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إمكانية بناء قدرات الحامية للمساعدة يف اجتياز املراحل االنتقالية

سارة ديردورف ميلر وجوليان ليامن

إذا كانت عملية بناء القدرة عىل الحامية ناجحة فيمكن لها أن تسهم يف إنشاء نظم لجوء تؤدي إىل
اندماج الالجئني يف بلد اللجوء.
تســعى مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لالجئــن ســعياً حثيث ـاً
إىل تنميــة القــدرة عــى الحاميــة يف الــدول املضيفــة لالجئــن عــى
ســبيل املثــال مــن خــال إنشــاء األطــر القانونيــة الوطنيــة أو
تكييفهــا واملســاعدة يف تســجيل صفــة اللجــوء وتحديدهــا ونقــل
املعرفــة يف املؤسســات الحكوميــة وتقديــم الدعــم ملؤسســات
املجتمــع املــدين مــن خــال التدريــب أو الدعــم املادي ومســاعدة
الحكومــات بإيجــاد أطــر للتكامــل االقتصــادي واالجتامعــي
والقانــوين لالجئــن 1.إ َّال َّأن مــدى نجــاح هــذه الجهــود يف االنتقــال
إىل حلــول مســتدامة ليــس واضح ـاً متام ـاً.

دول الشــال .فالجهــات املانحــة تنظــر إىل بنــاء قــدرة الحاميــة
عــى أ َّنهــا تنصــب أساسـاً عــى مســاعدة الــدول املضيفــة يف ‹أداء
عملهــا› إمــا بالتمســك بالتزاماتهــا القانونيــة أو بإنشــاء إطــار
(قانــوين) لحاميــة الالجئــن يف املقــام األول.

وثانيــاً ،يف الحــاالت التــي ال تكــون فيهــا الوظائــف األساســية
لنظــام اللجــوء مضمونــة فمــن املرجــح أن تعطــي املفوضيــة
األولويــة إلنشــاء نظــم التســجيل وتحديــد وضــع الالجئــن وضامن
عــدم اإلعــادة القرسيــة ،وتفــرض هــذه الحــاالت تحديــات أمــام
جعــل الحلــول املســتدامة جــزءاً مــن خارطــة طريــق واضحــة
وميكــن لبنــاء القــدرة عــى الحاميــة أن يدفــع الــدول املضيفــة إىل تتجــاوز ‹أساســيات الحاميــة› وأمــام اســتمرارية املشــاركة وتأمــن
تحمــل مزيـ ٍد مــن املســؤوليات تجــاه الالجئــن ويف الوقــت نفســه التمويــل الــازم للحلــول مســتدامة فــور اســتيفاء ‹األساســيات›.
ميكنهــا املســاهمة يف بنــاء الســلطات الوطنيــة لتكــون قــادرة عــى
االســتجابة بصــورة أفضــل لحــاالت اللجــوء يف املســتقبل وتحريــر وميكــن لألمثلــة التــي يقدّمهــا تعــاون مفوضيــة األمــم املتحــدة
مــوارد املفوضيــة ،وميكنــه أيضـاً أن مي ِّثــل فرصــة إلعــادة الالجئــن الســامية لالجئــن مــع االتحــاد األورويب ومحاوالتهــا الراميــة إىل
إىل خطــط اإلمنــاء الوطنيــة الرئيســية وإضفــاء الطابــع املهنــي يف تســليم مهــام تحديــد حــاالت الالجئــن إىل الحكومتــن الكينيــة
بعــض األحيــان عــى الســلطات الوطنيــة لالجئــن الصغــرة منهــا واألوغنديــة أن تســهم يف توضيــح هــذه الفــرص والتحديــات.
وغــر املمولــة لكــنَّ بنــاء القــدرة عــى الحاميــة يواجــه أيضــاً
مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ورشكاؤها يف
تحديــات سياســية وإداريــة.

بناء القدرة االستيعابية

فــأوالً ،هنــاك تضــارب يف مصالــح الجهــات املانحــة والــدول
املضيفــة فيــا يتعلــق باالضطــاع مبهمــة بنــاء القــدرة عــى
الحاميــة ،إذ متيــل الــدول املضيفــة إىل الرغبــة بإحــكام أكــر
قــدر ممكــن مــن الســيطرة عــى حــاالت اللجــوء ويف الوقــت
ذاتــه تطمــح ألن تقــدم أقــل حــد ممكــن مــن الدعــم املــادي
وأن تتحمــل أقــل قــدر ممكــن مــن مســؤولية التنفيــذ ،فهــذه
الــدول غالبــاً مــا تربــط بنــاء قــدرات الحاميــة مــع االمتنــاع
عــن التشــارك باملســؤوليات مس ـ َّوغة ذلــك بعــدم تناســب عبــئ
قبــول الالجئــن يف املناطــق األصليــة أو بتخوفاتهــا مــن َّأن ارتفــاع
مســتوى الحاميــة ســوف يقــود إىل إعــادة قبــول الالجئــن مــن
دول أخــرى .وعــاوة عــى ذلــك ،كث ـراً مــا تكــون رغبــة هــذه
الــدول ضعيفــة حيــال إضفــاء الصفــة الرســمية عــى حاميــة
الالجئــن مــن خــال األطــر القانونيــة .ويف املقابــل ،مــن املحتمــل
أن ترغــب الــدول املانحــة بــأن تكــون الــدول املضيفــة القريبــة ومــع ذلــك يســتنتج التقييــم النهــايئ لصــك متويــل االتحــاد
مــن بلــدان الالجئــن األصليــة هــي مــن يتحمــل العــبء األكــر األورويب أن الــدول املانحــة واملضيفــة كانــت حريصــة أكــر عــى
وأن تكــرر برنامــج حاميــة الالجئــن الرســمي كالربنامــج املتَّبــع يف التعــاون يف مشــاريع ملكافحــة الهجــرة غــر النظاميــة وأن العالقــة
مــن بــن أولويــات التعــاون بــن مفوضيــة األمــم املتحدة الســامية
لالجئــن واالتحــاد األورويب تتجــه الحلــول املســتدامة بــأن تكــون
ذات أولويــة منخفضــة ،و بــن عــام  2006وعــام  2013تركــز
متويــل الربنامــج البحثــي لالتحــاد األورويب للهجــرة واللجــوء عــى
مرشوعــات القــدرة االســتيعابية الســتقبال الالجئــن وتســجيلهم
وعــى الرتويــج للمصادقــة عــى قانــون الالجئــن واالندمــاج
املحــي .كــا حاولــت أيضـاً كــرى املشــاريع التــي تســمى برامــج
الحاميــة اإلقليميــة والتــي تنفذهــا مفوضيــة األمــم املتحــدة
الســامية لالجئــن إىل تعزيــز الحلــول الدامئــة ليــس لضــان عــدم
اإلعــادة القرسيــة عــى ســبيل املثــال فحســب بــل أيضـاً لتحســن
فــرص الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة والتعليــم وتقديــم املعونــة
2
واملشــورة وفــرص االعتــاد عــى الــذات يف مــر.
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بــن الهجــرة والتنميــة غــر كافيــة 3.ويخلــص بحــث يعتمــد عــى
تقاريــر مــروع املفوضيــة إىل أن هــذه الربامــج مل تنســق مبــا
فيــه الكفايــة مــع سياســات املعونــة والتنميــة اإلنســانية وأن
التزامــات األطــراف املحليــن غــر كافيــة 4.وميكــن أن تعتــر
مســاعدات االتحــاد األورويب الحاليــة لرتكيــا وبخاصــة برنامــج
االتحــاد األورويب للتنميــة والحاميــة اإلقليميــة الخــاص بالــرق
األوســط تقدم ـاً يف هــذا الصــدد وذلــك نظ ـراً ألنهــا تســعى إىل
تشــجيع التنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة للمجتمعــات املحليــة
املضيفــة والالجئــن باإلضافــة إىل تحســن إجــراءات اللجــوء.
وتتصــل بعــض أوضــح جهــود مفوضيــة األمــم املتحــدة
الســامية لالجئــن لبنــاء القــدرة عــى الحاميــة يف تأســيس
إجــراءات تحديــد وضــع اللجــوء ،ويف بعــض حــاالت اللجــوء
املط َّولــة ،حــددت مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لالجئــن
وضــع اللجــوء عــى مــدى عقــود وتســعى اآلن لتســليم هــذه
املســؤوليات إىل ســلطة وطنيــة لالجئــن تأسســت حديثــاً.
فعــى ســبيل املثــال ،كان القصــد مــن قانــون الالجئــن يف
كينيــا لعــام  2006أن ينقــل مســؤولية تحديــد وضــع اللجــوء
واســتقبال ورعايــة الالجئــن إىل الســلطات الكينيــة مــن خــال
‹إضفــاء الســفة الدســتورية› لتحديــد وضــع اللجــوء و إنشــاء
إدارة لشــؤون الالجئــن ووضــع إطــار مؤســي شــامل لتحديــد
وضعهــم .ومــع َّأن عمليــة نقــل املســؤوليات املســتمرة تلــك
القــت بعــض النجــاح ،ظهــرت بعــض التحديــات منهــا :بنــاء
الكــوادر الوطنيــة والحفــاظ عليهــا لتــويل مســؤولية تحديــد
وضــع اللجــوء باملســتوى النوعــي والكمــي ذاتــه للمفوضيــة
وتبــادل البيانــات ونقــل التقنيــات بــن مفوضيــة األمــم املتحــدة
الســامية لالجئــن وإدارة شــؤون الالجئــن و الحفــاظ عــى
مســتويات التمويــل لتنفيــذ عمليــة تحديــد وضــع اللجــوء عــى
الصعيــد الوطنــي وإنشــاء مؤسســات إضافيــة وأدوات قانونيــة
5
الزمــة لتحديــد وضــع اللجــوء.
ويف وســط أوغنــدا ،يف أواخــر التســعينيات ،ســعت مفوضيــة
األمــم املتحــدة الســامية لالجئــن إىل نقــل مســؤوليات توطــن
الجئــي كريياندونجــو إىل الســلطات األوغنديــة عــى الرغــم مــن
أن األخــرة تــر عــى اســتمرار املجتمــع الــدويل يف تقديــم
الدعــم املــادي لالجئــن الذيــن اعتربتهــم مصــدر قلــق دويل ال
وطنــي .ويف الوقــت نفســه ،أرصت أوغنــدا عــى املحافظــة عــى
الســيطرة الكاملــة عــى مســتوطنات الالجئــن وأن يكــون لهــا
دور يف اتخــاذ القـرارات بشــأن جميــع املســائل ،وكانــت املــوارد
كــا يف حالــة كينيــا مصــدر قلــق مســتمر للمعنيــن يف عمليــة
التســليم .وتثبــت هــذه الحالــة أيضـاً أهميــة اللهجــة والخطابــة
يف مســاعي بنــاء القــدرة عــى الحاميــة مــن هــذا القبيــل:
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ومل يــرق ألوغنــدا لهجــة املفوضيــة التــي تلزمهــا ‹بتســليم›
املســتوطنات ألنهــا مل تعتربهــا أبــداً جــزءاً مــن ملكياتهــا.
وتتضمــن الــدروس املســتفادة األخــرى :الحاجــة إىل التخطيــط
الدقيــق كلــا تغــرت الجهــات املســؤولة عــن حاميــة الالجئــن
ووضــع األطــر الزمنيــة الواقعيــة وااللت ـزام بهــا وااللت ـزام بتوفــر
مــوارد كافيــة مــن الســلطات الوطنيــة ومفوضيــة األمــم املتحــدة
الســامية لالجئــن وضامنهــا وأهميــة وجــود إطــار قانــوين وطنــي
6
قــوي يعــر عــن قانــون الالجئــن وحقــوق اإلنســان الدوليــة.
وتثبــت كل مــن حالتــي تســليم املفوضيــة االثنتــن أن بنــاء
القــدرة عــى الحاميــة ميكــن مــن الناحيــة النظريــة أن يعــزز
تقســي ًام جديــداً للعمــل وتحريــر مــوارد مفوضيــة األمــم املتحــدة
الســامية لالجئــن للعمــل عــى إيجــاد الحلــول الدامئة .ومــع ذلك،
قــد يعنــي النجــاح يف تســليم مســؤولية الحاميــة القانونيــة أن
املفوضيــة ورشكاءهــا مييلــون لالنســحاب مبجــرد تأمــن أساســيات
التســجيل وعــدم اإلعــادة القرسيــة وذلــك يــؤدي إىل التدهــور
عــى أرض الواقــع .وتلتــزم الســلطات الوطنيــة ومفوضيــة األمــم
املتحــدة الســامية لالجئــن نظري ـاً باســتخدام بنــاء القــدرة عــى
الحاميــة كخطــوة مهمــة نحــو االندمــاج املحــي .فعــى ســبيل
املثــال ،أدخلــت الالجئــن يف خطــط التنميــة الوطنيــة والعمليــات
القضائيــة الوطنيــة ،ولكنهــا مل تجــد بعــد خرائــط طــرق واضحــة
لرتجمــة عمليــات التســليم والجهــود الراميــة لبنــاء القــدرة عــى
الحاميــة إليجــاد الحلــول الدامئــة لالجئــن .وبــدالً مــن ذلــك،
أدت عمليــات نقــل املســؤولية إىل تغيــر مســؤوليات وقــدرات
الجهــات الفاعلــة.

الخالصة

ميكــن لبنــاء القــدرة عــى الحاميــة يف أســوأ األحــوال أن ترســخ
فهـ ًا ماديـاً بحتـاً لعــبء ومســؤولية املشــاركة يف حاميــة الالجئني
التــي تســعى مــن خاللهــا البلــدان املانحــة ‹الحتــواء› الالجئــن يف
مناطقهــم األصليــة يف ظــل غيــاب الحلــول الدامئــة .ومــع ذلــك،
لــن يكــون مــن املفيــد النظــر لجميــع الجهــود املبذولــة يف
بنــاء قــدرات الحاميــة عــى أنهــا جــزء مــن اس ـراتيجية إلحالــة
املســؤوليات عــى الجهــات الخارجيــة َّ
ألن ذلــك الوســم العــام
ســوف مينــع تحليــل أوجــه القصــور واإلنجــازات امللموســة
للمســاهمة يف الحلــول الدامئــة وســوف مينــع أيضــاً التصــدي
ملســائل أخــرى .فعــى ســبيل املثــال ،هــل مــن املمكــن لالجئــن
أن يكونــوا أكــر قــدرة عــى إيجــاد آفــاق لالندمــاج املحــي عندمــا
تســفر الجهــود املبذولــة لبنــاء القــدرة عــى الحاميــة عــن مزيــد
مــن املؤسســات الوطنيــة والعمليــات واإلج ـراءات؟ وهــل تعــد
طريقــة إعطــاء الصفــة القانونيــة لحاميــة الالجئــن مــن خــال
األطــر القانونيــة دامئ ـاً األفضــل لتحســن وضــع الالجئــن؟

التفكري االسترشايف :التَّهجري واالنتقال والحلول
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أيـاً كانــت األجوبــة ينبغــي أن ترمــي أهــداف بنــاء القــدرة عـ
الحاميــة إىل تحقيــق النتائــج ملصلحــة الالجئ ـ وتعزيــز فــرص
الحصــول عــ اللجــوء وتقاســم العــبء الــدويل واملســؤولية.
وميكــن لبنــاء القــدرة عـ الحاميــة أن يكــون خطــوة مهمــة يف
العمــل نحــو إيجــاد الحلــول الدامئــة .وميكــن للــدول املضيفــة
املجهَّــزة بشــكل أفضــل للتعامــل مــع الالجئــ الوافديــن أو
الباقــ لفــ ات طويلــة والذيــن تدعمهــم الــدول والجهــات
الفاعلــة الدوليــة األخــرى أيض ـاً أن تكــون أك ـ عرضــة للعمــل
بالتعــاون مــع الالجئـ وغريهــم مــن الجهــات الفاعلــة لتســهيل
عمليــة االندمــاج املح ـ .

 .1مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني (« 2002تدعيم قدرات الحامية يف البلدان
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http://ecre.org/component/downloads/downloads/982.html
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 .5غارليك م ،غيلد أ ،بروكرت ك ،سولومونز م ( 2015االنطالق من القواعد التأسيسية:
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والتقييم  ،PDESمفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني،
www.unhcr.org/5551f3c49.html
(Building on the foundation: Formative Evaluation of the Refugee Status
Determination (RSD) Transition Process in Kenya
 .6كايرس ت (« 2002مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني واالنسحاب من
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Handover Refugee Survey Quarterly 21 (1-2
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حلول الطاقة توفر مكاسب إنسانية وتنموية يف آن معاً
أوين غرافام وغالدا الن وجوانا لينه

مت

مييل األسلوب االعتيادي لتأمني الطاقة يف أثناء أزمات اللجوء لالرتكاز إىل الوقود الخطر واملكلف واملسبب
للتلوث ،وتتطلب حلول الطاقة املستدامة وضع إطار تخطيط عىل املدى البعيد ،وهناك فرص للتنظيم
بني لدونة الطاقة والوصول إىل أهداف الدول املضيفة وبني جعل العمليات اإلنسانية صديقة للبيئة و كني
الالجئني من االعتامد عىل أنفسهم.
)

خدمـات الطاقـة رضوريـة ألهـم الحاجـات اليوميـة األساسـية املسـتوطنات وانعـدام القانـون وانخفـاض مصـادر الدخـل
للمهجريـن إذ تدعـم الطاقـة تقريبـاً جميـع األنشـطة اليوميـة وعـدم اسـتقرارها والحاجـة إىل التواصـل مـع األقـارب.
َّ
سـواء للطعـام (وقـود الطهـي أم للنقـل (الوقـود لنقـل النـاس
والبضائـع أو للحفـاظ ع درجـة حـرارة مناسـبة للعيـش وتش البحـوث األخ ة التـي أجراهـا معهـد «تشـاتام
هجريـن يف املخي ت
(التدفئـة أو التربيـد أو للتعليـم (الضـوء للقـراءة أو كسـب هـاوس» إىل أن حـوايل  %90مـن ا ُمل َّ
املعيشـة (الكهربـاء لتشـغيل املنـازل واملشـاريع التجاريـة  .يحظـون بوصـول محـدود لإلضـاءة وقرابـة  %80منهـم فقـط
يتمتعـون بالحـد األدىن املطلـق مـن الطاقـة الالزمـة للطهي1.
لكـنَّ النـاس الذيـن فـ ّروا مـن ديارهـم بسـبب النِّـزاع لديهـم واس اتيجيات التأقلـم السـلبية مثـل عدم طبـخ الطعام لفرتة
أمـر مألـوف لـدى
حاجاتهـم الخاصـة ويواجهـون صعوبـات َّ
جمـة يف سـبيل كافيـة أو تخفيـض عـدد الوجبـات هـي ٌ
املهجريـن تقريبـاً سـواء أكانـوا يعيشـون يف املناطـق
الحصـول ع خدمـات الطاقة .وتتضمـن هذه التحديـات ُبع َد جميـع َّ
املسـافات (عـن املراكز الحرضيـة والخدمات العامـة واملرافق الريفيـة أم يف املناطـق الحرضيـة باإلضافـة إىل املوجوديـن يف
و أنـواع املالجـئ املؤقتـة واملشـاكل الصحيـة وانعـدام األمـن يف املخي ت.
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