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منظامت ُيدي ُرها الجئون بوصفهم رشكاء يف التنمية
إيفان إيستون-كاالبريا

يُش ّكل إدماج منظامت يُدي ُرها الجئون ِض ْمن برامج التنمية ،كرشكاء ُم ّن ِفذين محتملني ،أداة لالستفادة
من مهارات الالجئني ويساعد عىل الوصول لالجئني الذين قد ال يكونون مرتبطني مبنظامت دولية واتخاذ
خطوات عىل طريق سد الثغرة بني اإلغاثة والتنمية يف أوضاع اللجوء املطولة.
يف كمبــاال وأوغنــدا ،تســتضيف منظــات ُيدي ُرهــا الجئــون
أنشــطة تهــدف إىل تعزيــز اعتــاد الالجئــن عــى أنفســهم
واملســاهمة ب ّفاعليــة -مــن خــال الرتكيــز عــى دورات اللغــات
واملهــارات -يف االندمــاج املحــي وجهــود التنميــة .وخرجــت مثــل
هــذه املنظــات مــن رحــم جهــود مســتوى القاعــدة الشــعبية
عــى يــد الالجئــن ليتــآزروا مع ـاً .وهــي منظــات غــر ربحيــة
وطنيــة ُم ّســجلة أو مجتمعيــة ذات لجــان ومجالــس إدارة ومواقع
إلكرتونيــة وشــعارات مســتقلةُ .
وخالصــة القــول ،هــي منظــات
ُ
متخصصــة ذات طاقــم عمــل ُمجت ِهــد تعــزِّز الرفــاه املــادي
واالجتامعــي لكثــر مــن الالجئــن يف كمبــاال.
و ُت ّعــد املنظــات التــي ُيدي ُرهــا الجئــون  -مثــل :منظمــة أمــل
األطفــال والنِّســاء ضحايــا العنــف ،ومنظمــة شــباب الالجئــن
األفارقــة للتنميــة ا ُملتكا ِملــة ومركــز بونديكــو لدعــم ُســبل كســب
الالجئــن رزقهــم  -جميعهــا مصــادر مهمــة ل ّرفــد مــوارد الالجئــن
االجتامعيــة والعمليــة يف كمبــاال .وتقــدم هــذه املنظــات
تدريبــات مهاريــة يف مجموعــة متنوعــة مــن املجــاالت ،مثــل:
مهــارات الحياكــة والفنــون والحــرف اليدويــة ،وتصفيــف الشــعر
ومحــو األميــة الحاســوبية .وذلــك بجانــب الــدورات الوظيفيــة
ملحــو أميــة البالغــن ودروس تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة مــن
املســتوى املبتــدئ حتــى املســتوى املتقــدم أيض ـاً .و ُتق ـ ِدم هــذه
املنظــات أيضـاً مجموعــات مجتمعيــة لالدخــار متناهــي الصغــر
واإلقــراض ُيدي ُرهــا قــادة الالجئــن وتهــدف ملعالجــة اإلقصــاء
ا ُملســت ِمر لالجئــن مــن مؤسســات التمويــل األصغــر الرســمية.

ومــع ذلــك ،ال ُتص ّنــف تلــك األنشــطة ك ـراكات مــا يؤثــر ســلباً
عــى مســتوى االعــراف بالــدور الجوهــري لقــادة الالجئــن
 الذيــن ليســوا يف نظــر املجتمــع ســوى مجــرد مجموعــةُمحســنني ُيق ِدمــون خدمــات ملجموعــة مســتفيدين  -واملنظــات
التــي ُيدي ُرونهــا يف تلــك العمليــات .وباألحــرىُ ،ت ّشــ ِكل هــذه
التفاعــات عالقــات متبادلــة دقيقــة بــن املــوارد التنظيميــة
واملراكــز املجتمعيــة القامئــة عــن طريــق املنظــات التــي ُيدي ُرهــا
الجئــون ومبــادرات الالجئــن وقياداتهــم لتقديــم دورات تدريبيــة
ومشــاريع خاصــة لتّحســن ُســبل كســب الــرزق إذ ُت ّق ـ ِدم هــذه
املــوارد ُم ْج َت ِمعــة دورات تدريبيــة لتحســن ُســبل كســب الــرزق
لالجئــن وقــد يكــون مــن ا ُملســتحيل تفعيلهــا دون مشــاركة كل
مــن الفاعلــن الالجئــن وغــر الالجئــن مع ـاً.

واألهــم مــن ذلــك ،ال يشــعر مديــرو املنظــات التــي ُيدي ُرهــا
الجئــون وأعضاؤهــا بـ َّ
ـأن لهــم يــداً فاعلــة يف إيجــاد ســبل كســب
الــرزق أو يف عمليــة التنميــة .و ُيســمح لكثــر مــن الالجئــن
ذوي املهــارات املتقدمــة باالش ـراك يف املبــادرات التــي تطرحهــا
منظــات خارجيــة ولكــن يف إطــار محــدود .فعــى ســبيل املثــال،
ــع الجــئ كان يعمــل مبركــز بونديكــو 1وكان ممرضــاً ُمد ّربــاً
ُم ِن ّ
بديــاره مــن العمــل بوصفــه ممرضـاً يف أوغنــدا بســبب تكاليــف
ــر يف املقابــل عــى
إعــادة اعتــاده بوصفــه ممرضــاً .وهــو ُي ّ
أ َّنــه وزمــاءه الالجئــن ا ُمل ّمرضــن إضافــة كبــرة لالجئــن يف مركــز
بونديكــو وكذلــك لألوغنديــن يف منطقتهــم إذا مــا عــروا عــى
مــن يدعمهــم لتقديــم الخدمــات العالجيــة بــدالً عــن مجــرد
تعليــم الالجئــن .ويف هــذا الصــدد ،يصــف الالجــئ التدريــب يف
واألهــم مــن ذلــكُ ،تو ِفــر املنظــات التــي ُيدي ُرهــا الجئــون مجــال الصحــة الــذي تقدمــه منظمــة إنرتإيــد الرشيــك ا ُملنّفــذ
منظــات لخدمــة الالجئــن ،مثــل :مــروع قانــون الالجئــن ،الرئيــس يف أوغنــدا التابــع ملفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية
ومجلــس الالجئــن الفنلنــدي ولجنــة اإلنقــاذ الدوليــة ،فلديهــا لشــؤون الالجئــن قائــا:
«مراكــز» بقلــب مجتمــع الالجئــن ميكــن االســتفادة منهــا لتقديم
الــدورات التدريبيــة بشــأن تعزيــز ُســبل كســب الــرزق وبرامــج «اجتمعــت منظمــة إنرتإيــد بجميــع املمرضــن الالجئــن ول ّكنهــا
لتوعيــة الالجئــن مبجموعــة متنوعــة مــن القضايــا ،مثــل :صحــة دربتنــا نحــن فقــط عــى توعيــة الالجئــن بخطــر املالريــا... .
األم والعنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي .وقــد ُأســ ُت ِه ّلت ويجــب عــى الالجئــن قطــع كل هــذه املســافة ليصلــوا إىل
عــدة مبــادرات تتزعمهــا املنظــات التــي ُيدي ُرهــا الجئــون تحــت منظمــة إنرتإيــد للحصــول عــى الباراســيتامول فقــط .أو يتعــن
مظلــة دعــم لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة ومجلــس الالجئــن الفنلنــدي عليهــم الذهــاب إىل مستشــفى موالغــو للمالريــا [مستشــفى
اإلحالــة الوطنيــة يف أوغنــدا] واالنتظــار يومــن هنــاك .ولكــن
ودورا ِتهــا التدريبيــة.
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يوجــد هنــا عــدة ممرضــن .ونحــن قــادرون عــى تشــخيص ودعــم غــر الالجئــن جنب ـاً إىل جنــب مــع الالجئــن يف مجــاالت
2
الحــاالت ومعالجتهــا هنــا يف املركــز».
تخصصهــم.

مثال عىل عمليات تنمية
واندماج يُدي ُرها الجئون

ســعياً لتبــادل مهاراتهــم مــع
اآلخريــن وتصديــاً لعــدم
كفايــة املســاعدات ،أقــام
الالجئــون يف جميــع أنحــاء
كمبــاال منظامتهــم الخاصــة.
فتأسســت منظمــة األمــل
لألطفــال والنِّســاء ضحايــا
العنــف 3يف  2008عــى
يــد الالجئــن الكونغوليــن
و ِّقــس أوغنــدي وت ّوســعت
مــن خــال دعــم املتطوعــن الدوليــن الذيــن جمعــوا التربعــات
املاليــة ووفــروا املــواد الالزمــة لهــا .وتقــدم هــذه املنظمــة
الواقعــة يف ضواحــي كمبــاال عــدة أنشــطة متنوعــة لكســب
الــرزق لــكل مــن الالجئــن واألوغنديــن املحليــن عــى حــد
ســواء باإلضافــة إىل دروس وبرامــج لتعليــم اللغــة اإلنجليزيــة
لألطفــالُ .
وط ِرحــت هــذه املبــادرة بعــد أن أعربــت النِّســاء عــن
حاجتهــن لتنويــع مهاراتهــن إذ مل تكــن تجــد غالبيتهــن فــرص
عمــل يف كمبــاال ســوى غســل املالبــس .واسـ ُت ِه ّلت هــذه املبــادرة
يف  2013بتقديــم برامــج لتعليــم فنــون الحياكــة وتوســعت
حتــى اشــتملت يف الوقــت الراهــن عــى مجموعــة برامــج ،مثــل:
تعليــم الفنــون والحــرف اليدويــة وتصفيــف الشــعر وزراعــة
الفطــر ومهــارات األعــال .وبلغــت نســبة املشــاركني األوغنديــن
يف الــدورات التدريبيــة التــي تقدمهــا منظمــة األطفــال والنِّســاء
ضحايــا العنــف  .%40و ُتعــد مثــل هــذه املنظــات التــي ُيدي ُرهــا
الجئــون قــادرة عــى االرتقــاء بعمليــة االندمــاج املحــي مــن
خــال إقامــة شــبكات مجتمعيــة وتعزيــز االعتــاد عــى الــذات

إيفان إيستون-كاالبريا

ومــع َّأن التوعيــة الصحيــة مســاهمة ق ّيمــة للمجتمعــات ،أشــار
الالجئــون إىل َّأن معركتهــم األساســية يف مجــال الصحــة كامنــة
الســوية يف املستشــفيات
يف الحصــول عــى الــدواء واملعالجــة ّ
والعيــادات .ومــا زالــت املهــارات الطبيــة التــي يتمتــع بهــا
ــم مــن
املمرضــون يف مركــز بونديكــو غــر ُمســتغ ّلة عــى ال َّر ْغ ُ
َتو ِقهــم للعمــل والحاجــة املّاســة لخدمــات الرعايــة الصحيــة يف
أوغنــدا .و ُيســ ِلط هــذا املثــال الضــوء عــى النِّضــال مــن أجــل
املشــاركة والرشاكــة التــي متتــد يف كثــر مــن القطاعــات حيــث
الالجئــون مؤهلــون للعمــل
بهــا.

والفرصــة متاحــة أيضــاً أمــام املنظــات الوطنيــة أو الدوليــة
العاملــة بالفعــل يف هــذه املجتمعــات لدعمهــم مــن خــال -
عــى ســبيل املثــال  -دفــع اإليجــار كليـاً أم جزئيـاً لألماكــن التــي
تعمــل بهــا هــذه املنظــات التــي ُيدي ُرهــا الجئــون .ويبــدو ذلــك
منطقيــاً ،إذ يســتغل رشكاء مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية
لشــؤون الالجئــن ا ُمل ّن ِفــذون واملنظــات األخــرى املعنيــة بشــؤون
الالجئــن أيض ـاً هــذه األماكــن ملهامهــم الخاصــة ويصلــون مــن
خاللهــا لالجئــن الذيــن قــد ال يتمكنــون مــن متييزهــم مــن بــن
األعضــاء املحليــن الفق ـراء يف
املناطــق الحرضيــة إ ّال بهــذه
الطريقــة .ومــع ذلــك ،مل
يوجــد مــن بــن املنظــات
املَ ْبحوثــة يف كمبــاال ســوى
مجلــس الالجئــن الفنلنــدي
الــذي تبنــى برنامجــاً يهتــم
خصيصــاً ببنــاء قــدرات
املنظــات التــي ُيدي ُرهــا
الجئــون .وباإلضافــة إىل
تقديــم الــدورات التدريبيــة
يف القيــادة والشــؤون املَّاليــة،
مينــح مجلــس الالجئــن
الفنلنــدي املنظــات التــي
ُيدي ُرهــا الجئــون خمســة
ماليــن شــلن أوغنــدي ( ُزهــاء  1,500دوالر أمريــي) ســنوياً
إلطــاق برامــج تســهم يف تحقيــق االســتدامة التنظيميــة أو
ــس الالجئــون الذيــن شــاركوا يف
لتوســيع هــذه الربامــج .ولَ َم َ
ْ
برامــج مجلــس الالجئــن الفنلنــدي فائــدة ذلــك وشــعروا بتقديــر
عملهــم ومهاراتهــم يف إقامــة منظــات وأ َّنــه ُأهيــب بهــم مــن
خــال هــذا الدعــم.

الخالصة

إمكانيــات مســاهمة املنظــات التــي ُيدي ُرهــا الجئــون يف االندماج
املحــي والتنميــة هائلــة ويتجســد ذلــك يف أوغنــدا فعلي ـاً عــى
نطــاق صغــر .ول ّكــن قــدرة تلــك املنظــات عــى الوصــول
لرشيحــة أوســع مــن الالجئــن محــدودة بفعــل نضالهــم املســتمر
لتلبيــة االحتياجــات األساســية إلدارة منظمــة ،مثــل :دفــع اإليجــار
وجمــع األمــوال واألدوات الالزمــة لتقديــم الــدورات التدريبيــة
لتعزيــز ُســبل كســب الــرزق وتوفــر رواتــب للمعلمــن والكــوادر
املتطوعــن .وينبغــي االع ـراف عــى نطــاق أوســع بقيمــة هــذه
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املنظــ ت يف حيــاة الالجئــ ويف تعزيــز قــدرة منظــ ت غــ الحاليــة مــن فكــرة الالجئ ـ الســاعني للمشــاركة يف الربامــج إىل
الالجئ ـ الدوليــة والوطنيــة يف كمبــاال ع ـ تنفيــذ أنشــطتها إذ تشــكيل رشاكات الالجئ ـ لتنفيــذ هــذه الربامــج خطــوة أفضــل.
ُيعيــق الغيــاب النســبي للتوثيــق ا ُملحـ ّرر بشــأن هــذه املنظـ ت
التــي ُيدي ُرهــا الجئــون االع ـ اف بهــم بوصفهــم معنيــون ورشكاء إيفان ايستون-كاالبريا
مهمــون يف تدخــ ت تحســ ســبل كســب الــرزق .وباملثــل ،ال evan.easton-calabria@qeh.ox.ac.uk
ُيعـ َف بقــدرة الالجئـ عـ 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 توفـ الدعــم ا ُمل ّ
www.bondekocenter.com .1
املنظــ ت التــي ُيدي ُرهــا الجئــون وتعزيزهــا خطــوة مهمــة  .2مقابلة ،مركز بونديكو ،كمباال ،يونيو/حزيران 2015
ينبغــي التعجيــل باتخاذهــا .ولعــل التغيـ يف الخطــاب واملامرســة www.hocwug.net .3
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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.
ن

ن

ن

ا

ر

ى

ن

ى

ر

ا

ن

ى

ا

ى

ا

ن

ر

ى

ن

ى

)

ن

ى

ر

ا

ن

ن

ن

ي

املستويان املحيل والعاملي

وحتــى هــذه اللحظــة ظهــرت أربــع مجموعــات وطنيــة وكلهــا
يف أفريقيــا يف كل مــن :زامبيــا ،وأوغنــدة ،وتنزانيــا ،والالجئــ
الصوماليني(بالرتكيــز ع ـ كينيــا  .وحــددت هــذه املجموعــات
الوطنيــة خطــط عملهــا بالرتكيــز ع ـ تقديــم تعريــف واضــح
للتحديــات مبــا يف ذلــك دعــم عمليــات التجنيــس الرائــدة ضمــن
تنزانيــا وزامبيــا وتعزيــز االعت ـ د الــذايت واللدونــة يف أوغنــدة
وتحس ـ التآلفــات ب ـ عــودة الالجئ ـ والنــزوح الداخ ـ يف
الصومــال.

ن

ليــس الســؤال الدائــر حــول كيفيــة إرشاك القطــاع اإلمنــايئ مبــا
فيــه الفاعلــون واألفــكار واملــوارد اســتجابة لوضــع الالجئــ
والنازحــ داخليــاً باألمــر الجديــد .فلدينــا تاريــخ حافــل
باملبــادرات الهادفــة إىل التغلــب عــ الحاجــز الفاصــل بــ
األعــ ل اإلنســانية واإلمنــاء بهــدف متكــ الفئــات الســكانية
املهجــرة وتعزيــز لدونتهــم وقدرتهــم عــ 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 التَّهجــ عــ أنــه فرصــة ميكــن
تحقيــق فــوز جميــع األطــراف بهــا ســواء أكانــوا مضيفــ أم
مانحــ أم مهجريــن .وتتمحــور الفرضيــة األساســية منهــا يف
أن املهجريــن ميكنهــم أن يصبحــوا عوامــل للتغيــ واإلمنــاء
ألنفســهم ولبلدانهــم وللمجتمعــات التــي تســتضيفهم.

وتســعى هــذه املجموعــات أيضــاً إىل متكــ ال ُقطــر يف كل
املهجريــن بالكامــل يف خططــه اإلمنائيــة
حالــة مــن أن يدمــج َّ
الوطنيــة وبنــاء األدلــة وتنفيــذ التحلي ـ ت املش ـ كة مــن أجــل
العثــور ع ـ اس ـ اتيجيات الحلــول والعمليــات التــي تخاطــب
خصوصيــات وضعهــا الوطنــي ضمــن مثــل هــذه األطــر
واالعت ـ د ع ـ الرشعيــة والدعــم الذيــن يقدماه ـ التحالــف
الــذي يســتفيد بذلــك مــن اتصالــه بشــبكة عامليــة مــن الفاعلـ .

ى

يبــدأ النمــوذج بالرتكيــز عـ املســتوى الوطنــي إذ يقــع اختيــار
سســت املجموعــات
«األبطــال» وكنقطــة النطـ ق املجموعــات الوطنيــة عـ بلــدان وبالتــوازي مــع املجموعــات الوطنيــةُ ،أ َ
محــددة تبــدي التزام ـاً خاص ـاً للرتويــج لفــرص االعت ـ د ع ـ املوضوعيــة التــي تتألــف مــن شــبكة للدعــم العاملــي
الــذات لالجئــ  .وتتضمــن هــذه املجموعــات عــدداً واســع امللتزمــة بتوفــ املصــادر الالزمــة للمجموعــات الوطنيــة.
النطــاق مــن الفاعلــ الوطنيــ واملحليــ القادريــن عــ وتعمــل لتكــون مصــدراً محتمــ ً مــن الخــ ات ومزيــد مــن
العمــل نحــو تحقيــق التغيــ العمليــايت عــ أرض الواقــع .الشــبكات واملامرســات الجيــدة التــي ميكــن أن تســتفيد منهــا
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