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تسـجيل مـا قيـل بشـكل صحيـح، وتقديـم ردود مدروسـة عـىل 
مقرتحـات اإلصـالح، وترك مسـاحة كافيـة للتفكري لظهـور األفكار 
البديلـة. إن أي إجـراء مقصـود حقيقـي ال بد أن يكـون له نتائج 
غـري متوقعـة، كام يتوجب أن يدعم شـكاًل من أشـكال املشـاركة 
التـي قـد تفـيض إىل نتائـج قـد ال يفضلهـا أصحـاب السـلطة. 8 
كان   2019 لعـام   GRFالعاملـي املنتـدى  أن  مـن  الرغـم  وعـىل 
خطـوة مهمـة إىل األمـام مـن حيـث الطريقـة التـي َضـم بهـا 
ممثـيل الالجئـني، إال أنـه يجـب إيـالء مزيـد مـن االهتـامم إىل 
كيفيـة اسـتامعنا واسـتجابتنا لالجئني يف مناقشـات السياسـة كام 

حصـل يف مناقشـاتنا هـذه.
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أموًرا  ]أقلمتهم[  وتوطينهم  الالجئني  قيادة  عىل  تركز  التي  واإلجراءات  وااللتزام  التنظيمي  التعلم  يعد 
رضورًية إذا ما كان مّثَة إرادة لنقل السلطة يف قطاع النزوح القرسي. 

لقــد أصبحــت الجهــات العامليــة الفاعلــة تــدرك، عــىل نحــٍو 
ــزوح  ــية يف الن ــة معيش ــم تجرب ــن لديه ــك الذي ــد، أّن أولئ متزاي
القــرسي وحلفاءهــم مــن املجتمــع املضيــف هــم مــن يقــودون، 
ــول  ــة، الحل ــث التكلف ــن حي ــال م ــكل فع بشــكل مســتدام وبش
ــني.  ــة لالجئ ــات املضيف ــع يف املجتمع ــة للمجتم ــاملة املوجه الش
وعــىل الرغــم مــع ذلــك، فــإّن أولئــك الذيــن لديهــم خــربة 
ــا ُيســتبعدون يف النظــام اإلنســاين  ــا م معيشــية وحلفاَءهــم غالب
والتنمــوي الحــايل، ولديهــم فــرص ضعيفــة لتلقــي الدعــم املــايل 
أو إلرشاكهــم يف ]عمليــة[ صنــع االســرتاتيجيات الرئيســية ويف 

ــرار. ــع الق ــات صن عملي

لشــؤؤن  املتحــدة  لألمــم  الســامية  املفوضيــة  كرّســت  لقــد 
الالجئــني UNHCR التزامهــا باملشــاركة الهادفــة لالجئــني يف 
االتفــاق العاملــي بشــأن الالجئــني لعــام 2018، كــام أنهــا مــا زالــت 
تواصــل تعزيــز هــذا الهــدف كــام حصــل خــالل املنتــدى العاملــي 
لالجئــنيGRF يف عــام 2019 ويف اجتــامع املتابعــة للمســؤولني 
رفيعــي املســتوى يف عــام 2021. وغــدت العديــد مــن املنظــامت 
ــن  ــة م ــذو املفوضي ــذو ح ــة NGOs تح ــة الدولي ــري الحكومي غ
خــالل التوقيــع عــىل تعهــد مشــاركة الشــبكة العامليــة التــي يتــوىل 
قيادتهــا الالجئــون )والتــي تهــدف ابتــداًء إىل الرتويــج للمنظــامت 
ــادة  ــك مــن خــالل زي ــون )ROLs((، وكذل ــي يقودهــا الالجئ الت
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ــة  ــات ذات الصبغ ــني يف الفعالي ــن الالجئ ــني م ــل املتحدث مَتثي
الجامهرييــة. وقــد كان هنــاك أيًضــا تشــديد عــىل ترسيــع 
عمليــة األقلمــة عــىل مــدار الســنوات القليلــة املاضيــة، يف 
ــام  ــة للعمــل اإلنســاين يف ع ــة العاملي ــل القم ــن مث ــل م املحاف
2016 التــي التزمــت فيهــا املنظــامت اإلنســانية والجهــات 
املانحــة بتقديــم مــا ال يقــل عــن 25٪ مــن التمويــل اإلنســاين 
بشــكل مبــارش إىل املنظــامت املحليــة والوطنيــة مــن خــالل مــا 

ســّمي بـــ »الصفقــة الكــربى«.1

ــا.  ــق واقعيًّ ــات، مل تتحق ــإّن هــذه االلتزام ــه، ف ــك كّل ــع ذل وم
ــبة  ــإن النس ــة، ف ــدات باألقلم ــن التعه ــا م ــم أيض ــىل الرغ وع
املئويــة للتمويــل اإلنســاين املقــدم مبــارشة إىل الجهــات الفاعلة 
ــن 2.8٪ يف  ــا م ــت فعلًي ــد انخفض ــة ق ــا والوطني ــة منه املحلي
عــام 2017 إىل 1.2٪ يف عــام 2021. 2 ومــا يثــري الدهشــة أكــرث 
ــار دوالر أمريــيك  ــا نقــّدر أنــه مــن مجمــوع 31.3 ملي هــو أنن
املتوافــرة يف النظــام اإلنســاين العاملــي، فــإن أقــل مــن 1٪ مــن 
ــوىل  ــي يت ــامت الت ــارشة إىل املنظ ــب مب ــل يذه ــذا التموي ه
قيادتهــا الالجئــون RLOs.3 وعــالوة عــىل ذلــك، وعــىل الرغــم 
ــة  ــاركة الهادف ــز[ املش ــة بـــ ]تعزي ــزام املفوضي ــن الت ــا م أيض
لالجئــني، فــإن أقــل مــن 3٪ مــن مجمــوع مــا يزيــد عــن 3000 
مشــارك يف املنتــدى العاملــي لالجئــني GRF يف عــام 2019 كانــوا 

مــن الالجئــني.4

ــا يف ضــوء املامرســات  مل يكــن فشــل هــذه االلتزامــات مفاجًئ
ــا. فعــىل ســبيل  الحاليــة وديناميكيــات الســلطة داخــل قطاعن
ــن  ــد ع ــكل متزاي ــه بش ــمع في ــذي نس ــت ال ــال، يف الوق املث
ــا  ــة )مِب ــامت املحلي ــع املنظ ــة م ــل والرشاك ــامم بالتموي االهت
ــا مســتمرة مــن  ــرى التوقعــات ذاته ــا ن ــك RLOs(، فإنن يف ذل
الناحيــة املهنيــة واملتمثلــة بــأن يلتــزم هــؤالء الــرشكاء باملعايــري 
ــة‹‹  ــض املهيمن ــة الِبي ــن »ثقاف ــائعة ضم ــة والش ــا املطبق ذاته
ل بهــا معايــري األشــخاص  التــي نعرّفهــا بأنهــا الطــرق التــي تشــكِّ
البيــض املنحدريــن مــن أصــل أورويب وتفضيالتهــم ومخاوفهــم 
بشــكل طــاٍغ عمَلنــا ومؤسســاِتنا، وهــي كذلــك الطريقــة التــي 
ــا البعــض، وكيــف  ــا أنفســنا ونتفاعــل بهــا مــع بعضن ــرى به ن
نتخــذ القــرارات.5 وقــد يشــمل ذلــك، عــىل ســبيل املثــال، طالقة 
التحــدث باللغــة اإلنجليزيــة والتفكــري بشــكل خطي واألنشــطة 
ــون أو  ــرشكاء املحلي ــتطيع ال ــا ال يس ــا. وعندم ــة زمني املجدول
عندمــا يتعــذر عليهــم التقّيــد بطــرق العمــل هــذه، فإنــه 
ــامد  ــة العــودة إىل االعت ــة الدولي ــات الفاعل ــم عــىل الجه يتحت
عــىل املســارات املعبــدة جيــًدا ]املعروفــة[ مــن ذي قبــل. فهذه 
ــدويل،  ــك ال ــح الرشي ــام األول مصال املامرســات تعكــس يف املق
ــل قصــري األجــل  ــة، والتموي ــة الجانبي ــات التعاقدي ــل الرتتيب مث

الــذي يعيــق التطويــر التنظيمــي، والتعــاون قصــري األجــل مــع 
ــذي يفتقــر إىل الشــفافية واملســاءلة. ــني ال الــرشكاء املحلي

االلتزام بالتغيري الداخيل: رشط مسبق لنقل السلطة
ــي  ــوة الت ــات الق ــرتف بديناميكي ــا أن يع ــىل قطاعن ــب ع يتوج
ــة، وأن  ــة بفــرض قواعــد اللعب ــة الفاعل ــات الدولي تســمح للجه
يكــون قــادرا عــىل تحليلهــا ومعالجتهــا. لقــد حــددت مجموعــة 
ــالل  ــن خ ــن “Asylum Access”، م ــوء اآلم ــول إىل اللج الوص
انخراطهــا مــع القــادة يف الشــبكة العامليــة التــي يقودهــا 
 Adeso الالجئــون، ومــع شــبكة أصــوات الالجئــني ومــع منظمــة
Africa، وشــبكة NEAR  منــذ عــام 2018، حــددت الــدور 
الحاســم الــذي نســتطيع نحــن أنفســنا، بــل نحتــاج، أن نلعبــه 
مــن أجــل البــدء بنقــل الســلطة إىل الجهــات الفاعلــة املحليــة، 
ومــن أجــل دعــم قيــادة الالجئــني وبرامــج التوطــني ]األقلمــة[.

ــة  يف  ــة املاضي ــنوات القليل ــالل الس ــا خ ــا يف رحلتن ــد وجدن لق
مجموعــة الوصــول إىل اللجــوء اآلمــن  Asylum Access أن 
ــزوح  ــاع الن ــلطة يف قط ــري الس ــرضوري لتغي ــبق ال ــرشط املس ال
ــم  ــيل والتعل ــي الداخ ــري التنظيم ــزام بالتغي ــو االلت ــرسي ه الق
املســتمر املرتكــز عــىل ]عامــيل[ قيــادة الالجئــني واألقلمــة. وقــد 
ــات،  ــذه االلتزام ــو ه ــا نح ــيض قدم ــل امل ــن أج ــه م ــا أن تعلمن

ــاالت واســعة.  ــة مج ــزام بثالث ــا االلت ــه يتوجــب علين فإن

1. فهم ديناميكيات السلطة
أوالً، يتوجــب علينــا، مــن أجــل تصحيــح االختــالالت املنهجيــة يف 
اســتجابة الالجئــني، أن نتعــرف إىل ديناميكيــات الســلطة القدمية 
منهــا والجاريــة اآلن يف قطاعنــا. فقــد كان الفصــل بــني التزامــات 
الجهــات الدوليــة الفاعلــة )الهادفــة إىل تحقيــق قيــادة الالجئــني 
ــني  ــوا غــري راغب ــا زال ــن م ــأن الكثريي ــا( والواقــع )ب ــاء به واالرتق
أو غــري متأكديــن مــن كيفيــة التخــيل عــن الســلطة والســيطرة 
والرؤيــة واملســاحة املتاحــة( متجــذرًا بشــكل أســايس يف التاريــخ 
املســتمرة.  الهيكليــة  عنرصيــة  ويف  لقطاعنــا  االســتعامري 
الحاليــة  املواقــف  مــن  والكثــري  املامرســات  مــن  فالعديــد 
مســتمدة مــن الحقبــة االســتعامرية: إذ تتدفــق املســاعدات 
ــي  ــق الت ــابقة إىل املناط ــتعامرية الس ــوى االس ــب الق ــن جان م
ــاء  ــرشة نحــو »بن ــابقاً. فاملصطلحــات املنت ــت مســتعمرة س كان
القــدرات« ترســم صــورة للســكان غــري البيــض بأنهــم يفتقــرون 
إىل املهــارات؛ و]تعــزز[ تفضيــل جــداول األجــور لألجانــب عــىل 
ــس  ــل يف نف ــل مامث ــون بعم ــن يقوم ــني الذي ــني املحلي املوظف
املواقــع؛ وغالبــا مــا يكــون الوصــول إىل التمويــل مقصــورا عــىل 
عــدد قليــل مــن الجهــات البــارزة الحضــور التــي لهــا عالقــات 

قامِئــة مــع الجهــات املانحــة.
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ــات  ــذه املامرس ــف وه ــذه املواق ــل ه ــة لتحوي ــة البداي إن نقط
املتجــذرة تكمــن يف االســتثامر يف بنــاء املعرفــة الداخليــة يف 
موضوعــات مثــل طغيــان تفــوق ]العــرق[ األبيــض، ونزعــة 
ــا،  تفضيــل األبيــض، والثقافــة املهنيــة املهيمنــة للبيــض يف قطاعن
وتاريــخ االســتعامر واالســتعامر الجديــد املســتمر يف النــزوح 
القــرسي األوســع نطاقــا ويف أنظمــة التنميــة اإلنســانية والدوليــة. 
 Asylum“ ونحــن منتلــك يف مجموعــة الوصــول إىل اللجــوء اآلمــن
Access” ميزانيــة مخصصــة لدعــم التدريــب يف هــذه املجــاالت 
نعقــد  ونحــن  داخلًيــا؛  واملعرفــة  الوعــي  لزيــادة  الرئيســية 
ــة والتنــوع  بشــكل منتظــم ورش عمــل حــول مناهضــة العنرصي
واإلنصــاف واإلدمــاج )DEI( للموظفــني وألعضــاء مجلــس اإلدارة؛ 
كــام نعمــل عــىل تطويــر عمليــات صنــع قــرار شــفافة وشــاملة. 
ــم  ــي لدع ــر املهن ــوال التطوي ــن أم ــد م ــا مِبزي ــا أيًض ــد التزمن وق

ــات. ــذه العملي ه

لقــد مّكننــا تعلمنــا يف هــذه املجــاالت مــن تغيــري طريقــة عملنــا. 
ــأن  ــرتاض الخاطــئ ب ــي االف ــدالً مــن تبن ــال، وب فعــىل ســبيل املث
ــا  ــدرات أو الخــربة، أصبحن ــرون« إىل الق ــني »يفتق ــرشكاء املحلي ال
نتعامــل معهــم عــىل أســاس أن لديهــم املعرفــة واملهــارات 
والخــربات الالزمــة، ولكنهــم غالًبــا مــا يفتقــرون إىل املــوارد 
الالزمــة لتقويــة منظامتهــم وتوســيع مشــاريعهم وبرامجهــم. 
وقــد أدى هــذا التحــول البســيط يف النهــج إىل بنــاء رشاكات تعــزز 
ــاء القــدرات وحصــول التأثــري الشــامل بــدالً  تبــادل املعــارف وبن
ــىل  ــن أع ــة م ــاه قادم ــة االتج ــات أحادي ــتمرار ديناميكي ــن اس م
الهــرم إىل أســفله، مــا زالــت طاغيــة يف الــرشاكات القامِئــة حالًيــا.

2. االستثامر يف قيادة الالجئني ومكافحة العنرصية 
DEI و]دعم[ التنوع واإلنصاف واإلدماج

إن االســتثامر يف قيــادة الالجئــني، ويف القيــادة املحليــة ومكافحــة 
العنرصيــة ويف ]دعــم[ التنــوع واإلنصــاف واإلدمــاج داخلًيــا هــو 
ــا. فعــىل املنظــامت أن  ــل الســلطة يف قطاعن ــر أســايّس لتحوي أم
تعيــد تفقــد هيــاكل قيادتهــا وحوكمتهــا وموظفيهــا للتأكــد مــن 
ــرب  ــن ق ــوذة ع ــربة مأخ ــة وخ ــم معرف ــن لديه ــك الذي أن أولئ
ــد  ــكل متزاي ــيوجهون بش ــن س ــم م ــا، وه ــن فرقن ــزء م ــم ج ه
بوصلــة املنظمــة. وقــد أطلقنــا يف مجموعــة الوصــول إىل اللجــوء 
ــل  ــة تهــدف إىل تســمية وتحلي اآلمــن “Asylum Access” عملي
وتحديــث مامرســاتنا يف اتخــاذ القــرارات االســرتاتيجية املتعلقــة 
بامليزانيــة لدينــا، مصحوبــة بنيــة رصيحــة لَتشــارُك الســلطة 
بشــكل منصــف بــني موظفــي القيــادة الذيــن يعملــون يف مقرنــا 
ــي  ــة الت ــامت الوطني ــون يف املنظ ــن يعمل ــك الذي ــي وأولئ العامل
 Asylum“ تتكــون منهــا عائلــة الوصــول إىل اللجــوء اآلمــن

 .”Access

لقــد ألقينــا أيًضــا نظــرة أعمــق عــىل كيفيــة زيــادة مَتثيــل أولئــك 
الذيــن لديهــم تجربــة معيشــية يف النــزوح القــرسي داخــل 
منظمتنــا. وقمنــا نتيجــة لذلــك بتغيــري مامرســات التوظيــف لدينا 
بشــكل كبــري، وذلــك مــن أجــل ضــامن مشــاركة دامِئــة لألشــخاص 
الذيــن عانــوا مــن النــزوح القــرسي يف عمليــات التوظيــف، 
وكذلــك مــن أجــل أن يتفهــم املوظفــون اآلخــرون قيمــة التجربــة 
الحّيــة عنــد اتخــاذ قــرارات التوظيــف. لقــد حددنــا أيًضــا أهداًفــا 
داخليــة فيــام يتعلــق بتمثيــل املوظفــني ذوي الخــربة الحيــة 
اســتخدام  ذلــك، يف  إىل  باإلضافــة  القــرسي. وبدأنــا،  للنــزوح 
الرتجمــة الفوريــة بشــكل أكــرث انتظاًمــا، للتأكــد مــن أنــه مــا زال 
بإمــكان الذيــن ال يتحدثــون اإلنجليزيــة بطالقــة إيصــال املفاهيــم 

ــة. ــة التنظيمي ــة العجل ــه دف ــة وتوجي الدقيق

أمــا عــىل الصعيــد الخارجــي، فقــد تعلمنــا أهميــة تقييــم ســلطتنا 
والقيمــة املضافــة لدينــا فيــام يتعلــق بالــرشكاء، خاصــة الجهــات 
الفاعلــة يف املجتمــع املــدين املحــيل، مِبــا يف ذلــك املنظــامت التــي 
يتــوىل قيادتهــا الالجئــون RLOs. لقــد ســاعدتنا مراجعتنــا هــذه 
لألفــكار يف تحديــد الــدور األمثــل لنــا يف أي رشاكــة معينــة، ســواء 
ــا.  ــي كليًّ ــم أو التنّح ــاركية أو يف الدع ــادة التش ــك يف القي كان ذل
وســنكون مــن خــالل االســتثامر يف قيــادة الالجئــني والقيــادة 
 ،DEI املحليــة ومكافحــة العنرصيــة والتنــوع واإلنصــاف واإلدمــاج
ــن بشــكل  ــة، متجهزي ــا الرئيــيس واملنظــامت الوطني داخــل مقرن
أفضــل للتعــرف إىل االختالفــات الثقافيــة والتجــارب الفريــدة 
ومــع  ]بيننــا[  داخلًيــا  منهــام  واالســتفادة  بهــام  واالحتفــال 
ــك، وعــىل نحــو أفضــل، مــن  ــل، ســيمّكننا ذل الــرشكاء. ويف املقاب
تبّنــي تدابــري ذات تأثــري حقيقــي، اســتناًدا إىل النتائــج التحويليــة 
الســلطة نحــو الالجئــني  طويلــة األجــل، قــادرة عــىل نقــل 

ــة. ــة الفاعل ــات املحلي والجه

3. تحديد املامرسة املوجهة بالصدمة وتطبيقها 
واملشاركة ]فيها[

تقــوم الــرشاكات التــي تتســم باإلنصــاف عــىل التصميــم املشــرتك، 
ــة املشــرتكة، والثقــة، والشــفافية مــع  ــادة املشــرتكة، والرؤي والقي
ــامت  ــني واملنظ ــع الالجئ ــيام م ــة، ال س ــة الفاعل ــات املحلي الجه
هــو  للمنظــامت  املهــم  فاألســاس   6.RLOs يقودونهــا  التــي 
التعــرف إىل املامرســة املوجهــة بالصدمــة واملشــاركة فيهــا. فقــد 
أدى اإلقصــاء املمنهــج للجهــات املحليــة الفاعلــة إىل وقــوع قــدر 
كبــري مــن الصدمــات لألفــراد، وكذلــك املنظــامت، الذيــن لديهــم 
تجربــة معيشــية يف النــزوح القــرسي. فاملبــادئ التاليــة ميكــن أن 
تضمــن تحقــق املشــاركة املناســبة املوجهــة بالصدمــة، وتشــمل: 
ضــامن ســالمة جميــع أصحــاب الشــأن، واعتــامد مبــدأ الشــفافية 
يف عمليــات صنــع القــرار، وتثمــني التجربــة الحيــة ودور املعرفــة 
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املبــارشة يف تعزيــز التعــاون واملنفعــة املتبادلــة، واالســتفادة مــن 
ــزوح  ــراد واملجتمعــات املتــرضرة مــن الن ــدى األف نقــاط القــوة ل
التاريخيــة  للصدمــة  املســتمر  بالتأثــري  واالعــرتاف  القــرسي، 
يف تحــدي االضطهــاد املمنهــج واملؤســيس الــذي يديــم أمــد 

ــة.7 الصدم

الدروُس املستفادة وطرق امليّض قدما
لقــد تعلمنــا، خــالل رحلتنــا القصــرية واملهمــة نحــو نقــل الســلطة 
 Asylum“ داخلًيــا يف مجموعــة الوصــول إىل اللجــوء اآلمــن

ــيني: ــني رئيس Access”، درس

ــتوى  ــىل املس ــّويل، ع ــي وتح ــري حقيق ــداث تغي ــب إح أوالً، يتطل
الشــخيص وبــني األفــراد وعــىل املســتوى التنظيمــي، التزاًمــا 
شــديدا مــن القيــادة يف جميــع مســتويات املنظمــة. ويشــمل هذا 
ــني  ــس اإلدارة وب ــني يف مجل ــال الداخلي ــني األبط ــد الداعم تحدي
ــس  ــني مجل ــا ب ــرتكة يف تصميمه ــة مش ــر عملي ــني، وتطوي املوظف
ــت  ــة والوق ــن الطاق ــري م ــدر كب ــص ق ــة، وتخصي اإلدارة واملنظم

ــتمرة. ــم  املس ــدم التعل ــم وع ــة التعل ــوارد لعملي وامل

ثانًيــا، إن عمليــة إحــداث تغيــري داخــيل عمليــة صعبــة، وإن 
ــات  ــة نحــو تطبيــق اإلدمــاج ومعالجــة ديناميكي الجهــود املبذول
الســلطة يف جميــع أركان عملنــا قــد تكــون عمليــة باهظــة الثمــن 
وتســتغرق وقًتــا طويــاًل. ورمِبــا تكــون الخطــوات اإلضافيــة التــي 
ــم  ــل اإلعــداد للرتجمــة، وتنظي ــد )مث اتخــذت عــىل هــذه الصعي
االجتامعــات عــرب النطاقــات الزمنيــة املختلفــة، وتخصيــص وقــت 
املوظفــني للمشــاركة يف تصميــم جــداول األعــامل، والحصــول 
ت، بالخطــأ أو عــىل نحــو  عــىل توصيــات الجميــع( قــد ُعــدَّ
ــي  ــدا داخــل املنظــامت الت ــة«، وتحدي غــري مقصــود: »غــري فعال
ــا  ــن تجربتن ــض. لك ــس األبي ــة الجن ــة هيمن ــا ثقاف ــيطر عليه تس
كشــفت، مــع ذلــك، أن االســتثامر يف الوقــت واملــوارد مــن أجــل 
ــك  ــة، وكذل ــل والثق ــني التواص ــؤدي إىل تحس ــيل ت ــري الداخ التغي
ــدة  ــارات الفري ــا مــن امله ــي تســتفيد حًق ــرشاكات الت تحســني ال
ــة يف النــزوح القــرسي  ألولئــك الذيــن لديهــم خــربة معيشــية حّي
ويف املجتمعــات املحليــة وذلــك إلحــداث تغيــري طويــل األجــل.8

إّن التغيــريات الداخليــة يف املنظــامت الدوليــة ال تشــري إىل التــزام 
قــوي نحــو اإلنصــاف واإلدمــاج فحســب، بــل تضــع أيًضــا حجــر 
ــزوح القــرسي. وعــىل  ــرب قطــاع الن ــل الســلطة ع األســاس لتحوي
واإلجــراءات  االلتزامــات  تقــع  أاّل  يجــب  هــذا،  مــن  الرغــم 
ــذل  ــي ُتب ــة الت ــة الرمزي ــة يف فــخ تكــرار الجهــود الكالمي الداخلي
ملــرة واحــدة وتأمــل يف التعامــل مــع التحديــات التنظيميــة. 
فاالســتثامرات يف التغيــري الداخــيل ســينعكس مِبــرور الوقــت، 

ــة  ــة وبفعالي ــة رفيع ــس يف مشــاريع تتســم مِبســتويات أخالقي لي
كبــرية واســتدامة عاليــة فحســب، ولكــن أيًضــا يف كيفيــة تعاملنــا 

ــل. ــة يف العم ــا الكلي ــاريع وطرقن ــذه املش ــع ه م

هنــاك حركــة مّطــردة نحــو قيــادة الالجئــني وأقلمتهــم. ويتوجــب 
ــري  ــركات، تغي ــذه الح ــع ه ــادق م ــن الص ــار التضام ــا، إلظه علين
ــذري.  ــكل ج ــة بش ــامت دولي ــا كمنظ ــل به ــي نعم ــة الت الطريق
ــت  ــة والوق ــن الطاق ــريًا م ــدرًا كب ــتثمر ق ــا أن نس ــب علين فيج
واملــوارد يف ]إحــداث[ التغيــري الداخــيل، وأن نحمــل أنفســنا 
املســؤولية عــن هــذه االلتزامــات بشــكل مســتمر. لذلــك، نحــن 
نقــف اآلن عــىل مفــرتق طــرق. هــل نريــد اســتدامة عــدم 
اإلنصــاف املمنهــج واملتجــذر يف ]أنظمــة[ االســتعامر مــن خــالل 
قبــول الوضــع الراهــن؟ أم إننــا نريــد إعــادة تصــور نظــام جديــد 
ــا يف  ــرار حق ــع الق ــوارد وصن ــه الوصــول والســلطة وامل يكــون في
ــزوح  ــة يف الن ــة املعاش ــخاص ذوي التجرب ــني واألش ــدي الالجئ أي

ــا؟ ــدأ أوالً مِبنظامتن ــرسي –ولنب الق

sana.mustafa@asylumaccess.org سناء مصطفى 
@Sanasyr6 

الرئيس التنفيذي، مجموعة الوصول للجوء

deepa.nambiar@asylumaccess.org وديبا نامبيار 
مديرة الرشاكات، مجموعة الوصول للجوء

 راهول باالسوندرام
rahul.balasundaram@asylumaccess.org 

@rahulbala_ 
منسق الرشاكات، مجموعة الوصول للجوء
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يف RLO حول العامل، الذين أكدوا أن هذا تقدير معقول
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 Asylum Access 8. لقد رأينا هذا بشكل مبارش يف مجموعة حق ]الوصول[ للجوء
من خالل مبادرتنا الحائزة عىل جوائز بقيمة 10 ماليني دوالر، وهي مبادرة توفري املوارد 
لقيادة الالجئني )RRLI( التي عقدنا فيها تحالًفا من خمس منظامت يقودها الالجئون 
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