ــة دورة حي يف كلف
وجــدت هــذه الدراســة ودراســات أخــرى أّن املعطيــات 

ــودة. ــري موج ــون غ ــا تك ــرياً م ــات كث ــة للنفق التفصيلي

هــذا، ويعــدُّ بنــاء موزعــات امليــاه املجتمعيــة الســابقة 
باســم  أيضــاً  املعروفــة  الالجئــني،  ْفــع يف مســتوطنات  الدَّ
هــذا  يف  وليــداً  راً  تطــوُّ للميــاه«،  اآليل  الــصف  »أجهــزة 
القطــاع. إذ تســمح هــذه املوزعــات ملــزوِّدي الخدمــات 
ــاً.  ــات تدريجي ــاء اإلعان ــن إلغ ــث يك ــوم، بحي ــل الرس بتعدي
ــف  ــني يف مختل ــتعملني النهائيِّ ــة املس ــرْيٌَة يف رغب ــاك َح وهن

أوضــاع الالجئــني يف أوغنــدا يف دفــع مثــن امليــاه ويف قدرتهــم 
عــىل ذلــك، عــىل أّن املعطيــات التــي تخرجهــا املوزعــات 
ــاًء  ــني األســعار بن ــع هــذه تعطــي فرصــًة لتعي ْف الســابقة الدَّ
عــىل االســتعامل وتاريــخ املدفوعــات الحقيقــي للنــاس. 

ــت  ــق، أدخل ــتفرضها املراف ــي س ــمّية الت ــوم الرس ــَل الرس وَقْب
ــوماً  ــّي رس ْف الصح ــصَّ ــْذب وال ــاء الَع ــة وامل ــات النَّظاف هيئ
ــَف  ــِدُل يف العــادة أل ــاه، َتْع غــرَي رســمّيٍة عــىل مســتعمِل املي
ــا  ــو م ــهر )وه ــة يف الش ــكلِّ أرسٍة مجتمعي ــدي ل ــلن أوغن ش
يعــدل 28 ســنتاً أمريكيــاً(. هــذا ليــس كافيــاً الســتيعاب 
ــه  ــىل أن ــه ع ــر إلي ــن ُينَظ ــهرية، ولك ــغيل الش ــات التش نفق
ــل إدخــال الرســوم الرســمية.  خطــوٌة وســيطة ذات شــأن قب
ــاً شــديداً يف إدارة اإلمــداد  ي ــري األصــول ُمَتَحدِّ ــزال تدب ــا ي وم
باملــاء يف مســتوطنات الالجئــني، وال ســيَّام التخطيــط ووضــع 

ــة.  ــول العقاري ــة األص ــة لصيان امليزاني

املرفــق  َنْقــِل  نجــاح  الفّعــال يف  املــايّل  الرَّصــَد  أّن  ذلــك 
ْف  ــصَّ ــْذب وال ــاء الَع ــة وامل ــات النَّظاف ــن هيئ ــتدعي م يس

الرَّئيِســني:  املصلحــة  وأصحــاب  الرَّئيســة  الصحــّي 

أْن ينشــؤوا أداَة رَْصــٍد وتعلُّــم للموزعــات املجتمعيــة  	
الســابقة الدفــع لتوثيــق اســتعامل امليــاه والرســوم 

أْن يأخــذوا يف طريقــة مقاربــٍة تشــمل القطــاع كلَّــه  	
ــار الرســوم واإلعانــات وإدخالهــا يف األنظمــة التــي  الختب

ــع.  ــابقة الدف ــات س ــا موزع ــس فيه لي

نفقــات  	 لتتبــع  مشــرتكاً  ونظامــاً  أمنوذجــاً  يضعــوا  أْن 
والوضــوح  الصاحــة  وتحســني  التشــغيل 

ــه  	 ــاع كلَّ ــمل القط ــول يش ــاَم إدارٍة لألص ــدوا نظ أْن يعتم
ــه.  ــال وميزانيات ــتبدال رأس امل ــداول اس ــط ج لتخطي

عــىل  	 كلَّــه  القطــاع  يشــمل  إجــامع  إىل  لــوا  يتوصَّ أْن 
اإلدخــال الوســيط للرســوم غــري الرســمّية عــىل مســتعميل 
ــُد. ــق بع ــِل املراف ــا بَنْق ــَدأ فيه ــي مل ُيبَت ــع الت ــاه يف املواق املي

تحســني النامذج املالية والتخطيط
ترقيــة القائــم مــن أنظمــة اإلمــداد بأنابيــب املــاء قبــل 
تســليمها إىل املرافــق هــو أحــد محــاور الرتكيــز الرَّئيَســة 
ْف  ــصَّ ــْذب وال ــاء الَع ــة وامل ــدان النَّظاف ــني يف مي ــد الفاعل عن
الرأســاميل  اإلنفــاق  مــوارد  تخصيــص  وُيســِهُم  الصحــّي. 
ألنظمــة اإلمــداد باملــاء يف اســتدامة األنظمــة الخاضعــة 
يف  واإلنصــاف  العــدل  تحســني  ويف  املســتقبلية  إلدارتهــا 
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هــذه  ويشــمل  للــرشب.  الصالحــة  امليــاه  إىل  الوصــول 
اإلنفــاق توســيَع امُلوِصــالت الخاصــة للذيــن يريــدون صنابــري 
لهــم. ومــع ذلــك، هــذه املوصــالت الخاصــة مدعومــة، وهــذا 
ــىل  ــورة ع ــوال امليس ــل ذوي األح ــد النَّْق ــر أن يفي ــد خط يزي
ــون  ــا يزال ــن م ــم الذي ــرث اســتضعافاً منه ــن هــم أك ــف م كت
ــة  ــم كلف ــي دع ــال ينبغ ــة. ف ــالت العاّم ــرون إىل امُلوِص يفتق
املوصــالت الخاصــة، إال إذا كان يقصــد بهــا إىل املســتضعفني 
مــن الســكان. ولكــن مــع ذلــك يدفــع مســتعملو امُلوِصــالت 
ــد  ــكان تولي ــك يف إم ــهمون بذل ــىل، فيس ــوماً أع ــة رس الخاص
ــداً،  ــك مفي ــون ذل ــد يك ــاء، وق ــداد بامل ــام اإلم ــل لنظ ْخ الدَّ
ــول  ــامن وص ــري لض ــة تج ــتثامرات التكميلي ــت االس ــا دام م

ــة.  ــري العام ــد الصناب ــاس عن ــاء إىل كلِّ الن ــداد بامل اإلم

ســة الوطنيــة للميــاه والــصف  هــذا، وقــد تولَّــت املؤسَّ
ــغيَل  ــني، تش ــة الالجئ ــا ومفوضيَّ ــدا، باتفاقه ــي يف أوغن الصح
اإلمــداد باملــاء يف مخيــامت الالجئــني يف رواموانجــا وبويــايل، 
ــة  حيــث تفــرض رســوماً عــىل الالجئــني واملجتمعــات امُلِضيَف
ــاً  بثمــٍن تقــول إنــه »داعــٌم للفقــراء« يبلــغ 25 شــلناً أوغندّي
اِمَعــة الســت  لــكلِّ 20 لــرتاً مــن املــاء. عــىل أّن الهيئــات الجَّ
الشــاملة تعمــل رشكاٍت محــدودًة، وُتعــنيَّ رســوم مياههــا 

عــىل أســاس كل نظــاٍم عــىل حدتــه، بحســب كلفــة التشــغيل 
والصيانــة، ويكــن أن تختلــف بــني 15 شــلناً أوغنديــاً إىل 80 
ــْنت األمريــيك( لــكلِّ  شــلناً أوغنديــاً )مــن 0.4 إىل 2 مــن السِّ
ــوا  ــاً أن يدفع ــاه أيض ــتعميل املي ــىل مس ــب ع ــرتاً. ويج 20 ل
ــٌح أنــه رُصَِف كثــرُي  ــة. وصحي رســوماً ملشــغيل الصنابــري العاّم
ُيحــَرْز  املرافــق، ولكــن مل  القطــاع إىل رســوم  اهتــامٍم يف 
م يســري. ومــن  يف تعيــني رســوم الصنابــري العامــة إال تقــدُّ
األخطــار املحتملــة اليــوَم أّن حــدود رســوم الصنابــري العامــة 
ســتكون عاليــة وســُتبِعد املســتعملني عــن املــاء. ومــع هــذا 
فمســتوطنات الالجئــني بيئــٌة يكــن فيهــا تنظيــم أمثــان 
الرســوم. وينبغــي تعيــني أمثــان هــذه الرســوم مــع أصحــاب 
ــذي  ــوم ال ــاور يف الرس ــد التش ــر عن ــني باألم ــة املعنيِّ املصلح
اِمَعــة. وينبغــي  يجــري لتعيــني أمثــان رســوم الهيئــات الجَّ
ــري  ــغيل الصناب ــاً ملش ــاً كافي ــزاً مالي ــون محف ــاٍن تك ــني أمث تعي
العامــة حتــى يتحملــوا املســؤولية، ولكــن مــن غــري أن ُتبِعــَد 

ــني.  ــتعملني النهائيِّ املس

اإلدماج واإلسهام واملحاسبة 
ــد  ــْوِورَت عن ــي ُش ــة الت ــات املحلّي ــن املجتمع ــا درى أيٌّ م م
املســتقبيل  أو  الحــايل  بالــدور  ُأكســَفام  منظمــة  دراســة 

نساء يجبني املاء عند موضع ماٍء محمّي يف منطقة غرب النيل. 
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ســة الوطنيــة للميــاه والــصف  اِمَعــة أو املؤسَّ للهيئــات الجَّ
الصحــي يف أوغنــدا يف إدارة اإلمــداد باملــاء. ووجــدت 
ــِل  ــول َنْق ــة بقب ــتكون ملزم ــا س ــة أنه ــات املحلي املجتمع
إدارة اإلمــداد باملــاء مــن طريــق املرافــق إذا كانــت تلــك 
ــة الالجئــني. ومــن الوجهــة اإلداريــة،  هــي سياســة مفوضيَّ
عــرّبت مجتمعــات الالجئــني عــن درجــات أعــىل مــن 
الرضــا مبجالــس الرعايــة االجتامعيــة لالجئــني –وهــي 
بنــى إداريــة لتمثيــل الالجئــني– بالنســبة إىل الهيئــات 
ــون  ــرث أن تك ــي يك ــاه الت ــتعميل املي ــان مس ــرى كلج األخ
ــد  ــة. وق ــري العام ــي للصناب ــن التشــغيل اليوم مســؤولًة ع
أســهم الالجئــون يف انتخــاب مجالــس الرعايــة االجتامعيــة 
لالجئــني، وأمــا أعضــاء لجــان مســتعميل امليــاه فقــد 
انتقتهــم أحيانــاً املنّظــامت غــري الحكوميــة بنــاًء عــىل 
قربهــم مــن مواضــع املــاء. وأعــرب الالجئــون عــن قلقهــم 
ــجالت  ــاه الس ــتعميل املي ــان مس ــظ لج ــدم ِحْف ــأن ع بش
املناســبة ملدفوعــات رســوم املســتعمل. ومل يكــن عنــد 
املجتمعــات املحليــة اعــرتاٌض عــىل َجْمــِع لجــان مســتعميل 
امليــاه رســوَم مســتعميل امليــاه إذا انتخــب ممثلوهــم 
فيهــا عــىل وجــٍه أرصح وأوضــح مبشــاركة مجالــس الرعايــة 
ــذا  ــة. وه ــري الحكومي ــامت غ ــني واملنّظ ــة لالجئ االجتامعي
ــٌر  ــني أم ــتعملني النهائيِّ ــاركة املس ــىل أن مش ــدل ع ــا ي إمن
ي إىل توجيــه الثقافــة  ــلوك الــذي ســيؤدِّ عظيــٌم لتغيــري السُّ

ــاء.  ــل امل ــوم يف مقاب ــع الرس ــَو دف نح

فدونــك عــدداً مــن الخطــوات يحتــاج إليهــا لتمكــني 
واملحاســبة:  واإلســهام  اإلدمــاج 

الحاجــات  	 اتصــالٍت تســتهدف  إســرتاتيجية  تنفيــذ 
املعّينــة واللغــات املحليــة؛ إذ يتيــح ذلــك االتصــال 
ــايئ االتجــاه باملجتمعــات املحليــة، ومنــه معالجــة  الثن
ــة  الشــكاوى والعمــل عــىل أســاس االســتجابة التقويي
لتحســني الخدمــات ومحاســبة الفاعلــني يف َمْيــَدان 

ــّي. ْف الصح ــصَّ ــْذب وال ــاء الَع ــة وامل النَّظاف

إنشــاء وتطويــر أداٍة لقيــاس إســهام املجتمــع املحــيّل،  	
ــل  ــاماًل وأن تدخ ــهام ش ــون اإلس ــن أن يك ــذا يضم فه

ــرار. ــِع الق ــع قطاعــات املجتمــع املحــيل يف ُصْن جمي

ــني،  	 ــات األساســية للمســتعملني النهائيِّ إتاحــة املعلوم
فتوســيع الســبل إىل املعلومــات يّكــن املجتمعــات 
املحليــة مــن التدقيــق يف عمــل املرافــق والضغــط 
عليهــا حتــى تتحّمــل مســؤوليتها وتحّســن عملهــا 
للمســتعملني  يكــون  وينبغــي  الفســاد.  وتتجنَّــب 

ــني إمــكان الحصــول عــىل املعلومــات املتعلقــة  النهائيِّ
بجــودة امليــاه وبنيــة التَّســِعري والرســوم، وبوجــود 

اإلعانــات، وبأنظمــة َدْفــِع الفواتــري. 

ــة  	 ــاً لبني ــة وفق ــة مفّصل ــر مســالك إحال إنشــاء وتطوي
حوكمّيــة متَّفــٍق عليهــا، مــع وجــود صلــٍة واضحــة 
بــني املرافــق واملجتمعــات املحليــة مــن خــالل البنــى 
يكــون  أن  وينبغــي  التَّمثيــل.  بهــا ألجــل  املوثــوق 
مســتعملو امليــاه قادريــن عــىل إبــداء املالحظــات 
تســمح  واضحــة  إحالــٍة  مبســالِك  املخــاوف  وِذْكــِر 

الواضحــة الصيحــة.   باالســتجابة  للمرافــق 

لجــان  	 )مثــل  القامئــة  املجتمعيــة  البنــى  متكــني 
االجتامعيــة  الرعايــة  ومجالــس  امليــاه  مســتعميل 
حاجاتهــا  تقــى  حتــى  املنــارصة  ألجــل  لالجئــني( 
املــدارك  توســيع  ذلــك  إىل  الســبل  ومــن  املائيــة، 
ــري  ــامُت غ ــَم املنّظ ــن أن تدع ــاء. ويك ــائل اإلقص مبس
الحكوميــة املنّظــامِت املجتمعّيــَة القامئــَة بالتمويــل أو 

ببنــاء القــدرات إلعــالِء آرائهــا. 

ــدَّ  ــادة، ال ب ــقَّ اإلف ــنَي ح ــُل الالجئ ــذا النَّْق ــَد ه ــيك ُيِفي فل
الُقــدرَُة  املصلحــة  للمرافــق وأصحــاب  يكــون  أن  مــن 
واإلدمــاج.  والرَّصــد  واإلنصــاف  العــدل  تحســني  عــىل 
ــل  ــك والدعــَم املســتمرَّ مــن ِقَب ــب عــىل ذل ولعــلَّ التدري
واالقتصادّيــات  املحــيّل  املجتمــع  ــني يف إرشاك  املتخصصِّ

واملحاســبة يعينــان عــىل هــذا العمــل. 

 John.Allen@oxfam.org جون آِلن 
ف الصحّي، من فرقة العمل  مهندس شؤون املاء ومرافق الصَّ

اإلنساين العاملي، يف منّظمة ُأكسَفام 

َكُروَلنْي موتوري 
caroline.muturi@oxfam.org  @CarolMahighups 

ْف الصحّي، من فرقة  ُمْسَتِحثٌَّة عىل النَّظافة واملاء الَعْذب والصَّ
العمل اإلنساين العاملي، يف منّظمة ُأكسَفام
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