74

التفكري االسترشايف :التَّهجري واالنتقال والحلول

74

نرشة الهجرة القرسية 52
مايو/أيار 2016

www.fmreview.org/ar/solutions

املنظــات يف حيــاة الالجئــن ويف تعزيــز قــدرة منظــات غــر الحاليــة مــن فكــرة الالجئــن الســاعني للمشــاركة يف الربامــج إىل
الالجئــن الدوليــة والوطنيــة يف كمبــاال عــى تنفيــذ أنشــطتها إذ تشــكيل رشاكات الالجئــن لتنفيــذ هــذه الربامــج خطــوة أفضــل.
ُيعيــق الغيــاب النســبي للتوثيــق ا ُملحـ ّرر بشــأن هــذه املنظــات
التــي ُيدي ُرهــا الجئــون االع ـراف بهــم بوصفهــم معنيــون ورشكاء إيفان ايستون-كاالبريا
مهمــون يف تدخــات تحســن ســبل كســب الــرزق .وباملثــل ،ال evan.easton-calabria@qeh.ox.ac.uk
ُيعـرَف بقــدرة الالجئــن عــى التنظيــم الــذايت وتقديــم الدعــم مــا
يغــرس  -ســواء عــن قصــد أم دون قصــد  -فكــرة الالجــئ كمجــرد طالب دكتوراة ،قسم التنمية الدولية ،جامعة أكسفورد
مســتفيد حتــى مــع وجــود وثائــق توجيهيــة تدعــو لالســتفادة www.qeh.ox.ac.uk
خصــص إلدامــة
مــن قدراتهــم ومهاراتهــم .و ُيعــدُّ توفــر الدعــم ا ُمل ّ
www.bondekocenter.com .1
املنظــات التــي ُيدي ُرهــا الجئــون وتعزيزهــا خطــوة مهمــة  .2مقابلة ،مركز بونديكو ،كمباال ،يونيو/حزيران 2015
ينبغــي التعجيــل باتخاذهــا .ولعــل التغيــر يف الخطــاب واملامرســة www.hocwug.net .3

مقاربة جديدة لحلول قدمية :تحالف الحلول
أليكساندر بيتس

عرب السنوات الثالث املاضية ،ظهر تحالف الحلول تدريجياً كمبادرة تضم عدداً متنوعاً من أصحاب
املصلحة بهدف التغلب عىل ما يسمى بالحاجز الفاصل بني املساعدات اإلنسانية واإلمناء.
ليــس الســؤال الدائــر حــول كيفيــة إرشاك القطــاع اإلمنــايئ مبــا
فيــه الفاعلــون واألفــكار واملــوارد اســتجابة لوضــع الالجئــن
والنازحــن داخليــاً باألمــر الجديــد .فلدينــا تاريــخ حافــل
باملبــادرات الهادفــة إىل التغلــب عــى الحاجــز الفاصــل بــن
األعــال اإلنســانية واإلمنــاء بهــدف متكــن الفئــات الســكانية
املهجــرة وتعزيــز لدونتهــم وقدرتهــم عــى مقاومــة الظــروف
وتعزيــز قدراتهــم .ومــع َّأن هــذا املوضــوع ليــس جديــداً فــإن
املقاربــة التــي انتهجتهــا منظمــة تحالــف الحلــول لتحقيــق
هــذه األهــداف تســعى لــيء جديــد 1.ويتمثــل هدفهــا يف
إعــادة النظــر يف موضــوع التَّهجــر عــى أنــه فرصــة ميكــن
تحقيــق فــوز جميــع األطــراف بهــا ســواء أكانــوا مضيفــن أم
مانحــن أم مهجريــن .وتتمحــور الفرضيــة األساســية منهــا يف
أن املهجريــن ميكنهــم أن يصبحــوا عوامــل للتغيــر واإلمنــاء
ألنفســهم ولبلدانهــم وللمجتمعــات التــي تســتضيفهم.

املستويان املحيل والعاملي

يبــدأ النمــوذج بالرتكيــز عــى املســتوى الوطنــي إذ يقــع اختيــار
«األبطــال» وكنقطــة النطــاق املجموعــات الوطنيــة عــى بلــدان
محــددة تبــدي التزام ـاً خاص ـاً للرتويــج لفــرص االعتــاد عــى
الــذات لالجئــن .وتتضمــن هــذه املجموعــات عــدداً واســع
النطــاق مــن الفاعلــن الوطنيــن واملحليــن القادريــن عــى
العمــل نحــو تحقيــق التغيــر العمليــايت عــى أرض الواقــع.

وتســعى هــذه املجموعــات أيضــاً إىل متكــن ال ُقطــر يف كل
املهجريــن بالكامــل يف خططــه اإلمنائيــة
حالــة مــن أن يدمــج َّ
الوطنيــة وبنــاء األدلــة وتنفيــذ التحليــات املشــركة مــن أجــل
العثــور عــى اســراتيجيات الحلــول والعمليــات التــي تخاطــب
خصوصيــات وضعهــا الوطنــي ضمــن مثــل هــذه األطــر
واالعتــاد عــى الرشعيــة والدعــم الذيــن يقدماهــا التحالــف
الــذي يســتفيد بذلــك مــن اتصالــه بشــبكة عامليــة مــن الفاعلــن.
وحتــى هــذه اللحظــة ظهــرت أربــع مجموعــات وطنيــة وكلهــا
يف أفريقيــا يف كل مــن :زامبيــا ،وأوغنــدة ،وتنزانيــا ،والالجئــن
الصوماليني(بالرتكيــز عــى كينيــا) .وحــددت هــذه املجموعــات
الوطنيــة خطــط عملهــا بالرتكيــز عــى تقديــم تعريــف واضــح
للتحديــات مبــا يف ذلــك دعــم عمليــات التجنيــس الرائــدة ضمــن
تنزانيــا وزامبيــا وتعزيــز االعتــاد الــذايت واللدونــة يف أوغنــدة
وتحســن التآلفــات بــن عــودة الالجئــن والنــزوح الداخــي يف
الصومــال.
سســت املجموعــات
وبالتــوازي مــع املجموعــات الوطنيــةُ ،أ َ
املوضوعيــة التــي تتألــف مــن شــبكة للدعــم العاملــي
امللتزمــة بتوفــر املصــادر الالزمــة للمجموعــات الوطنيــة.
وتعمــل لتكــون مصــدراً محتمــ ًا مــن الخــرات ومزيــد مــن
الشــبكات واملامرســات الجيــدة التــي ميكــن أن تســتفيد منهــا

التفكري االسترشايف :التَّهجري واالنتقال والحلول

نرشة الهجرة القرسية 52
مايو/أيار 2016

75

www.fmreview.org/ar/solutions

ر

االســ اتيجيات املحــددة باألوضــاع .وأوىل هــذه املجموعــات القرسيــة 2.ويهــدف التحالــف إىل تحويــل الثقافــات الداخليــة
الث ـ ث :مجموعــة القطــاع الخــاص التــي ت ـ ك الفاعل ـ مــن يف ميــداين العمــل اإلنســاين واإلمنــاء وتوفــ الحافــز للبنــى
األعــ ل التجاريــة وتعمــل مــع املجموعــات الوطنيــة عــ والنظــم واإلجـراءات القامئــة عـ االعـ اف بعــدد متنــوع مــن
ربطهــا بهــذه املرشوعــات التجاريــة (املرشوعــات االقتصاديــة التحديــات املنتظمــة التــي تعيــق مــن قدرتنــا عـ الجمــع بـ
الصغــ ة ومتوســطة الحجــم باإلضافــة إىل الــ كات الدوليــة ميــداين العمــل اإلنســاين واإلمنــايئ.
وهنــاك أيضـاً مجموعــة حكــم القانــون التــي تنظــر يف العوائــق
التنظيميــة املاثلــة أمــام توفــ الحلــول التقليديــة وتوافــق ويعتمــد اهتـ م األبطــال ومشــاركتهم عـ حكوماتهــم ومــدى
الــدروس املســتفادة واإلنجــازات مــن حكــم القانــون ،وهنــاك تبـ تلــك الحكومــات للقيمــة التــي ميكــن اكتســابها مــن خالل
مجموعــة البحــوث والبيانــات وإدارة األداء التــي ســوف توفــر املشــاركة بهــذه املبــادرة .ويف غضــون ذلــك ،تعتمــد قــدرات
القــدرة ع ـ الوصــول إىل األبحــاث املعمولــة حالي ـاً والرتويــج الدعــم للمجموعــات املوضوعيــة عــ الوصــول للتمويــل.
لعمــل األبحــاث الجديــدة ذات الصلــة باملوضــوع ودعــم وحتــى هــذه اللحظــة ،تتمثــل املصــادر الوحيــدة التــي ميكــن
التحلي ـ ت املتشــارك بهــا لتكــون قاعــدة يســتفاد بهــا يف بنــاء أن يحصــل عليهــا التحالــف يف االلتزامــات الطوعيــة للجهــات
األخــرى مثــل :املانح ـ  ،وال ـ كات التجاريــة ،والجامعــات.
االســ اتيجيات املشــ كة.
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وبذلــك تســعى اآلليــة الخاصــة للتحالــف الهادفــة إىل إحــداث
التغيــ إىل الربــط عــ املســتويني امليــداين والعاملــي لشــبكة
أصحــاب املصالــح املتعدديــن هــذه .فهــي تجمــع الحكومــات
املضيفــة ،واملانحــة واملنظــ ت الدوليــة ومنظــ ت املجتمــع
املــدين ،والـ كات التجاريــة باإلضافــة إىل الباحثـ األكادمييـ .
وميكــن لــكل واحــدة منهــا أن تضيــف قيمــة إىل الحلــول
املحــددة حســب الســياق وذلــك مــن خــ ل اإلجــراءات
امللموســة واإلبداعيــة ومــن خـ ل منــارصة املجتمعــات املتأثــرة
بالتهج ـ  .ولــدى مختلــف الــدول تحدياتهــا وتاريخهــا الخــاص
بهــا والفريــدة بهــا ويف كل واحــدة منهــا ســتختلف أدوار
الفاعلــ اإلنســانيني والفاعلــ اإلمنائيــ والقطــاع الخــاص
اختالفــاً كبــ اً جــداً.
ر

ن

ن

ن

ومــا زال التحالــف يف عمليــة تعريــف نفســه .ومــع ذلــك ،يشـ
ظهــور منــوذج التحالــف عـ الســنوات الثـ ث املاضيــة إىل أنــه
يتمتــع بالقــدرة ع ـ حــل مســألة كيفيــة وجــوده يف الطيــف
املتــدرج املمتــد بــ «الشــبكة» «واملؤسســة» .فمــن جانــب،
قصــدُ بــأن يكــون فضفاضـاً وحركيـاً وغـ
التحالــف شــبكة ألنــه ُي َ
رســمي .ومــن جانــب آخــر ،ال بــد للتحالــف مــن أن يحظــى
بقــدرات مؤسســية ومــوارد للعمــل ،لكنَّــه يفتقــر إىل املــوارد
الالزمــة لتوفــ الدعــم املبــارش لعمــل املجموعــات الوطنيــة
واملوضوعيــة ،وهــذا بــدوره ينشــئ تحديــاً مــن ناحيــة إدارة
التوقعــات بالنســبة لــكل مــن الحكومــات املضيفــة والحكومــات
النشــطة يف الشــبكة العامليــة.

ر

أليكساندر بيتس alexander.betts@qeh.ox.ac.uk

)

التحالف نفسه
مدير مركز دراسات الالجئني ،جامعة أكسفورد
مــع أن التحالــف مــا زال يف طــور الظهــور ،هنــاك عــدد مــن  www.rsc.ox.ac.ukورئيس مشارك ملجموعة عمل تحالف
العنــارص الخاصــة بهــذه العمليــة وهــي عنــارص إبداعيــة الحلول حول البحوث والبيانات وإدارة األداء
وواعــدة .أوالهــا تركيزهــا ورغبتهــا يف منــح الــدول جائــزة تتمثــل www.solutionsalliance.org/thematic-groups/
بتســميتها «أبطــاالً» ألنهــا أدمجــت املهجريــن يف سياســتها research-data-and-performance-management
اإلمنائيــة الوطنيــة ودعمــت اعتامدهــم الــذايت .واألمــر الثــاين
يتمثــل يف إنشــائها ملقاربــة حقيقيــة تجمــع مختلــف أصحــاب مؤلف مشارك (يصدر قريباً  2017اقتصادات الالجئني :التهجري
املصلحــة املعني ـ  .وثالث ـاً ،يركــز التحالــف ع ـ دعــم التغي ـ القرسي واإلمناء ،مطبعة جامعة أكسفورد
امللمــوس العمليــايت عـ املســتوى الوطنــي مــن خـ ل تشــبيك (Refugee Economies: Forced Displacement and
Development
املســتوى املح ـ مــع شــبكة الدعــم العامليــة.
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وتضمنــت النشــاطات عمليــة التعلــم بالتكــرار ويف جلســة
للطاولــة املســتديرة يف فربايــر /شــباط  2016ظهــر كـ ٌّـم هائـ ٌـل
مــن الوضــوح حــول ماه َّيــة تحالــف الحلــول ومــا الــذي
يجعلــه مقاربــة أصيلــة محتملــة للتعامــل مــع حوكمــة الهجــرة
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 .2هذه املقالة مستمدة من بيان امللخص الصادر عن اجتامع الطاولة املستديرة لتحالف
الحلول عام 2016
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