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من االستضعاف إىل اللدونة :تحسني االستجابة اإلنسانية

إميا بريس وبورام يل

ُ ْي ِكنْ للدروس املستفادة من االستجابات ألزمة التهجري السورية ْأن ُت ْ ِثي النقاشات العامة حول كيفية
املهجرين
بناء االستجابات بطريقة تتصدى عىل وجه أمثل لالستضعاف ،و ُت َقدِّم الدعم للدونة ،وتتضمن َّ
من نساء وأطفال وشباب يف كل تنوعاتهم.

جميـع ُ
األطـر العامـة الدوليـة الحديثـة تشير دون اسـتثنا ٍء إىل
أهميـة تعزيـز اللدونة عىل املسـتويني العاملي والفـردي .وينبغي
لجهـود اللدونـة أ ّال تقتصر يف اسـتهدافها على املناطـق واألقطار
واملنظومـات ،بـل يجـب ْأن ُت َر ِّكـز أيضـاً على األفـراد والجامعات
مبـا فيهـا جامعـات النسـاء والفتيـات واألقليـات .وقـد تبنَّـى
أصحـاب العالقـة املعنيـون املشـاركون يف عملية القمة اإلنسـانية
العامليـة طريقـة جديـدة للعمـل تتعامـل مـع الحاجـة وتخفـض
مـن املخاطـر واالسـتضعاف ،وتعكـس كل هـذه الجهـود أجنـدة
التنميـة املسـتدامة لعـام  ،2030والتعهـدات التـي أبدتها يف عدم
ـف.
تـرك أي ُم َخ َّل ٍ

وقـد تحـدَّ ت االسـتجابة اإلقليميـة لألزمـة اإلنسـانية السـورية
الطريقـة التـي يفهـم فيهـا املجتمـع الـدويل هـذه الطريقـة
الجديـدة يف العمـل ،ومضموناتهـا على املامرسـات اإلنسـانية.
وعلى ضـوء االختـزاالت يف التمويل ،واالنتقال نحـو وضع التهجري
ا ُمل َط َّـولِ بـدأت عملية الربامج اإلنسـانية يف السـياق السـوري اآلن
بزيـادة تركيـز املسـاعدات نحـو من ُين َْظـ ُر إليهم على أ َّنهم األكرث
اسـتضعافاً ،ونحـو دمـج املقاربـات املبنية عىل اللدونة .ثم ُشـ ِّك َل
مرفـق االسـتجابة دون اإلقليميـة يف عـام ( 2013املعنـي بالعمـل
مـع أصحاب العالقـة املعنيني اإلنسـانيني ،واإلمنائيني ،والحكوميني
على اسـتدامة االسـتجابة) ،ومـا تبعهـا مـن خطـط االسـتجابة
لالجئين ،ومواجهـة األزمـات على املسـتويني اإلقليمـي والوطني
( ،)3RPsوم َّث َلـت نقلـة ها ّمـة ُت َعـزِّز التـواؤم بين التخطيـط
اإلنسـاين واإلمنـايئ وأولوياتهما ،وتعزيز دور الحكومـات املضيفة،
وإرشاك رشكاء جـدد للعمـل مـع جمـوع الالجئني1.وتتضمن هذه
الخطـط إبـداء االلتزامـات الرصيحة باسـتهداف األكرث اسـتضعافاً
2
يف بنـاء اللدونـة.
وقـد كان االسـتضعاف والحاجـة مـن العوامـل ا ُمل َح ِّر َكـة النمطية
التـي ُت َحـ ِّرك وتحـدد تصميـم الربامـج اإلنسـانية وتنفيذهـا.
و ُت َعـ َّر ُف املجموعـات الخاصـة على أ َّنهـا مـن املجموعـات
املسـتضعفة ،و ُت َؤ َّسُـس املعايير مـن أجـل اسـتهداف األكثر
اسـتضعافاً ووضـع األولويـة عليهـم مع إبـداء قليل مـن االهتامم
إىل مهاراتهـم وقدراتهـم .أ َّمـا عنـد الحديـث عـن االسـتضعاف
واللدونـة؛ فيختلـف األمـر أل َّنـه ُ ْي ِكـنْ النظـر إليهـا على أ َّنهـا

سلسـلة متصلـة تدريج ّيـاً .فعىل الطرف األول من هذه السلسـلة
يقـع االسـتضعاف ،وفيـه ُت َن َف ُّـذ التقييمات والتدخلات مـن أجل
التصـدي للحاجـات املاديـة ،أو املتعلقـة بالحاميـة .أ َّمـا على
الطـرف الثـاين مـن هذا الطيـف فهنـاك اللدونة ،فينظـر القامئون
وي ِكنُ ْأن
عليهـا بإستراتيجيات املسـايرة اإليجابيـة ،أو القـدراتْ ُ .
تتغير عوامـل االسـتضعاف واللدونـة مـع مـرور الوقـت ،ووفقـاً
َّ
وي ِكـنْ أن تتأثـر أيضـاً بالسـياقات .ومـن
للفـرص أو التدخلاتْ ُ ،
هنـا ينبغـي للمقاربـات املبنيـة على اللدونـة أن ُت َقـدِّم الدعـم
لألفـراد والعائلات ،واملجتمعـات يف سـبيل انتقالهـا عبر هـذه
السلسـلة املتصلـة لتعزيـز قدراتهـم ،ومهاراتهـم ،وإمكانـات
مسـايرتهم للظـروف ،وتكيفهـم معها ،واالستشـفاء مـن الضغوط
والصدمـات التـي مـروا بهـا.

املقاربة املبنية عىل االستضعاف:
الثغرات واملامرسات الواعدة

لقـد ع ِم َلـت هيئـات األمـم املتحـدة ،والحكومـات املضيفـة،
واملنظمات غير الحكوميـة املسـتجيبة ألزمـة تهجير السـوريني
جنبـاً إىل جنـب مـن أجـل تأسـيس معايير أوضـح ألغـراض
اسـتهداف املسـاعدات خاصـة ضمـن التدخلات القامئـة على
النقـد ،لكـنَّ التقييمات والتحليلات غالبـاً مـا تخفـق يف تحديـد
األرس التـي تضـم أفـراداً ُي َعا ُنون من حاالت اسـتضعاف مضاعفة،
ومنحهـم األولويـة الالزمـة ،ومنهـم على سـبيل املثـال مـن ُي َع ِان
مـن اإلعاقـات التـي قـد تتطلـب تقديـم الرعايـة الخاصـة لهـم،
ومنهـم الفتيـات املراهقـات اللـوايت قـد يتولينَّ أدوار تقديـم
الرعايـة يف املنـزل .وفكـرة االسـتضعاف املضاعـف أيضـاً مرتبطـة
باملنـازل التـي فيهـا النسـاء واألطفـال واليافعين ممـن ُ َي ِّث ُ
ـل
االسـتضعاف مصـدراً للمخـاوف الخاصـة بالحاميـة إزاء اإلسـاءة
واالسـتغالل أو العنـف نتيجـة االسـتضعاف االقتصـادي.

ومثـال ذلـك برنامـج املسـاعدات النقديـة متعـدد األغـراض يف
لبنـان الـذي تن ِّفـذه سـت منظمات غير حكوميـة ضمـن اتحـاد
النقـد اللبنـاين ،فهـي تحـدِّد األرس املسـتفيدة عن طريق حسـاب
مرصوفهـا الشـهري للفـرد ِن ْسـ َب ًة لعـدد مـن العوامـل املتنوعـة
واملتغيرة .ومـن أحد هـذه العوامل نسـبة ال ِع َو ْل ا ُمل َعدَّلة حسـب
ِّ
اإلعاقـة التـي تنظـر يف وضـع األشـخاص ذوي اإلعاقـة على أ َّنهـم
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معالـون ،وتصنفهـم على أ َّنهـم يؤ ِّثـرون على درجـة اسـتضعاف
األرسة ِّ
بغـض النظـر عن الجنـس ،والعمر ،والحاجـات ،واملهارات،
َ
والقـدرة .وقـد ركـ َز تقييـم األثـر لعـام  2015على الربنامـج عىل
أمثلـة تخـص األرس التي تعولهـا اإلناث ،واألرس التـي تضم أطفاالً
مـن ذوي اإلعاقـات ممـن مل ُينحـوا األولويـة يف املسـاعدات؛ َّ
ألن
تقييمات االسـتضعاف أخفقـت يف اإلدراك الكامـل ملسـؤوليات
تقديـم الرعايـة ،وعـدم وجـود فـرص د ِّر الدخـل والتكاليـف
الطبيـة املضافـة 3.وقبل مدة بسـيطة ُحـد َ
ِّث اإلطار العـام لتقييم
االسـتضعاف يف األردن ،ويشـتمل اآلن على إرشـادات إضافيـة،
وي ِكـنُ ْأن تظهـر هنـا أسـئلة
وأسـئلة وظيفيـة تتعلـق باإلعاقةْ ُ 4.
مفيـدة حـول كيفيـة التأمـل بنواحـي االسـتضعاف املتقاطعـة يف
هـذه التقييمات ،وذلـك بعـد تطبيـق اإلطـار العـام وتحليلـه .وعلى املسـتوى الفـردي ُ ْي ِكـنُ مـن خلال اسـتخدام املقاربـات
القامئـة على نقـاط القـوة والقـدرات يف وضـع الربامـج ْأن ُت َعـزِّز
ويف غضـون ذلك كان األداء أفضـل يف تقييامت مجموعات معينة مـن لدونـة النسـاء واألطفـال واليافعين مبـن فيهـم األشـخاص
مـن السـكان مـن ناحيـة الحاميـة ،وذلـك بتحديدهـا ملخاطـر ذوي اإلعاقـات .فتشير برامـج املراهقين والشـباب اليافعين يف
الحاميـة وتطبيـق بعـض التحليلات الخاصـة واملتقاطعـة التـي العـراق ولبنـان التـي ن َّفذتهـا املنظمات الرشيكـة ،والتي أرشكت
تتعامـل مـع العمـر والجنـس واإلعاقـة .ومثـال ذلـك إجـراءات فيهـا الفتيـات والفتيـان ذوي اإلعاقـة إىل أ َّنهـا ر َّكـزت على بنـاء
التشـغيل القياسـية العابـرة للهيئـات ،والخاصـة بالعنـف القائـم املقـدرات الشـخصية مـن خلال التدريب على املهـارات املهنية،
على الجنـدر ،وحاميـة األطفـال يف األردن ،إذ تعـرض وتثبـت والتواصـل ،ومحـو األميـة ،واملقـدرات االجتامعيـة مـن خلال
دمجـاً أكرث شـمولية إلدماج األشـخاص ذوي اإلعاقة ،ومشـاركتهم تعزيـز شـبكات الدعـم االجتامعيـة ،واملشـاركة يف النشـاطات
5
وإدراك خصوصيـات الجنـس والعمـر.
الرياضيـة والتدريـب ،واألصـول واملوجـودات املاديـة مـن
خلال تأسـيس الفضـاءات اآلمنـة .ويصـف املشـاركون اكتسـاب
املقاربة املبنية عىل اللدونة :ثغرات ومامرسات واعدة املهـارات الجديدة ،وتوسـيع شـبكات الحامية للنظـراء واألصدقاء
7
اسـتخدمت تقييمات االسـتضعاف متعـددة القطاعـات يف وامليرسيـن واملدربين.
االسـتجابة ألزمـة التهجير السـوري ،لكنَّهـا أخفقـت يف معظـم
األحيـان يف مجال إدماج املسـايرة اإليجابيـة ،أو خصائص اللدونة أ َّمـا الفتيـات والفتيـان ذوي اإلعاقـات ،فبصفتهـم فئة مسـتهدفة
يف تحليـل الحاجـات .و ُيقـ ُّر اإلطـار العـام لتقييم االسـتضعاف يف ف ُين َْظـر إليهـم غالبـاً على أ َّنهـم حصراً مجموعـة قامئـة على
األردن بإستراتيجيات املسـايرة ،لكنَّـه ال ينظـر بهـا إال على أ َّنهـا االسـتضعاف ،لكـنَّ املرشوعـات الرياديـة التجريبيـة تشير إىل
مـن املـؤرشات اإلضافيـة لالسـتضعاف ،إذ يقع الرتكيـز األكرب عىل َّأن خصائـص اللدونـة مثـل املهـارات والقـدرات وإستراتيجيات
وي ِكـنْ ْأن تضـم
آليات املسـايرة املتطرفة ،أو غري املسـتدامة (مبا يف ذلك التسـول ،الحاميـة ُ ْي ِك ُـن أن ُت َحـدَّ د على الطيـف نفسـهْ ُ ،
والعمـل يف القطـاع غير الرسـمي أو الخطـر ،واسـتنزاف املـوارد االسـتضعاف ،فهـذه الصفـات ال تخفـض املخاطر فحسـب ،لكنَّها
واملدخـرات واملوجـودات) 6.أ َّمـا بستراتيجيات مسـايرة الظروف ُت َقـد ُِّم الدعـم أيضـاً للفـرد يف مجـال االنتقـال يف الطيـف نحـو
اإليجابيـة التـي تدعـم اللدونة مثـل التأكيد عىل شـبكات الدعم ،النتيجـة األكثر إيجابيـة واسـتدامة.
فعـادة مـا تكـون ُم َغ َّي َبـة يف هـذه التقييامت.
يقصي ويه ِّمـش بعض
متنوعـة كتنـوع نفـوذ أفرادهـا ،وذلـك ما ِّ
األفـراد والجامعـات .ومـا زال الفاعلـون اإلنسـانيون عاجزين عن
استكشـاف قـدرات الحاميـة الذاتيـة ،وإستراتيجيات املسـايرة
اإليجابيـة ،أو املقـدرات الخاصـة بالنسـاء واألطفـال واألشـخاص
ذوي اإلعاقـة ،وغريهـم مـن املجموعـات التـي ُين َْظـ ْر إليهـا على
أ َّنهـا مجموعـات مسـتضعفة .ونتيجـة لذلـك غالبـاً مـا ُتنَـزَّل من
قيمـة هـذه الفئات السـكانية لتصبـح يف مسـتوى الضعف اآلخر
مـن الطيـف املذكـور ،ف ُين َْظـ ْر إليهـم على أ َّنهـم مسـتفيدون من
املعونـات ،بـدالً مـن ْأن ُين َْظـ ْر إليهـم على أ َّنهـم رشكاء يف بنـاء
القـدرات واللدونـة.

وتبقـى جهـود الحاميـة القامئة على املجتمعات املحليـة يف مركز
مكونـات الحاميـة والعمـل اإلنسـاين لخطـط االسـتجابة لالجئني،
ومواجهـة األزمـات على املسـتويني اإلقليمـي والوطنـي ()3RPs
لعامـي  2017و .2018و ُت َق ِّيـم مثـل هـذه املقاربـات املصـادر
واملهـارات والخبرات املتاحـة يف املجتمـع املحلي ،وتعـزز مـن
الحلـول التـي يقودهـا املجتمـع إذا كانت إيجابية ِّ
لحـل املخاوف
الخاصـة بالحاميـة .لكـنَّ املجتمعـات املحلية لالجئين واملضيفني
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نـادراً مـا ُت َحـ ِّد ُد االسـتجابات اإلنسـانية و ُت َعـ ِّز ُز من إستراتيجيات
املسـايرة اإليجابيـة ،والقـدرات التـي تتمتـع بهـا فئـات النسـاء
واألطفـال واليافعين ،وال َّ
شـك يف أ َّنهـا قـارصة متامـ ًا عـن إرشاك
األفـراد املتنوعين ضمـن هـذه املجموعـات يف املقاربـات القامئة
على اللدونـة .وعلى الجهـات الفاعلـة اإلنسـانية ْأن ُت َقـ ِّد َم
إرشـادات أكثر لتحديـد العوامـل التـي ُتَ ِّكـنُ مـن الوصـول
واملشـاركة والتمكين ،وكيفيـة تعزيز هـذه العوامـل ودعمها من
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خلال وضـع الربامـج اإلنسـانية .وميكننـا ْأن نعتمد على املصادر
والخبرات املتحققـة يف القطـاع التنمـوي ،وتكييـف اإلرشـادات
العمليـة وتجربتهـا ،وتوثيـق النواتـج والتشـارك باملعرفـة فيما
يخـص الجنـدر واللدونـة والدمـج االجتامعـي يف السـياقات
اإلنسـانية؛ َّ
ألن ذلـك سـوف يسـمح يف النهايـة بتحقيـق الهـدف
َّ
َ
املشترك املنشـود وهـو عـدم تـرك أي ُمخلـف.
إميا بريس EmmaP@wrcommission.org

مديرة مشاركة ،اإلدماج االجتامعي

بورام يل BoramL@wrcommission.org
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ميشيل لوكيت

يقوم الخطاب الرسدي السائد بني املنظامت غري الحكومية املستجيبة لالجئني السوريني وتدخالتها الالحقة
بسطة التي تفهم بها طبيعة األرسة السورية ‘التقليدية’ والعوامل الحركية
يف بعض األحيان عىل الطريقة ا ُمل َّ
للقوى يف األرسة.
وفقـاً ملـا ترويـه كثري من املنظمات غير الحكومية ،يسـود اعتقاد
مفـاده َّأن تهجير السـوريني مـزَّق الحيـاة األرسيـة ‘التقليديـة’.
ومما ُيقـال أيضـاً َّإن أعـداداً كبيرة مـن األرس تعيلهـا اآلن -للمـرة
األوىل -نسـاء ،وتعـد هـذه األرس فئـة فرعيـة جديـدة مـن الفئـات
‘املسـتضعفة’ .ومـع ذلـك ،ال تريـد هـذه الروايـات أن تعترف َّ
بأن
أرسهـن أيضـ ًا قبـل التَّهجري.
َّ
هـؤالء النِّسـوة كـنَّ يعلـنَّ
فمـن الناحيـة التاريخيـة ،كان الحصـول على عمـل موسـمي يف
دول الخليـج وسـيلة مهمـة لحفـاظ كثير مـن األرس السـورية عىل
اسـتقرارها االقتصـادي .وبالتايل ،ال ميكننا افرتاض َّأن جميع النِّسـاء
املهجرات شـهدن تحوالً جذرياً يف واجباتهن وأدوارهن
السـوريات َّ
األرسيـة بسـبب التَّهجير ،ومـن املؤكـد َّأن مثـة فارق بين أن ترعى
املـرأة األرسة مبفردهـا لفترات محـددة وبين أن ترعاهـا لفترات

غير محـددة يف بعـض الحـاالت ،وهنـاك بعـض التحديـات التـي
توجـه املـرأة عنـد االضطلاع بهـذه األدوار تكمـن يف البيئـة غير
املألوفـة أو يف التعامـل مـع الحيـاة بعـد وفـاة الـزوج .ومـع ذلك،
فاألمـر ليـس بسـيطاً إذ َّإن التّهجري مـن أهم أسـباب متزيق الحياة
األرسيـة والعالقـات الجندريـة التقليديـة ،وقـد بـدأت بعض هذه
التمزقـات تظهـر بالفعل .وعىل هذا األسـاس ،قد ميتلك السـوريون
بالفعـل بعـض استراتيجيات التصـدي والقـدرة على التكيـف مـع
ال ُبنـى األرسيـة املختلفة.
وعنـد تحليـل أدوار الجنـدر لالجئين السـورينيُ ،و ِجـ َد أ َّنـه ال مفر
مـن اسـتخدام مصطلـح ‘تقليدي’ لإلشـارة إىل املرأة التـي مل تعمل
قـط خـارج املنـزل أو التي مل تنل قسـطاً وافـراً من التعليـم ولكنَّها
كانـت مسـؤولة يف املقـام األول عـن رعايـة الـزوج واألطفـال .ويف
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