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

نيكوالس مارتن أتشارد وجمعية الغيث

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 ويُديرون حالياً مراكزهم املجتمعية
لدعم الالجئني أمثالهم .ويف هذه املقالة ،تناقش املفوضية وجمعية الغيث مقارباتهام.

املراكز املجتمعية ودورها يف توفري الحامية

نيكوالس مارتن أتشارد

يف أوضاع التهجري القرسي ،عادة ما تضعف الروابط التي تلم شمل
املجتمع املحيل أو تنكرس .ولذلك قد ميثل صون النسيج االجتامعي
ملجتمعات الالجئني وتعزيز التعايش السلمي مع املجتمعات
املضيفة تحدياً كبرياً يف مختلف السياقات التي يجد الالجئون
أنفسها فيها سوا ًء أكانت يف الحرض أم يف الريف حيث يعيشون
بني ظهراين السكان األصليني للبلد املضيف أو يف املخيامت .وقد
يكافح الالجئون ليجدوا أماكن آمنة تلم شمل مجتمعاتهم أو
تغيب عنهم املعلومات واملساعدات أو يعجزون عن إيجاد فرص
عمل تناسب مهاراتهم وقدراتهم ليلبوا احتياجاتهم ،وجميعها
معوقات تحول دون مشاركتهم يف اتخاذ القرارات املؤثرة عىل
حياتهم ودون حامية أنفسهم كأفراد وكمجتمعات .و ُتعدُّ تلك
املهمشة
التحديات مشكلة خطرية عىل وجه الخصوص عند الفئات َّ
وذوي االحتياجات الخاصة.

عىل مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ورشكائها -
بالتشاور مع املجتمع املحيل  -تويل إدارة املركز املجتمعي يف بادئ
األمر ،وتسيري الخطة يف هذا السياق ،عل أن تسلم مهمة إدارة
املركز تدريجياً إىل املنظامت املحلية أو جامعات الالجئني ،كام
حدث مع جمعية الغيث.
عندما توافد الالجئون الصوماليون عىل املخيامت يف اليمن،
استخدمت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني املباين
العسكرية السابقة إلدارة املراكز املجتمعية .ثم تولت املنظامت
غري الحكومية الرشكاء إدارة هذه املراكز الحقاً .ويف أثناء ذلك ،بدأ
بعض الالجئني الصوماليني يف تنظيم أنفسهم وقدموا يف البداية
دورات لتعليم الحاسوب ألفراد مجتمعهم باستخدام حواسيب
ُمستعملة حصلوا عليها .وأقاموا يف نهاية األمر جمعية خاصة بهم
وهي جمعية الغيث ثم توسعوا يف إدارة مزيد من األنشطة يف
املركز .وبعد انتهاء الرشاكة بني مفوضية األمم املتحدة السامية
لشؤون الالجئني واملنظامت غري الحكومية ،تو َّلت جمعية الغيث
إدارة املراكز املجتمعية بأنفسها ووضع خططها السنوية وتنفيذها
بدعم من مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني.

وتعمل مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ،يف إطار
مساعيها ملعالجة هذه التحديات ،مع املجتمعات املحلية لدعم
املراكز املجتمعية أو إقامة مراكز جديدة  -بحيث تكون أماكن
عامة آمنة يلتقي بها النِّساء والرجال والفتيان والفتيات من
مختلف الثقافات يف الفعاليات االجتامعية والرتفيهية والتعليمية
وبرامج ُسبل كسب الرزق وتبادل املعلومات وغريها من األغراض 1.االستدامة
عادة ما ميثل تعزيز االستدامة التحدي الرئييس الذي تواجهه
وعىل ال َّرغم من َّأن ضامن قدرة الالجئني عىل الوصول إىل املراكز عمليات دعم املراكز املجتمعية التي تستلزم تحمل تكاليف
املجتمعية املحلية القامئة واستخدامها واالشرتاك بها بفاعلية هو مرتفعة كاإليجار واملرافق والتوظيف .وقد وجدت بعض املراكز
الخيار األفضل ،فذلك ليس خياراً متاحاً دامئاً (خاصة إذا كانت املجتمعية التي تديرها املنظامت املحلية غري الحكومية أو الالجئني
املناطق التي يعيش فيها الالجئون نائية عىل سبيل املثال) .وقد ُسب ًال إلدرار الدخل من أجل تقليل اعتامدها عىل التمويل الخارجي.
يحصل الالجئون يف مثل هذه الحاالت عىل الدعم إلقامة مراكزهم ويف مرص ،تدير جمعيات الالجئات السوريات املرشفة عىل املراكز
املجتمعية الخاصة بهم يف تلك املناطق النائية وإدارتها .ويف بعض املجتمعية مرشوعاً ناجحاً لتوريد األطعمة واملرشوبات لكل من
الحاالت األخرى ،كام الحال يف أثناء املراحل األولية من االستجابة املرصيني والسوريني عىل حد سواء إذ ُت ِعدُّ السيدات الطعام
يف حاالت الطوارئ ،ال يكون أي من الخيارين ُمجدياً ويتعني حينها والرشاب بأنفسهن يف املركز .وباإلضافة إىل ذلك ،تتقاىض الجمعية
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همشني
رسوماً رمزية مقابل ما تقدمه من تدريبات مهارية واستخدام ببالغني واألطفال ا ُملنفصلون عن ُأرسهم أو غريهم من ا ُمل َّ
رياض األطفال الخاصة بهم .ثم ُت َّوجه تلك الرسوم لخدمة أكرث ا ُملعرضني للمخاطر عىل وجه الخصوص.
األرس عرضة للخطر .وباملثل ،تدير لجنة من األشخاص ذوي اإلعاقة
مركزاً مجتمعياً يف مخيم كيجيم يف رواندا وتدر الدخل عن طريق وبتوفري مجموعة واسعة من الخدمات والربامج التي تخدم
عرض مباريات كرة القدم وتأجري قاعات للمناسبات.
املستفيدين بغض النظر عن العمر أو الجنس والخلفيات األخرى
يف مكان واحد ،تتاح الظروف املالمئة عىل وجه الخصوص لالجئني
األمن والحامية
الذين قد تتعطل حركتهم بفعل ُبع ِد املسافة أو تكاليف املواصالت
ً
يقع يف صلب مقاربة الحامية التي تنتهجها املفوضية تأسيسا عىل أو املخاوف األمنية .وتعمل املراكز املجتمعية يف بعض السياقات
املجتمع املحيل تعبئة قدرات السكات الالجئني واالعتامد عليها عن كثب أيضاً مع شبكات املتطوعني/العاملني املجتمعيني الذين
لضامن الحفاظ عىل كرامتهم وتقديرهم لذاتهم وقدراتهم اإلنتاجية يستخدمون هذه املراكز كمكاتب لهم وينرشون من خالل
واإلبداعية والرتويج لها .وميكن أن تكون املراكز املجتمعية مصدراً أنشطتهم التوعوية املعلومات بشأن املراكز املجتمعية  -والخدمات
رئيسياً لتعزيز التعايش السلمي من خالل إجراء األنشطة املشرتكة املتاحة  -يف املناطق النائية وعند األشخاص محدودي الحركة.
بني الالجئني واملجتمعات املضيفة .ففي لبنان ،عىل سبيل املثال،
يعمل كل من الالجئني والسكان املحليني يف لجان إدارة املراكز نيكوالس مارتن أتشارد martinac@unhcr.org
املجتمعية جنباً إىل جنب .ويف نيبال ،هناك مراكز الطفولة املبكرة مستشار الحامية القامئة عىل املجتمع ،مفوضية األمم املتحدة
يف املخيامت ويستخدمها كل من الالجئني واملواطنني املحليني عىل السامية لشؤون الالجئنيwww.unhcr.org ،
حد سواء .ويف حالة املجتمعات املضيفة والسلطات غري ا ُملرح ّبة
 .انظر قسم مزاويل الحامية املجتمعية عىل برنامج تبادل مفوضية األمم املتحدة السامية
بالالجئني ،متنح القدرة عىل التجمع الالجئني الشعور باالنتامء لشؤون الالجئني www.unhcrexchange.org/communities/9159
واألمن ،وال سيام األشخاص ذوي اإلعاقات وا ُمل ِّسنون غري املصحوبني

معرفة املرء ملجتمعه

جمعية الغيث
ا

ر

كـ يقولــون« ،الحاجــة أم االخـ اع» .وقــد دعتنــا «الحاجــة» إىل
إقامــة جمعيتنــا لالجئــ  ،جمعيــة الغيــث إذ الحظنــا بوصفنــا
الجئــون وجــود ثغــرة وتعــ علينــا لســد هــذه الثغــرة أن
نــؤدي بدورنــا يف خدمــة مجتمعنــا املحــ  .ويف حــ تبــذل
مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لشــؤون الالجئــ جهــوداً
لحاميــة الالجئـ  ،فهــي غـ قــادرة عـ تغطيــة جميــع نواحــي
االحتياجــات الحياتيــة ملجتمــع الالجئـ  .ومــن هنــا جــاءت فكــرة
تشــكيل جمعيتنــا .وعقــب نقــاش طويــل وتشــاور وتخطيــط أمــا أكــ التحديــات التــي واجهتنــا مــن ناحيــة االســتدامة
دقيقــ  ،أسســنا جمعيــة الغيــث.
فكانــت القيــود املاليــة إذ يعمــل جميــع أعضــاء جمعيــة الغيــث
مبــوارد محــدودة للغايــة .وعـ ال َّر ْغـ ُـم مــن دعــم مفوضيــة األمــم
وقــد حــددت أهدافنــا غاياتنــا والفئــات التــي ستســتفيد مــن املتحــدة الســامية لشــؤون الالجئ ـ  ،مــا زلنــا غ ـ قادريــن ع ـ
خدماتنــا باإلضافــة إىل مجــاالت التنميــة املجتمعيــة التــي ينبغــي تلبيــة جميــع احتياجــات مجتمعنــا املحـ  ،ويؤثــر غيــاب املرافق
أن نركــز جهودنــا عليهــا .ومبــا أننــا أفــراد مــن هــذا املجتمــع ،أو املعــدات املناســبة ع ـ قدرتنــا ع ـ تنظيــم بعــض األنشــطة
فــ يخفــى علينــا نقــاط ضعفنــا وقوتنــا وتعاونــا معــاً لتلبيــة الرتفيهيــة يف املراكــز املجتمعيــة مثــل كــرة القــدم وكــرة الســلة أو
احتياجاتنــا يف مجتمعنــا املح ـ  .ومــن خ ـ ل تقييــم احتياجاتنــا ع ـ توف ـ مســاحات للصــاالت الرياضيــة واملالعــب.
ونقاشــات مجموعــات ال َّ كيــز مــع مختلــف الفئــات ،حددنــا
َّ
ع ـ رأس أولوياتنــا الحاجــة لدعــم ذوي االحتياجــات الخاصــة  -وعــ الرغــم مــن أن جمعيــة الغيــث قــادرة مــن الناحيــة
الفنيــة عــ االســتجابة الحتياجــات املجتمــع يف مختلــف
مبــن فيهــم املس ـنِّون والفق ـراء املعدمــون واأليتــام.
ا

ثــم أدرنــا مــا نتلقــاه مــن تربعــات لضـ ن اســتفادة هــذه الفئــات
منهــا مــن أجــل تحس ـ األمــن الغــذايئ مــع الرتكيــز أيض ـاً ع ـ
التعليــم بوصفــه إحــدى آليــات الحاميــة .وقــد حدنــا أيضــاً
أفـراداً مؤهلـ مــن املجتمــع املحـ وعينَّاهــم مدرسـ وحـراس
وع ـ ل نظافــة يف مراكزنــا ومرافقنــا وســاعدنا ذلــك ع ـ إدرار
الدخــل.
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