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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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زال  وما  الّلدونة  بشأن  األخرية  بالحوارات  املفهوم  هذا  ارتبط  إذ 
قيد االستخدام حتى يومنا املعارص.1 ويف التسعينيات، اسُتخِدمت 
تدابري صغرية  من خالل  الجهود  لتعزيز  األثر  املرشوعات رسيعة 

النطاق وبعيدة األمد.

الرئيسية  األسباب  تشابهت  وعيوبه،  مزاياه  نهج  لكل  أنَّ  ومع 
بني  والتعاون  الدعم  كفاية  عدم  يف:  ومتّثلت  جميعاً  إلخفاقها 
تخطيط  أمد)  )ُقرُص  فعالية  وعدم  واإلمنائية،  اإلنسانية  الهيئات 
ودول  املانحة  الشامل  دول  بني  االستقطاب  ومواقف  الربامج، 
الجنوب املستقبلة لالجئني، وغياب اإلرادة السياسية، وعدم كفاية 
التمويل،2 وغم استمرار هذه املبادرات عىل مدار عدة عقود من 
بأّنها  توصف  ومساعدتهم  الالجئني  حامية  قضايا  ظلت  الزمن، 
متاميزة  وأنَّها  الطوارئ  حاالت  يف  األمد  قصرية  إنسانية  مساعدة 
املفارقات  ومن  األمد.  وبعيدة  متوسطة  التنمية  مساعدات  عن 
استمرار تلك التدخالت التي توصف بأنَّها „قصرية األمد“ - بالنظر 
إىل التّوجهات العاملية بشأن أوضاع اللجوء املطولة - لقرابة عرشين 

عاماً يف املتوسط. 

حالة أوغندا 
ُينظر ملساعدة الالجئني يف أوغندا عىل أنَّها تقدمية بسبب سياسة 
الالجئني  سياسة  ودخلت  اإلمنايئ.  وتوجهها  الجديدة  الالجئني 
الجديدة حيز التنفيذ يف عام 2009 وضّمت عدداً من املراجعات 
السابقة. فعىل سبيل املثال، يتمتع  عىل السياسة التقييدية نسبياً 
والزراعة  والعمل  العقارية  املمتلكات  يف  بالحق  اآلن  الالجئون 
أوغندا  حكومة  أدخلت  األخرية،  السنوات  ويف  الحركة.3  وحرية 

أيضاً الالجئني يف خططها الوطنية للتنمية والحد من الفقر.

البلدان  الالجئني وخاصة من  أوغندا  استضافت  الستينيات،  ومنذ 
من  القريبة  الريفية  املستوطنات  يف  الالجئون  واستّقر  املجاورة 
يف  الالجئني  مساعدة  وتضم  وغربها.  أوغندا  شامل  يف  الحدود 
أوغندا مكّونات موّجهة إمنائياً ويشهد عىل ذلك االستخدام الوطني 
صت لها الحكومة أكرث من  للمستوطنات الريفية املحلية التي خصَّ

3300 كم2. 

مساعدة  طبيعة  د  ُتحدِّ رصيحة  اسرتاتيجيات  ثالث  وهناك 
الذات،  عىل  االعتامد  اسرتاتيجية  وهي:  إمنائياً،  املوّجهة  الالجئني 
واسرتاتيجية  لالجئني،  املضيفة  للمناطق  اإلمنائية  واملساعدات 
اسرتاتيجية  ُطِرّحت  وقد  ضيفة.  امل  واملجتمعات  الالجئني  متكني 
الذين  واملواطنني  الالجئني  لدعم   1999 يف  الذات  عىل  االعتامد 
إعالة  عىل  قادرين  ليكونوا  لالجئني  املضيفة  املناطق  يف  يعيشون 
أنفسهم بجانب إدماج هياكل الخدمة املحلية يف األنظمة الوطنية. 
اسرتاتيجية  وضِعت  الذات،  عىل  االعتامد  اسرتاتيجية  عىل  وبناًء 

بهدف   2003 يف  لالجئني  املضيفة  للمناطق  اإلمنائية  املساعدة 
تحسني الظروف املعيشية لالجئني واملواطنني. أما اسرتاتيجية متكني 
الالجئني  لتمكني  فتهدف  األحدث  املضيفة  واملجتمعات  الالجئني 
تدابري سبل  تويل  أنفسهم يف  االعتامد عىل  قادرين عىل  ليصبحوا 

كسب الرزق.

يف  الخدمة  هياكل  إدماج  الثالث  االسرتاتيجيات  تستهدف  وبهذا 
املنظومات الوطنية وتشجيع الالجئني عىل االستقاللية عن هياكل 
الخدمات  تكامل  من  الفائدة  تقترص  وال  واملعونات.  اإلغاثة 
الخدمات  إىل مختلف  بالوصول   للمواطنني  السامح  املحلية عىل 
فحسب،  اإلنساين  السياق  ضمن  الصحية  والرعاية  التعليم  مثل 
بل متتد أيضاً إىل إدامة هذه املرافق عىل املدى البعيد حتى بعد 
إعادة الالجئني إىل بلدانهم األصلية. وُيسَعى إىل تحقيق استقاللية 
زراعية.  مناهج  بانتحاء  خاصًة  املساعدات  هياكل  عن  الالجئني 
للسكن  واحدة  أرض  قطعتي  الالجئون  يتسلم  الغرض،  ولذلك 

واألخرى للزراعة باإلضافة إىل السبل األخرى الالزمة لزراعتها. 

وتتسم جميع مستوطنات الالجئني باالتساع النسبي. فعىل سبيل 
الشاملية  املنطقة  يف  أقيم  الذي  لالجئني  رينو  مخيم  يسع  املثال، 
ألف الجئ وتبلغ مساحته نحو 225  قرابة 32  الغربية يف 1992 
الثاين لالجئني يف وسط أوغندا يف 1983  كم2. وأقيم مخيم كياكا 
مبساحة تصل لنحو 84 كم2  وقدرة استيعابية تبلغ قرابة 17  ألف 
الالجئون  يعيش  القرى حيث  الالجئني  الجئ. وتشبه مستوطنات 
الخدمات  عىل  جميعهم  ويحصل  املواطنني  مع  جنب  إىل  جنباً 
للمرحلة  مدارس  عدة  وتنترش  املساعدات.  هيئات  تقدمها  التي 
يف  الثانوية)  املدارس  من  جداً  قليل  عدد  إىل  )إضافة  االبتدائية 
جميع أنحاء املستوطنات. ويف كل مستوطنة، توجد األسواق التي 
واملنتجات  املحاصيل  رشاء  خاللها  من  واملواطنني  لالجئني  ميكن 
للتدريب  مركز  أيضاً  لالجئني  رينو  وبيعها.  ويضم مخيم  األخرى 
املهاري حيث يتلقى عدد محدد من الالجئني واملواطنني التدريب 
املهني يف أعامل النجارة والحياكة والسمكرة والحدادة، عىل سبيل 
الالجئون  أنتج  لالجئني،  الثاين  كياكا  مخيم  ويف  الحرص.  ال  املثال 

محلياً فوطاً صحية - فوط ماكا. 4

القيود
املشكلة يف هذه املستوطنات أنها أقيمت عىل مساحات محدودة 
املناطق  عن  نسبياً  ومعزولة  نائية  ريفية  مناطق  يف  جغرافياً 
صت هذه األرايض لقلة كثافتها السكانية  الحرضية املزدهرة إذ ُخصِّ
آنذاك قبل استوطان الالجئني هناك. وعىل الرَّْغُم من مساعدات 
زال  ما  الرزق،  كسب  سبل  لتحسني  إمنائياً  املوّجهة  الالجئني 
الالجئون يواجهون عقبات وقيود متنوعة يف هذه املستوطنات، 
الالجئون  زال  ما  لالجئني،  حة  املنقَّ السياسة  إصدار  بعد  وحتى 
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باملعونات  االستعانة  دون  حياتهم  أمور  تسيري  قادرين عىل  غري 
الخارجية. وما زالت فرصهم قليلة للحصول عىل وظائف رسمية 
بسبب القيود املفروضة عىل املسافات التي ال يجب تخطيها يف 
التنقل حسب تعليامت املكتب املحيل لرئيس الوزراء فضاًل عن 
ارتفاع تكاليف النقل. أما املناطق املخصصة إلقامتهم فهي صغرية 
جداً وغالباً ما تكون الرتبة أضعف من أن تسمح إلنتاج محصول 
استعداداً  زراعتها  دون  األرض  من  محروثة  أجزاء  ترك  أو  كاٍف 
ملوسم جديد وهي عملية مهمة لتحقيق اإلنتاج بعيد األمد، وهذا 
ما ُيبِقي الالجئني يف اعتامد جزيئ عىل املساعدات. ومن هنا، يظل 
بعض الالجئني غري قادرين عىل االستغناء عن املعونات الخارجية.

هيئات  برامج  خطط  توضع  ال  امُلّتبع،  التنموي  التوجه  ورغم 
املساعدات إال بصورة دورية سنوية وال تتيح عىل نحو كاٍف فكرة 
املسؤولية  تتوىل  ذلك،  إىل  وباإلضافة  األمد.  متوسط  التخطيط 
الرئيسية يف تقديم املساعدات يف املستوطنات الجهات التنفيذية 
الرشيكة ملفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني، وليس الهيئات 
اإلمنائية، وهذا ما يثري تساؤالً حوال مكان هذه الهيئات اإلمنائية 
إمنائياً،  ليكون  العمل  توجيه  امُلفرتض  من  كان  فإذا  العملية.  يف 
سوى  نرى  ال  أو  الربامج  ذ  ُتنفِّ إمنائية  منظامت  أي  نرى  ال  ملاذا 
يف  تأيت  امُلقّدمة  املعونات  زالت  ما  ثَّم،  ومن  منها؟  قلياًل  عدداً 
إمنائية  مساعدات  تكون  أن  من  بدالً  إنسانية  مساعدات  صورة 

متوسطة األمد.

وعىل مستوى السياسات واالسرتاتيجيات، قد يرتقي النقد ليطال 
محلياً  الوطني  النظام  يف  الخدمات  تكامل  عىل  العاملة  الربامج 
يتمثل  السيايس،  الصعيد  وعىل  الالجئني.  إدماج  بغرض  وليس 
الهدف يف إعادة الالجئني بدالً من السامح لهم بالبقاء واالندماج 

محلياً واإلبقاء عىل هياكل الخدمات لنفع السكان املحليني. 

أسئلة أكرث من اإلجابات؟
الالجئني يف هذه املستوطنات يف  تكشف اسرتاتيجيات مساعدة 
أوغندا وجود إرادة سياسية معينة ذات مصلحة يف ربط حامية 
زال هناك تحديات  ما  التنمية.  ومع ذلك،  الالجئني مبساعدات 

ُتّشِكك يف نزاهة املنظومة بأكملها. 

فمن النظرة األوىل، قد يبدو من املنطقي رضورة استفادة املناطق 
التي تستضيف الالجئني من تدابري التنمية ملصلحتها، مثل: تحسني 
البنية التحتية وتقديم الخدمات. فهل يستفيد الالجئون من تلك 
التدابري؟ رغم تشبيه مستوطنات الالجئني الريفية بالقرى، يظل 
الالجئون قابعني فيها ليواجهوا الظروف املعيشية الصعبة بانتظار 
املعونات الخارجية بطريقة أو بأخرى. وعالوة عىل ذلك، بالرتكز 
عىل الزراعة كأداة لدفع الالجئني لالعتامد عىل أنفسهم، ُيفرتَض 

ضمناً من جميع الالجئني أن يكونوا مزارعني وُتتجاَهل اهتامماتهم 
وقدراتهم واختصاصاتهم األخرى.   

والسؤال الذي يطرح نفسه وال يجد الجواب: ما رس اهتامم هيئات 
املساعدات والجهات املانحة وبلدان اللجوء يف الربط بني الالجئني 

ومساعدات التنمية؟ 

التي  بها  الخاصة  أهدافها  لتحقيق  تسعى  جهة  كل  أنَّ  فالظاهر 
قد ال تتقاطع مع أهداف غريها من الجهات. وبالنسبة ملنظامت 
مساعدة الالجئني التي تعاين من ضآلة التمويل ال سيام يف األوضاع 
متويل  مصادر  إىل  للوصول  طريقاً  اإلمنايئ  التوجه  يفتح  لة،  املطوَّ
أخرى أو خفض التكاليف. ومع احتامليات تقديم البلدان املانحة 
موارد مالية إضافية، فقد تحاول أيضاً إيجاد ُسبٍل إلبقاء الالجئني يف 
دول الجنوب. وتتبع بلدان اللجوء مثل أوغندا هذا النهج بطريقة 
ذكية لتحسني البنية التحتية للمنطقة املضيفة لالجئني التي غالباً 
ما تكون نائية وُمهَملة. وبالنسبة للهيئات اإلمنائية، فقد عزفت عن 
وضع الالجئني يف اعتبارها سعياً منها لتعزيز التنمية املستدامة رغم 
ادعاء كثري منها االهتامم الكبري بقضية الالجئني وتعهدها بااللتزام 
تجاهها يف املبادرات الصادرة مؤخراً مثل مبادرة الحلول االنتقالية. 

من  الهدف  وضوح  عدم  املؤسسية  التناقضات  هذه  وتكشف 
يف  الالجئني  مساعدة  حالة  يف  إمنائياً  املوّجهة  الالجئني  مساعدة 
املعيشية  الظروف  تحسني  أم  املنطقة  تنمية  هو  هل  أوغندا: 
لالجئني يف املخيامت واملستوطنات أم تعزيز جهود الربامج يف أثناء 
لة. وما دام الهدف من إقامة هذه املنظامت اإلمنائية  األوضاع املطوَّ

الة.  مبهاًم، فال سبيل إلقامة روابط فعَّ

ulrike.krause@staff.uni-marburg.de أولريكه كراوسه 
زميلة باحثة يف مركز دراسات النزاعات بجامعة فيليب يف 
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