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مقاربة أوغندا يف التعامل مع االعتامد الذايت لالجئني 
كييل ت كليمنتس وتيمويث شوفنري وليا زميور

اختارت أوغندة اإلدماج بداًل من التهميش، فبداًل من إجبار الالجئني عىل املكوث يف املخيامت منحت 
أوغندة الالجئني الحق يف العمل ودخول املدارس والتحرك بحرية. 

عـادة مـا تطالعنـا العناويـن العريضـة يف الصحف والهاشـتاج يف 
وسـائط اإلعـالم االجتامعية عن أزمة الالجئـني وكأن مجرد ظهور 
النـاس مـن بلـد آخـر ميثل تهديـداً. وحتـى يف أوسـاط املنظامت 
اإلنسـانية، ُينظـر إىل الالجئـني عـىل أنهـم عـبء يجب التشـارك 
بـه. لكـن هذا الخطـاب يخفي حقيقة مفادهـا أن قدرة الالجئني 
تعتمـد  فيهـا  يعيشـون  التـي  املجتمعـات  يف  املسـاهمة  عـىل 
بالضبـط عـىل العوامـل التـي تقـع خـارج إطـار سـيطرتهم أال 
وهـي سياسـات الحكومـات املضيفة وإتاحـة الخدمـات العامة، 
والصحـة، واالقتصـادات املحليـة واإلقليمية وموازنـات املنظامت 
واألمـن  الدوليـني  اإلمنائيـني  الفاعلـني  وأولويـات  اإلنسـانية، 
الوطنـي واإلقليمـي وإىل مـا هنالـك. ويف معظـم األحيـان، تحرم 
هـذه العوامل -سـواء أكانت منفـردة أم مجتمعـة- الالجئني من 
ـن الناس مـن رعاية أنفسـهم.  الحقـوق والفـرص ذاتهـا التـي متكِّ
وكـام فـرس رؤسـاء الهيئـات اإلمنائيـة وهيئـات الالجئـني التابعة 
لألمـم املتحـدة مؤخـراً، ليـس اسـتضعاف الالجئـني أمـراً محتوماً 
فهـو ُيسـتَمدُّ مـن الظـروف التـي ُتفـرَض عليهـم والتـي يعززهـا 

عـدم اكتـامل اسـتجابة العـامل لهم.1

لكـنَّ األثـر املعاكـس محتمـل أيضاً. فـإذا ُضبَطت هـذه العوامل 
مجتمعاتهـم  إفـادة  مـن  الالجئـني  متكـن  أن  ميكنهـا  املذكـورة 
املضيفـة بـدالً مـن أن يكونـوا عبئـاً عليهـا. وال غرابـة يف ذلـك. 
فاملواطنـون والالجئـون عـىل حـد سـواء يتأثـرون تأثـراً واحـداً 
بالتحديـات التـي تواجـه اإلمنـاء املحـيل واإلقليمـي مثـل عـدم 
كفايـة الوصـول إىل الرعايـة الصحيـة والتعليـم. وبالتصدي لهذه 
التحديـات، سيسـتفيد الجميـع يف املنطقـة كـام يسـتفيد النـاس 

مـن املـد يف البحـر الـذي يرفـع جميـع القـوارب.

واملأسـاة أن هـذه البيئـات املمكنـة ينـدر وجودها. لكـن الوضع 
يختلـف يف أوغنـدة التـي اعتـاد الالجئـون أن يجـدوا فيهـا مالذاً 
لهـذه  اسـتثناًء  تعـد  فهـي  الثانيـة  العامليـة  الحـرب  منـذ  لهـم 
القاعـدة. إذ تسـتضيف أوغنـدة اليوم أكرث مـن 500 ألف الجئ. 
100 ألـف منهـم أو يزيـد وصلـوا يف عـام 2015 ومعظمهـم جاء 
وجنـوب  وبورونـدي،  الدميقراطيـة،  الكونغـو  جمهوريـة  مـن 
السـودان حيـث اشـتعلت النزاعـات وسـادت حالـة مـن عـدم 
يف  الالجئـني  عـودة  احتامليـة  مـن  متنـع  درجـة  إىل  االسـتقرار 

املسـتقبل املنظـور.

التهميش  من  بدالً  واإلدمــاج  الشمولية  مبدأ  أوغندة  واختارت 
املخيامت،  يف  اإلقامة  عىل  الالجئني  تجرب  أن  من  وبدالً  واإلقصاء 
متسكت بحقوقهم يف العمل والتحاقهم باملدارس وحرية الحركة. 
بل ناضلت يف سبيل تحقيق كل ذلك وإدامته عن طريق بناء بيئة 
داعمة لالعتامد الذايت والقدرة عىل مقاومة الظروف للمجتمعات 
برمتها مبا فيها الالجئني املقيمني فيها. وترتكز سياسة الالجئني يف 

أوغندة إىل ثالثة محاور هي:

اللدونة    إىل  يقود  ما  املتبادل  والدعم  والحوار،  املساواة، 

املجتمعية.

االعتبار    يف  تضع  التي  املستدامة  الرزق  كسب  سبل  دعم 

السياقات السكانية والثقافية واالقتصادية لكل مجتمع محيل.

شمل الالجئني يف املنظومات التي تديرها الحكومات املحلية   

والتعليم،  والبيئة،  والتغذية،  العامة،  الصحة  خدمات  مثل: 

العنف  لهذا  واالستجابة  الجندر  عىل  القائم  العنف  ومنع 

وخدمات حامية الطفولة.

فرضيتني  عىل  ُبنيت  الرائدة  املقاربة  هذه  أن  األمر  يف  ما  وأهم 
التي  املسؤوليات  من  ناحية  ميثل  التهجري  أن  أوالهــام،  اثنني: 
يجب التشارك بها بالنسبة لكل من الفاعلني الحكوميني اإلمنائيني 
الفرصة  من  جانباً  ميثل  أيضاً  التهجري  أن  وثانيهام:  واإلنسانيني، 

لالجئني واألوغنديني عىل حد سواء. 

املسؤولية املتشارك بها
توزيع  وهي:  ملحوظة  سمة  هناك  األوىل،  الفرضية  يخص  فيام 
العمل بني مختلف أصحاب املصلحة بالطرق التي متثل نقاط قوة 
لكل شخص. فالفاعلون اإلمنائيون والدول املانحة تدعم املرشوعات 
جديدة  أساليب  وإدخال  األرض  إىل  الوصول  فيها  مبا  االقتصادية 
تقود إىل تحسني املحاصيل املربحة وتطوير الروابط  مع األسواق. 
مؤسسات  مثل  الفاعلني  من  وغريه  الخاص  القطاع  نجد  وهكذا 
غري  املنظامت  مع  العاملني  العمل  وأصحاب  األصغر  اإلقــراض 
وهيئات  األطراف  متعددة  اإلمنائية  واملصارف  الدولية  الحكومية 
األمم املتحدة فكلها تدعم سبل كسب الرزق غري الزراعية وذلك 
بالرتويج للوظائف ذات األجور وتحديد فرص سبل كسب الرزق 
الحيوية وتوفري القروض وتدريب املهارات املطلوبة يف محو أمية 
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الحكومة  أن  كام  الصغرية.  املرشوعات  وبناء  التجارية  األعامل 
األوغندية تعزز من قدرات توفري الخدمات االجتامعية يف املناطق 
التي تستضيف الالجئني وذلك ألنها تبغي دمج الخدمات بالنسبة 

لالجئني ضمن منظومات الحكومات املحلية.

ومقاربات  أفكار  وتنترش  تظهر  هذه،  التعاونية  البيئة  وضمن 
يف  الالجئني  بالفعل  أوغندة  أدمجت  فقد  كبرية.  بطريقة  جديدة 
الالجئون  دأب  الريفية،  املناطق  ففي  فيها.  الوطنية  اإلمناء  خطة 
هنا منذ أمد بعيد عىل استالم قطع من األرايض من أجل أن يزرعوا 
فيها محصوالتهم لالستهالك الشخيص.  وتسعى الحكومة اآلن مع 
النطاق  اقتصادية واسعة  الدوليني الستكشاف مرشوعات  رشكائها 
مصممة من أجل إفادة كل من فئتي الالجئني واملجتمعات املحلية 

املضيفة.

بعض  وجود  من  شك  ال  الحجم،  هذا  مبثل  آخر  برنامج  وكأي 
العيوب، وتاريخ أوغندة يظهر نتائج مختلطة ألن الجهود املاضية 
واجهت إعاقة عىل سبيل املثال بسبب عدم كفاية االستشارات مع 
االعتامد  برامج  من  املستفيدين  متثل  ال  التي  املتأثرة  املجتمعات 
وتتطلب  إنجازها.  يف  فاعلة  عنارص  أيضاً  متثل  بل  فحسب  الذايت 
هذه الحقيقة توفري مقاربة براجامتية لضامن حصول كل فرد سواء 
إليه إىل أن يصبح  الذي يحتاج  الدعم  أم مواطناً عىل  أكان الجئاً 
تدريجياً. ومن هنا ال  املساعدات  لالستغناء عن  ومستعداً  جاهزاً 
بد من تقديم التمويل الكايف وكذلك املشاركة العملية الرباجمتية 

الربنامج أن يعمل ضمنه.  مع االقتصاد السيايس الذي يجب عىل 
سبيل  عىل  املحلية،  الحكومات  بني  واملصالح  األولويات  فتنافس 
املثال، أدى يف بعض األحيان إىل عدم تفضيل الالجئني عندما بدأت 

مصادر التمويل بالجفاف.

لكن أوغندة لحسن الحظ تتعلم منذ أمد بعيد من هذه الدروس 
السابقة وتنتقل بذلك نحو استخدام مقاربة شاملة عمومية تواجه 
والنساء،  والفتيان،  الفتيات،  من  لكل  املميزة  اإلمنائية  الحاجات 
والرجال بغض النظر عن جنسيتهم سواء أكانوا أوغنديني أم الجئني. 
ويضع النموذج الذي تبنته أوغندة بالتسلسل التدخالت اإلنسانية 
عىل املدى القريب وعىل املدى املتوسط وكذلك املقاربات اإلمنائية 
عىل املدى البعيد وذلك من أجل مساعدة املشاركني تدريجياً عىل 

رفع معدالت اعتامدهم الذايت ولدونتهم.

الفرصة املتشارك بها
اإلحساس  وتجدد  محسوسة  منافع  الرتحيبية  البيئة  هذه  تجلب 
الفرضية  تكمن  وهنا  والالجئني.  األوغنديني  من  لكل  بالكرامة 
الثانية يف سياسة أوغندة وهي: أنَّ التهجري ميثل فرصة متشارك بها. 
وقد وصفت إحدى أحدث الدراسات االقتصادية حول الالجئني يف 
أوغندة »مجتمع الالجئني عىل أنه متكامل عىل الناحيتني الوطنية 
والعابرة للوطنية وأنه يساهم بطرق إيجابية يف االقتصاد الوطني 
وأنه متعدد اقتصادياً وأنه يستخدم وينشئ التكنولوجيا وأنه أيضاً 

بعيد كل البعد عىل االعتامد عىل املساعدة الدولية.«2

جويل موتابازي، خياط والجئ بورودين يعيش اآلن يف قرية كاشوجوا، ناكيفايل، أوغندا. لالجئني يف أوغندا الحق يف العمل وبدء مرشوعاتهم التجارية.
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والدليل املقدم قوي جداً: ألن نسبة ما ال يتعدى 1% من الالجئني 
يعيشون  الريفية  األوغندية  املستوطنات  يف  يعيشون  الذين 
فيشغلون  معظمهم  أما  اإلنسانية.  املساعدات  عىل  بالكامل 
تلك  يف  األوغنديني  يوظفون  بل  الخاصة  التجارية  مرشوعاتهم 
املرشوعات. وباملثل يف العاصمة كامباال ُيقدر وجود 1 إىل 5 الجئني 
ممن يوظفون أفراداً من غري عائالتهم وهناك أيضاً 40% من هؤالء 

األشخاص الذين يوظفون الالجئني هم من األوغنديني.

يفتح  أن  احتاملية  ــزداد  »ت الوظائف،  رسقة  من  بــدالً  وهكذا 
الالجئ أعامله التجارية الجديدة أكرث من احتاملية عمل ذلك من 
املتاحة.«  الوظائف  يزيد وال يخفف من عدد  املواطنني وهذا ما 
دفع  خالل  من  ذلك  يف  مبا  أيضاً  طرق  بعدة  الالجئون  ويساهم 
الرضائب وتحفيز الطلب وإنشاء األفكار الجديدة واملهارات التي 
قد ال يستحوذ عليها املقيمون املحليون. وإذا ما دمجنا كل هذه 
تكاليف  عىل  ترجح  املنافع سوف  هذه  أنَّ  فنستنتج  معاً  املنافع 

الخدمات االجتامعية اإلضافية وتدابري الحامية البيئية.3

بد من  ال  صحيحاً  أمراً  االقتصادي لالجئني  اإلدماج  يعد  وبالطبع، 
فعله. وقد أثنى بابا الفاتيكان فرانسيز مؤخراً عىل الطريقة التي 
مكنت منها أوغندة الالجئني يف »إعادة بناء حياتهم يف أمن وإعادة 
بناء إحساسهم بالكرامة من خالل كسب لقمة عيشهم من العمل 
الرشيف.«4ومن الجدير بالذكر أن كثرياً من قادة أوغندة مبن فيهم 
نهم  ميكِّ مناسب  الجئني. وهم وضع  يوماً  كانوا  موسيفني  رئيسها 
من تقدير الكرامة واألمل الذين ميكن لالعتامد الذايت أن يجلبهام 
معهم. وقد اكتشفت أوغندة ورشكاؤها الدوليني من خالل رؤيتهام 

اإلدماجية أن كثرياً من العامل قد رفض أن يقبل فرضية أن املغانم 
التي تأيت من االعتامد الذايت لالجئني تزيد كثرياً عىل املغارم التي 

ميكن أن ترتبط بهم. 
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القيود املفروضة عىل املساعدات املوّجهة إمنائياً يف أوغندا 
أولريكه كراوسه

يف مستوطنات تشبه املخيامت، ال تسهم املساعدات املوّجهة إمنائياً التي ُتقدمها هيئات املساعدات بأكرث 
من ُمجرّد تحسني ظروف سُبل كسب الرزق.

ليست فكرة ربط برامج حامية الالجئني ومساعدتهم باملساعدات 
الجهات  من  لكل  مربحة  تكون  قد  إذ  الجديدة  بالفكرة  اإلمنائية 
الناحية  من  أيضاً  ولالجئني  سواء  حد  عىل  اللجوء  ودول  املانحة 
النظرية عىل األقل. ومنذ عهد بعيد يف الستينيات، تحاول مفوضية 
برامجها  بني  الربط  الالجئني  لشؤون  السامية  املتحدة  األمم 
ملساعدة الالجئني ومساعدات التنمية. فقد تحولت من اتباع „نهج 
والتنمية  الالجئني  مساعدة  إىل  الستينيات  يف  متكامل“  مناطقي 
الثامنينيات  العائدين والتنمية يف  الثامنينيات ثم إىل مساعدة  يف 
والتسعينيات. ومنذ األلفية الجديدة، ُتستخَدم املساعدات اإلمنائية 

الربامج  بني  للربط  كوسيلة  االنتقالية  الحلول  ومبادرة  امُلستهَدفة 
اإلمنائية وبرامج مساعدة الالجئني. 

األمد  قريب  الربط  محاولة  املناهج  هذه  جميع  بني  وامُلشرَتَك 
وتوفري  األمد  متوسطة  التنمية  الالجئني ومرشوعات  بني مساعدة 
الخدمات لكل من الالجئني واملجتمعات امُلضيَفة عىل قدم املساواة 
املخيامت.  عن  بدالً  املحلية  املستوطنات  نهج  استخدام  بجانب 
ولكل نهج طريقته الفريدة يف تنفيذ ذلك. منذ الثامنينيات، ُروِّج 
الزراعة  خالل  من  وخاصة  أنفسهم  عىل  الالجئني  اعتامد  لفكرة 
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