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ر   موضوع مصغَّ

الحامية االجتامعية بقيادة الالجئني
نرشة  من  ر  امُلَصغَّ املوضوع  هذا  يف  الستة  املقاالت  تستكشف 
العون  تقديم  يف  رون  امُلهجَّ يتبعها  التي  السبل  القرسية  الهجرة 
واملساعدة ألنفسهم وسد الثغرات التي تواجه املساعدات الرسمية 
أو غري ذلك من سبل املساعدة والدعم املناسب. وهناك أدلَّة من 
الرسمية  الطرق  وأندونيسيا توضح مختلف  وأملانيا  أوغندا وكينيا 
الحامية  توفري  يف  الالجئون  إليها  يلجأ  التي  الرسمية  وغري  منها 
ميكن  التي  الطرق  أيضاً  املقاالت  وتحلل  ملجتمعاتهم.  واملساعدة 
مع  الفعالة  الرشكات  يؤسسوا  أن  خاللها  من  اإلنسانيني  للفاعلني 

املنظامت األهلية التي يقودها الالجئون.

متاح  وهــو  صفحة   16 يف  ــر  امُلــصــغَّ ــوع  ــوض امل هــذا  يقع 
الــرابــط  عــى  والفرنسية  والعربية  اإلنجليزية  باللغات 
فقط.   بإلنجليزية  فمتاحة  املطبوعة  نسخته  ــا  أم  الــتــايل 

.www.fmreview.org/ar/economies

التحرير  أرسة  مراسلة  يرجى  مطبوعة،  نسخة  عى   للحصول 
 fmr@qeh.ox.ac.uk    أو ميكنك طباعة العدد بنفسك من الرابط التايل 
 .www.fmreview.org/ar/economies/social-protection.pdf

واحدة  كل  أيضاً  متاحة  ر  امُلصغَّ املوضوع  املقاالت يف هذا  جميع 
بَنَسَقْي  الثالث  باللغات  اإللكرتوين  موقعنا  عى  حدة  عى  منها 
HTML و PDF إضافة إىل امللفات الصوتية للنسخة اإلنجليزية 

للمقاالت.

ر كجزء من العدد 58 من نرشة الهجرة  صدر هذا املوضوع امُلصغَّ
واإلسبانية  والعربية  اإلنجليزية  باللغات  متاح  وهو  القرسية 
املطبوعة  النسخ  عى  الحصول  يف  رغبت  إذا  مجاناً.  والفرنسية 
أرسة  مراسلة  يرجى  املتاحة،  اللغات  من  لغة  بأي  الكامل  للعدد 

 .fmr@qeh.ox.ac.uk التحرير عى الربيد اإللكرتوين

ر بالتعاون مع مركز دراسات الالجئني من  ُنرِش هذا املوضوع امُلَصغَّ
خالل مرشوعه ‘العامل امُلحوَكم؟ الالجئون بصفتهم مقدمني للحامية 
واملساعدة’ ويقود فريق املرشوع الربوفيسو أليكساندر بيتس بدعم 
يف  البحوث  مجلس  لدى  العاملية  التحديات  أبحاث  صندوق  من 

اآلداب والعلوم اإلنسانية/مجلس البحوث االقتصادية واالجتامعية.

الحامية املجتمعية بقيادة الالجئني: إعادة رسم تصور 
مساعدة الالجئني

إيڨان إيستون-كاالبريا و كايت بينكوك )جامعة أكسفورد(

املساعدون القانونيون لالجئني
موسينغا تشيامنكيندا كريستيان )مساعدة قانونية لالجئني(

كوبسيه: متكني الالجئني الصوماليني يف نريويب
أفراح حسن )كوبسيه(

املنظامت التي يقودها الالجئون السوريون يف برلني
 جينيڨر وود وإيڨان إيستون-كاالبريا ويحيى األوس 

)مستشار تربوي/جامعة أكسفورد/ صحفي(

التعليم الذي يقوده الالجئون يف إندونيسيا
توماس براون )سيم سكايز(

 دروس من املنظامت األهلية التي يقودها الجئو الـ 
)إل جي يب يت كيو(

هيسرت ك ڨ مور )مستشار يف منظمة ريفيوجپوينت/املفوضية السامية لألمم املتحدة 

لشؤون الالجئني يف إنجامينا(

http://www.fmreview.org/ar/economies
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الحامية املجتمعية بقيادة الالجئني: إعادة رسم تصور مساعدة الالجئني
إيڨان إيستون-كاالبريا وكايت بينكوك

رين، وسيساعد إدراك  متثل املساعدة التي يقدمها الالجئ إىل الالجئ دوراً محورياً يف حياة كثري من امُلهجَّ
هذه الحقيقة إعادة رسم التصورات حول الطرق التي ميكن أن تكون أكرث استدامة ومتكيناً.

عادة ما يشري مصطلح ‘الحامية االجتامعية’ إىل الربامج والسياسات 
قد  التي  واملخاطر  واالستضعاف  الفقر  خفض  إىل  تهدف  التي 
يواجهها السكان. وعادة ما تكون هذه الربامج عبارة عن مبادرات 
يف  شيوعاً  أكرث  أصبح  املصطلح  استخدام  لكن  الحكومة.  تقودها 
التنمية الدولية، إذ يسعى الفاعلون الدوليون جاهدين لرفع الفقر 

بالتعاون مع الدول أو يف غيابها. 

تبذلها  التي  الجهود  أيضاً  لالجئني  االجتامعية  الحامية  وتضم 
ويكشف  الذايت.  الدعم  تحقيق  يف  أنفسهم  الالجئني  مجتمعات 
بحثنا يف أوغندا وكينيا1 عن الطرق التي يعمل بها الالجئون يف توفري 
ملجتمعاتهم.   املستقبلية  األفاق  وتغيري  واملنارصة  والحامية  الدعم 
اصطالحاً  عليها  نطلق  التي  املساعدات  من  النوع  هذا  ويتضمن 
عبارة ‘الحامية االجتامعية بقيادة الالجئني’ النشاطات التي تتصدى 
مثل  خدمات  عدة  توفري  طريق  عن  وذلك  الضعف،  ملشكالت 
تتضمن  أيضاً  لكنها  الصحية،  والرعاية  والتعليم،  واملأوى،  الغذاء، 
املنارصة، وما ينتج عن ذلك من تغريات يف البنى املحلية والدولية 
مثل القوانني واملنظومات اإلنسانية التي قد تكون حجر عرثة أمام 

وصول الالجئني إىل تلك الخدمات بدالً من أن تساعدهم يف ذلك.

الحامية االجتامعية بقيادة الالجئني
عادة مايفرتض الفاعلون اإلنسانيون أنَّ الحامية االجتامعية يف كل 
من كينيا وأوغندا تقع بالكامل ضمن سيطرة الحكومة ومبادراتها، 
املجتمع  منظامت  من  والفاعليني  االجتامعية  املؤسسات  وضمن 
املدين. لكنَّ هذا االفرتاض فيه إشكالية كبرية جداً إذ يقوده تصور 
للمساعدة  سلبيني  متلقني  عن  عبارة  الالجئني  بأن  صحيح  غري 
السياسات  وصناعة  البحوث،  يف  الرتكيز  تزايد  ورغم  وخاملني. 
والتأكيد  الالجئني  بقدرات  االعرتاف  أجل  من  بالالجئني  الخاصة 
عليها، ما زالت الحامية االجتامعية بقيادة الالجئني دون املستوى 
املطلوب يف االستقصاء والبحث يف الدوائر األكادميية ولدى صانعي 

السياسات واملزاولني.  

من  يشء  عى  يحصلون  ال  الحرضية  املناطق  يف  الالجئني  أنَّ  ومبا 
عن  يبحثوا  أن  عليهم  واملأوى،  كالغذاء  األساسية  الحياة  رضورات 
ضمن  املنافسة  لكن  أنفسهم.  عى  االعتامد  لهم  تضمن  طرق 
عى  الحصول  عى  القدرة  عدم  و  والتمييز  املحلية  االقتصادات 
أو  األجنبية  باملؤهالت  االعرتاف  ومحدودية  العمل  ترصيحات 

قدرة  أمام  عائقاً  ميثل  ذلك  كل  أصال  االعرتاف  هذا  وجود  عدم 
الذات’. وملواجهة هذا  ‘االعتامد عى  الفردي عى تحقيق  الالجئ 
التحدي، ظهرت مجموعات رسمية وغري رسمية ومنظامت أخرى 
أخرى بني الالجئني ليك  يقودها الالجئون من أجل أن تقدم طرقاً 
يعتمدوا عى شبكات املساعدة ويساهموا بها فيام يتجاوز الطرق 
لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  تقدمها  التي  املحدودة 
أن  وأوغندا  كينيا  يف  بحثنا  خالل  من  وتبني  ورشكاؤها.  الالجئني 
منظومات املساعدة هذه ميكن تنظيمها عى أسس قبلية وعرقية 
أو قومية لتحقيق التضامن، ومثال تلك املنظامت منظمة مجتمع 
بانيامولنجي يف نريويب، وجمعية الجالية الصومالية يف كامباال، وقد 
تكون أيضاً دينية يف أصلها مبشاركة املساجد والكنائس يف املدينتني 

يف مساعدة عائالت الالجئني. 

وإضافًة إىل املنظامت غري املعتمدة عى الدين أو الثقافة هناك أيضاً 
املحلية  املجتمعات  عى  القامئة  الرسمية  وغري  الرسمية  املنظامت 
أشكاالً  املنظامت  هذه  وتتخذ  أنفسهم.  الالجئون  أسسها  التي 
الدينية،  الشبكات  بينها مع  فيام  الرتابط  مختلفة، وبعضها يحقق 
والثقافية غري الرسمية للدعم التي وصفناها أنفاً.  ويف نريويب، تقدم 
الرشكات االجتامعية التي يقودها الالجئون مثل الأفريكانا التدريب 
لكل من الالجئني واملواطنني املحلني يف مجاالت الفنون، والحياكة ثم 
تعيد استثامر ريع مبيعات منتجاتهم يف مرشوعات تهدف إىل دعم 
األطفال املستضعفني من املجتمع املحيل ومجتمع الالجئني، وتقدم 
يورايز )URISE( يف  أما منظمة  املدرسة.  التحاقهم يف  لهم رسوم 
الغرايف  التصميم  التدريب للشباب مبا يف ذلك  كمباال فتقدم أيضا 
والطباعة عى القمصان واملوسيقى، وتسجيل الفيديو، ومحو األمية 
الحاسوبية بهدف رفدهم باملهارات الرضورية لدعم أنفسهم وبناء 
مستقبل أفضل لهم. وهناك مجموعات أخرى مثل ريفيوجي كري 
واملالبس  الغذاء،  توزيع  عى  تركز  نريويب  يف   )RefugeeCare(
 )Kobciye( لالجئني املحتاجني. وهناك منظامت أخرى مثل كوبسيه
 Hope for Refugees( يف نريويب، وأمل من أجل الالجئني يف العمل
ل املدخرات وتقرض الجمعيات  in Action( يف كمباال ممن ُتشغِّ
التعاونية والربامج التدريبية عى األعامل لتمكن األعضاء من بدء 

خططهم املولدة للدخل. 

وصندوق   ،)Tawakal( توكل  مجموعة  األخرى  املجموعات  ومن 
تلك  توفر  إذ  نــريويب  يف   )Save World Trust( العامل  إنقاذ 
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النفسية  الصدمات  وخدمات  االستشارية  الخدمات  املجموعات 
يواجهون  ممن  الالجئات(  النساء  منهم  األخص  )وعى  لالجئني 
تحديات كبرية يف التغلب عى الصدمات التي عانوا منها، والتغلب 
تركز  من  املنظامت  من  وهناك  العقلية.  الصحية  املشكالت  عى 
عى النشاط السيايس مثل: نشطاء جنوب السودان الذين يعملون 
يف مختلف أنحاء كمباال، ونريويب للتنسيق من أجل نشاطات بناء 
يف  الكونغوليني  اتحاد  أيضاً  وهناك  األصلية،  بالدهم  يف  السالم 
الخارج الذي يسعى إىل تغيري صورة بالده ومنارصة إنهاء الحرب. 
ومتثل هذه النشاطات حامية اجتامعية تتجاوز املستوى الفردي؛ 
ألن تحسني أمن البالد األصيل ميكن الالجئني من العودة إليها طوعاً، 
ن من تعزيز جهود بناء السالم، وكذلك جهود املنارصة تركز  ومُيَكِّ
يف الغالب عى بناء الخدمات االجتامعية الوطنية أو إعادة بنائها. 

املساعدات  تقدم  )حيث  والتجمعات  املخيامت  ضمن  وحتى 
يف  طرقهم  عن  الالجئون  يبحث  إليها(  الوصول  ويسهل  الرسمية 
املنظامت  من  واحدة  فهناك  مجتمعاتهم.   ودعم  أنفسهم  دعم 
املهنية  املهارات  عى  تعتمد  التي  ناكيفايل  تجمع  يف  املجتمعية 
لطبيب ومحام، وكالهام الجئان، وذلك ملعالجة األفراد من املثليات 
واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر وثنائيي الجنس 
)إل جي يب يت آي(  يف بيوتهم يف الليل من أجل مساعدتهم بتغلب 
يف  العيادات  إىل  ذهبوا  ما  إذا  بهم  تلحق  قد  التي  العار  وصمة 
قانوناً  املحظورة  القضايا  من  الجنسية  املثلية  ألن  ونظراً  املخيم. 
يقع  أوغنديني،  املخيم تضم كوادر  العيادة يف  أن  أوغندا، ومبا  يف 
الخطر عى الـ )إل جي يب يت آي( من ناحية التمييز ضدهم، ورمبا 
هذه  تأيت  وهنا  كذلك،  بأنهم  عرفوا  ما  إذا  لالضطهاد  يتعرضون 
املساعدة  تقديم  يف  جداً  مهمة  فجوة  لتسد  املجتمعية  املنظمة 
مؤسسة  ــدرب  وت الالجئني.  من  املهمشة  املجموعات  إلحــدى 
مجال  الناشطني يف  غري  الشباب   )Wakati Foundation( واكايت 
ممن  املستضعفة  للعائالت  البيوت  بناء  للمساعدة يف  اإلنشاءات 

كانوا ينامون تحت البطانيات البالستيكية. وهناك أيضاً مجموعات 
نسوية صومالية غري رسمية ترحب بالواصلني الجدد وتعرض عليهم 
املفوضية  مكاتب  تكون  عندما  والود  واملحبة  واملــأوى  الطعام 

السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مغلقة.

وقد أخربنا كثري من الالجئني أنَّ مقدمي املساعدات الرسمية عادة 
ما يكونون أخر مالذ لهم عندما يحتاجون إىل يشء ما. ففي كل 
املتعلقة  الهيئات  لدى  الكبرية  القضايا  ترتاكم  وأوغندا  كينيا  من 
بالالجئني وذلك مام يجعل الالجئني يحجمون عن السعي للحصول 
لالجئني  أنَّ  كام  الرسمية،  الجهات  تقدمها  التي  الخدمات  عى 
التي  الحيادية  الصفة  أيضاً  وهناك  الفساد.  قضية  إزاء  مخاوفهم 
اتسم بها االستثامر يف مستقبل الالجئني بل مل يكن هناك استثامر 
تلك  بني  للدراسة  املستجيبون  ربط  وقد  املجال،  هذا  حقيقي يف 
الصفة وخدمات الجهات الرسمية ووصفوها بأنَّها عوامل رئيسية 
مؤثرة تدفعهم نحو تفضيل املجموعات الصغرية واملحلية. فهؤالء 
يعرفونهم،  الذين  األشخاص  من  املساعدة  يتسلمون  الالجئون 
وغالباً ما يؤدي ذلك إىل تعزيز العالقات فيام بينهم فتتجاوز حدود 

مقدم األعامل الخريية ومتسلمها. 

تحسني الدعم للحامية االجتامعية بقيادة الالجئني
هناك جهوٌد تبذل يف الحامية االجتامعية بقيادة الالجئني وتدعمها 
التمويالت من الجهات الدولية، فمنذ عام 2009، عى سبيل املثال، 
صندوقها  لالجئني  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  استخدمت 
الخاص بالحامية االجتامعية لتقدم املنح الصغرية للمرشوعات التي 
ينظر الالجئون إليها ويتصورونها وينفذونها بأنفسهم، وهي تسمى 
مرشوعات املساعدة الذاتية لالجئني. وغالباً ما واجهت املنظامت 
عى  انتقادات  الالجئني  املجتمعات  مع  العاملة  الحكومية  غري 
اللزوم، وأنَّ  زيادة عن  ط  ُمبسَّ املجتمعات  لهذه  أنَّ فهمها  أساس 
التاريخية  السياقات األوسع نطاقاً  انفصاالً كبرياً عن  ذلك ينفصل 
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هؤالء الالجئني البورونديني الشباب يف قرية كاشوجوا، أوغندا، هم أعضاء يف جمعية الالجئني املوهوبني األيتام. “نحن نتحدث اإلنجليزية ونصنع السالل والقبعات ونغني معاً ومنارس الرياضة معاً. نحن عائلة اآلن. 

ن من حياتنا جميعاً.” نبيع ما نصنع ونتشارك مبا نكسب مع الجميع. يف كريوندي، يقول املثل الشعبي ’إذا عملنا معاً نستطيع أن نحسِّ

http://www.fmreview.org/ar/economies/social-protection.pdf


4 نرشة الهجرة القرسية 58الحامية االجتامعية بقيادة الالجئني4

www.fmreview.org/ar/economies/social-protection.pdf2018 يونيو/حزيران

التي  منها واإلقليمية والوطنية. وبتحسني مستوى فهم السياقات 
تصبح  الالجئني،  بقيادة  االجتامعية  الحامية  نشاطات  بها  تحدث 
الجهات  ن  مُتَكِّ التي  والظروف  الرشوط  ناحية  من  أوضح  الصورة 
أو  كفاءة  واألكرث  األفضل  الدعم  تقدم  أن  من  الخارجية  الفاعلة 

املشاركة مع الالجئني أنفسهم. 

وأشار البعض من هذه املجموعات إىل بعض التحديات األساسية 
التي واجهتهم، ووصفوا أنَّ أهم واحد منها هو عدم القدرة عى 
التي  الفاعلة األكرث قوة ونفوذاً، تلك  الجهات  عقد الرشاكات مع 
ميكنها أن تقدم التمويل والتدريب للمجموعات إلعطائها الفرص 
للنمو وزيادة األثر واالستدامة. فتأسيس الرشاكات بدالً من دعوة 
دة ُمسبَّقاً أو الحشد لها  الالجئني للمشاركة يف تنفيذ الربامج امُلحدَّ
الالجئني  بقيادة  االجتامعية  الحامية  مجال  يف  الفاعلني  أن  يعني 
وضع  يف  لتجعلهم  املطلوبة  الخصائص  عى  يحافظوا  أن  ميكنهم 

أفضل للوصول إىل املجتمعات الفقرية. 

التمكني  الرشاكة  تقدم  أن  ميكن  وأين  متى  فهم  إىل  وباإلضافة 
الحامية  أجندة  تأسيس  أهمية  نالحظ  أن  املهم  من  املطلوب، 
االجتامعية التحويلية التي ال تتوقف عند حامية الناس أنفسهم 
األسباب  لتواجه  ذلك  تتعدى  بل  بالفقر،  املرتبطة  املخاطر  من 
الهيكلية للفقر، وكل ذلك يتطلب عماًل متامسكاً. وميكن تلمس 
املنظامت  اتحادات  بناء  خالل  من  للتضامن  الحاجة  هذه 
األعضاء  للمنظامت  االتحاد، ميكن  إطار  الالجئني فضمن  بقيادة 
ميكن  املبدأ  حيث  ومن  بينها.  فيام  مشرتكة  لقضايا  تتصدى  أن 
للشبكات أن تكون طريقة لتبادل الخربات واملعارف، وأن ‘تشكل 
تعزيز  من  بد  ال  ثم  رسوخاً.  األقل  املنظامت  لتقوية  رافعة’ 
الالجئون  يقودها  التي  املنظامت  يجعل  ذلك  ألنَّ  الشبكات 
عدة  قنوات  فتح  عى  قــادرة  أنَّها  كام  ورسمية،  ظهوراً،  أكرث 
للمنارصة. ومع أنَّ هذه الجهود الرامية إىل الرتويج للتضامن يف 
التامسك  تحقيق  يصعب  التنفيذ،  قيد  زالت  ما  ونريويب  كامباال 
االسرتاتيجية لعدة أسباب أهمها انعدام الثقة إذ تنتاب الالجئني 
لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  رشكاء  حول  شكوٌك 
يستخدموا  قد  الرشكاء  وأنَّ هؤالء  التشغيليني  والرشكاء  الالجئني 
الالجئني ألنفسهم ومصلحتهم، وال يشء  بقيادة  املنظامت  أفكار 
كثري ميكن لتلك املنظامت أن تفعله إليقاف ذلك التفكري. وهذا 
ملخاطبة  مياًل  أقل  الالجئون  يقودها  التي  املنظامت  يجعل  ما 
من  املنظامت  كانت هذه  لو  والدولية حتى  الوطنية  املنظامت 
ذلك  غري  أو  للتمويل  محتماًل  األقل مصدراً  النظرية عى  ناحية 
من املساعدات. وانعدام الثقة هذا ال يساهم فحسب يف العزلة 
التي غالباً ما تعمل فيها املنظامت بقيادة الالجئني، بل مينع أيضاً 
حصولهم عى الفرص من أجل رفع وعي الجهات األخرى حول 

وجود هذا النوع من الحامية االجتامعية، وأهميته.

تنظر  الدولية  املنظامت  أن  يف  يتمثل  أخر  خطٌر  أيضاً  وهناك 
طريقٌة  أنها  عى  الالجئني  بقيادة  االجتامعية  الحامية  لنشاطات 
للتوفري املايل، وذلك عن طريق تحويل العمل إىل املنظامت األخرى 
)حتى لو كانت تلك املنظامت دون املستوى املطلوب من املوارد( 
وبالنتيجة يقع خطر انخفاض جودة املساعدات. وعى املنظامت 
الدولية والرشكاء املحليني أن يبقوا عى علم بقضايا عدم املساواة 
املوجودة بني مختلف أشكال املساعدات التنظيمية، ويجب عليهم 
الدعم  تقديم  لضامن  الالزمة  والخطوات  اإلجراءات  يتخذوا  أن 

املناسب للعمل الحيوي لالجئني وتقديره. 

ويف بحثنا هذا نتحدى الفكرة التي تقول إّن املنظامت التي يقودها 
الالجئون إمنا هي جهات فاعلة هامشية، بل نقول إنَّها محورية يف 
رين. وال ينحرص دور الالجئني يف توفري شبكات  حياة كثري من امُلَهجَّ
األمان القامئة عى املجتمعات املحلية فحسب، بل تقدم أيضاً فرصاً 
إىل  إضافًة  الالجئني  مجتمعات  وضع  يف  التغيري  إلحداث  حقيقية 
الحامية  كفاءة  لكنَّ  املساعدات.  لتقديم  فاعلة  كجهات  وجودها 
االجتامعية بقيادة الالجئني ال ميكن ضامنها إال إذا استمر الالجئون 
يف  املوجودة  الجهات  أفضل  أنهم  اعتبار  عى  بقيادتها  أنفسهم 
الذين يفكرون  أما  الحاجات أصاًل.  لها بفهم هذه  موقف يسمح 
أن  لهم  فالبد  الالجئون  يقودها  التي  املنظامت  مع  املشاركة  يف 
الذين  الالجئون مع األشخاص  ينتهجه  الذي  القرب  يحافظوا عى 
يحتاجون للمساعدات، ويجب عى تلك املنظامت أن تقدر هذا 
الوضع التقاريب، وإال فإنها سوف تخاطر يف فقدان ما يجعلها أصاًل 
الدولية  اإلنسانية  املساعدات  فاعلة مهمة ضمن منظومة  جهات 

يف املقام األول.

إيڨان إيستون-كاالبريا 
 evan.easton-calabria@qeh.ox.ac.uk 

باحث

kate.pincock@qeh.ox.ac.uk كايت بينكوك 
مسؤولة بحوث 

 مركز دراسات الالجئني، قسم التنمية الدولية يف جامعة أكسفورد
 http://bit.ly/RSC-TheGlobalGoverned

 ’The Global Governed? Refugees as Providers of Social Protection  .1 
 and Assistance‘

)العامل املحوكم؟ الالجئون بصفتهم مقدمون للحامية االجتامعية واملساعدات( ضمن 
مرشوع ممول من ESRC-AHRC يسعى إىل توثيق النشاطات وفهمها يف أكرث من ستني 

مبادرة بقيادة الالجئني عرب املناطق الحرضية )نريويب وكامباال( والتجمعات )ناكيڨايل( 
واملخيامت )كاكوما(. املرشوع بقيادة الباحث الرئييس الربوفيسور أليكساندر بيتس.

http://www.fmreview.org/ar/economies/social-protection.pdf
mailto:kate.pincock@qeh.ox.ac.uk
http://bit.ly/RSC-TheGlobalGoverned


55 الحامية االجتامعية بقيادة الالجئني نرشة الهجرة القرسية 58

www.fmreview.org/ar/economies/social-protection.pdf يونيو/حزيران 2018

املساعدون القانونيون لالجئني
موسينغا تشيامنكيندا كريستيان  

يواجه الالجئون يف كينيا عوائق كثرية يف الوصول إىل حقوقهم. وهنا يتبني الدور املهم الذي ميثله املساعدون 
مون الدعم والتيسري إلنجاز العدالة لالجئني. فهؤالء  القانونيون الذين هم أنفسهم الجئون والذين يقدَّ
القانونيني يقدمون خدمة حيوية تعجز عن تقدميها كثري من املنظامت غري الحكومية ذات  املساعدين 

النطاق واملوازنات املحدودة وغري الكافية.
يواجه الالجئون يف كينيا تحديات كثرية. فإضافة إىل طول املدة 
التي تستغرقها عملية االعرتاف بصفة الالجئ أو رفضها، تشتمل 
الوثائق  إىل  الوصول  عى  القدرة  عدم  عى  التحديات  هذه 
واألعامل  الالجئني  تسجيل  عمليات  ذلك  يف  مبا  والخدمات 
وإصدار تراخيص العمل، ونجاح الطالب، والحسابات املرصفية، 
من  واالتصاالت  السفر،  ووثائق  االجتامعي،  الضامن  وأرقــام 
مشكالت  أيضاً  الالجئون  يواجه  كام  املحمول.  الهاتف  خالل 
الكافية  الدراية  وعدم  ومالحقتها،  الرشطة  مبضايقات  تتعلق 
السلبية  املواقف  وتفيش  وقضاياهم،  الالجئني  مبوضوعات 
عوائق  وجود  إىل  باإلضافة  املحليني  السكان  من  والتمييزية 

تحول دون االعرتاف باملؤهالت األجنبية. 

اسمها  حكومية  غري  منظمة  دربت  املشكالت،  لهذه  وللتصدي 
املفوضية  من  بدعم  نريويب  يف  الالجئني  بعض  شريا  تشا  كيتو 
الدولية  واملنظمة  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية 
للهجرة ليكونوا مساعدين قانونيني يدعمون زمالءهم الالجئني. 
واملساعد القانوين هو شخص تلقى تدريباً عى املبادئ القانونية 
املساعدة  ويقدم  بها  بأس  ال  عملية  قانونية  خربة  لديه  أو 
ما  وغالباً  العدالة.  وإنجاز  الحقوق  إحقاق  لتيسري  القانونية 
أي  أو  محاماة  مكتب  أو  املحامني  أحد  عملهم  عى  يرشف 

قانونية. مؤسسة 

مجموعات  توعية  إىل  القانونيني  املساعدين  عمل  ويرتكز 
الالجئني والسلطات العامة بحقوق الالجئني من خالل منتديات 
كام  واملؤمترات،  التدريب  وجلسات  العمل  وورشات  النقاش 
من  تتمكن  حتى  للسلطات  القدرات  بناء  برامج  يف  يساهمون 
رين وإيقافهم والقبض  التعامل املالئم مع قضايا الالجئني وامُلهجَّ
والتحقق  الالجئني  وثائق  إصدار  وكيفية  واحتجازهم  عليهم 
الوعي  رفع  نشاطات  يف  القانونيون  املساعدون  ويساهم  منها. 

ملمثيل الحكومة حول قضايا الالجئني.

الالجئني  مجتمع  متكني  عى  القانونيون  املساعدون  ويعمل 
بكيفية  وتوعيتهم  والتزاماتهم  بحقوقهم  تبصريهم  خالل  من 
وكيفية  احتجازهم  أو  عليهم  القبض  أو  إيقافهم  عند  الترصف 

التواصل مع السلطات بشأن مسائل التوثيق. ويقدم املساعدون 
القانونيون لالجئني وطالبي اللجوء املعلومات املتعلقة بطلبات 
املشورة  إىل  باإلضافة  كالجئني  ووضعهم  بهم  الخاصة  اللجوء 
بشأن قضاياهم وإحالتها ومتابعتها. كام ينارصون إطالق رساح 
املعتقلني من الالجئني وطالبي اللجوء واملهجرين املحتجزين يف 
مراكز الرشطة، والسجون، وأماكن االحتجاز، ويرافقون الالجئني 
يف زياراتهم للمنظامت واملؤسسات لطلب املساعدة يف مختلف 
من  الرشطة  مراكز  إىل  املثال  سبيل  )عى  االجتامعية  القضايا 

أجل اإلبالغ عن الجرائم(.

عيل  أنَّه  ذلك  ويعني  قانونية  خلفية  لدي  محامي،  وبصفتي 
قانونياً  مساعداً  أصبحت  لذلك  مجتمعي  مساعدة  واجب 
االضطالع  بالقدرة عى  القانونيون  املساعدون  ويتمتع  لالجئني. 
مبا ال ميكن للمنظامت غري الحكومية الكبرية االضطالع به نظراً 
ملحدودية موازنتها ومحدودية نطاق عملها. فعى سبيل املثال، 
لدي القدرة عى التدخل يف قضايا الالجئني )خاصًة فيام يخص 
اعتقال الالجئني ومضايقتهم( يف أي وقت من الليل أو النهار مبا 
يف ذلك العطالت األسبوعية واإلجازات، أما املنظامت الكبرية فال 
ميكنها التدخل سوى يف ساعات العمل. ونقدم املشورة لالجئني 
ما  التعليقات،  لهم  ونقدم  ونتابعها  ونحيلها  قضاياهم  بشأن 
الحكومية  االنتقال إىل املنظامت غري  يغنيهم عن دفع تكاليف 
يعيش  الذي  املكان  عن  ومكاتبها  مقراتها  جميع  تبعد  التي 
القانونيني  املساعدين  أنَّ  ذلك  أهمية يف  واألكرث  الالجئون.  فيه 
نتعامل  فنحن  الالجئون.  فيه  يعيش  الذي  املكان  يف  يستقرون 
مع الالجئني يومياً ألنَّ أغلبنا الجئون أيضاً ونعيش معهم بصفتنا 
جزء من مجتمع الالجئني. ولقد أنشأنا يف املجتمع الذي أعيش 
وأعمل فيه منتدى يستطيع الالجئون من خالله تبادل أفكارهم 

بشأن املوضوعات القانونية وسبل كسب الرزق.  

أثناء عميل بصفتي مساعد قانوين الجئ، قدمت املساعدة  ويف 
الذي  الكونغوليني  الالجئني  الالجئني. أذكر منهم أحد  لكثرٍي من 
بتهمة  فُقِبَض عليه  بذلك  ترخيص  استصدار  دون  أقام مرشوعاً 
اإلقامة يف نريويب بصورة غري رشعية. وكان قد سبق له أن تقدم 
املحلية رفضت  السلطات  لكنَّ  تجاري  ترخيص عمل  الستصدار 
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ولكني  كاملة.  غري  الشخصية  الثبوتية  أوراقه  أنَّ  شعرت  ألنها 
دافعت عنه من أجل إطالق رساحه من خالل إثبات أنَّ أوراق 
واملفوضية  الحكومة  له  أصدرتها  )التي  به  الخاصة  التسجيل 
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني( صدرت له يف نريويب ما 
يعطيه الحق يف العيش فيها. ثم بعد إطالق رساحه، َعِملُت عى 
مواصلة  يستطيع  حتى  الرتخيص  استصدار  أجل  من  مساعدته 

عمله بصورة رشعية يف نريويب. 

كانت  التي  الصوماليات  الالجئات  إحدى  أيضاً  ساعدت  كام 
تعيش يف مخيم داداب لالجئني من خالل منارصة قضيتها نيابة 
عنها أمام األمانة العامة لشؤون الالجئني يف نريويب عندما كانت 
الناحية  من  املعقدة  الطلبات  مع  التعامل  بصدد  الالجئة  هذه 
لاللتحاق  االستعداد  أوراق  استصدار  أجل  من  اللوجستية 
األمريكية.  املتحدة  الواليات  يف  توطينها  ُأِعيَد  التي  بوالدتها 
مكتب  إىل  اصطحابها  عنها  نيابًة  ملساعدتها  تدخيل  وتضمن 

األمانة العامة لشؤون الالجئني وجنبتها بذلك أي تأخري.   

وما زالت هناك بعض التدابري والخطوات التي ينبغي اتخاذها 
ما  نريويب.  يف  القانونية  الناحية  من  آمنة  الالجئني  حياة  لجعل 

عى  الضغط  محاولة  هو  اآلن  القانونيون  املساعدون  يفعله 
الالجئني  قانون  أحكام  جميع  تطبيق  أجل  من  كينيا  حكومة 
الحامية  عى  الالجئني  حصول  لضامن   2006 عام  يف  الصادر 
االندماج  بتيسري  الحكومة  مطالبة  كينيا.وعلينا  يف  الكاملة 
املحيل وفتح األبواب أمام الالجئني لجعلهم يشعرون بالرتحاب 
والسالمة إذ ال يستطيع كثرٌي منهم العودة إىل بلدانهم األصلية 
ويف الوقت نفسه لديهم فرص ضعيفة يف إعادة التوطني. ومن 
إحدى طرق املنارصة تلك وضع برنامج دائم لرفع الوعي لدى 
رجال الرشطة وغريهم من موظفي اإلدارة العامة من أجل بناء 
قدراتهم للتعامل مع قضايا الالجئني إذ ينبغي لكل من الالجئني 
أن  يجب  كام  الالجئني  حقوق  معرفة  الحكومية  والسلطات 
ميتلكوا القوة واملعرفة الالزمة إلحقاق هذه الحقوق. وهذا هو 
يعملون  الذين  لالجئني  القانونيني  للمساعدين  الشاغل  الشغل 

عى تحقيقه.

موسينغا تشيامنكيندا كريستيان 
laface.musenga07@gmail.com 

مساعد قانوين لالجئني، نريويب

كوبسيه: متكني الالجئني الصوماليني يف نريويب
أفراح حسن

الالجئني  لتمكني  بعده  أوالده من  اآلن  يديره  الذي  الصوماليني مركز موارد كوبسيه  الالجئني  أحد  أنشأ 
الصوماليني يف إيستيل ونريويب.

يف أوائل التسعينيات، كان أيب واحداً من ماليني الالجئني الذين فروا 
من النِّزاع األهيل الذي اجتاح الصومال. ومقارنًة بكثري من الناس، 
يعد أيب محظوظاً ألنَّه نال قسطاً من التعليم ومتكن من الحصول 
أعيد  حيث  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  دراسية  منحة  عى 
توطينه. ومن هناك، عمل أيب عى إحضار أفراد أرسته الذين كانوا 
صغاراً ليستقر يف نهاية األمر يف تورنتو يف كندا. وكان الهروب من 
النِّزاع العنيف واالستقرار يف مجتمع جديد سببي إثارة حامس أيب 
ملساعدة أبناء مجتمعه األصيل. وبدأ ذلك كله يف عام 1993 عندما 
ساعد والدي املوجة الجديدة من الالجئني الصوماليني الذين وفدوا 
إىل تورونتو فارين من الحرب، وما زال مركز كوبسيه الذي أسسه 
والدي مستمراً حتى يومنا هذا ليقدم املوارد للمجتمع املحيل يف 
مل  للتأسيس،  الالحقة  السنوات  كينيا. ويف  نريويب،  إيستيل يف  حي 
النمو  من  متكن  ذلك  مع  لكنَّه  تحديات  من  املركز  مسرية  تخل 
واالستمرار. ويكمن رس نجاح مركز كوبسيه يف تفاعله مع املجتمع 

املحيل وقدرته عى اكتساب الرشعية والثقة داخل إيستيل.

مركز  جاء  هنا  ومن  ‘التمكني’،  بالصومالية  كوبسيه  كلمة  تعني 
كوبسيه لتقديم املوارد ملساعدة املستضعفني )مبن فيهم الالجئون 
كام  إيستيل  مجتمع  داخــل  رسمية(  لوثائق  املصطحبني  غري 
الحاسوبية،  األمية  محو  مثل  املهارات  عى  التدريبات  لهم  يوفر 
مركز  ويهدف  األخرى.  الربامج  من  وغريها  والحياكة،  والتفصيل، 
كوبسيه إىل إعداد األفراد وتزويدهم باملهارات الالزمة التي سوف 
متكنهم من بناء قدراتهم ومن ثم تؤدي بهم إىل الحصول عى مزيد 
من الفرص. ويعمل املركز عى تحديد حاجات املجتمع من خالل 
املشاورات واسعة النطاق مع أصحاب املصلحة املعنيني يف املجتمع 
املحيل ويتضمن ذلك تنظيم الفعاليات الرضورية إلدامة مشاركة 

الرشكاء الراسخني يف املجتمع املحيل. 

وبعد وفاة أيب يف 2012، رجعت أنا وأختي إىل نريويب لنسري عى 
خطاه. والحقيقة أنَّنا استوطنا يف كندا كالجئني يف سن مبكرة جداً، 
األصلية  بلدنا  بيئة  عن  االختالف  كل  تختلف  بيئة  يف  وترعرعنا 
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وثقافتها ومجتمعها، وهذا ما جعلنا نشعر بالدهشة يف بادئ األمر 
أثره  وملسنا  كوبسيه  مركز  عى  كبري  طلب  وجود  الحظنا  عندما 
يف إيستيل. ورغم إدراكنا جيداً للتحديات التي يواجهها الالجئون 
الالجئني  لظروف  فهمنا  أنَّ  يبدو  كينيا،  يف  خاصة  الصوماليون 
فيها  ما  أهم  مسهبة  تعلم  عملية  بعد  إال  يتحقق  لن  الحرضيني 
املتنوعة  الفئات  حاجات  تراعي  فعالة  برامج  وضع  كيفية  تعلم 
من الالجئني الصوماليني وتستجيب لها يف الوقت نفسه. فإيستيل 
وجميعهم  وخرباتهم  أفراده  خلفيات  تتعدد  دينامييك  مجتمع 
السكانية.  الكثافة  عالية  حرضية  منطقة  داخل  وترعرعوا  نشؤوا 
الوقت  يف  والرشعية  الثقة  وبناء  املجتمع  حاجات  مع  والتكيف 
التعلم  عملية  من  جزء  أبينا  وصية  تنفيذ  عى  فيه  نعمل  الذي 

التي بدأناها.

املوضوعات  عى  واطالعنا  املجتمع  يف  اندماجنا  ساعدنا  ولقد 
واملسائل التي تهم أفراده عى االستمرار يف تطوير مركز كوبشيا. 
من  األول  الجيل  أرس  أوائل  من  باعتبارنا  خربتنا  ساعدتنا  كام 
بها  ميكننا  التي  الكيفية  حول  فريدة  رؤية  تكوين  يف  املهاجرين 
بعض  وتشبه  املحيل.  املجتمع  وإرشاك  جديدة  برامج  استحداث 
كندا  يف  الالجئون  يواجهها  التي  االنتقالية  املرحلة  تحديات 
التحديات التي واجهها الالجئون يف إيستيل سواء أكان ذلك يتعلق 
تحكم  التي  القانونية  األطر  مع  التعامل  أم  املوارد  إىل  بالوصول 
الالجئني  خربات  بني  هذه  التشابه  أوجه  ساعدتنا  كام  وجودهم. 
يف  وموضعنا  برامجنا  من  كل  تركيز  يف  إيستيل  والجئي  كندا  يف 

املجتمع ككل. 

وضع الربامج املالمئة
بأنَّها  إيستيل  اشتهار  إىل  باإلضافة 
أيضاً  فهي  إقليمي،  تجاري  مركز 
الذين  الالجئني  من  آالف  وجهة 
فيه  يقيمون  مكان  عن  يبحثون 
يرغبون  الذين  أو  طويلة  مــدة 
)البلدان  آخر  بلٍد  إىل  االنتقال  يف 
الخصوص(.  وجــه  عى  الغربية 
فأقام كثرٌي من الالجئني مرشوعات 
تجارية مزدهرة واندمجوا اندماجاً 
حني  يف  املحيل  املجتمع  يف  تاماً 
خارج  خاصة  الحياة  غريهم  يكابد 
الالجئني  ملخيم  التحتية  البنية 
هذه  فهم  وســاعــدنــا  الــرســمــي. 
إطاٍر ميكننا من  إنشاء  العوامل يف 
االستضعاف  ــه  أوج فهم  خالله 
وإدراكها واالستجابة لها من خالل 

الرتكيز عى استهداف األفراد الذين ميكنهم تحقيق أقىص استفادة 
من برامجنا.  

عن  إيستيل  يف  الرسمي  التَّعليم  معدالت  انخفاض  وبسبب 
املجتمعات املجاورة األخرى، انصب جل تركيزنا عى تزويد األفراد 
الحاسوبية  األمية  محو  مثل  للتطبيق  قابلة  ملموسة  مبهارات 
والتفصيل والخياطة وأساسيات الثقافة املالية. فعى سبيل املثال، 
تعريف  إىل  وضعناه  الذي  الحاسوبية  األمية  محو  برنامج  يهدف 
من  ذلك  بعد  ميكنهم  إذ  الحاسوب  وظائف  بأساسيات  الطالب 
برامجاً  أيضاً  ونقدم  التدريب.  من  أعى  ملستويات  التعرض 
النشاطات  بدورها  تكمل  التي  والخياطة  الحياكة  عى  للتدريب 
التجارية يف مجال املنسوجات يف إيستيل التي ميكن أن تكون نقطة 
انتقال إىل فرص عمل محتملة داخل املجتمع املحيل. وعى مدار 
السنوات الثامين املاضية من العمل ضمن برامج موثوقة ومتسقة، 

وفر مركز كوبشيا تدريباً للمهارات املهنية ملئات من الصوماليني.

ومنذ أمد بعيد، ترسخت النظرة السلبية يف األذهان حول الالجئني 
بحمالت  ذروتها  التوترات  حدة  وبلغت  إيستيل،1  يف  الصوماليني 
ُعرَِف  فيام   2014 عام  يف  ضدهم  الرشطة  مارستها  التي  القمع 
كبرياً  تحدياً  ذلك  وكان  األمنية(.  )املراقبة  ووتش’  ‘أوساالما  باسم 
التدريب  من  باالنتقال  الوضع  هذا  مع  وتعاملنا  منظمتنا.  أمام 
إيجاد  الوعي من أجل  املنارصة ورفع  التمكني واملهارات إىل  عى 
فرصة للحوار للرد عى هذه التصورات السلبية والقوالب النمطية 
للنقاش  التي رسختها الرشطة بحمالتها األمنية. ونظمنا منتديات 
املسريات  وحشدنا  السياسية،  واملكاتب  املحلية  السلطات  مع 

ن
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حلقة دراسية أسبوعية ينظمها مركز كوبسيه. 
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التي تدين وحشية الرشطة، وعملنا عى تعزيز التامسك، ونظمنا 
اللقاءات الثقافية التي تسلط الضوء عى مساهامت كل مجتمع يف 
منطقتنا القريبة. كام أصدرنا بعض املطبوعات األدبية التي تهدف 
إىل الرد عى بعض القصص السلبية والشائعات التي باتت تالصق 
فئة الالجئني الحرضيني خاصة الصوماليني منهم. وعى الرغم من 
هدوء األوضاع إىل حٍد كبري، ما زال وصم اإلرهاب ملتصقاً بالالجئني 
نزاع وتفاوض داخل  املفهومات موضع  تلك  زالت  الحرضيني وما 

مجتمع إيستيل. 

كانت  التي  أيب  رؤية  بفضل  تناميه  يف  كوبشيا  مركز  أثر  واستمر 
فخورة  وأنا  والتطور.  التقدم  نحو  طريقنا  يف  لنا  طريق  خارطة 

للغاية ومحظوظة ألنني متكنت من امليض قدماً بهذه املنظمة التي 
تقدم املساعدة والدعم الدامئني للمجتمع الذي انحدر منه. 

afrah.abdullahih@gmail.com أفراح حسن 
 www.kobciye.org مديرة مركز كوبسيه

1.  انظر 
 Carrier N )2017( ’What Can We Learn From the ”Little Mogadishu“

 Migrant Hub?‘ Refugees Deeply
)‘ما الذي ميكننا تعلمه من مركز الجئي »مقاديشو الصغرية«؟’ يف نظرة عميقة لالجئني(

 http://bit.ly/Carrier-RefDeeply-Eastleigh

املنظامت التي يقودها الالجئون السوريون يف برلني
جينيڨر وود وإيڨان إيستون-كاالبريا ويحيى األوس 

اعتامداً  يعتمدون  ألفاً   50 قرابة  عددهم  والبالغ  برلني  يف  املقيمني  السوريني  الالجئني  من  كثري  زال  ما 
كبرياً عىل مساعدات الدولة، وقد أنشأ بعض الالجئني أيضاً دعاًم جديداً يف املبادرات املجتمعية الحيوية 

والنشطة. 

طالب  فكل  به  بأس  ال  حكومياً  دعاًم  املانيا  يف  الالجئون  يتلقى 
عى  ويحصل  بلدة،  أو  مدينة  يف  إقامته  د  ُتحدَّ طلبه  ُيقَبل  لجوء 
إقامة مؤقتة، ويبدأ بعملية االندماج يف املجتمع. ومع أنَّ الواصلني 
الجدد يف عام 2015 ُأسِكنوا مبدئياً يف النوادي الصحية للمدراس 
وغريها من املأوي الطارئة، هناك اآلن مساكن لالجئني بعيدة األمد، 
عى  الحصول  يف  الالجئني  ملساعدة  ُتبَذل  مستمرة  جهود  وهناك 

شقق بأنفسهم. 

وعندما مُيَنح حق اإلقامة أو يصبح ذلك من األمور املحتملة، يحرض 
الالجئون دورة تدريبية لالندماج ليتعلموا فيها اللغة والثقافة، ثم 
آفاق  ليتعرفوا عى  الوظائف  مركز  يف  األول  اجتامعهم  يحرضون 
مبلغاً  فيتلقون  الالجئني  من  العمل  عن  العاطلون  أما  التوظيف. 
شهرياً يكفي تلبية مرصوفاتهم املعيشية. ويتلقى الالجئون الدعم 
األمور  وبعض  املحلية،  التوجيهات  لهم  ستقدم  التي  البلدية  من 
املنظامت  الطبية والوصول إىل  النقل والخدمات  اللوجستية مثل 
والنوادي. لكنَّ العثور عى وظيفٍة ال تتطلب االعرتاف مبؤهالتهم 
أو اتقانهم للغة األملانية من األمور الصعبة، وال يقل صعوبًة العثور 
عى سكن الئٍق، فالسكن يف برلني أصاًل مشكلة مزمنة يعاين منها 

صغار الدخل حتى قبل أن ننظر بحاجات الالجئني وعائالتهم.

الدولة، هناك ثغراٌت يف  الذي تقدمه  النطاق  ورغم الدعم واسع 
من خالل  إال  الحاجات  تلبى  ال  األحيان  من  كثرٍي  ويف  الخدمات، 
املبادرات الشعبية املوجودة يف مختلف أنحاء البالد. فهناك املئات 
من املرشوعات والشبكات واملنظامت ومعظمها تأسس منذ عام 

.2015

شكل  برلني  يف  السورية  الشعبية  القاعدة  دعم  اتخذ  وبدايًة، 
مساعدة الالجئني عى الوصول إىل املساعدات الطارئة واستكشاف 
اإلجراءات اإلدارية املطلوبة لطلب اللجوء، والتسجيل. ففي األيام 
األوىل لوصول األعداد الكبرية للوافدين الالجئني عى سبيل املثال، 
من  كانوا  ومعظمهم  السوريني،  الالجئني  من  مجموعات  عمدت 
الواصلني الجدد أصاًل، إىل املرابطة يف محطات القطار الرئيسية يف 
أملانيا من أجل توفري الخرائط للقادمني الجدد وتقديم اإلرشادات 

والتوجيهات والنصائح حول التسجيل وإيجاد املأوى. 

توفري  من  ونقلًة  تغرياً  شهدت  املاضية  الثالثة  السنوات  لكنَّ 
الثقايف  اإلبداعي  الدعم  توفري  إىل  اليومية  اللوجستية  املساعدات 
واملجتمعي لتلبية حاجات الالجئني النفسية والوجدانية العاطفية 
التي  الجهود  هذه  َلت  ُسجِّ الحاالت  من  كثري  ويف  والشخصية. 
يقودها الالجئون كمنظامت أملانية إذ بلغ عدد منظامت مساعدة 
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منها  عرشًة  أيضا2ً  بحثنا  وحدد  أملانيا،1  يف  منظمة   75 السوريني 
موجودٌة يف برلني وحدها. 

أربعة  أسسه  الذي  والرياضة  للثقافة  السالم  نادي  ذلك  ومثال 
سوريني منهم أستاذ جامعي وقاٍض وصحفي ومرتجم فوري ممن 
السوريني  لالجئني  الفورية  الرتجمة  لتوفري  املاسة  الحاجة  أدركوا 
تسجيل  من  لتمكينهم  اللوجستي  الدعم  خدمات  من  وغريها 
أنفسهم كالجئني، وللتقدم بطلبات الحصول عى وظائف والتعرف 
إىل املنظومات املعقدة اإلدارية والتعليمية يف أملانيا. وقدم النادي 
أيضاً خدمات اإلقامة ملدة ليلة واحدة مجاناً وذلك يف ذروة وصول 
الطابور  إىل  االنضامم  من  الناس  لتمكني   2015 عام  يف  الالجئني 

الطويل يف مكتب التسجيل القريب يف الصباح الباكر التايل.

التي  املساعدة  أصبحت  املاضية،  القليلة  السنوات  مدار  وعى 
يقدمها مركز السالم أكرث تنظياًم وأكرث اتساعاً يف نطاقها، وها هو 
تتطرق  التي  اإلسبوعية  التقدميية  العروض  ضمن  املشاورة  يقدم 
إىل مختلف املوضوعات، مثل كيفية البحث عمل والتقدم بطلبات 
العمل، أو كيفية تسجيل األطفال يف املدراس. وهناك أيضاً عرٌض 
تقدميي شهري يتعلق بقصة نجاٍح ألي الجئ من الالجئني الذين 
وظيفة  تأمني  يف  ذلك  أكان  سواًء  برلني،  يف  وأنجزوه  شيئاً  حققوا 
له أم تحقيق مستوى أفضل يف اللغة األملانية. ويقدم النادي اآلن 
مقهى للرتويج للتبادل بني الثقافات وعدد من خدمات الدعم مبا 
)مبا يف  الفراغ  والنشاطات وقت  والرياضة  اللغة  يف ذلك مامرسة 
ذلك ما يفيد الالجئني ذوي اإلعاقة( واملرشوعات العابرة للثقافات 

واإلبداعية. 

اختالف الغايات 
من أكرث املنظامت الثقافية السورية رسوخاً يف برلني منظمة مدى،3 
وهي موجودٌة يف مركز تقايف مجتمعي اسمه أوملي 35 ويقع يف 
حي هادئ يف برلني الغربية. ويقدم املركز الثقايف مكتباً ومساحًة 
األملان.  والنشطاء  الفنانني  مع  للتعاون  وفرصًة  الفعاليات  إلقامة 
وأسس منظمة مدى شخص اسمه صايف وهو الجئ سوري، ويركز 
برنامج  عرض  خالل  من  واملجتمع  والثقافة  والفنون  الحوار  عى 
وعرض  املرسحية  ااألعامل  وأداء  املحارضات  إلقاء  يتضمن  ثقايف 
األفالم والقراءات ومعارض الفنون. وال يكاد مير يوٌم إال وتقام فيه 
فعاليات مبا يف ذلك ورشات العمل التدريبية عى اللغة األملانية، 
أو فعاليات خاصة باألطفال والعائالت، وغريها من نشاطات كثرية 
يقصد بها إشارك املشاركني السوريني وغري السوريني عى حد سواء. 

التفاعل  الرغبة يف  تأسيس منظمة مدى عى  وراء  الفكرة  وتقوم 
مع املجموعات الثقافية السورية األخرى يف برلني من الذين أبدوا 
تحفظهم يف البداية ألنَّ صايف شعر أنَّ الثقافة السورية التي كان 

هذه  خالل  من  الصحيحني  الخربة  وال  بالتمثيل،  َتْحَظ  مل  يفهمها 
املنظامت  بني  وواضح  واسع  انقسام  ذلك  ويعكس  املجموعات. 
إىل  بعضها  يسعى  إذ  برلني  يف  الالجئون  يقودها  التي  السورية 
بينام  والقانون،  والدين  السورية  للثقافة  املحافظة  األمناط  تعزيز 
يسعى البعض اآلخر منهم إىل استخدام الثقافة السورية يف الرتويج 
السوريني  بني  االجتامعية  اللحمة  وتعزيز  السوري،  لالندماج 

واألملان.

املكتبة  الالجئون  يقودها  التي  الثقافية  املهمة  املبادرات  ومن 
‘بيناتنا’.4  أسم  أصحابها  عليها  أطلق  برلني التي  يف  األوىل  العربية 
كتباً  وتقدم  امللتزمني،  املتطوعني  من  فريق  املكتبة  عى  ويقوم 
والغربيني،  لألملان،  التعلم  وتروج  املحلني،  للقراء  العربية  باللغة 
وتعرفهم بالثقافة العربية وآدابها. وجاءت الفكرة ملاهر وهو نارش 
والجئ من سوريا ومؤسس مشارك يف مكتبة بينتنا يف عام 2016 
يف  مرشوعه  بدء  من  ومتكن  العربية.  للكتب  برلني  الفتقار  نظراً 
غرف ضمن مرفق أملاين إلسكان الالجئني كان يستخدم يف البداية 
الكتب  ما جمع  ثم رسعان  هناك،  الجاليات  والجتامعات  للتعلم 
فعاليات أدبية يشارك فيها  املتربع بها. ويستضيف املرشوع أيضاً 
الفعاليات  تلك  وتسعى  واألملان،  السوريون،  العروض  مقدمو 
الستغالل هذه الفرص للتبادل بني الثقافات، والتعلم فيام بينهام. 
وبهذه الطريقة ليست بيناتنا »مجرد مكتبة، بل هي أيضاً صالوٌن 
أخرى  دانا وهي مؤسسة مشاركة  قالته  ما  أديب«، وذلك بحسب 

للمكتبة. 

ويف فرباير/شباط 2018 قدمت املكتبة العامة لربلني عرضاً ملكتبة 
بيناتنا بالتشارك يف فضائها للمكتبة، واآلن أصبحت املكتبة مفتوحة 
لعامة الناس أربعة أيام يف األسبوع. لكنَّ املشكلة يف ذلك أنه عى 
املكتبة أن تعيد تنظيم كتبها ورفوفها وأثاثها مرة يف األسبوع ألنَّ 
املكتبة األساسية ما زالت تستخدم تلك املساحة يف األيام األخرى، 
ولعل ذلك يعني أنَّ هذا املكان املمنوح للمكتبة قد يكون مؤقتاً 
ال دامئاً. وماهر شأنه شأن أي الجئ آخر يسعى إىل سد الفراغ يف 
حياته، يأيت إىل املكتبة كل يوم ألنَّها تذكره بعمله يف النرش السابق 
يف سوريا. فهو يرى يف الكتاب أداة قوية لتيسري اندماج السوريني 

يف أملانيا.

الالجئون ومبادراتهم يف  التي يقودها  املنظامت  النجاح يف  يعزى 
برلني يف التصدي ملختلف حاجات الالجئني إىل مرونة هيكلية تلك 
مع  املنظامت  من  كثري  فقد عدلت  للتكيف.  وقابليتها  املنظامت 
مرور الوقت نشاطاتها بناًء عى مهارات املتطوعني وحسب تغري 
ينظر  كان  برلني  أنَّ  ومع  املشاركني.  لدى  واالهتاممات  الحاجات 
إليها يف يوم من األيام عى أنها مكان مؤقت للجوء، أصبحت اآلن 
الناس يجدون فيها هويتهم  بداية حياة جديدة لكثري من  تشهد 
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الجديدة. لكنَّ غالبية املنظامت التي يقودها الالجئون السوريون 
يف برلني ال تنظر إىل أنفسها عى أنها مستدامة، ذلك أنَّ من يقوم 
التربعات، وغري  تعتمد عى  وأنها  املتطوعني،  عليها معظمهم من 
يكشف  ذلك  أن  ومع  للتمويل.  املؤقتة  اآلنية  املصادر  من  ذلك 
حاجة ماسة إىل توفري التمويل املوثوق به ليمكنهم من االستمرار 
العوائق  كثري من هذه  أيضا  البعيد، هناك  املدى  يف عملهم عى 
الالجئون  يقودها  التي  املنظامت  فهذه  محتومة.  أنها  يبدو  التي 
زالت  ما  برلني  يف  السوريني  وقصة  العهد،  حديثة  فتية  زالت  ما 

يف بدايتها.

jenn.m.wood@gmail.com جينيفر وود 
مستشارة تربوية ومدربة لألذهان، برلني 

إيڨان إيستون-كاالبريا 
evan.easton-calabria@qeh.ox.ac.uk 

باحث، مركز دراسات الالجئني ومرشح للحصول عى درجة 
 الدكتوراه يف قسم التنمية الدولية، جامعة أكسفورد.

www.rsc.ox.ac.uk/people/evan-easton-calabria-1

yalous@gmail.com يحيى األوس 
صحفي وكاتب أعمدة مستقل، صحيفة سود دويتشه تسايتونغ 

األملانية. 
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التعليم الذي يقوده الالجئون يف إندونيسيا 
توماس براون

توضح مبادرات التعليم التي يقودها الالجئون يف جاڨا الغربية يف إندونيسيا قدرة مجتمعات الالجئني عىل 
العمل مع الداعمني للتغلب عىل ثغرات الخدمات التي يواجهونها يف البلدان املستضيفة، وتوضح مقاربة 

متكينية ومستدامة تقودها املجتمعات إزاء مساعدة الالجئني.  
أن  إىل  فيها  بالعيش  والالجئني  اللجوء  لطالبي  إندونيسيا  تسمح 
السامية لألمم  املفوضية  يجدوا سبياًل إلعادة توطينهم من خالل 
قانونية  سبل  أي  لهم  تقدم  ال  لكنها  الالجئني  لشؤون  املتحدة 
للتجنيس، وتحظر عليهم العمل خالل فرتة إقامتهم. ونتيجة لذلك 
يعيش قرابة 14 ألفاً من طالبي اللجوء والالجئني منذ سنوات يف 
وضع النسيان يف إندونيسيا منتظرين البت يف قرار إعادة توطينهم 
عى  محدودة  وبقدرة  رسمية  حقوق  أي  لديهم  يكون  أن  دون 
الوصول إىل الخدمات كالتعليم. وعندما تبني لدى الجئي هزارى 
أن  اإلندونيسية  الغربية  جافا  إقليم  يف  يعشون  الذين  األفغان 
التمدرس  من  سنوات  عدة  أوالدهم  يخرس  بأن  قامئة  االحتاملية 
يف هذه املرحلة الحرجة من حياتهم وإمنائهم، توجهوا إىل إطالق 
لخدمة  التعليمية  املراكز  من  عدد  بتأسيس  مستقلة  مبادرة 

جامعتهم. 

وليست هذه املبادرة وحيدًة من نوعها، بل هناك عدة مبادرات 
العامل أكرث مام نتصور  أنحاء  الالجئني يف كل  أخرى يف مجتمعات 
التوجيهي  ــاد  واإلرش القدرات  بناء  توفري  من  بد  وال  ونتخيل. 
للتحديات  يتصدون  بحيث  الالجئون  يقودها  التي  للمبادرات 
التي يواجهونها بأنفسهم بدالً من حل املشكلة لهم، فهذه مقاربة 
وتقدم  وخرباتهم  مهاراتهم  تستخدم  إذ  الالجئني  متكني  يف  تخدم 
لهم يف الوقت نفسه الحاجات التي هم بأمس الحاجة لها بطريقة 

تستجيب لهم بأقل تكلفة ممكنة. وعى العموم، يبقى األمر رهناً 
يف  بل  مجتمعاتهم،  حاجات  تحديد  عى  اقتداراً  األكرث  بالالجئني 
بعض األحيان قد تكون لديهم املهارات والخربات األفضل لتقديم 

الخدمات لهم.

سيساروا، مدينٌة جبليٌة صغرية تقع يف جاڨا الغربية عى مبعدة ال 
تزيد عى بضع ساعات بالسيارة عن جاكرتا العاصمة، وقد أصبحت 
خالل السنوات القليلة املاضية مأوى ألكرث من 2500 طالب لجوء 
وباكستان  أفغانستان  من  الهازار  عرقية  من  ومعظمهم  والجئ، 
وإيران. وخالفاً ملا هو الحال مع غريهم من الالجئني يف إندونيسيا 
الدولية  املجموعات  من  الدعم  عى  يحصلون  ما  غالباً  الذين 
باستقالل  املنطقة  هذه  يف  الالجئون  يعيش  للمساعدة،  واملحلية 
كامل يف مجتمعهم، ويعتمدون اعتامداً شبه كيل عى مدخراتهم 

والحواالت املالية القادمة إليهم.

يف  إندونيسيا  يف  الالجئني  بقيادة  التعليم  مبادرات  حركة  وبدأت 
سيساروا   يف  الالجئني  تعلم  مركز  بتأسيس  الصغرية  القرية  هذه 
وأسسه يف أغسطس/آب 2014 أربعة رجال هزاريني لديهم خلفية 
انتباه  املرشوع  جذب  ما  ورسعان  واألعامل.  اإلعالم  عن  مسبقة 
الداعمني الخارجيني من أسرتاليا الذين أسسوا مجموعة سيساروا 
التعلمية املحدودة، وهي مجموعة غري ربحية تدعم املركز. وعى 
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مركزان  افتتح  الالجئني،  تعلم  مركز  أحرزه  الذي  النجاح  ضوء 
بقيادة املجموعات  الالجئني يف عام 2015  بقيادة  للتعليم  آخران 
التعلم  مركز عش  تحديداً  الهزاريني، وهام  الالجئني  من  املختلفة 
لالجئني، ومركز تعلم الالجئني. وأصبح اآلن ما إجاميل عدده خمسة 
جميعاً  لكنها  مستقلة  وهي  املنطقة،  يف  تعمل  تعليمية  مراكز 
الالجئني  التعلم  مركز  أسسه  الذي  نفسه  األسايس  النموذج  تتبع 

يف سيساروا. 

وإجامالً تخدم مراكز التعلم الخمسة ما يقارب ثالمثائة طفل من 
اللغة  تعليم  تقدم  أنها  إىل  باإلضافة  عاماً   16-5 العمرية  الفئة 
اإلنجليزية لالجئني البالغني. ويقوم عى إدارة كل مركز من هذه 
املراكز متطوعون الجئون ممن يتولون األدوار اإلدارية والتدبريية 
والتعليمية. أما من ناحية الرسوم املالية، فال تفرض هذه املراكز 
هذه  تأيت  حال  أي  وعى  األمور،  أولياء  عى  معتدلة  رسوماً  إال 
القطاع  يف  األفراد  أو  الخريية  املجموعات  من  بتربعات  األموال 
املغرتبني  مجتمعات  من  أو  الخارج  من  تأيت  ما  وعادة  الخاص، 
املراكز  هذه  بعض  أسست  وقد  إندونيسيا.  يف  يعيشون  الذين 
املدين  املجتمع  ومجموعات  الدولية،  املدارس  مع  قوية  عالقات 
تقديم  إىل  املحيل  املجتمع  أفراد  يدعى  ما  وغالباً  إندونيسيا.  يف 
الدعم للمدارس عن طريق إعارتهم مهاراتهم سواًء أكان ذلك يف 
التوظيف أم الصيانة أو األعامل اإلنشائية، وغالباً ما يشارك أفراد 
املجتمع املحيل مشاركة مكثفة يف اتخاذ القرارات ضمن املدارس 

من خالل االجتامعات الدورية. 

اللغة  عى  خاص  تركيز  هناك  الــدرايس،  املنهج  ناحية  ومن 
ناطقة  دولة  يف  توطينهم  إعادة  يأملون  الالجئني  أنَّ  اإلنجليزية 
باإلنجليزية أو دولة يستخدم فيها الناس اللغة اإلنجليزية للتفاهم 
فيام بينهم. فإتقان اللغة اإلنجليزية لن يسهل من ترسيع عملية 
إليها  ينظر  بل  فحسب،  الجديد  املضيف  املجتمع  مع  االندماج 
املقام  التوطني يف  القبول إلعادة  تعزيز فرص  أنها أساس يف  عى 
األول. كام أنَّ استخدام اللغة اإلنجليزية مهم لالندماج مع الغري، 
خاصة أنَّ األطفال واملعلمني ليسوا كلهم )وإن كان أغلبهم( من 
وميامنار  العراض  من  آخرون  طالب  هناك  بل  الهازارية  العرقية 

والسودان أيضاً.

التعليم الحيوي لألطفال، تقدم هذه املراكز  وباإلضافة إىل توفري 
املجتمع  تفيد  التي  اإلضافية  النشاطات  من  لعدِد  الدعم  أيضاً 
للمتطوعني  التي ميكن  املهارات  نطاقاً. وحسب  األوسع  الالجئني 
اإلنجليزية  اللغة  دروس  املراكز  تدعم  يقدموها،  أن  الالجئني 
الصحية  العمل  ورشات  إىل  إضافة  الرياضية  والربامج  للبالغني 
القامئة عى املجتمعات املحلية، وبرامج التشارك باملهارات املهنية، 

ودروس الفنون، واألعامل اليدوية لالجئات. 

القدم  كرة  التعلم  مراكز  يف  شيوعاً  وأكرثها  النشاطات  أهم  ومن 
عى  واملعلمني  الطالب  من  كل  لدى  كبرية  شعبية  تلقى  التي 
ويجري  تدريبية  جلسات  يعقد  مدرب  مركز  ولكل  سواء.  حد 
والفتيان  الرجال  إىل  إضافة  والفتيات  للنساء  املفتوحة  املباريات 
لكل  املجتمعية  التجمعات  دور  النشاطات  هذه  ومتثل  أيضاً. 
األحوال  من  حالة  بأي  ينبغي  وال  واملشاهدين  املشاركني  من 
هذه  خالل  من  عليها  الحصول  ميكن  التي  الفائدة  من  التقليل 
بها. للمشاركني  العقيل  الرفاه  تحسني  يف  وآثارها   النشاطات، 

وإىل جانب مراكز التعليم، هناك يف سيساروا عدد من املبادرات 
النساء  دعم  مجموعة  ومنها  الالجئون  يقودها  التي  البارزة 
الالجئات يف إندونيسيا التي تديرها امرأة شابة هزارية، وتركز هذه 
املجموعة عى الحياكة وصياغة املجوهرات. كام تجري املجموعة 
ورشات العمل حول الصحة )مبا يف ذلك الصحة اإلنجابية( والنظافة 
األرسة.  وتنظيم  الجندر  عى  والقائم  الجنيس  والعنف  الشخصية 
يف  بسطات  عى  املحيكات  من  منتجاتها  املجموعة  هذه  وتبيع 
جاكرتا، ويف أسرتاليا من خالل منظمة غري ربحية مقرها العاصمة 

ملبورن. 

ومن خالل هذه املبادرات التي يقودها الالجئون، يجد املتطوعون 
يف  التأثري  ومامرسة  واستخدامها  مهاراتهم،  تطبيق  يف  قــدرة 
قد  التي  الخربات  يكسبون  نفسه  الوقت  ويف  املحيل،  مجتمعهم 
يثبت فائدتها يف تأمني التوظيف فور إعادة التوطني. وتقدم مراكز 
التعلم خدمة أخرى إذ متثل تجمعات محورية للمجتمع ألن أفراد 
التي  األماكن  هذه  مثل  إىل  الحاجة  بـأمس  املحيل  املجتمع  هذا 
إذ  املجتمعية  تقدم لهم نشاطات االختالط االجتامعي واألنشطة 

ري
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ه 
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د 
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متطوعة الجئة شابة ُتعلِّم طلبتها يف مركز تعلم الالجئني يف سيساروا، إندونيسيا.
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املجال  وتعطيهم  الالجئني،  لحياة  وأماًل  بنية  املراكز  هذه  تقدم 
لتحقيق املنافع االجتامعية والصحية العقلية خاصة ملن يعيش يف 

وضع مجهول املآل ويف ظروف صعبة. 

من  أخرى  أعداد  نشأت  سيساروا  يف  النامذج  هذه  خطى  وعى 
تعد  التي  أواخر عام 2017 يف جاكرتا  املشابهة يف  التعليم  مراكز 
يف  املحيل  املجتمع  يف  يعيشون  الذين  لالجئني  أساسية  حارضة 

إندونيسيا. 

دعم مبادرات القواعد الشعبية
تختلف درجة الدعم الخارجي املقدم لكل واحد من مراكز تعليم 
الالجئني هذه إذ ترتاوح بني من يتسلم املعونات املالية املؤقتة من 
املانحني يف القطاع الخاص إىل املراكز التي تتلقى دعاًم أكرث هيكلية 

ميتد لتوفري اإلرشاد والتوجيه وتنمية القدرات. 

وباإلضافة إىل تقديم التمويل من خالل جهود جمع التربعات تقدم 
الالجئني  تعلم  ملركز  دعاًم  املحدودة  التعلمية  سيساروا  مجموعة 
عن طريق ربط معلميه مع املدربني واملرشدين من خالل اللقاءات 
املجموعة  أن  كام  امليدانية،  الدراسات  خالل  ومن  اإلنرتنت،  عرب 
لهم  لتتيح  اإلعالمي  والتدريب  التصوير  آالت  أيضا  لهم  قدمت 
واملحافظة عى ظهورهم وحضورهم يف  نشاطاتهم  توثيق جميع 
كانوا  فقد  املركز  يف  القادة  وكذلك  االجتامعي.  التواصل  وسائط 
عى قدر كبري من الكفاءة يف املشاركة املحلية والدولية )خاصة يف 
أسرتاليا( ووسائل إعالمها وكان لديهم ظهور كبري يف أروقة املغرتبني 

يف إندونيسيا وأسرتاليا وغريهام من البلدان يف العامل.  

منظمة  وهي   ،)Same Skies( سكايز  سيم  منظمة  أيضا  وهناك 
غري حكومية سويرسية-أسرتالية تقدم الدعم لعش تعلم الالجئني 
للمركزين،  املرشوع  بداية  قدمت متويل  إذ  الالجئني  تعلم  ومركز 
لكن هذه املنظمة تركز اآلن جهودها عى بناء قدرات املتطوعني 
االكتفاء  من  أكرب  قدراً  ليحققوا  املرشوعات  تطوير  يف  الالجئني 
عمل  ورشات  سكايز  سيم  منظمة  يف  املتطوعون  وينفذ  الذايت. 
منها  مختلفة  موضوعات  حول  املــدارس  موظفي  قدرات  لبناء 
تدريب املعلمني وحامية األطفال واإلدارة املالية وفضل النزاعات 
مستوى  تحسني  عى  مدرستني  ذك  وساعد  األولية.  واإلسعافات 
التعليم العام لديهام وتحسني قدراتهام اإلدارية ما يقود يف النهاية 
إىل توفري قدر أفضل من الخدمات وبناء املهارات لدى املتطوعني 

وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. 

وتقـدم منظمـة Same Skies أيضـاً ‘التوجيـه’ عـن بعـد من خالل 
الفيديـو لتحديـد الحاجـات يف  التـي تعقدهـا عـرب  االجتامعـات 
املراكـز وتوفـري اإلرشـاد الـالزم والدعم لفريق املتطوعـني، ويف هذا 

الصـدد البـد مـن اإلشـارة إىل أن توفـري اإلرشـاد والتوجيـه عن بعد 
يتسـم بأنـه منخفـض التكلفـة من ناحيـة، وهو اختيار اسـرتاتيجي 
مـن ناحيـة أخـرى ألنـه يتجنب تطلـب الحضـور املـادي الدائم يف 
املجتمـع، ومـا يتبع ذلـك من قيـود مفروضة عليه. وكـام الحال يف 
املركـز، يعمـد املتطوعـون الالجئون يف كل من عـش تعلم الالجئني 
ومركـز تعلـم الالجئـني إىل اسـتخدام االتصـاالت الرقميـة بطريقـة 
فعالـة للمشـاركة مـع الالجئـني اآلخريـن باإلضافـة إىل الجمهـور 
املسـتهدف األجنبـي. وقـد دعمـت منظمـة سـيم سـكايز هـذه 
املبـادرة عـن طريـق توفـري بنـاء القـدرات واإلرشـاد والتوجيـه يف 
التسـويق الرقمي واسـرتاتيجيات جمع التربعات لتعزيز اسـتقاللية 
املركزيـن واسـتدامتهام. ونتيجـة ذلـك، متكـن مركز تعلـم الالجئني 
متابعـة واسـعة دوليـة  بنـاء  مـن  لالجئـني  التعلـم  ومركـز عـش 
ورفعهـا لجـذب التربعـات من خـالل حمـالت متويل الحشـود عن 

اإلنرتنت.  طريـق 

املفوضيـة  مثـل  األطـراف  متعـددة  املؤسسـات  بـدأت  وكذلـك 
منـاذج  توجيـه  يف  الالجئـني  لشـؤون  املتحـدة  لألمـم  السـامية 
املسـاعدة التـي يقودهـا الالجئـون.  فمـن خالل صنـدوق الحامية 
االجتامعيـة يف ماليزيـا بقيـادة املفوضيـة، تقـدم املفوضيـة الدعم 
لعـدد صغـري النطـاق ملرشوعـات املسـاعدة الذاتيـة التـي تطورها 
مجموعـات الالجئـني وتنفذهـا. وقـد قـدم هـذا الصنـدوق الدعم 
لثالمثائـة وعرشيـن مرشوعـًا مبا فيها مرشوعـات در الدخل وبرامج 
التدريـب عـى املهـارات ومبـادرات الخدمـات املجتمعيـة مثـل 
الرتفيهيـة  والقاعـات  الرياضيـة،  والخدمـات  املجتمعيـة،  املراكـز 

إضافـة إىل املـآوي والرعايـة النهاريـة. 

ويبـني الالجئـون املشـاركون يف مثـل هـذه املبـادرة املجتمعيـة أن 
لهـم القـدرات الكبـرية يف التجمـع معـاً مـن أجـل التغلـب عـى 
الصعوبـات وتذليـل العوائـق التـي يواجهونهـا وتحـدي التصـور 
السـائد بأنهـم عاجـزون أو أنهـم بحاجـة دامئـة إىل املسـاعدات 
الخارجيـة. ومـن خالل مبـادرات التعليـم بقيادة الالجئـني يف جافا 
الغربيـة والطريقـة التـي تدعمهـم بهـا املجموعـات غـري الربحيـة 
الخرييـة، يتبـني فاعليـة منـوذج مسـاعدة الالجئـني هذا فهـو يقدم 
التمكـني ويبنـي اللدونـة مـن خـالل اسـتخدام وتطويـر رأس املال 

البـرشي املوجـود ضمـن مجتمـع الالجئـني. 

توماس براون 
  Thomas.brown@student.adelaide.edu.au 

  Same Skies املدير القطري وباحث يف أندونيسيا، منظمة
 www.sameskies.org
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دروس من املنظامت األهلية التي يقودها الجئو الـ )إل جي يب يت كيو(
هيسرت ك ڨ مور

يقدم عمل املنظامت األهلية التي يقودها الالجئون املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجنيس ومغريو 
الجندر وثنائيو الجنس واملتحريون )إل جي يب يت آي كيو( يف نريويب، كينيا، أفكاراً مستنرية مهمة حول 

قدرة الهيئات اإلنسانية عىل تأسيس رشاكات فعالة تساعد يف ضامن الوصول إىل الخدمات للجميع.

نشـأت املنظـامت األهليـة التـي يقودها الالجئـون يف جميع 
بلـدان اللجـوء للتصـدي ملختلف القضايا التـي تؤثر يف فئات 
الالجئـني مـن السـكان. ويف نـريويب، هناك منظـامت يقودها 
الجئـون مـن الـ )إل جي يب يت* آي كيو(1 وتعمل من أجلهم. 
َوِجَهـٌة  أنهـا مصـادر جيـدة  املنظـامت  أثبتـت هـذه  وقـد 
واعـدة يف تقديـم خدمـات الحامية القامئة عـى املجتمعات 
ل مسـاهامتهم العمل األوسـع نطاقاً للهيئات  املحليـة. وُتكمِّ
اإلنسـانية. وعندمـا يخيـم الغمـوض املـايل عـى املفوضيـة 
هـذه  متثـل  الالجئـني،  لشـؤون  املتحـدة  لألمـم  السـامية 
املنظـامت قنـوات بديلـة لتقديـم املسـاعدات ملجتمعـات 
الالجئـني بتمويـل مـن القطـاع الخـاص. وهـذه املنظـامت 
األهليـة إذ تضـع تركيزهـا عى التنميـة العامـة للمجتمعات 
املحليـة، فإّنهـا تجمـع بـني النشـاطات االقتصاديـة والقضايا 
املتصلـة بهـا القانونيـة والنفسـية-االجتامعية والطبيـة، فهي 
وتضمـن  الالجئـني  ملجتمعـات  العـام  للرفـاه  تـروج  بذلـك 

توفـري اسـتجابة شـمولية ملسـألة االعتـامد عـى الـذات. 

املنظـامت  تنميـة  تشـجع  أن  اإلنسـانية  للهيئـات  وميكـن 
وبنـاء  الخارجيـة  املنـارصة  خـالل  مـن  وتدعمهـا  األهليـة 
التنظيميـة  اسـرتاتيجياتها  تطويـر  طريـق  عـن  قدراتهـا 
وإرشـاداتها وتعزيـز آليـات املسـاءلة املاليـة واالسـتفادة من 
الشـبكات واالرتباطات مع املنظـامت الرشيكة املحتملة )مبا 
فيهـا املنظـامت األهليـة األخـرى التـي يقودهـا الالجئـون(. 
ويف الوقـت نفسـه، ينبغـي للهيئات أن تبقـى واعية ومدركة 
لـرضورة تشـجيع إقامـة شـبكة واسـعة تضمـن املنظـامت 
األهليـة تضـع يف حسـبانها تنـوع مجتمعـات الالجئـني ألنَّ 
رصف االنتبـاه عـن الفواصل القامئة بـني مختلف املجتمعات 
النهايـة تدعـم هيكليـات  الهيئـات يف  املحليـة قـد يجعـل 
القـوى السـلبية وتبعـد األصـوات املهمشـة أصـاًل عـن دائرة 
االهتـامم. وال بـد مـن تقديم تعريف واضـح لطبيعة ودرجة 
مـة املجتمـع املحـيل التـي يقودها  مشـاركة الهيئـة مـع منظَّ
الالجئـون. فعـى سـبيل املثـال، هـل سـتعني تلك املشـاركة 
أم هـل تعنـي  ـذاً  منفِّ أن تصبـح املنظمـة األهليـة رشيـكاً 
االسـرتاتيجية  األهـداف  لتحقيـق  معـاً  الجهتـان  تعمـل  أن 
املشـرتكة؟ وال بـد يف هـذا الصـدد مـن مراعـاة ثالثـة عنارص 

رئيسـية هي األولوية والشـفافية واالسـتدامة نظـراً ألهميتها 
يف إقامـة العالقـات املثمـرة واملحافظـة عليهـا.

وتنفـذ املنظـامت األهليـة التـي يقودها الجئون مـن الـ )إل 
جـي يب يت آي كيـو( برامـج متنوعـة متعـددة للتعامـل مـع 
الحاجـات الخاصـة للـ )إل جي يب يت آي كيو(. وتشـتمل تلك 

الربامـج عى مـا ييل:

رت إحـدى املنظـامت األهليـة  صحـة املجتمـع املحـيل: سـخَّ
املهـارات الطبيـة املوجـودة أصـاًل وتدريـب أفـراد املجتمـع 
املحـيل يف سـبيل توفـري التدريـب الصحـة بقيـادة الالجئـني 
ملجموعـات مـن عمـالء الـ )إل جـي يب يت آي كيو( الذين قد 
يعانـون مـن محدوديـة القـدرة عـى الوصـول إىل الخدمات 
الصحـة  عـامل  قـاد   ، ثـمَّ ومـن  التمييـز.  بسـبب  الصحيـة 
املجتمعيـة حمـالت للتواصـل مـع مجتمـع الالجئني األوسـع 
نطاقـاً للتوعية بشـأن مختلف القضايا مثل الصحة الجنسـية 
)لألشـخاص املعرضـني للخطـر أو املنخرطـني يف عمل الجنس 
كوسـيلة للعيـش( ولنـرش املعلومـات الالزمة حـول األمراض 
السـارية )ملن يعيـش يف أماكن السـكن املجتمعية( والرعاية 
الصحيـة مـا قبـل الـوالدة وبعدهـا )لنسـاء الــ إل يب كيـو(. 
ويحـدد قـادة هـذه الربامـج أيضـاً رشكاء الرعايـة الصحيـة 

املناسـبني ويؤسسـون منظومـات اإلحالـة ويعززونهـا. 

الدعـم النفيس-االجتامعـي: تديـر إحدى املنظـامت األهلية 
جلسـة إرشـادية جامعيـة شـهرية لالجئـني الذيـن يعيشـون 
مـع فـريوس ِعـَوز املناعة البرشيـة. كام أقامت تلـك املنظمة 
يف  الخـربة  ذوي  مـن  الوطنيـني  املستشـارين  مـع  رشاكات 
العمـل مـع أفـراد الــ )إل جي يب يت آي كيـو(  ويعمل هؤالء 
املستشـارون عـى تيسـري الجلسـات وتدريب أفـراد املنظمة 
للرتويـج السـتدامة الربامـج. وهنـاك أيضاً االستشـارة الفردية 
م مـن خـالل منظومة إحالـة أقيمت بـني املنظمة  التـي ُتقـدَّ
إىل خفـض  تسـعى  أخـرى  واملستشـارين. وهنـاك منظمـة 
اآلثـار السـلبية للعزلـة االجتامعية بني الجئـي الـ )إل جي يب 
يت آي كيـو( وتشـجع تنميـة املجتمعـات املحليـة مـن خالل 
برنامـج التدريـب املبنـي عـى مهاراتهـم الرياضيـة والفنية. 
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الحاميـة القانونيـة: مبـا أنَّ األمن املـادي من أهم املسـائل التي 
تعنـي جميـع الجئـي الـ )إل جي يب يت آي كيـو(، أقامت منظمة 
أهليـة عالقـة رشاكـة مـع منظمـة أهلية أخـرى محليـة مختصة 
مبصاحبتهـم  لالجئـني  املسـاعدة  تقـدم  القانونيـة  باملسـاعدة 
إىل مراكـز الرشطـة وتقديـم التدريـب يف املسـاعدة القانونيـة 

وتقديـم مـأوى الطـوارئ وخدمـات إعـادة النقل.   

)إل  الــ  الجئـي  متكـني  ميثـل  الـرزق:  كسـب  سـبل  مبـادرات 
جـي يب يت آي كيـو( وتجهيزهـم مبهـارات سـبل كسـب الـرزق 
جـزءاً جوهريـاً مـن اسـرتاتيجية شـاملة للحاميـة. وهنـاك عـدة 
منظـامت أهليـة تنفـذ دورات تدريبية عى سـبل كسـب الرزق 
لالجئـي الــ )إل جـي يب يت آي كيـو( يف مجـاالت تضـم الحالقـة 
الخبـز  وصناعـة  والخياطـة  الهواتـف  وتصليـح  واإللكرتونيـات 

والصناعـة الحرفيـة وتربيـة الدواجـن.

وأهـم مـا يف األمـر أنَّ هـذه املبـادرات تعتمـد عـى املهـارات 
واملواهـب املتاحـة لـدى الجئـي الــ )إل جـي يب يت آي كيـو( 
كـام أنَّهـا ترسـل رسـالة قويـة لالجئـني مفادهـا أنَّهـم قـادرون 
عـى املشـاركة مـع الهيئات وفقـاً لرشوطهم وأنـه مبقدوره تويل 
زمـام أمـور قضاياهـم. وعـن أثـر هـذه املبـادرات، يقـول أحـد 

الالجئـني:

هـذه  يف  املشـاركة  يف  املحـي  املجتمـع  قـدرة  بنيـت  “إذا 
هـا سـتتلقى  املرشوعـات، لـن يكـون عليهـا أن تقلـق ]كثـرًا[ ألنَّ

اإلنسـانية.” الهيئـات  غـر  أخـرى  أماكـن  مـن  الخدمـات 

يقودهـا  التـي  األهليـة  املنظـامت  دعـم  اإلنسـانية:  الهيئـات 
الجئـو الــ )إل جـي يب يت آي كيـو(

م أحـد قـادة منظـامت الــ )إل جـي يب يت آي كيـو( التـي  قـدَّ
الدعـم  لتقديـم  مناسـباً  يـراه  مبـا  اقرتاحـاً  الالجئـون  يقودهـا 

قائـاًل: املنظـامت  لهـذه  األفضـل 

“الخطـوة األوىل أن نعـرف أننـا هنـا. مـا املانـع مـن أن متثـل 
املفوضيـة السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئـن دور الجرس 
الواصـل بـن جميع املنظامت األهلية، وانـا ال أتحدث عىل وجه 
الخصـوص حـول املجموعـات ذات التوجـه الجنـي والجنـدري 
فحسـب بـل أتحـدث عـن غرهـا مـن مجموعـات أيضـًا. نحـن 
ويف  ملرشوعاتنـا.  أكـر  دعـاًم  املنظـامت  لنـا  تقـدم  أن  نتوقـع 
الوقـت الحـايل، ليـس املـال مـا نريـد مـن املفوضيـة السـامية 
لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـن بـل اإلرشـاد. نحـن نحتاج إىل 

الشـبكات.” 

السـامية لألمـم  إنـه عـى املفوضيـة  القائـد قائـاًل  واقـرتح ذلـك 
املتحـدة لشـؤون الالجئني أن ترسـم اسـرتاتيجية دعـم بعيدة األمد 
واألطـراف  الالجئـني  مجتمعـات  بـني  التواصـل  قنـوات  لتسـهيل 
األخـرى مثـل املنظـامت املانحة التي تدعـم مبادرات الــ )إل جي 
يب يت آي كيـو(. ويف نهايـة املطاف، ينبغي لدور املفوضية السـامية 
القـدرات  بنـاء  يف  يتمثـل  أن  الالجئـني  لشـؤون  املتحـدة  لألمـم 

وتقديـم اإلرشـاد والتوجيـه العـام للمنظـامت األهليـة الناشـئة.

واسـتجابة السـتبيان اسـتقصاء الحاجـات الحاليـة، الحظـت ثـالث 
منظـامت أهليـة للــ )إل جـي يب يت آي كيـو( يف نـريويب رضورة 
رسـم اسـرتاتيجيات بعيـدة األمـد مبـا فيهـا الخطط الالزمـة لضامن 
اسـتمرارية القيـادة. وقالـت أيضـاً إنَّ هنـاك رضورة لتطويـر أطـر 
ماليـة عامـة لتوجيه الربامـج ومبادرات األعـامل واملرشوعات وإنَّه 
ال بـد مـن تطويـر إجـراءات اإلدارة املاليـة. ومـن بـني الحاجـات 
املحـددة األخـرى تطويـر إجـراءات للرصـد والتقييـم للمرشوعات 
املهنيـة  املنظـامت  لـدى  املرعيـة  املعايـري  تتفـق مـع  )إجـراءات 
والهيئـات  األخـرى  األهليـة  املنظـامت  مـع  والتشـارك  األخـرى( 
اإلنسـانية باملامرسـات املثـى والتوجيه حـول رفع التقاريـر وكتابة 

املنح. طلبـات 

وال بـد مـن إرشاك املنظـامت األهليـة التـي يقودهـا الالجئـون يف 
الشـبكات املهنيـة لتطويـر هـذه القـدرات الداخلية. وباالسـتفادة 
والتعلـم مـن خـربات املنظـامت األكـرث ترسـخاً، ميكـن للمنظـامت 
األهليـة التـي يقودهـا الالجئـون أن تحقق النمـو وأن تحصل عى 
الدعـم وقـد تتطـور لتصبـح رشكاء يف توفـري الخدمـات ملجتمعات 
الالجئـني. وينبغـي للمفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون 
الالجئـني أن تـوازن بـني النتائـج اإليجابيـة لهذا التطـور مع رضورة 
املحافظـة عـى اسـتقاللية لالجئـني وسـيطرتهم عـى زمـام أمـور 
مبادراتهـم. وينبغـي لهـا أيضـاً أن تـدرس بعنايـة مسـألة الدعـم 
املـايل وخاصـة مـا قد ينتـج عنه مـن خالفـات إزاء تفضيـل تقديم 
الدعـم ملنظـامت أهليـة معينـة دون غريهـا. فلذلك، ال بـد من أن 
تكـون عمليـة اختيار الدعم املـايل متاحة للجميع وشـفافة ويجب 
الالجئـني.  ملجتمعـات  الخاصـة  االسـتضعاف  مواطـن  تراعـي  أن 
وكذلـك يطلـب قـادة املنظـامت األهليـة الحصـول عـى دعـم غري 

مـايل مثـل التدريـب والتوجيـه لتطويـر قدراتهم.

الــ )إل جـي يب يت آي كيـو( ممـن يعتقـد  وهنـاك مـن الجئـي 
أنـه عـى املنظـامت األهليـة أن تعمـل كجـرس بـني مجتمعاتهـم 
شـة ومجتمـع الالجئـني األوسـع نطاقـًا. »ملـاذا ال نتفاعـل مع  املهمَّ
املجموعـات األخـرى؟ ال أرغـب يف البقـاء ]اسـتمرار العمـل مـع 
والُهِويَّـة  الجنـيس  بالتوجـه  تتعلـق  فكلهـا  األهليـة[  منظمتـي 
الـكيل.«  املجتمـع  ضمـن  الجئـني  نكـون  أنَّ  نريـد  الجندريـة. 
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وعنـد تطويـر الشـبكات املهنيـة، يرتبط قادة املنظـامت األهلية 
مبجموعـة واسـعة النطـاق مـن الالجئـني من غري الــ )إل جي يب 
يت آي كيـو( مبـن فيهم قـادة املنظامت األهلية األخـرى. وباإلضافة 
إىل إمكانيـة توفـري قنـوات لتوظيـف الجئـي الــ )إل جـي يب يت آي 
كيـو(، هنـاك مجـال ألن تصبـح فيـه هذه الشـبكات املهنيـة منبار 
ُتسـَتخَدم للحـوار االجتامعي وأدوات فعالـة لتفعيل حقوق الـ )إل 

جـي يب يت آي كيـو(.   

الشبكات والتنوع
يف نـريويب، يسـطر عـى كثـري مـن الهيكليـات القياديـة للــ )إل 
جـي يب يت آي كيـو( رجـال مثليـون. وهـذا ا مـا دفـع الالجئـات 
الــ )إل يب كيـو( إىل التعبـري عـن مخاوفهـن من عـدم متثيلهن يف 
هـذه املنظـامت أو يف املنابـر التـي ُتتََّخـذ فيهـا القـرارات املؤثرة 
يف مجتمعاتهـن. »إن مل تكـن ذكـراً ال ميكنـك التحـدث. حتـى يف 

االجتامعـات، الفتيـان يسـيطرون. نريـد متكـني املثليـات«.

ومـع تنامـي تأثـري هيكليـات املنظـامت األهليـة، قـد ينخفـض 
معـه الفضـاء املتـاح ألفـراد املجتمعـات املهمشـة مـن التأكيـد 
عـى أنفسـهم يف صناعـة القـرارات. وإضافـة إىل ذلـك، يـزداد 
بـني  للتحـاور  جهـات  بصفتهـا  األهليـة  املنظـامت  حضـور 
وبقيـة  الالجئـني  لشـؤون  املتحـدة  لألمـم  السـامية  املفوضيـة 
احتـكار  مثـل  أخطـار  ظهـور  إىل  يـؤدي  مـا  وهـذا  الالجئـني، 
هيكليـات القيـادة وإغفال تحديـد حاالت االسـتضعاف وانعدام 
الثقـة بـني أفـراد املجتمـع املحـيل والتشـكيك بحضـور الهيئـات 
ومـدى الدعـم الـذي تقدمـه. وقـد تصبـح مجتمعـات الالجئـني 
مسـتقطبة ومسيسـة بفعـل عوامل التغيري يف القـوى املتأصلة يف 
العالقـات القامئـة بني الهيئـات اإلنسـانية ورشكاء القطاع الخاص 
واملنظـامت األهليـة خاصـة عندمـا يتعلـق األمـر بالدعـم املايل. 
وملواجهـة ذلـك، ال بـد للهيئـات )مبـا فيهـا الجهـات الفاعلـة يف 
القطـاع الخـاص( أن تبقـى عـى وعي باآلثـار الخالفيـة املحتملة 
ملشـاركتها مع املنظـامت األهلية وأن تسـعى للرتويج للهيكليات 
القياديـة املتنوعـة لالجئـني كـام عليهـا أن تبقـى عـى درجة من 
التـي  االجتامعيـة  الحركيـة  للعوامـل  مراعاتهـا  يف  الحساسـية 
تحكـم مجتمعـات الالجئني. والبـد مـن إدراك أنَّ الرجال املثليني 
أكـرب عـدداً نسـبياً مـن بقيـة األشـخاص الــ )إل جـي يب يت كيـو( 
وأنَّهـم يحصلـون عـى التمكـني مـن شـبكة قوية مـن املنظامت 
العاملـة معهـم وأنَّهـم أكـرث قـدرة عـى التعبري عن أنفسـهم من 

  . لبقية ا

وتثـري هـذه القضايـا مزيداً من التسـاؤالت حـول مدى رغبة 
الهيئات اإلنسـانية يف توسـيع نطاق الـرشاكات مع املنظامت 
األهليـة التـي يقودها الالجئون. فلتمويل الهيئات اإلنسـانية 

للمبـادرات القامئـة عـى املجتمع آثـار اجتامعية مل تكشـف 
عنهـا األبحـاث بالكامـل. تلـك اآلثـار التـي قـد تحـدث يف 
العالقـات وعوامـل التغيـري يف القـوى وقـد تحـدد مخاطـر 
العنـف القائـم عـى الجنـدر والتوجـه الجنـيس نتيجة عدم 
الالجئـني.  مجتمعـات  بـني  املـال  رأس  توزيـع  يف  املسـواة 
الدعـم  توفـري  آثـار  بعنايـة  تـدرس  أن  للهيئـات  وينبغـي 
املـايل وغـريه من أشـكال الدعـم للمنظـامت األهلية، وعى 
األخـص عليهـا أن تنظـر يف اآلثـار املحتملـة الواقعـة عـى 
ذلـك  سـيؤثر  وكيـف  ومجموعـات.  أفـراد  مـن  شـني  املهمَّ
القائـم بـني الالجئـني وبـني الالجئـني  الدعـم يف العالقـات 
يزيـد هـذا  أن  احتامليـة  مـا مـدى  الخدمـات؟  ومقدمـي 
عـى  االعتـامد  عـى  املحـيل  املجتمـع  قـدرة  مـن  الدعـم 
الـذات، أم هـل سـيؤدي إىل الرتويـج إىل هيكليـات القيادة 
الضعيفـة يف متثيلهـا للقاعـدة وهـل سـيعني ذلـك إعاقـة 

شـة؟  متكـني املجموعـات املهمَّ

إنَّ منـو املنظـامت األهليـة وأدوارهـا املتزايـدة التـي متثلهـا 
يف حاميـة الالجئـني لتجعـل مـن زيـادة التفاعـل بـني كبـار 
ورضورة.  واجبـاً  األهليـة  املنظـامت  فيهـم  مبـن  الفاعلـني 
مـن  لالسـتفادة  األمثـل  الطـرق  ُتَقيِّـَم  أن  الهيئـات  وعـى 
اآلثـار  تجنـب  مـع  األهليـة  للمنظـامت  اإليجابيـة  اآلثـار 
القطـاع  الـرشكاء مـن  للرشاكـة. وعـى  املحتملـة  السـلبية 
الخـاص واملانحـني أن يعـوا تأثريهـم ويبذلـوا جهدهـم يف 
فهـم القضايـا التـي تواجههم وتسـهيل وصـول املجموعات 
كثـب  مـن  للعمـل  املتاحـة  فالفرصـة  للتمويـل.  شـة  املهمَّ
مـع الالجئـني تحمـل يف طياتهـا واجـب بـذل العنايـة للنأي 
املسـتضعفة  للمجتمعـات  اسـتقطاب  أي  عـن  بالدعـم 
واالبتعـاد عـن الرتويـج لبعـض القضايا عى حسـاب البعض 

اآلخـر إذا كانـت بالقـدر ذاتـه مـن األهميـة.    

moore@refugepoint.org هيسرت ك ڨ مور 
www.refugepoint.org 2مستشارة يف منظمة ريفيوج بوينت 

 ومسؤولة مساعدة لشؤون إعادة التوطني يف إنجمينا 
 www.unhcr.org

1. أصبح اختصار Trans* )يت*( مصطلحاً يشري إىل الهويات التي تضم مغريي الجندر وغري 
ثنائيي الجنس وغري املطابقني ألدوار الجندر.

2. بنيت هذه املقالة عى دراسة أعدتها املؤلفة لريفيوج بيونت بعنوان 
 )’Disaggregating LGBTIQ protection concerns: experiences of displaced

communities in Nairobi‘(
رين  )‘معلومات بالتفصيل حول حامية الـ )إل جي يب يت آي كيو(: خربات مجتمعات املهجَّ

نريويب’(

http://www.fmreview.org/ar/economies/social-protection.pdf
mailto:moore@refugepoint.org
http://www.refugepoint.org
http://www.unhcr.org
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‘فراشات ذات أجنحة جديدة’ هي شبكة نسوية تقدم املساعدة 
رات عانني من ويالت العنف  والحامية للنساء وكثري منهن ُمهجَّ
نتيجة النِّزاع املسلَّح يف كولومبيا. ويف عام 2014، فازت الشبكة 
بجائزة الجئني نانسن للمفوضية السامية لألمم املتحدة لالجئني. 
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