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دروس من املنظامت األهلية التي يقودها الجئو الـ (إل جي يب يت كيو)

هيسرت ك ڨ مور

يقدم عمل املنظامت األهلية التي يقودها الالجئون املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجنيس ومغريو
الجندر وثنائيو الجنس واملتحريون (إل جي يب يت آي كيو) يف نريويب ،كينيا ،أفكاراً مستنرية مهمة حول
قدرة الهيئات اإلنسانية عىل تأسيس رشاكات فعالة تساعد يف ضامن الوصول إىل الخدمات للجميع.

نشـأت املنظمات األهليـة التـي يقودها الالجئـون يف جميع رئيسـية هي األولوية والشـفافية واالسـتدامة نظـراً ألهميتها
بلـدان اللجـوء للتصـدي ملختلف القضايا التـي تؤثر يف فئات يف إقامـة العالقـات املثمـرة واملحافظـة عليهـا.
الالجئين مـن السـكان .ويف نيرويب ،هناك منظمات يقودها
الجئـون مـن الـ (إل جي يب يت* آي كيو) 1وتعمل من أجلهم .وتنفـذ املنظمات األهليـة التـي يقودها الجئون مـن الـ (إل
وقـد أثبتـت هـذه املنظمات أنهـا مصـادر جيـدة َو ِجه ٌ
َـة جـي يب يت آي كيـو) برامـج متنوعـة متعـددة للتعامـل مـع
واعـدة يف تقديـم خدمـات الحامية القامئة على املجتمعات الحاجـات الخاصـة للـ (إل جي يب يت آي كيو) .وتشـتمل تلك
كمل مسـاهامتهم العمل األوسـع نطاقاً للهيئات الربامـج عىل مـا ييل:
املحليـة .و ُت ِّ
اإلنسـانية .وعندمـا يخيـم الغمـوض املـايل على املفوضيـة
السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين ،متثـل هـذه صحـة املجتمـع املحليَّ :
سـخرت إحـدى املنظمات األهليـة
ً
أصلا وتدريـب أفـراد املجتمـع
املنظمات قنـوات بديلـة لتقديـم املسـاعدات ملجتمعـات املهـارات الطبيـة املوجـودة
الالجئين بتمويـل مـن القطـاع الخـاص .وهـذه املنظمات املحلي يف سـبيل توفير التدريـب الصحـة بقيـادة الالجئين
األهليـة إذ تضـع تركيزهـا عىل التنميـة العامـة للمجتمعات ملجموعـات مـن عملاء الـ (إل جـي يب يت آي كيو) الذين قد
املحليـة ،فإ ّنهـا تجمـع بين النشـاطات االقتصاديـة والقضايا يعانـون مـن محدوديـة القـدرة على الوصـول إىل الخدمات
ثـم ،قـاد عمال الصحـة
املتصلـة بهـا القانونيـة والنفسـية-االجتامعية والطبيـة ،فهي الصحيـة بسـبب التمييـز .ومـن َّ
بذلـك تـروج للرفـاه العـام ملجتمعـات الالجئين وتضمـن املجتمعيـة حملات للتواصـل مـع مجتمـع الالجئني األوسـع
توفير اسـتجابة شـمولية ملسـألة االعتماد على الـذات.
نطاقـاً للتوعية بشـأن مختلف القضايا مثل الصحة الجنسـية
(لألشـخاص املعرضين للخطـر أو املنخرطين يف عمل الجنس
وميكـن للهيئـات اإلنسـانية أن تشـجع تنميـة املنظمات كوسـيلة للعيـش) ولنشر املعلومـات الالزمة حـول األمراض
األهليـة وتدعمهـا مـن خلال املنـارصة الخارجيـة وبنـاء السـارية (ملن يعيـش يف أماكن السـكن املجتمعية) والرعاية
قدراتهـا عـن طريـق تطويـر استراتيجياتها التنظيميـة الصحيـة مـا قبـل الـوالدة وبعدهـا (لنسـاء الــ إل يب كيـو).
وإرشـاداتها وتعزيـز آليـات املسـاءلة املاليـة واالسـتفادة من ويحـدد قـادة هـذه الربامـج أيضـاً رشكاء الرعايـة الصحيـة
الشـبكات واالرتباطات مع املنظمات الرشيكة املحتملة (مبا املناسـبني ويؤسسـون منظومـات اإلحالـة ويعززونهـا.
فيهـا املنظمات األهليـة األخـرى التـي يقودهـا الالجئـون).
ويف الوقـت نفسـه ،ينبغـي للهيئات أن تبقـى واعية ومدركة الدعـم النفيس-االجتامعـي :تديـر إحدى املنظمات األهلية
لضرورة تشـجيع إقامـة شـبكة واسـعة تضمـن املنظمات جلسـة إرشـادية جامعيـة شـهرية لالجئين الذيـن يعيشـون
األهليـة تضـع يف حسـبانها تنـوع مجتمعـات الالجئين َّ
ألن مـع فيروس ِعـ َوز املناعة البرشيـة .كام أقامت تلـك املنظمة
رصف االنتبـاه عـن الفواصل القامئة بين مختلف املجتمعات رشاكات مـع املستشـارين الوطنيين مـن ذوي الخبرة يف
املحليـة قـد يجعـل الهيئـات يف النهايـة تدعـم هيكليـات العمـل مـع أفـراد الــ (إل جي يب يت آي كيـو) ويعمل هؤالء
القـوى السـلبية وتبعـد األصـوات املهمشـة ً
أصلا عـن دائرة املستشـارون على تيسير الجلسـات وتدريب أفـراد املنظمة
ً
االهتمام .وال بـد مـن تقديم تعريف واضـح لطبيعة ودرجة للرتويـج السـتدامة الربامـج .وهنـاك أيضا االستشـارة الفردية
مشـاركة الهيئـة مـع َّ
منظمـة املجتمـع املحلي التـي يقودها التـي ُتقـدَّ م مـن خلال منظومة إحالـة أقيمت بين املنظمة
الالجئـون .فعلى سـبيل املثـال ،هـل سـتعني تلك املشـاركة واملستشـارين .وهنـاك منظمـة أخـرى تسـعى إىل خفـض
أن تصبـح املنظمـة األهليـة رشيـكاً من ِّفـذاً أم هـل تعنـي اآلثـار السـلبية للعزلـة االجتامعية بني الجئـي الـ (إل جي يب
أن تعمـل الجهتـان معـاً لتحقيـق األهـداف االستراتيجية يت آي كيـو) وتشـجع تنميـة املجتمعـات املحليـة مـن خالل
املشتركة؟ وال بـد يف هـذا الصـدد مـن مراعـاة ثالثـة عنارص برنامـج التدريـب املبنـي على مهاراتهـم الرياضيـة والفنية.

67

68

68

الحامية االجتامعية بقيادة الالجئني
www.fmreview.org/ar/economies

الحاميـة القانونيـة :مبـا َّأن األمن املـادي من أهم املسـائل التي
تعنـي جميـع الجئـي الـ (إل جي يب يت آي كيـو) ،أقامت منظمة
أهليـة عالقـة رشاكـة مـع منظمـة أهلية أخـرى محليـة مختصة
باملسـاعدة القانونيـة تقـدم املسـاعدة لالجئين مبصاحبتهـم
إىل مراكـز الرشطـة وتقديـم التدريـب يف املسـاعدة القانونيـة
وتقديـم مـأوى الطـوارئ وخدمـات إعـادة النقل.
مبـادرات سـبل كسـب الـرزق :ميثـل متكين الجئـي الــ (إل
جـي يب يت آي كيـو) وتجهيزهـم مبهـارات سـبل كسـب الـرزق
جـزءاً جوهريـاً مـن استراتيجية شـاملة للحاميـة .وهنـاك عـدة
منظمات أهليـة تنفـذ دورات تدريبية عىل سـبل كسـب الرزق
لالجئـي الــ (إل جـي يب يت آي كيـو) يف مجـاالت تضـم الحالقـة
واإللكرتونيـات وتصليـح الهواتـف والخياطـة وصناعـة الخبـز
والصناعـة الحرفيـة وتربيـة الدواجـن.
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واقترح ذلـك القائـد ً
قائلا إنـه على املفوضيـة السـامية لألمـم
املتحـدة لشـؤون الالجئني أن ترسـم استراتيجية دعـم بعيدة األمد
لتسـهيل قنـوات التواصـل بين مجتمعـات الالجئين واألطـراف
األخـرى مثـل املنظمات املانحة التي تدعـم مبادرات الــ (إل جي
يب يت آي كيـو) .ويف نهايـة املطاف ،ينبغي لدور املفوضية السـامية
لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين أن يتمثـل يف بنـاء القـدرات
وتقديـم اإلرشـاد والتوجيـه العـام للمنظمات األهليـة الناشـئة.
واسـتجابة السـتبيان اسـتقصاء الحاجـات الحاليـة ،الحظـت ثلاث
منظمات أهليـة للــ (إل جـي يب يت آي كيـو) يف نيرويب رضورة
رسـم استراتيجيات بعيـدة األمـد مبـا فيهـا الخطط الالزمـة لضامن
اسـتمرارية القيـادة .وقالـت أيضـاً َّإن هنـاك رضورة لتطويـر أطـر
ماليـة عامـة لتوجيه الربامـج ومبادرات األعمال واملرشوعات وإ َّنه
ال بـد مـن تطويـر إجـراءات اإلدارة املاليـة .ومـن بين الحاجـات
املحـددة األخـرى تطويـر إجـراءات للرصـد والتقييـم للمرشوعات
(إجـراءات تتفـق مـع املعايير املرعيـة لـدى املنظمات املهنيـة
األخـرى) والتشـارك مـع املنظمات األهليـة األخـرى والهيئـات
اإلنسـانية باملامرسـات املثلى والتوجيه حـول رفع التقاريـر وكتابة
طلبـات املنح.

وأهـم مـا يف األمـر َّأن هـذه املبـادرات تعتمـد على املهـارات
واملواهـب املتاحـة لـدى الجئـي الــ (إل جـي يب يت آي كيـو)
كما أ َّنهـا ترسـل رسـالة قويـة لالجئين مفادهـا أ َّنهـم قـادرون
على املشـاركة مـع الهيئات وفقـاً لرشوطهم وأنـه مبقدوره تويل
زمـام أمـور قضاياهـم .وعـن أثـر هـذه املبـادرات ،يقـول أحـد
وال بـد مـن إرشاك املنظمات األهليـة التـي يقودهـا الالجئـون يف
الالجئين:
الشـبكات املهنيـة لتطويـر هـذه القـدرات الداخلية .وباالسـتفادة
“إذا بنيـت قـدرة املجتمـع املحلي يف املشـاركة يف هـذه والتعلـم مـن خبرات املنظمات األكثر ترسـخاً ،ميكـن للمنظمات
املرشوعـات ،لـن يكـون عليهـا أن تقلـق [كثير ًا] َّ
ألنهـا سـتتلقى األهليـة التـي يقودهـا الالجئـون أن تحقق النمـو وأن تحصل عىل
الدعـم وقـد تتطـور لتصبـح رشكاء يف توفير الخدمـات ملجتمعات
الخدمـات مـن أماكـن أخـرى غير الهيئـات اإلنسـانية”.
الالجئين .وينبغـي للمفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون
الهيئـات اإلنسـانية :دعـم املنظمات األهليـة التـي يقودهـا الالجئين أن تـوازن بين النتائـج اإليجابيـة لهذا التطـور مع رضورة
الجئـو الــ (إل جـي يب يت آي كيـو)
املحافظـة على اسـتقاللية لالجئين وسـيطرتهم على زمـام أمـور
مبادراتهـم .وينبغـي لهـا أيضـاً أن تـدرس بعنايـة مسـألة الدعـم
قـدَّ م أحـد قـادة منظمات الــ (إل جـي يب يت آي كيـو) التـي املـايل وخاصـة مـا قد ينتـج عنه مـن خالفـات إزاء تفضيـل تقديم
يقودهـا الالجئـون اقرتاحـاً مبـا يـراه مناسـباً لتقديـم الدعـم الدعـم ملنظمات أهليـة معينـة دون غريهـا .فلذلك ،ال بـد من أن
ً
قائلا:
األفضـل لهـذه املنظمات
تكـون عمليـة اختيار الدعم املـايل متاحة للجميع وشـفافة ويجب
أن تراعـي مواطـن االسـتضعاف الخاصـة ملجتمعـات الالجئين.
“الخطـوة األوىل أن نعترف أننـا هنـا .مـا املانـع مـن أن متثـل وكذلـك يطلـب قـادة املنظمات األهليـة الحصـول على دعـم غري
املفوضيـة السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئين دور الجرس مـايل مثـل التدريـب والتوجيـه لتطويـر قدراتهم.
الواصـل بين جميع املنظامت األهلية ،وانـا ال أتحدث عىل وجه
الخصـوص حـول املجموعـات ذات التوجـه الجنسي والجنـدري وهنـاك مـن الجئـي الــ (إل جـي يب يت آي كيـو) ممـن يعتقـد
فحسـب بـل أتحـدث عـن غريهـا مـن مجموعـات أيضـ ًا .نحـن أنـه على املنظمات األهليـة أن تعمـل كجسر بين مجتمعاتهـم
ً
املهمشـة ومجتمـع الالجئين األوسـع نطاقـ ًا« .ملـاذا ال نتفاعـل مع
دعما أكبر ملرشوعاتنـا .ويف
نتوقـع أن تقـدم لنـا املنظمات
َّ
الوقـت الحـايل ،ليـس املـال مـا نريـد مـن املفوضيـة السـامية املجموعـات األخـرى؟ ال أرغـب يف البقـاء [اسـتمرار العمـل مـع
لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين بـل اإلرشـاد .نحـن نحتاج إىل منظمتـي األهليـة] فكلهـا تتعلـق بالتوجـه الجنسي وال ُه ِو َّيـة
الشـبكات”.
الجندريـة .نريـد َّأن نكـون الجئين ضمـن املجتمـع الـكيل».
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وعنـد تطويـر الشـبكات املهنيـة ،يرتبط قادة املنظمات األهلية
مبجموعـة واسـعة النطـاق مـن الالجئين من غري الــ (إل جي يب
يت آي كيـو) مبـن فيهم قـادة املنظامت األهلية األخـرى .وباإلضافة
إىل إمكانيـة توفير قنـوات لتوظيـف الجئـي الــ (إل جـي يب يت آي
كيـو) ،هنـاك مجـال ألن تصبـح فيـه هذه الشـبكات املهنيـة منبار
ُتسـتَخدَم للحـوار االجتامعي وأدوات فعالـة لتفعيل حقوق الـ (إل
جـي يب يت آي كيـو).

الشبكات والتنوع

يف نيرويب ،يسـطر على كثير مـن الهيكليـات القياديـة للــ (إل
جـي يب يت آي كيـو) رجـال مثليـون .وهـذا ا مـا دفـع الالجئـات
الــ (إل يب كيـو) إىل التعبير عـن مخاوفهـن من عـدم متثيلهن يف
هـذه املنظمات أو يف املنابـر التـي ُتت ََّخـذ فيهـا القـرارات املؤثرة
يف مجتمعاتهـن« .إن مل تكـن ذكـراً ال ميكنـك التحـدث .حتـى يف
االجتامعـات ،الفتيـان يسـيطرون .نريـد متكين املثليـات».
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للمبـادرات القامئـة على املجتمع آثـار اجتامعية مل تكشـف
عنهـا األبحـاث بالكامـل .تلـك اآلثـار التـي قـد تحـدث يف
العالقـات وعوامـل التغيير يف القـوى وقـد تحـدد مخاطـر
العنـف القائـم على الجنـدر والتوجـه الجنسي نتيجة عدم
املسـواة يف توزيـع رأس املـال بين مجتمعـات الالجئين.
وينبغـي للهيئـات أن تـدرس بعنايـة آثـار توفير الدعـم
املـايل وغيره من أشـكال الدعـم للمنظمات األهلية ،وعىل
األخـص عليهـا أن تنظـر يف اآلثـار املحتملـة الواقعـة على
املهمشين مـن أفـراد ومجموعـات .وكيـف سـيؤثر ذلـك
َّ
الدعـم يف العالقـات القائـم بين الالجئين وبين الالجئين
ومقدمـي الخدمـات؟ مـا مـدى احتامليـة أن يزيـد هـذا
الدعـم مـن قـدرة املجتمـع املحلي على االعتماد على
الـذات ،أم هـل سـيؤدي إىل الرتويـج إىل هيكليـات القيادة
الضعيفـة يف متثيلهـا للقاعـدة وهـل سـيعني ذلـك إعاقـة
املهمشـة؟
متكين املجموعـات َّ
َّ
إن منـو املنظمات األهليـة وأدوارهـا املتزايـدة التـي متثلهـا
يف حاميـة الالجئين لتجعـل مـن زيـادة التفاعـل بين كبـار
الفاعلين مبـن فيهـم املنظمات األهليـة واجبـاً ورضورة.
ـم الطـرق األمثـل لالسـتفادة مـن
وعلى الهيئـات أن ُت َق ِّي َ
اآلثـار اإليجابيـة للمنظمات األهليـة مـع تجنـب اآلثـار
السـلبية املحتملـة للرشاكـة .وعلى الشركاء مـن القطـاع
الخـاص واملانحين أن يعـوا تأثريهـم ويبذلـوا جهدهـم يف
فهـم القضايـا التـي تواجههم وتسـهيل وصـول املجموعات
املهمشـة للتمويـل .فالفرصـة املتاحـة للعمـل مـن كثـب
َّ
مـع الالجئين تحمـل يف طياتهـا واجـب بـذل العنايـة للنأي
بالدعـم عـن أي اسـتقطاب للمجتمعـات املسـتضعفة
واالبتعـاد عـن الرتويـج لبعـض القضايا عىل حسـاب البعض
اآلخـر إذا كانـت بالقـدر ذاتـه مـن األهميـة.

ومـع تنامـي تأثير هيكليـات املنظمات األهليـة ،قـد ينخفـض
معـه الفضـاء املتـاح ألفـراد املجتمعـات املهمشـة مـن التأكيـد
على أنفسـهم يف صناعـة القـرارات .وإضافـة إىل ذلـك ،يـزداد
حضـور املنظمات األهليـة بصفتهـا جهـات للتحـاور بين
املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين وبقيـة
الالجئين ،وهـذا مـا يـؤدي إىل ظهـور أخطـار مثـل احتـكار
هيكليـات القيـادة وإغفال تحديـد حاالت االسـتضعاف وانعدام
الثقـة بين أفـراد املجتمـع املحلي والتشـكيك بحضـور الهيئـات
ومـدى الدعـم الـذي تقدمـه .وقـد تصبـح مجتمعـات الالجئين
مسـتقطبة ومسيسـة بفعـل عوامل التغيري يف القـوى املتأصلة يف
العالقـات القامئـة بني الهيئـات اإلنسـانية ورشكاء القطاع الخاص
واملنظمات األهليـة خاصـة عندمـا يتعلـق األمـر بالدعـم املايل.
وملواجهـة ذلـك ،ال بـد للهيئـات (مبـا فيهـا الجهـات الفاعلـة يف
القطـاع الخـاص) أن تبقـى على وعي باآلثـار الخالفيـة املحتملة
ملشـاركتها مع املنظمات األهلية وأن تسـعى للرتويج للهيكليات هيسرت ك ڨ مور moore@refugepoint.org
القياديـة املتنوعـة لالجئين كما عليهـا أن تبقـى على درجة من مستشارة يف منظمة ريفيوج بوينتwww.refugepoint.org 2
الحساسـية يف مراعاتهـا للعوامـل الحركيـة االجتامعيـة التـي ومسؤولة مساعدة لشؤون إعادة التوطني يف إنجمينا
تحكـم مجتمعـات الالجئني .والبـد مـن إدراك َّ
أن الرجال املثليني www.unhcr.org
أكبر عـدداً نسـبياً مـن بقيـة األشـخاص الــ (إل جـي يب يت كيـو)
 .1أصبح اختصار ( *Transيت*) مصطلحاً يشري إىل الهويات التي تضم مغريي الجندر وغري
وأ َّنهـم يحصلـون على التمكين مـن شـبكة قوية مـن املنظامت ثنائيي الجنس وغري املطابقني ألدوار الجندر.
العاملـة معهـم وأ َّنهـم أكثر قـدرة على التعبري عن أنفسـهم من  .2بنيت هذه املقالة عىل دراسة أعدتها املؤلفة لريفيوج بيونت بعنوان
(‘Disaggregating LGBTIQ protection concerns: experiences of displaced
البقية.
)’communities in Nairobi
وتثير هـذه القضايـا مزيداً من التسـاؤالت حـول مدى رغبة
الهيئات اإلنسـانية يف توسـيع نطاق الشراكات مع املنظامت
األهليـة التـي يقودها الالجئون .فلتمويل الهيئات اإلنسـانية

املهجرين
(’معلومات بالتفصيل حول حامية الـ (إل جي يب يت آي كيو) :خربات مجتمعات َّ
نريويب’)
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