
JUKWAA LA UHUSIANO
WA WAKIMBIZI

 



Sehemu ya I: Yaliyomo Kwa Makala ya Mwongozo wa
Mwasilishaji

 1. HISTORIA KIDOGO

REF ilianzishwa mnamo Oktoba 2018 na Ofisi ya Waziri
Mkuu (OPM) Idara ya Wakimbizi na Shirika la Umoja wa
Mataifa la Kuhudumia Wakimbizi (UNHCR) ili kuhakikisha
ushiriki wa wakimbizi katika Kikundi Kamili cha Kukabiliana
na Wakimbizi (CRRF).

REF inalenga kuunda mawasiliano ya mara kwa mara kati ya
wakimbizi kutoka makazi na Kampala, na Kikundi Kina cha
Kusimamia Mwitikio wa Wakimbizi.

CRRF ilianzishwa baada ya Azimio la New York. Ilizinduliwa
nchini Uganda tarehe 24 Machi 2017.

Uganda ilikuwa mojawapo ya nchi za kwanza duniani
kuchukua hatua sahihi za kuwashirikisha wakimbizi katika
kufanya maamuzi ya hali ya juu.

Wajumbe wa REF

Viongozi 37 kutoka makazi
na Kampala hukutana mara
4 kwa mwaka ili kushiriki
maswala ya jumuiya na
kisha kurejea na kutoa
maoni.

37
CRRF SG

2
Viongozi 2 wa REF
wanakutana na serikali,
washirika wa misaada na
maendeleo, NGOs, na
sekta binafsi katika CRRF
SG.

Sehemu ya I ina maelezo ambayo
wasilishaji watawasiliana na kundi la watu
wakati wa kipindi. Inaonyesha muundo wa
uwasilishaji na hatua ambazo mwasilishaji
anaweza kuchukua kabla na wakati wa
uwasilishaji ili kufanya kila kitu kiende
sawa. Sehemu ya II (P.6) inaeleza njia bora
zaidi kwa vyongozi wa mkutano
kutayarisha, kupanga na kusimamia
washiriki wakati wa kipindi.

JINSI YA KUTUMIA
MWONGOZO HUU

Karibu kwenye Mwongozo wa Mwasilishaji: Makala Ya kuwasaidia wanachama wa Jukwaa la
Kushirikisha Wakimbizi (REF) kupanga na kuandaa vikao vya ufahamu na ushiriki wa jamii kwenye REF.

 

RWCs

3
Viwango 3 vya Kamati
za Ustawi wa Wakimbizi
zilizochaguliwa chini ya
usimamizi wa OPM ili
kuunganisha wakimbizi
na watoa misaada.



Wanachama 37 wa REF
wanachaguliwa kupitia Kamati za
Ustawi wa Wakimbizi, ambazo
huunganisha wakimbizi na watoa
huduma na kusaidia kufuatilia miradi
inayoendelea, kutatua migogoro ya
jamii kwa vitendo, na kukuza maadili
ya kuheshimu haki za binadamu na
ushirika katika jamii.

Wanachama wa REF hukusanya
maoni kutoka kwa jumuiya,
kuyapitia katika mikutano yao ya
kila miezi tatu kwa mwaka ili
kuhakikisha masuala muhimu, na
kisha kutoa taarifa kwa CRRF SG
katika vikao, ambavyo vile vile
hufanyika mara nne kwa mwaka.

3. KWA NINI WAKIMBIZI WAHUSISHWE
Wakimbizi wanapotoa sauti zao kwa mikutano kuhusu mipango na
maamuzi yanayohusu maisha yao, matokeo yanaweza hakika kuboresha
kimaisha na kuhusisha watu waipate misaada, kuwalinda watu
wasiojiweza, na kuunda afua zenye mafanikio na endelevu.

REF iliundwa ili kuhakikisha kwamba namna wakimbizi wanayaona
mambo ao mitazamo yao isikilizwe katika ngazi za juu zaidi za kufanya
maamuzi na kuingizwa katika maamuzi zenye zinazoonekana na za
kudumu.

Kwa sababu mipango inabidi kusawazisha aina mbalimbali za mahitaji na
mapendeleo kutoka kwa makundi mbalimbali katika jamii, njia muhimu
zaidi ya kusikilizwa ni kushiriki katika mazungumzo ya RWC na mikutano
ya jumuiya yanayofanyika kabla na baada ya mikutano ya REF, na
kujifunza kuhusu mipango ya kukabiliana na wakimbizi nchini Uganda.
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2. MZUNGUKO WA
MAONI

Ninahitaji kuzungumza
ninapoweza; Inahusika
na usalama wa [familia]

yangu na jamii
nzima...Ninaiona kama ni
zawadi, lazima niitumie.

 
- Mjumbe wa REF

 

Mikutano ya miezi tatu kwa
mwaka ya REF huandaliwa na
Kikosi Kazi cha REF (REF TF),
ambacho kinasimamiwa na OPM
na UNHCR na pia husimamia
uchaguzi wa viongozi wawili wa
REF kwa CRRF SG.

Swali: Namna gani REF
inahakikisha mashiriko ya sauti

mbalimbali?

J: Wafanyakazi wa REF
hushauriana mara kwa mara na
wanajamii wa umri zote, jinsia na
asili zote. Masuala muhimu na
maswali yanaelezwa katika
mikutano hiyo ya miezi tatu kwa
mwaka ya REF ili kuhakikisha sauti
zote zinasikika.

Mbinu ya Maoni ya Njia Mbili

JUKWAA LA UHUSIANO WA
WAKIMBIZI

 

Kikundi cha Uendeshaji cha
CRRF

 

Wawakilishi wa REF kwa
CRRF SG

 

Kamati za Ustawi wa Wakimbizi na
Jumuiya ya Wakimbizi

Maoni ya
Wakimbizi

Yametumwa

Maoni ya 
CRRF SG

Yamerejeshwa
 

Mkusanyiko
wa Maoni ya

Jumuiya
 

Maoni ya 
CRRF SG

Yamesambazwa
 

Maoni ya
Wakimbizi

Yametumwa

Maoni ya 
CRRF SG

Yamerejeshwa
 



Ripoti kwa jamii4
Wanachama wa REF
hushiriki matokeo na

jumuiya.
 

Jadili masuala katika
mkutano wa kila miezi
tatu kwa mwaka wa REF

Kama sehemu ya muundo
uliochaguliwa wa RWC, REF
inafanya kazi na wenzao kujadili jinsi
sera zinavyotekelezwa. Kwa sababu
RWCs zipo kuanzia ngazi ya kijiji
hadi ngazi ya makazi - ambapo
wajumbe wa REF wanateuliwa -
wasiwasi na mawazo katika jamii
huelekezwa juu ili kuungana
kutafuta suluhu.

4. JINSI RWC na REF
WANAFANYA KAZI
PAMOJA
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Wanachama wawili wa REF
wanawasilisha mambo ya

maana sana na mapungufu
katika jumuiya yao kwa CRRF

SG kwa kuzingatia na
wanapokea maoni/majibu

kwa jumuiya zao.
 

5. MZUNGUKO WA REF
 

Tambua matatizo ya
watu na kufanya

mashauriano
 

1 2

Wasilisha kwa
CRRF SG

3

Wanachama wa REF
hukusanya taarifa kutoka
kwa vikundi mbalimbali

katika makazi( Kambi) yao
na kujadiliana na

wajumbe wengine wa
REF.

 

Wanachama 37 wa REF
wanajadili shida

zilizotolewa na kuunda
ujumbe muhimu

utakaowasilishwa kwenye
mkutano wa CRRF SG.
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Ngazi ya Taifa

Kiwango cha Makazi
 

Kiwango cha Kijiji / Block

Jumuiya ya Wakimbizi

RWC III

RWC II RWC II

RWC I RWC I RWC I

Wajumbe wa REF
 

Kamati ya Ustawi wa
Wakimbizi III

Kamati ya Ustawi wa
Wakimbizi I

 

Kamati ya Ustawi wa
Wakimbizi II

 

Kiwango cha Eneo
 



REF inafanya kazi na Idara ya Wakimbizi ya
OPM na wenzao katika Kikundi ya kiongozi
cha CRRF ili kutambua changamoto na
kujadili masuluhisho ambayo yanawasilishwa
kwa Kikundi ya kiongozi cha CRRF.

TREF inatetea utimilifu
wa haki zilizopo za
wakimbizi na serikali
kuu ya Uganda.

6. JINSI REF ANAVYOTETEA
WAKIMBIZI

 

REF huunganisha wakimbizi na watoa huduma
wakati kuna hitaji, au husaidia kuwezesha
mazungumzo ya kutatua masuala ya utekelezaji wa
mgao wa chakula, elimu, na huduma ya afya.

REF hukutana na mashirika ya misaada na
maendeleo ili kutetea uboreshaji wa
utoaji huduma na kutekeleza vipaumbele
vilivyopatwa.

REF inazungumza na
watu katika jamii ili
kuelewa wanachofikiri,
wanahitaji, na kuhisi
kuhusu maamuzi na
majibu ya wakimbizi
ambayo yanaunda
maisha yao ya kila siku.

Viongozi wawili wa
REF ni sehemu ya
chombo cha maamuzi
cha ngazi ya juu,
Kikundi cha Kiongozi
cha CRRF.

Wakimbizi huzungumza
na REF wanapoona
mapungufu katika
majibu.

Kuweka masuala ya wakimbizi mezani
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RWC

REF
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Wakimbizi
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Endelea kupata habari kuhusu RWC yako na jinsi inavyochochea na kuunga mkono mabadiliko.

Jifunze kuhusu namna wakimbizi nchini Uganda wanasaidiwa.

Hudhuria na ushiriki katika mazungumzo na mijadala ya RWC.

REF ni nyongeza ya Kamati za Ustawi wa Wakimbizi.

7. JINSI YA KUJIHUSISHA

Pana maarifa yako na wanachama wa RWC, ambao wanaweza kuwasilisha hoja na REF.
. 
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RWC I RWC II RWC III CRRF SGREF
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Soma yaliyomo ya kipindi kabla ya

wakati ili kufanya mazoezi ya

maudhui na namna maongezi

itakavyoenda

Fanya mazoezi na rafiki kabla

Lete kalamu, daftari, bango na fomu

za ruhusa za picha kwenye tukio.

 Unapozungumza, endelea

kuwatazama hadhira na kuzungumza

polepole

Tenga wakati wa maswali

Gawanya vikundi vikubwa katika

vikundi vidogo, tofauti

Zungusha chumba

Himiza majadiliano; sauti zenye

nguvu na zenye nguvu zitaleta

mafanikio!

1.Jitayarishe na utayarishe pia

hadhira

2. Mwingiliano na hadhira

Bahati njema!J u n i  2 0 2 1

3. Uchanganuzi wa Kikao

SEHEMU YA II: Kuongoza Kikao
 

Karibu kwenye Mwongozo wa Mwasilishaji
Sehemu ya II: Chombo cha kukusaidia
kupanga, kujiandaa na kuyaweza wasilisho
lako la dakika 60 kuhusu REF ya wakimbizi
na jumuiya zinazowakaribisha.

M w o n g o z o  w a  M t a n g a z a j i  w a  R E F
 

A. Utangulizi
 

Karibisha hadhira kwa salamu na
viti

B. Muhtasari wa Kikao
 

Wasilisha mada
zitakazoshughulikiwa

C. Ufahamu wa REF

Eleza: REF ni nini?
Inafanyaje kazi (muundo na
mzunguko)?

D.  Kushiriki
 

Jadili: Kwa nini jamii inapaswa
kuhusishwa?

Namna gani jamii inaweza
kushirikishwa zaidi?

Unawezaje kuwasiliana na REF?

E. Kufunga Kikao
 

Fanya muhtasari wa mada
zilizoshughulikiwa

Jibu maswali yoyote

Asante na kwaheri

Nini wasikilizaji tayari wanajua
kuhusu REF?
Nini wasikilizaji wangependa
kujifunza katika kipindi?

Kila mtu anajitambulisha

Alika hadhira kuchukua vidokezo
na kuuliza maswali

Ni masuala gani
yanashughulikiwa na REF?
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