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أيــاً كانــت األجوبــة ينبغــي أن ترمــي أهــداف بنــاء القــدرة عــىل 
ــرص  ــز ف ــني وتعزي ــج ملصلحــة الالجئ ــق النتائ ــة إىل تحقي الحامي
ــؤولية.  ــدويل واملس ــبء ال ــم الع ــوء وتقاس ــىل اللج ــول ع الحص
وميكــن لبنــاء القــدرة عــىل الحاميــة أن يكــون خطــوة مهمــة يف 
ــدول املضيفــة  ــول الدامئــة. وميكــن لل العمــل نحــو إيجــاد الحل
ــزة بشــكل أفضــل للتعامــل مــع الالجئــني الوافديــن أو  املجهَّ
الباقــني لفــرتات طويلــة والذيــن تدعمهــم الــدول والجهــات 
ــة األخــرى أيضــاً أن تكــون أكــرث عرضــة للعمــل  ــة الدولي الفاعل
بالتعــاون مــع الالجئــني وغريهــم مــن الجهــات الفاعلــة لتســهيل 
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حلول الطاقة توفر مكاسب إنسانية وتنموية يف آن معاً
أوين غرافام وغالدا الن وجوانا لينه

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 وتكني  

الالجئني من االعتامد عىل أنفسهم. 

خدمـات الطاقـة رضوريـة ألهـم الحاجـات اليوميـة األساسـية 
ريـن إذ تدعـم الطاقـة تقريبـاً جميـع األنشـطة اليوميـة  للمهجَّ
سـواء للطعـام )وقـود الطهـي) أم للنقـل )الوقـود لنقـل النـاس 
للعيـش  مناسـبة  حـرارة  درجـة  عـىل  للحفـاظ  أو  والبضائـع) 
)التدفئـة أو التربيـد) أو للتعليـم )الضـوء للقـراءة) أو كسـب 

التجاريـة).  املنـازل واملشـاريع  لتشـغيل  )الكهربـاء  املعيشـة 

لكـنَّ النـاس الذيـن فـّروا مـن ديارهـم بسـبب النِّـزاع لديهـم 
سـبيل  يف  ـة  جمَّ صعوبـات  ويواجهـون  الخاصـة  حاجاتهـم 
الحصـول عـىل خدمـات الطاقة. وتتضمـن هذه التحديـات ُبعَد 
املسـافات )عـن املراكز الحرضيـة  والخدمات العامـة واملرافق) 
و أنـواع املالجـئ املؤقتـة واملشـاكل الصحيـة وانعـدام األمـن يف 

الدخـل  مصـادر  وانخفـاض  القانـون  وانعـدام  املسـتوطنات 
وعـدم اسـتقرارها والحاجـة إىل التواصـل مـع األقـارب.

»تشـاتام  معهـد  أجراهـا   التـي  األخـرية  البحـوث  وتشـري 
املخيـامت  يف  ريـن  امُلهجَّ مـن   %90 حـوايل  أن  إىل  هـاوس« 
يحظـون بوصـول محـدود لإلضـاءة وقرابـة 80% منهـم فقـط 
يتمتعـون بالحـد األدىن املطلـق مـن الطاقـة الالزمـة للطهي.1 
واسـرتاتيجيات التأقلـم السـلبية مثـل عدم طبـخ الطعام لفرتة 
لـدى  مألـوف  أمـٌر  الوجبـات هـي  عـدد  تخفيـض  أو  كافيـة 
ريـن تقريبـاً سـواء أكانـوا يعيشـون يف املناطـق  جميـع املهجَّ
الريفيـة أم يف املناطـق الحرضيـة باإلضافـة إىل املوجوديـن يف 

املخيـامت. 
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غالباً  قرسياً  رون  املهجَّ السكان  يعتمد  العاملي،  الصعيد  وعىل 
أغلبهم  إنَّ  إذ  الناجعة  وغري  للتلوث  املسببة  الوقود  مصادر  عىل 
يستخدمون الحطب أو الفحم النبايت بشكل أسايس. وعىل الرغم 
رين  من أن نسبة استخدام الوقود للفرد الواحد بني السكان املهجَّ
يستخدمونه  الذي  للوقود  النسبية  الكفاءة  فعدم  منخفضة  قرساً 
االنبعاثات  من  مزيداً  مطلقًة  ستحرتق  منه  أكرب  كمية  أن  يعني 
الغازية بغية توليد الكمية ذاتها من الطاقة. وميثِّل التصحر أيضاً 

مشكلة كبرية لكثرٍي املناطق التي تستضيف الالجئني. 

ولهذه الظروف آثاٌر ضخمٌة عىل الصحة والحامية وال سيام للنساء 
والفتيات الاليئ كثرياً ما يتحملن العبء األكرب فيام يتعلق بالطبخ 
لجمع  الخروج  ويف  املغلقة)  األماكن  يف  الهواء  )تلوث  املنزيل 
االجتامعي).  النوع  عىل  القائم  العنف  مخاطر  ارتفاع   ( الحطب 
أن  إىل  العاملية  الصحة  ملنظمة  العاملية  التقديرات  تطبيق  ويشري 
بسبب  سنوياً  أوانهم  قبل  ميوتون  ر  مهجَّ شخص  ألف   20 حوايل 
تلوث الهواء يف األماكن املغلقة. وأعلنت منظمة أطباء بال حدود 
إفادة 82% من 500 امرأة وفتاة ممن يتلقني العالج بعد تعرضهن 
وغرب  جنوب  يف  ونصف  أشهر  أربعة  فرتة  خالل  جني  لعنف 
دارفور بأن أعامل العنف وقعت لهن لدى مغادرة املخيامت بحثاً 

عن الحطب أو املاء أو العلف الحيواين.2 

كبرية  فوائد  إذاً  الطاقة  احتياجات  تلبية  طريقة  تحسني  ويعني 
عىل  الرتكيز  يقع  مل  ملاذا  الرزق.  كسب  وسبل  والحامية  للصحة 

الطاقة قبل اآلن؟ 

ما مشكلة الطاقة؟ 
ساهمت مجموعة من العوامل بالتسبب باألولوية 
اإلنسانية،  االستجابات  يف  للطاقة  نسبياً  املنخفضة 
اإلنسانية  األزمات  األول هو ضعف متويل  السبب 
ُتعدُّ  مل  التمويل  نقص  إىل  وباإلضافة  عامة.  بصفة 
أخرى  بأمور  أسوة  األولويات  من  أنها  الطاقة عىل 
مثل الغذاء واملأوى والحامية، وهذا أدى إىل ضعف 
يف أعداد الكوادر املؤهلة باملهارات التقنية الالزمة، 
يف  واســع  نطاق  عىل  فشل  هناك  لذلك  ونتيجة 
نظام جمع هذا النوع من البيانات التي قد تكون 
لألزمات  ممنهجة   طاقة  خطط  لتنفيذ  رضورية 

اإلنسانية وما يتعلق بها. 

ويضاف إىل ذلك أنَّ الهيئات اإلنسانية سيئة التجهيز 
لة  املطوَّ لألزمات  لالستجابة  مجهزة  ليست  فهي 
بينام من املرجح أن تتطلب البنى التحتية للطاقة 
أطول، ويف  زمنياً  إطاراً  املستدامة  التمويل  وخطط 
إلدارة  اإلنسانية  املنظامت  تتوجه  األحيان  أغلب 
وتوزَّع  األجــل.  قصري  طــوارئ  نهج  التباع  الطاقة 
منتجات مثل املواقد أو الفوانيس الشمسية )معظمها مجاناً) دون 
أو  الثقافية  املالءمة  أو  الصيانة  لرتتيبات  االهتامم  من  كثري  إيالء 

آليات التوزيع أو اآلثار عىل األسواق املحلية.

رد  أنسب  الطبيعة  بهذه  التوزيع  اسرتاتيجية  تكون  قد  وبينام 
تكون  أن  إىل  متيل  الالجئني  أزمات  أن  إال  مبارشة  األزمة  عقب 
طويلة األمد فقد منت الكثري من مستوطنات الالجئني لتصبح مدناً 
صغرية. وإذا مل تؤخذ خطط الطاقة يف اعتبار االستجابات اإلنسانية 
رين والهيئات التي تقدم  األولية، فيمكن أن ينتهي املطاف بامُلهجَّ
الخدمات لهم بأن يكونوا رهيني إجراءات توليد طاقة غري كافية 

وذات تكلفة باهظة. 

ومخيم الزعرتي يف األردن مثال حي عىل ذلك. فعندما بني املخيم 
يف البداية كانت عمليات اإلغاثة متصلة بشبكة الكهرباء الوطنية، 
نفسها  رة  املهجَّ األرس  مساكن  مع  توصل  مل  الكهرباء  شبكة  لكّن 
لتلبية حاجاتها من الطاقة. ومن أجل تزويد املنازل واملرشوعات 
من  رسمي  غري  متديد  عىل  الالجئون  اعتمد  بالطاقة،  التجارية 
لدرجة  االستهالك  زاد  وهكذا  الشوارع  أضواء  خالل  من  الشبكة 
كهرباء وصل  فاتورة  دفعت  الالجئني  لشؤون  العليا  املفوضية  أن 
مبلغها إىل 8.7 مليون دوالر  خالل عامي 2014-2015. وبعدها، 
قطعت املفوضية التوصيالت غري الرسمية، ورداً عىل ذلك اشرتى 
االعتامد  زاد  مام  الديزل  مولدات  التجارية  املرشوعات  أصحاب 
عىل إمدادات الوقود ومصادر التلوث املحلية. وبينام يجري حالياً 

يف مخيم أيفو 2- داباب يف كينيا، فتاة ُترِبُز بطاقة الدعم الخاصة بها للحصول عىل الحطب من مفوضية األمم املتحدة السامية 

لالجئني. تستخدم 98% من األرس يف املخيامت الحطب كوقود للطهي ما يؤدي إىل تدهور الظروف البيئية. 
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لألرس  الكافية  الطاقة  عىل  الحصول  لضامن  جديد  نظام  تنفيذ 
من  كان  للمفوضية  أكرث  معقولة  بتكلفة  التجارية  واملرشوعات 
التكاليف  األزمة  بداية  يف  املسبق  التخطيط  يخفف  أن  املمكن 

املالية والبرشية.

نتاج  مجرد  األجل  قصرية  اإلنسانية   االستجابات  طبيعة  فليست 
املانحة  والجهات  الحكومات  أن  لحقيقة  انعكاس  ولكنها  للنظام 
غالباً ما تظل غري راغبة باالعرتاف بأن أزمات الالجئني ليست حاالت 
طوارئ قصرية األمد  إذ ال تسمح معظم الحكومات باالستثامرات 
طويلة األجل يف البنى األساسية يف املستوطنات. وباإلضافة إىل ذلك 
أعداد كبرية  إىل جنب مع  التي تعيش جنباً  املجتمعات  ال تكون 
من الالجئني غالباً أفضل حاالً بكثري ولذلك فمن املرجح بأن توفري 

مرافق ذات تقنيات عالية حرصاً لالجئني سيولد االستياء. 

األطر  الرتكيز عىل  إىل  فيميل  اإلنساين  للقطاع  املوازنات  رصد  ا  أمَّ
الزمانية لتمويل املانحني التي تصل إىل عام أو أقل. وهذا يعني بأن 
الهيئات ال تستطيع تسويغ االستثامرات الرأساملية التي تهدف إىل 
التي لن ميكن  املتجددة  الطاقة  أو معدات  الكفاءة  رفع مستوى 
اسرتداد قيمتها قبل عدة سنوات. ومبا أنَّ متويل هذه االستثامرات 
تبقى مشاريع ريادية  فإنها متيل إىل أن  يتم من تربعات محددة 

محدودة ال تحقق موارد مستدامة. 

ة بني النمطني اإلمنايئ واإلنساين تجسري الهوَّ
هنـاك أسـئلة أساسـية تتعلـق بتوفـري الطاقـة وهـي محوريـة 
اإلنسـانية  االسـتجابات  مـن  االنتقـال  تسـهيل  أريـد  مـا  إذا 
قصـرية األجـل إىل اللدونـة الوطنيـة وضـامن أنَّ االسـتجابات 
لألزمـات لـن تعيـق التنميـة طويلـة األجـل. ومتيـل الحلـول 
اإلمنائيـة الراميـة إىل تحسـني توفـر الطاقـة إىل الرتكيـز عـىل 
الوصـول إىل الطاقـة الوطنيـة، مهملـة بذلـك األشـخاص الذين 
يقعـون خـارج نطـاق االسـرتاتيجيات الوطنيـة مثل األشـخاص 
االسـتجابة  مجـال  يف  الطاقـة  توفـري  مييـل  و  ريـن.  املهجَّ
ريـن إىل التمحـور حـول التوزيـع املخصـص  اإلنسـانية للمهجَّ
تحسـني  أو  املحليـة  للسـوق  تنميـة  توفـري  دون  للمنتجـات 
نوعيـة الخدمـات. ولـدى الجهات الفاعلـة يف التنمية ورشكات 
الطاقـة  إىل  الوصـول  عـىل  تعمـل  التـي  الخـاص  القطـاع 
والتـي تكـون خربتهـا حاسـمة عندمـا يتعلـق األمـر بتصميـم 
نظـم الطاقـة السـليمة خـربة كبـرية للمسـاهمة يف مواجهـة 

اإلنسـانية. التحديـات 

تشـري النمذجـة التـي نفذتهـا تشـاتام هـاوس ضمـن مبـادرة 
نقـل الطاقـة 3 إىل أنَّ  إدخـال الحلـول التكنولوجيـة البسـيطة 
ـر املـال ويحمـي األرواح. فعـىل سـبيل املثـال، حتـى  قـد يوفِّ
البسـيطة مثـل إدخـال مواقـد طهـي أكـرث كفـاءة  التغـريات 

لدعم أطفال املدارس يف دراستهم، وزَّعت مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني مؤخراً أثر من 12 ألف ضوء يعمل عىل الطاقة الشمسية يف 48 مدرسة يف خمس مخيامت لالجئني يف داباب. وُاعِطَيت األولوية 

للطالبات اللوايت يفتقرن إىل الوقت الالزمة للدراسة بعد انتهاء الدوام اليومي يف املدرسة. 
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رين قـرساً مبلغ  وفوانيـس شمسـية ميكـن أن يوفـر عـىل امُلهجَّ
323 مليـون دوالر سـنوياً تقريبـاً بعـد اسـتثامر مسـبق تقـوم 
بـه الهيئـات اإلنسـانية بـرأس مـال قـدره 335 مليـون دوالر. 
يف  الهـواء  تلـوث  مـن  التدخـل  هـذا  مثـل  يحـد  أن  وميكـن 
األماكـن املغلقـة ويقًلـص الفـرتة الزمنيـة التي تقضيها النسـاء 

والفتيـات يف جمـع حطـب الوقـود. 

)كينيـا)و  داداب  يف  امليدانيـة  املسـحية  الدراسـات  وتبـني 
جودوبـو )بوركينـا فاسـو) و دولـو أدود )إثيوبيـا) أن معظـم 
األرس الالجئـة تدفـع املـال للحصـول عـىل الطاقـة فعـاًل، ويف 
ريـن قـرساً مبالـغ طائلـة لقـاء الكميـات  الواقـع، يدفـع امُلهجَّ
الضئيلـة مـن الطاقة التي يسـتهلكونها. ففـي مخيامت داداب 
يف كينيـا، تنفـق األرس مـا يقـرب 24% مـن دخلهـا عـىل الطاقة 
)الحطـب وبطاريـات املصابيـح يف الغالـب) مقابـل 4 % فقـط 

يف اململكـة املتحـدة.4 

تكنولوجيـات  الخـاص  القطـاع  يف  الطاقـة  رشكات  وطـورت 
واملواقـع  املحـدود  الدخـل  ذوي  نحـو  موجهـة  وخدمـات 
دخـل  ذوي  مسـتهلكني  تحـوي  التـي  املختلفـة  الجغرافيـة 
مجـال  يف  الخـربات  وتتزايـد  الريفيـة.  املناطـق  يف  محـدود 
يف  الرسيـع  التوسـع  بسـبب  برسعـة  الطاقـة  إىل  الوصـول 
قيـام الـرشكات الصغـرية أو املتوسـطة باملخاطـرة واسـتغالل 
خدمـات األمـوال املتنقلـة وأنظمـة الدفـع حسـب اسـتخدام 
بعـد  عـن  واالستشـعار  الذكيـة  الشـبكات  وتقنيـات  الطاقـة 
)السـامح للـرشكات لرصـد أداء تقنياتهـم مـن املقـر الرئيي). 
ووجـدت دراسـة ملفوضيـة األمـم املتحـدة السـامية لالجئـني 
يف جنـوب رشق نيبـال أجريـت يف عـام 2015 أنـه عىل سـبيل 
الالجئـني  80% مـن األرس يف مسـتوطنتني مـن  املثـال حـوايل 
كان لديهـم ألـواح شمسـية كهرضوئيـة وقـد اشـرتوا معظمهـا 
بأنفسـهم.5 ومتنـح حقيقة أن الالجئني غالبـًا يرتكزون يف موقع 
جغـرايف مـا  وتدعمهـم الهيئات املانحـة الدوليـة أيضاً رشكات 
القطـاع الخـاص فرصـة للتغلـب عـىل الحواجـز التـي ترتبـط 
وإيجـاد  الشـبكات.  عـن  املنفصلـة  الطاقـة  بأسـواق  عـادة 
للمسـؤولية  الصحيـح  والتوزيـع  املناسـب  التمويـل  منـوذج 
هـو املفتـاح يف هـذه الحالـة. ومـن املرجـح أن يدعـم هـذا 
الزخـم االسـتخدام املتزايـد للمنـح النقدية وبطاقات السـحب 

املعبئـة مسـبقاً مـن قبـل الهيئـات اإلنسـانية. 

ومـع ذلـك يجـب فهـم أنظمـة الطاقـة فهـاًم كلياً بغيـة إجراء 
تغيـريات هيكليـة حقيقيـة للطريقـة التـي تقـدم فيهـا الطاقة 
تغيـريات هيكليـة حقيقيـة مثـل  إجـراء  وتسـتخدم.  وليـس 
األخـذ بالحلـول القامئـة عىل السـوق وحلـول الطبـخ النظيف 

ونظـم الطاقـة املتجـددة أمـراً رخيصاً، بل سـوف تشـتمل عىل 
زيـادة يف التكاليـف الرأسـاملية للهيئـات اإلنسـانية ورمبا أيضاً 
ريـن. ولكنهـا إذا  زيـادة يف تكاليـف الطاقـة السـنوية للمهجَّ
ـذت جيـداً ميكـن لهـا أن تسـفر عـن فوائـد صحيـة وسـبل  ُنفِّ
قـرساً  ريـن  للمهجَّ كبـري  اجتامعـي  متاسـك  و  رزق  كسـب 
وسـكان البلـد املضيـف الذين يعيشـون جنبـاً إىل جنب معهم 
فضـاًل عـن حاميـة البيئـات املحلية التـي غالباً ما تكون هشـة 
ومتنافـس عليهـا يف آن واحـد. الحالـة االقتصاديـة موجـودة 
بالنسـبة  حاسـاًم  النتائـج  هـذه  تقييـم  وسـيكون  بالفعـل 

لتمويـل التحـول يف مجـال التكنولوجيـا واملامرسـات. 

 OGrafham@chathamhouse.org أوين غرافام 
منسق برنامج الطاقة والبيئة واملوارد 

GLahn@chathamhouse.org غالدا الن 
كبرية الباحثني يف برنامج الطاقة والبيئة واملوارد 

 JLehne@chathamhouse.org جوانا لينه 
باحثة مساعدة يف برنامج الطاقة والبيئة واملوارد

 إدارة املعهد املليك للشؤون الدولية يف تشاتام هاوس 
www.chathamhouse.org/about/structure/eer-

department

رين عاملياً من املنظومة عالية  ط منوذج تقييم الوصول إىل الطاقة بني امُلهجَّ 1. يبسِّ
التعقيد وينبغي النظر إليه عىل أنَّه نقطة انطالقة متحفظة لفهم ظروف الطاقة التي 
تواجهها هذه املجموعة املتنوعة. لالطالع عىل املنهجية الكاملة والنتائج، انظر الن غ، 

وغرافام أ )2015) »التدفئة واإلنارة والطاقة لالجئني: املحافظة عىل حياة الناس، وتقليص 
التكاليف«، تاشتام هاوس 

www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/20
151117HeatLightPowerRefugeesMEILahnGrafham.pdf

Light and Power for Refugees: Saving Lives, Reducing Costs
2. إينريجيا/ الهيئة الربيطانية للتنمية الدولية )2006)، من األهداف اإلمنائية لأللفية إىل 

بحث سياسات الطاقة املراعية للجندر ومامرستها:  دليل تجريبي ودراسات للحاالت، 
http://tinyurl.com/Energia-DFID-GenderEnergy-2006 ،39ص

 (From the Millennium Development Goals towards a Gender-Sensitive
Energy Policy Research and Practice: Empirical Evidence and Case Studies(
3. جهد تعاوين بني مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني واملجلس الرنويجي لالجئني 
ومنظمة العمل العميل، وتشاتام هاوس ومنظمة رشاكة طاقة القرى العاملية )جيفيب) 

الدولية
www.chathamhouse.org/about/structure/eer-department/moving-energy-  

 initiative-project
4. الرقم الخاص بإنفاق اململكة املتحدة مبني عىل بيانات عام 2011.

5. مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني )2015) »من إنارة الشوارع إىل الشبكة 
املصغرة«، تقرير البعثة، قسم اإلبداع يف مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني/ 

مهندسون بل حدود، تقرير مل ُينرَش بعد. 
(From Street Lights to Micro-Grid(
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