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دور املعايري الثقافية وبنى القوى املحلية يف اليمن

محمد الصباحي وفاوستو أريا دي سانتي (أوكسفام اليمن)
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مقاالت عامة

إعادة النظر يف مسألة الجندر يف منظومة الالجئني الدولية

دور املجتمع املحيل يف رحالت الالجئني نحو أوروبا

تجعل أدوات تحديد صفة الالجئ الحالية طلبات اللجوء معتمدة عىل الصور الذهنية حول املرأة الضحية واألم.

تشجع شبكات املجتمعات املحلية املهاجرين عىل اتخاذ القرار املبديئ بالهجرة
يف سياق اإلريترييني والسوريني القادمني إىل أوروباَّ ،
وتو ِّفر لهم يف الوقت نفسه الدعم عىل طول الطريق.

هجرين
للم َّ
كولومبيا :عملية السالم والحلول ُ

ميغان دينيس سميث (إنرتسوس)

www.fmreview.org/ar/community-protection/smith

ريتشارد ماليت وجيسيكا هاغن-زانكر (معهد اإلمناء وراء البحار)

جيسون أوزفالدو مارتينيز ليغيزامو )جامعة مورسيا(

www.fmreview.org/ar/community-protection/mallett-hagenzanker

يكتسب التعامل مع الحامية عىل أنه عنرص أسايس يف الجهود املبذولة للحد من املخاطر الناشئة عن الكوارث وجاهزية املجتمعات
املحلية إزاءها أهمية خاصة يف ضامن حقوق اإلنسان يف بيئات الكوارث والطوارئ.

انعدام الجنسية وأزمة الالجئني يف أوروبا

أندريا فريديخا (أوكسفام يف جمهورية الدونيميكان)

www.fmreview.org/ar/community-protection/verdeja

تجسري اله َّوة التمويلية للحامية املجتمعية

خالد كورس وآميي كننغهام (الصندوق العاملي إلرشاك املجتمعات املحلية وتعزيز قدرتها عىل التكيف)

إذا ُأط ِلقت مبادرة ملساعدة املجتمعات املحلية يف بناء لدونتها إزاء التطرف العنيف فقد تقدم دروساً مفيدة يف كيفية مساعدة
املجتمعات املحلية عىل الوصول إىل التمويل لدعم جهودهم يف الحامية الذاتية.

www.fmreview.org/ar/community-protection/koser-cunningham

االستعداد للحفاظ عىل الذات

www.fmreview.org/ar/community-protection/martinez

كاتالني برييني (بعثة املجر الدامئة لدى األمم املتحدة)

عىل االتحاد األورويب إصدار توجيه بشأن وضع معايري موحدة إلجراءات تحديد وضع انعدام الجنسية بهدف التخفيف من آثار انعدام
الجنسية يف سياق أزمة الالجئني املستمرة يف أوروبا.

www.fmreview.org/ar/community-protection/berenyi

الالجئات بوصفهن رائدات أعامل يف أسرتاليا

جون فان كويي (منظمة أخوية سانت لورانس)

أعربت جميع املشاركات يف برنامج ‘عتبات األعامل التجارية الصغرية’ ا ُملقام يف أسرتاليا عن إعجابهن بفكرة الربنامج ،إال أ َّنه أبرز
إشكالية مفهوم ‘vريادة األعامل ’يف سياق اختلفا خلفيات الالجئات.

www.fmreview.org/ar/community-protection/vankooy

كاييس بارز (مركز مدنيون يف طريق األذى  /مركز كوين)

يف أغلب األحيان ،يثبت أن العنف يتعدى مجال التأثري ،األمر الذي يدفع هيئات املساعدات الدولية لالنسحاب وترك املدنيني املحليني
ملواجهة األخطار وحدهم .وعىل الجهات الفاعلة الخارجية أن تصل إىل فهم أعمق بكثري لخربات واسرتاتيجيات املجتمعات املحلية يف
حامية ذاتها ،كام عليها إبداء التزام أكرب بكثري تجاه هذه املجتمعات.

www.fmreview.org/ar/community-protection/barrs

املراجع واملصادر :املجتمعات املحلية والحامية الذاتية

إضافة إىل املراجع املذكورة يف نهاية املقاالت ،فيام ييل قامئة مفيدة من املراجع اإلضافية:

www.fmreview.org/ar/community-protection/resources

النفوذ والسياسة واالمتيازات :الصحة العامة عىل الحدود التايلندية البورمية

نيخيل أ باتيل ،وإموس ب ليختمن ،وموهيت م .ناير ،وبارفني ك بارمار (كلية الطب بجامعة هارفارد  /جامعة كاليفورنيا ،لوس أنجلوس  /كلية هارفارد يت
إتش تشان للصحة العامة  /جامعة جنوب كاليفورنيا)

متثل التأشريات اإلنسانية التي متنحها الربازيل أداة مهمة جداً يف الحامية التكميلية إذ تقدم مسارات قانونية للمهجرين لتمكينهم من
الوصول إىل بلد أكرث أماناً .لكن هذه التأشريات ال تخلو من عيوب ال بد من معالجتها ليك تحقق الهدف بصفتها منوذج ألداة معززة
لحامية املهاجرين اإلنسانيني يف أماكن أخرى يف العامل.
www.fmreview.org/ar/community-protection/patel-lichtman-nair-parmar

التأشريات اإلنسانية :البناء عىل التجربة الربازيلية

ليليانا لريا جوبيلوت وكاميال سومربا موينيوس دي أندرادي وأندري دي ليام مادوريرا (الجامعة الكاثوليكية يف سانتوس  /جامعة ساو
باولو  /كلية لندن لالقتصاد)

نتقدم بالشكر لكل من راشيل هاستي (أوكسفام) وجيمس تومسون (العمل من أجل السالم) ملساعدتهام بصفتهام
االستشارية للموضوع الرئييس لهذا العدد .ونحن ممتنون أيضاً ملنظمة دانتشريتش إيد ومجموعة الحامية العاملية
واللجنة الدولية للصليب األحمر والوزارة السويرسية الفدرالية لشؤون الخارجية ومفوضية األمم املتحدة السامية
لشؤون الالجئني لدعمهم املايل لهذا العدد.

دانييل روبينسون (كلية فليترش للقانون والدبلوماسية ،جامعة توفتس)

ينبغي للفاعلني اإلنسانيني التقليديني أن يطوروا آليات ليدعموا إبداع املهجرين .وهناك حالتان من اإلبداع التكنولوجي اللتان طورهام
الالجئون السوريون يبينان هذه الفكرة.

نتقدم بالشكر لكل من راشيل هاستي (أوكسفام) وجيمس تومسون (العمل من أجل السالم) ملساعدتهام بصفتهام االستشارية
للموضوع الرئييس لهذا العدد .ونحن ممتنون أيضاً ملنظمة دانتشريتش إيد ومجموعة الحامية العاملية واللجنة الدولية للصليب
األحمر والوزارة السويرسية الفدرالية لشؤون الخارجية ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني لدعمهم املايل لهذا العدد.
www.fmreview.org/ar/community-protection/jubilut-andrade-madureira

القابالت جنوب األفريقيات يعتنني باملهاجرات والالجئات

خالل السنوات القليلة املاضية ،قبلت جنوب أفريقيا كثرياً من الالجئني وطالبي اللجوء مبن فيهم نساء يحتجن لخدمات األمومة .ومبا
َّأن القيم واملامرسات الثقافية لدى املهاجرات الحوامل تختلف يف بعض األحيان عام هو الحال لدى القابلة ،قد ينشأ عن ذلك انتهاك
لحقوقهن يف الحصول عىل العالج الجيد.
www.fmreview.org/ar/community-protection/koneshe

استطالع آراء ق َّراء نرشة الهجرة القرسية  - 20160النتائج واملالحظات

يف حوايل نهاية عام  2015وبداية عام  ،2016أجرت نرشة الهجرة القرسية
استطالعاً موجزاً آلراء الق َّراء عىل اإلنرتنت ومن خالل العدد  51باللغتني
اإلنجليزية واإلسبانية .ومل نتمكن لسوء الحظ من إجراء االستطالع باللغتني
الفرنسية والعربية لعدم توافر املصادر أو القدرات الالزمة .لكنَّنا ،مع ذلك،
ف َّكرنا أنكم قد ترغبون برؤية عينة من نتائج االستطالع عل ًام أ َّنك تستطيع
االطالع عىل التقرير األكرب حج ًام باللغتني اإلنجليزية واإلسبانية بالنقر عىل
الرابط املذكور آتياً.
وتلقينا كثرياً من االقرتاحات بشأن التغيريات أو التحسينات التي ترونها
مناسبة مثل ما يتعلق باملوقع اإللكرتوين ومقدمات الفيديو ملوضوعات نرشة
الهجرة القرسية واملوضوعات الجديدة لتغطيتها .وكان االنطباع العام مع
ذلك من الرسائل التي وصلتنا أ َّننا نقدم األشياء الصحيحة يف هذه النرشة.
وقدَّم بعض املستجيبني اقرتاحات بشأن أشياء نفعلها بالفعل منها البودكاست
وتنبيهات الربيد اإللكرتوين وفتح حساب عىل تويرت وفيسبوك وإدراج

متثل نرشة الهجرة القرسية ملتقى حافل بالتبادل املستمر للخربات
العملية واملعلومات واألفكار بني الباحثني والالجئني والنازحني داخلياً
ومن يعملون معهم.
والنرشة تصدر باللغات اإلنجليزية والعربية واإلسبانية والفرنسية.

Refugee Studies Centre
Oxford Department of International
Development
University of Oxford
3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK

fmr@qeh.ox.ac.uk • www.fmreview.org
Skype: fmreview • Tel: +44 (0)1865 281700

نرشة الهجرة القرسية نرشة مفتوحة الوصول .لك حرية قراءة املقاالت
الكاملة املنشورة يف نرشة الهجرة القرسية وتنزيل نسختها اإللكرتونية عىل
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www.fmreview.org/ar/community-protection/robinson

ماموكغادي غلوريا فيكتوريا كونييش (كلية آن التسيك للتمريض ،جوهانسبريغ)

إذا توصلت كولومبيا كام هو متوقع إىل اتفاقية للسالم إلنهاء النزاع الداخيل الذي طال أمده قد تتمخض عن التسوية ظروف سياسية
وقانونية لحل ظاهرة التهجري القرسي ملواطنيها.

دمج الحامية يف جاهزية مواجهة مخاطر الكوارث يف جمهورية الدومينيكان

َّ
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املشاركة باإلبداع بني الالجئني والنَّازحني داخلياً

متثل بنى القوى يف املجتمعات املحلية ومواقفها يف اليمن عوامل محورية يف إمكانية حصول النازحني الداخليني عىل الحامية واملساعدة.

www.fmreview.org/ar/community-protection/alsabahi-desantis
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سجِّ ل اشرتاكك يف تنبيهات نرشة الهجرة القرسية عرب الربيد اإللكرتوين التي تأتيك من حني
آلخر من خالل الرابط التايلwww.fmreview.org/ar/request/alerts :

أكتوبر/ترشين أول 2016

أنــســاق  HTMLللنسخ اإللــكــرونــيــة لــلــمــقــاالت .يــرجــى زيــارة
 www.fmreview.org/arلالطالع عىل كل ما ُذ ِكر.
كــا لقي اق ـراحــنــا بــإنــتــاج ‘الــقــوائــم املــوضــوعــيــة’ مــوافــقــة عامة
وثــــاث مــن هـــذه الــقــوائــم مــتــاحــة اآلن عــى الـــرابـــط الــتــايل:
 www.fmreview.org/thematic-listingsوبعض املقاالت املدرجة فيها
متاح باللغتني الفرنسية والعربية.
لكنَّ قدرة نرشة الهجرة القرسية محدودة بشأن تنفيذ بعض االقرتاحات
األكرث جذرية (انظر نتائج االستطالع الكاملة) .فام الذي يجب علينا أن
نتوقف عن عمله ليك نتمكن من استحداث تلك األمور الجديدة؟ وال شك
َّأن تنفيذ بعض االقرتاحات سوف يتطلب مزيداً من التمويل ،ولذلك نرحب
باقرتاحات رشاكات التمويل املمكنة .وسيكون من املفيد عىل أي حال أن
نعرف ما الوجهة التي يعتقد الق َّراء أن عىل نرشة الهجرة القرسية أن تنتهجه
للمستقبل .ملزيد من التفاصيل ،انظر
www.fmreview.org/readersurvey2016

املجتمعات املحلية:
األوىل واألخرية يف توفري الحامية
باإلضافة إىل طائفة من املقاالت حول
مختلف جوانب الهجرة القرسية

الحاسوب ونسخها وتوزيعها وطباعتها ووضع الروابط التشعبية املؤدية
إليها رشيطة أن ال يكون ألي من تلك االستخدامات غرض تجاري ورشيطة
نسبة املقالة إىل مؤلفها وإىل نرشة الهجرة القرسية .ويتمتع كل املؤلفني
النارشين ملقاالتهم يف نرشة الهجرة القرسية بحقوق املؤلف الخاصة بهم
مع عدم املساس مبنح الرخصة الحرصية لنرشة الهجرة القرسية.
جميع املقاالت املنشورة يف نرشة الهجرة القرسية بإصداريها املطبوع
واإللكرتوين وكذلك نرشة الهجرة القرسية ذاتها مرخصة مبوجب املشاع
اإلبداعي ومتنح هذه الرخصة الحق يف استخدام النرشة وفقاً للحقوق
التالية :النسب-غري التجاري-بال اشتقاق .التفاصيل موجودة عىل الرابط
التايل

www.fmreview.org/ar/copyright

يسهِّل ملخص نرشة الهجرة القرسية وصولك إىل جميع مقاالت نرشة الهجرة القرسية عىل اإلنرتنت.
ويُعدُّ امللخص جزءاً مك ِّم ًال للمجلة الكاملة .وكل من امللخص ومجلة العدد  53من نرشة الهجرة القرسية متاحان بإصداريهام اإللكرتوين
واملطبوع باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية.

www.fmreview.org/ar/community-protection
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املجتمعات املحلية :األوىل واألخرية يف توفري الحامية

غالباً ما يكون املجتمع املحيل املبارش هو الذي يقدم االستجابة األوىل واألخرية بل رمبا االستجابة التكتيكية األفضل لكثري من
األشخاص املتأثرين بالتَّهجري أو الواقعني تحت تهديد التَّهجري .ومهام سعى املرء لتعريف معنى الحامية أو املجتمع املحيل ،سيبقى
الفاعلون الخارجيون يواجهون املصاعب يف توفري الدعم املالئم ما مل يفهموا تلك الحقيقة .فإذا مل يحققوا ألنفسهم قدراً أكرب من
الوعي حول دور اسرتاتيجيات الحامية القامئة عىل املجتمعات املحلية ،فقد يخفقون يف إدخال ‘قدرة’ املجتمع املحيل يف السياسة
والربمجة .ويف أسوء األحوال ،سوف يخاطرون يف تقويض قدرات املجتمعات املحلية لتجنب العنف والتَّهجري أو النجاة منه.
ومن هنا يأيت املوضوع الرئييس لهذا العدد وهو ‘املجتمعات املحلية :األوىل واألخرية يف توفري الحامية‘ لتسليط الضوء عىل قدرة
املجتمعات املحلية يف تنظيم أنفسها قبل التَّهجري ويف أثنائه وبعده بطريق تساعد يف حامية املجتمع املحيل .ويتشارك أصحاب
املقاالت من الالجئني والنَّازحني داخلياً من رواندا والسودان واليمن أفكارهم الن َِّّـية بينام يسلط غريهم من املؤلفني عىل املوضوع
بعموميته أو ينظرون يف اسرتاتيجيات الحامية الخاصة التي تقودها املجتمعات املحلية يف بلدان أخرى مثل كولومبيا وجمهورية
الكونغو الدميقراطية وجمهورية الدونيميكان والهند ونيجرييا وأوغندا.
يتضمن هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية باإلضافة إىل مقاالت املوضوع الرئييس طائفة مختارة من املقاالت املثرية لالهتامم حول
موضوعات أخرى للهجرة القرسية.

مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني /سيباستيان ريتش

فهم الحامية التي تقودها املجتمعات املحلية ودعمها

نيلز كارستينسني (الشؤون اإلنسانية يف مبادرة الحامية من املحيل للعاملي  /منظمة دان تشيرتش إيد)

ميكن لدعم اسرتاتيجيات الحامية التي تقودها املجتمعات املحلية أن يحسن إىل درجة كبرية من أثر تدخالت الحامية .وعىل الفاعلني
الخارجيني أوالً أن يعرتفوا بقدرة املستخطرين عىل أن يكونوا فاعلني مستقلني بأنفسهم.
www.fmreview.org/ar/community-protection/carstensen

تحدي النظام الراسخ :رضورة ’توطني‘ الحامية

الحامية الذاتية بقيادة النِّساء يف السودان

نجوى موىس كوندا ،وليىل كريم تيام كود ي ،ونيلس كارستنسن منظمة النوبة لإلغاثة ،منظمة إعادة التأهيل والتنمية الرابطة النسائية يف جبال النوبة مبادرة
الحامية من املحيل للعاملي  L2GPومنظمة دان تشيرتش إيد

ةتولت املنظامت املحلية غري الحكومية واملجموعات النسائية دفة حامية أنفسهم ،وساعدت إنجازاتهم الكبرية يف هذا الصدد عىل
تغيري وضع املرأة يف مجتمعاتهم.

www.fmreview.org/ar/community-protection/konda-kodi-carstensen

شاميل أوغندا :الحامية يف النُّزوح والحامية عند العودة

الحامية القامئة عىل املجتمع املحيل :مقاربة اللجنة الدولية للصليب األحمر

يف غياب املساعدات والحامية من الجهات الدولية أو من الدولة ذاتهاَ ،ت َّ
دخل أفراد املجتمع املحيل يف شاميل أوغندا لسد هذه الثغرة
خالل مرحلة النزوح وخالل عملية العودة املجهدة بعد انتهاء النزاع.

تسعى اللجنة الدولية للصليب األحمر لضامن أن يكون لنشاطاتها التي تنفذها نيابة عن النّازحني داخلياً واملعرضني لخطر النزوح
الدعم بدالً من تقويض آليات الحامية الذاتية للمجتمعات املحلية والفردية وآليات املسايرة التي يتبعونها.

إعادة النظر يف الدعم املقدم السرتاتيجيات الحامية الذاتية للمجتمعات املحلية :دراسة حالة من أوغندا

الشبكات و’الحق يف املدينة‘ يف ميديلني ،كولومبيا

سوف تستمر املجتمعات املحلية يف البحث عن طرق للتصدي للمخاطر التي تواجهها سوا ًء أكان ذلك بوجود الدعم اإلنساين أم بغيابه
لكنّ املجتمع الدويل قد يكون قادراً عىل تعزيز هذه الحلول.

اتسم العمل الجامعي للنازحني الداخليني يف ميدلني بالتنوع واالسرتاتيجية.

دينيس دونوفانت (مستقلة)

www.fmreview.org/ar/community-protection/dunovant

يعيش ما تقارب نسبته  %٦٠من جميع الالجئني اآلن يف املدن ،وستستمر هذه النزعة مع تحول املخيامت عىل نحو متزايد إىل خيار
املالذ األخري .وقد بدأت هذه النقلة الحرضية بالفعل بالتسبب بتغيريات هائلة يف جميع أنحاء القطاع ،مبا يف ذلك كيفية تفكري عامل
اإلغاثة اإلنسانية حول الحامية القامئة عىل املجتمعات املحلية وإقبالهم عليها.

www.fmreview.org/ar/community-protection/lenz

برمجة فعالة للحامية القامئة عىل املجتمع املحيل :دروس من جمهورية الكونغو الدميقراطية

إميييس كانتور (مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني,كولومبيا)

عىل ضوء العمل الذي نفذته منظمة أوكسفام ()Oxfamمع املجتمعات املحلية يف املنطقة الرشقية لجمهورية الكونغو
الدميقراطية ،قررت املنظمة بناء إرشادات توجيهية لها ولغريها من العاملني يف األوضاع املشابهة.

جنيفر إس روزنربغ (مفوضية الالجئني النسائية)

www.fmreview.org/ar/community-protection/rosenberg

الالجئون بوصفهم املحطة األوىل للحامية يف كمباال

يوجيني موكاندايسينجا (املنظمة اليسوعية لخدمات ا ُملهجَّ رين)

عُ ّينت أنا وزماليئ ،بوصفنا الجئان روانديان يف كمباال ،بشكل استثنايئ ملساعدة الالجئني الوافدين حديثاً عىل ّشق طريقهم يف املدينة.
صحيح أ َّنه عمل شاق ولكنه بالغ األهمية.

إعادة بناء حياة الناس يف كولومبيا

جوناثان أليخاندرو مريسيا وجيمس جيلربتو غرانادا فاهوس (جامعة أنتيوكيا)

www.fmreview.org/ar/community-protection/murcia-granada

ريتشارد نان (أوكسفام)

تعمل منظمة نسوية شعبية يف كولومبيا عىل حامية النساء والفتيات من العنف الجنيس والعنف القائم عىل الجندر ودعم التئام
جروح الناجيات.
www.fmreview.org/ar/community-protection/kantor

www.fmreview.org/ar/community-protection/nunn

مساعدو االتصال املحيل :جرس بني ق َّوات حفظ السالم والسكان املحليني
يانوش كالنبريغ (كلية الدراسات العليا يف كلية برمين الدولية للعلوم االجتامعية)

www.fmreview.org/ar/community-protection/mukandayisenga

مكافحة ال ِع َول والرتويج لحامية الطفل يف رواندا

سعيد رحامن وسيمران تشاودري ولينديس ستارك ومارك كانافريا (جامعة كولومبيا ،كلية ميلامن للصحة العامة)

استمرار االعتامد عىل املساعدات التي يأيت معظمها من مصادر خارجية والتي قد تنخفض أو تزداد مع مرور الوقت قد يؤدي إىل
ظهور مشاعر الضعف والعجز التام .وقد يؤدي ذلك االعتامد أيضاً إىل تقويض املبادرات القامئة عىل األرس واملجتمعات املحلية يف
حامية األطفال.
www.fmreview.org/ar/community-protection/rahman-chaudhri-stark-canavera

العمل عىل املستوى املحيل لحامية املجتمعات املحلية يف نيجرييا

مارغي إنساين (الجامعة األمريكية يف نيجرييا)

ساعدت املبادرات التعاونية واإلبداعية يف نيجرييا عىل حامية املجتمعات املحلية من كثري من آثار عنف جامعة بوكو حرام .بيد أن
الوكاالت الدولية عندما وصلت تجاهلت تلك الجهود.

قد ُي ِّثل مساعدو االتصال املحيل أكرث أدوات حفظ السالم ف َّعالية التي تنتهجها األمم املتحدة يف إرشاك املجتمع ليمثل دوراً
حاس ًام يف حامية املدنيني بيد َّأن غياب الرؤية الشاملة وتردد الردود العسكرية وبطء الهياكل اإلدارية وتعقدها جميعها عوامل
ُتقوض ف َّعاليتهم.
www.fmreview.org/ar/community-protection/kullenberg

تنمية مجتمعات الالجئني يف نيودلهي

ليندا بارتولومي ،وماري حميدي ،ونعمة محمد محمود ،وكريستي وارد (جامعة نيو ساوث ويلز ،أسرتاليا)

إدراكاً لكون اإلجراءات ال تقل شأناً عن النتائج ،قد يكون نهج التنمية املجتمعية ف َّعاالً يف دعم املجتمعات املحلية بوصفها املالذ
األول لتقديم الخدمات .و ُيظ ِه ُر مرشوع تديره مجتمعات الالجئني الصوماليني واألفغان يف الهند كيفية نجاح ذلك.

www.fmreview.org/ar/community-protection/bartolomei-hamidi-mohamud-ward

الخفارة املجتمعية يف مخيم كاكوما يف كينيا

هانو برانكامب (جامعة أكسفورد)

www.fmreview.org/ar/community-protection/ensign

أصبحت الخفارة املجتمعية من الطرق الشعبية للرتويج للملكية املحلية لألمن يف مخيامت الالجئني يف كينيا وما وراءها لكنها قد
تقع ضحية ملوقفها املتباين الواقع يف مفرتق الطرق بني خفارة مجتمعات الالجئني وخفارة الدولة.

الالجئون يستضيفون الالجئني

إلينا فيديان-قاسمية (كلية جامعة لندن)

www.fmreview.org/ar/community-protection/brankamp

اإلقرار بالواقع واسع االنتشار للتهجري ’املتداخل‘ يتيح نقطة انطالق نحو االعرتاف بقدرات الالجئني ومضيفيهم املتنوعني واملشاركة
معهم يف توفري الدعم والرتحيب باملهجرين.

دور املراكز املجتمعية يف توفري الحامية :مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني وجمعية الغيث يف
اليمن

www.fmreview.org/ar/community-protection/fiddianqasmiyeh

وجمعية الغيث (مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني) نيكوالس مارتن أتشارد

متثل املراكز املجتمعية دوراً مه ًام يف توفري الحامية ملجتمعات النازحني والسيام لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة فيها .وقد ّشكل
الالجئون الصوماليون يف اليمن جمعية الغيث و ُيديرون حالياً مراكزهم املجتمعية لدعم الالجئني أمثالهم .ويف هذه املقالة،
تناقش املفوضية وجمعية الغيث مقارباتهام.

ساميون راسل (مجموعة الحامية العنقودية العاملية)
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www.fmreview.org/ar/community-protection/cotroneo-pawlak

«هذه املجموعة رضورية لبقائنا عىل قيد الحياة» :الالجئون الحرضيون والحامية القامئة عىل املجتمعات املحلية

يستدعي تزايد النقد املوجه للفاعلني يف مجال الحامية إلهاملهم االسرتاتيجيات والقدرات الخاصة باملسايرة إعادة التفكري املبدع
باملواقف واملقاربات.

www.fmreview.org/ar/community-protection/russell

أنجيال كوترونيو ومارتا باوالك (اللجنة الدولية للصليب األحمر)

جيسيكا إ لينتز (منظمة إنرتآكشن)

دان تشريتش إيد  L2GP/نيلز كارستينسني /من املحلية إىل العاملية

ملاذا اخرتنا هذا الغالف؟ يف كاكويتا ،كولومبيا ،تبنت إحدى قادة
املجتمعات املحلية مبادرة ملساعدة مجتمعها يف إيجاد مكان آمن
هجرتهم امليلشيات املسلحة.
وكريم
وصحي للعيش فيه بعد أن َّ
ّ
وخالفاً ملعظم الصور والعبارات البالغية التي قد تخطر بالبال عندما
نبحث عن تصوير ‘للحامية’ مثل سقف امللجأ أو يد تقدم املساعدة،
مهجراً يكابد يف إعادة الحياة إىل
وجدنا هذه الصورة تعكس مجتمعاً ّ
طبيعتها .وتتحدث الصورة أيضاً عن توافر املصادر واإلبداع وعن مكان
ميكن للمرء فيه أن يحقق التطور الذايتٌ ،
مكان يقدم االنتامء والسالمة
وترتافق فيه الحامية مع املجتمع املحيل" .أن تزرع نبتة يعني أن تؤمن
بيوم غد" .هذا ما قالته نجمة األفالن أودري هيبورن ذات مرة.
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مل تتعامل من قبل مع كودات االستجابة الرسيعة QR؟ ميكنك تنزيل أي تطبيق لقراءة كودات االستجابة الرسيعة  QRالستخدامها يف مسح
الكود املر ّبع املوجود بجانب املقالة وسوف تنتقل تلقائياً إىل املقالة عىل اإلنرتنت.
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www.fmreview.org/ar/community-protection/martinachard-alghaith

نساء يف السوق يف جنوب كردوفان ويظهر خندق وراءهم.
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