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التخطيط إلدماج الالجئني واملجتمعات املستضيفة يف مقاطعة توركانا، كينيا
يوكا تريادا وديفيد إيفانز ودينيس موانييك

تركز مستوطنة كالويب الجديدة عىل إعداد خطة مكانية لتوجيه عملية التوطني عىل املدى القصري والبعيد 
ملصلحة املجتمع املضيف والالجئني.

اقرُتَِحت يف املاض مقاربات مختلفة لدمج الالجئني يف املجتمعات 
ُأُطر  ضمن  املقاربات  تلك  كانت  ما  وغالباً  املضيفة،  املحلية 
يف  الالجئني  إلرشاك  الفرص  وإيجاد  لالجئني  الصديقة  السياسات 
النشاطات املدرّة للدخل. ويف حني هدفت االسرتاتيجيات األخرية 
الفقر  من  للحد  الدويل  كالبنك  املؤسسات  بعض  اتخذتها  التي 
زال  ما  املضيفة،  واملجتمعات  الالجئني  من  كل  ودعم  الجامعي 

التمويل اإلنساين موجهاً يف معظمه نحو النازحني. 

ملا  كاكوما  مخيم  وجود  تسبب  كينيا،  شامل  توركانا  مقاطعة  يف 
ويضم اآلن أكرث من 150 ألف الجئ من 1٨  يزيد عىل 25 عاماً 
بلداً بظهور حالة واضحة من عدم العدالة يف البنية التحتية املادية 
املضيف. ويف  املجتمع  االقتصادية عىل حساب مصلحة   والفرص 
اإلقليمي،  النمّو  وتحفيز  اإلمنائية  الفجوة  هذه  لتقليص  محاولة 
ومع الحاجة لتوسيع املخيم مبا يسمح باستضافة الالجئني الُجُدد 
مع  اتفاقاً  توركانا  حكومة  أبرمت  السودان،  جنوب  من  القادمني 
هدف  وتثل  الالجئني.  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية 
هذا االتفاق يف تركيز حصة االستثامر عىل التحسينات بني الالجئني 

واملجتمعات املضيفة يف املقاطعة. 

األرض  من  هكتار   1,500 ُخِصَص  االتفاقية،  هذه  ومبوجب 
كاكوما  مخيم  من  الغرب  إىل  كم   15 مبعدة  عىل  كاليويب،  يف 
املفوضية  ووافقت  لالجئني.  جديدة  مستوطنة  إقامة  أجل  من 
تطوير  عىل  ورشكاؤها  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية 

الالجئني  من  شخص  ألف   60 إليواء  متكاملة  كمستوطنة  املوقع 
االجتامعية  األساسية  بالُبنى  املدعومني  املضيف  املجتمع  وأفراد 
منظمة  ُدِعيت  وكذلك  املتنوعة،  االقتصادية  وبالفرص  واملادية 
األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )موئل( للمشاركة يف عملية 
املكاين.  التخطيط  يف  خربات  من  به  تتمتع  ملا  املستوطنات  إمناء 
عمليات  يف  بالكامل  معنيًة  توركانا  مقاطعة  حكومة  وستكون 
التخطيط للمستوطنة ورصدها وتقييمها، كام ستتوىل إدارتها عىل 
توفري  والبعيد كمستوطنة حرضّية وستعمل عىل  املتوسط  املدى 
الجديدة  املستوطنة  ستتمكن  وعندها،  فيها.  األساسية  الخدمات 
الخدمات  مقابل  ُتدَفع  رضيبية  إيرادات  إنتاج  من  الوقت  مبرور 

املقدمة لها. 

التشارك يف  عىل  شديداً  تركيزاً  للمستوطنة  املكانية  الخطة  وتركز 
تحقيق  عىل  وتشجع  املجتَمَعني،  لِكال  األساسية  الخدمات  توفري 
التكامل داخلياً وخارجياً بحيث تتوافر مساحات التفاعل )كاملناطق 
التجارية، واملرافق العامة واألماكن االجتامعية( داخل املستوطنة 
اسرتاتيجية  املساحات يف مواقع  الجديدة وخارجها. وتتوزع هذه 
بأنها مفتوحة  تثل نقاط لقاء متصلة بشبكات نقل فعالة تتميز 

ومتاحة لالجئني وألفراد املجتمع املضيف. 

هذا  من  الرئيسية  الــدروس  بعض  املتحدة  األمم  موئل  وحدد 
املرشوع: 

الجئون وصلوا حديثاً، مستوطنة كالويب الجديدة، توركانا، كينيا. 
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لتطوير  األراض  تستند عملية تخصيص  أن  ينبغي  األول:  الدرس 
األخذ  مع  للموقع،  الحِذر  االختيار  عىل  الالجئني  مستوطنات 
املناسبة  والبيئة  واألمن  املياه  كتوافر  املؤرشات  بعض  باالعتبار 
إىل  إضافة  إليها،  الوصول  وإمكانية  األخرى  املدن  من  والقرب 
مل  ذلك  أنَّ  املؤسف  لكنَّ  الرزق.  كسب  ُسُبل  ملختلف  الوصول 
يكن ممكناً يف مرشوع كالويب إذ ُخِصَصت األرض قبل النظر لتلك 

املؤرشات.

بني  ما  الفجوة  تجسري  املتكاملة  املستوطنة  عىل  الثاين:  الدرس 
الطريقتني اإلنسانية واإلمنائية إذ تركز تدخالت موئل األمم املتحدة 
يف مستوطنة كالويب الجديدة عىل سد الثغرات بني امُلجتمَعنْي وبني 
مكانية  بإعداد خطة  ذلك  وَيسُهُل  واإلمنائية.  اإلنسانية  املقاربتني 
يجعلها  مبا  وتكينها  املحلية  املجتمعات  توطني  عمليات  لتوجيه 
لدنة وسهلة التكيف من خالل تطوير مختلف ُسُبل كسب الرزق 
واملهارات الحياتية. وهذا بدوره سيقلل من استضعاف املجتمعات 
وسيدعم عملية تطوير إطار العمل للحكم املحيل من أجل رصد 

النمو وإدارته.

الجمهور  مشاركة  املتكاملة  املستوطنة  َتَتَطلَُّب  الثالث:  الدرس 
العام وإرشاك األطراف املعنية. ومع أن أشكاالً متنوعة من املشاركة 
ُطبَِّقت يف كثري  املعنيني من أصحاب املصلحة  املجتمعية وإرشاك 
من عمليات التنمية القامئة عىل التخطيط املكاين عاملياً، ال يوجد 
سوى أدلة محدودة تشري إىل تطبيق األشكال نفسها يف املرشوعات 
اإلنسانية ، وغالباً ما يعود سبب ذلك إىل تأخري االستجابة لألزمة، 
ما يرتك مجاالً ضيقاً لتنفيذ الخطوات املتسلسلة للتخطيط املكاين. 

ففي مستوطنة كالويب الجديدة، تبّنى موئل األمم املتحّدة مقاربة 
َذت عىل مستَوَيني: مستوى املجتمع ومستوى األطراف  تشاركية ُنفِّ
)العام( من خالل  املجتمع  الرئيسيني. وتحققت مشاركة  املعنيني 

التي  املجتمعي  التخطيط  ودورات  لألرَُس  االستقصائية  الدراسات 
االستيطان  خيارات  عن  معلومات  املخطط  الفريق  فيها  يتلقى 
املتحدة  األمــم  موئل  شّكل  ُثم  امُلجَتمَعني.  ِكال  من  املختلفة 
مجموعتني لتنمية املستوطنات كان أفرادها من املجتمع املضيف 
ومستوطنة الالجئني، وضمت كل مجموعة 12 فرداً من كل مجتمع 
ومستويات  االجتامعي  والنوع  العمرية  الفئات  مختلف  مثَّلوا 
الناطق  الصوت  كانوا  املجموعة  أفراد  أنَّ  عن  وعدا  االستضعاف. 
بنرش  أيضاً  ُكلِّفوا  فقد  التخطيط،  عملية  خالل  املجتمعات  باسم 
املعلومات املتعلقة بعملية التخطيط يف أوساط قواعدهم الشعبية 
ُأدِمَجت الحقاً يف الخط وعزز  التي  النظر  والوقوف عىل وجهات 
للخطة  املجتمعات  ملكية  التخطيط  عمليات  يف  املجتمع  إرشاك 
بتسهيل  كبرياً  إسهاماً  ذلك  يسهم  أن  ذلك  يف  وُيفرَتض  املكانية، 

تنفيذها.

السامية  املفوضية  بقيادة  كالويب،  وّفر مرشوع  العادة،  غري  وعىل 
إرشاك  إىل  يهدف  عمٍل  إطار  الالجئني،  لشؤون  املتحدة  لألمم 
الحكم  وهياكل  واإلمنائية  اإلنسانية  املنظامت  ويوحد  املعنيني 
املحيل. وُنفَذت الرشاكات يف مرشوع كالويب من خالل عدة فرق 
املعنيني  كل  من  خرباء  منها  واحدة  كل  ضمت  موضوعية  عمل 
املهتمني بتطوير املستوطنة الجديدة. فعىل سبيل املثال، شاركت 
حكومة مقاطعة توركانا واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
املعني  املوضوعي  الفريق  قيادة  املتحدة  األمم  وموئل  الالجئني 
هذه  لهيكلية  وكان  التحتية.  البنية  وتطوير  املكاين  بالتخطيط 
املشاركة دور فعال يف بناء ثقة املجتمعات مبوثوقية العملية. كام 
الدمج  بفكرة  بادرت  التي  توركانا  مقاطعة  حكومة  إلرشاك  كان 
دور حاسم يف تعزيز االمتثال للخطة املكانية الناتجة مع القوانني 
ستكون  املكانية،  الخطة  عىل  ُيواَفُق  وحاملا  القامئة.   واألنظمة 

حكومة املقاطعة هي املسؤولة املبارشة عن رصد تنفيذها.
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تكني  إىل  التكامل  تحقيق  يــؤدي  أن  ينبغي  الرابع:  ــدرس  ال
السلمي  التعايش  يعتمد  ال  إذ  العادل  النمو  وضامن  املجتمعات 
واملنتج بني امُلجتمَعني عىل قدرة هياكل الحكم عىل رصد وتيسري 
النمو يف املنطقة فحسب، وإمنا عىل جمع اإليرادات من أجل توفري 
باالعتبار،  ذلك  أخذ  ومع  أيضاً.  للُمجَتَمَعني  املستدامة  الخدمات 
لقدرة  املستمر  للتطوير  اسرتاتيجية  املتحدة  األمم  موئل  وضع 
عىل  شخص   500 من  أكرث  وُدرَِب  املقاطعة.  وحكومة  املجتَمَعني 
الحاجات  وتقييم  الرزق  كسب  سُبل  فيها  مبا  املهارات  مختلف 
البنية  بناء  يف  التكنولوجيا  واستخدام  املكاين  والتخطيط  املحلية 
مهارات  اكتسبوا  الذين  أما  األعامل.  وتطوير  الصغرية  التحتية 
يف  التجارية  املرشوعات  لتشغيل  عقود  عىل  حصلوا  فقد  تجارية 
املستوطنة الجديدة. وعىل مستوى حكومة املقاطعة، هناك تطور 
مبادئ  عىل  املبارش  التدريب  توفري  نتيجة  القدرات  يف  ملحوظ 
وتوفري  التخطيطية  النشاطات  دعم  يف  واالستمرار  التخطيط، 

الخدمات االستشارية لحكومة املقاطعة. 

ومع أنه ما زال من السابق ألوانه قياس اآلثار املرتتبة عىل املرشوع، 
ُتعدُّ االستجابة املحلية إيجابية حتى اآلن كام ميكن اعتبار املرشوع 
شكاًل من أشكال املامرسة الجيدة لكيفية التعامل مع مستوطنات 

الالجئني مستقباًل. فإنشاء منرب يسمح بظهور مستوطنة مستدامة 
أحد  أن  حني  ويف  االقتصادي.  والنمو  االستثامر  زيادة  سيشجع 
األهداف الرئيسية للمقاربة امُلتّبعة هو َجرْس الفجوة بني املقاربتني 
املستقبلية  والعقود  الدامئة  الحلول  وتوفري  واإلمنائية  اإلنسانية 
املستدامة، نأمل أن توفر النتيجة درجة من األمل والتفاؤل لالجئني 

واملضيفني.

 Yuka.Terada@unhabitat.org يوكا تريادا 
خبرية مشاركة، قسم التخطيط والتصميم الحرضي

 David.Evans@unhabitat.org ديفيد إيفانز 
قائد وحدة املأوى وطوارئ املستوطنات 

 denmwa02@gmail.com دينيس موانييك 
مستشار لدى فرع التخطيط والتصميم الحرضي، برنامج األمم 

املتحدة للمستوطنات البرشية )موئل(

برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )موئل( 
 https://unhabitat.org/

موظف متخصص بالتخطيط من برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )موئل( يخطط للحاجات يف كالويب مبشاركة مجموعة تطوير مستوطنة املجتمع املضيف املحيل. 
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