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تصدير
اشرتك يف وضع هذه الخالصة مكتب املفوضية اإلقليمي لرشق أفريقيا والقرن األفريقي ومنطقة البحريات الكربى ومجلس السكان يف كينيا. وهي تجمع طائفة 

واسعة من مبادرات الحامية املبتكرة املرتكزة إىل املجتمع املحيل. وتتضمن مصادر الخالصة مجموعة من مامرسات الحامية التي تم جمعها من الرشكاء والالجئني 

واملجتمعات املضيفة، وغريهم من أصحاب املصلحة اآلخرين. تستضيف منطقة رشق أفريقيا والقرن األفريقي والبحريات الكربى 4 ماليني الجئ. ويتسم هؤالء 

الالجئون بتنوعهم، وفيهم أكرث من ٪80 من النساء والفتيات والفتيان واملراهقني لديهم احتياجات حامية متعددة. 

وانطالقاً من روح نهج املجتمع بأكمله الذي يدعم امليثاق العاملي لالجئني، جاءت الخالصة كنتيجة رشاكٍة طويلة األمد بني املكتب اإلقليمي للمفوضية ومجلس 

السكان يف كينيا بدأت يف عام 2014. وتعاون املكتب اإلقليمي ومجلس السكان يف كينيا مسرتشدين بإطار عمل للتعاون التقني يهدف إىل تعزيز الربمجة وتبادل 

املعلومات فيام يخص أوضاع الالجئني.

وتشهد الخالصة عىل التصميم الذي أظهرته كلتا املؤسستني لتفعيل إرشادات الحامية املؤسساتية، مبا يتضمن سياسة ونُُهج السن ونوع الجنس والتنوع )2018(؛ 

واملبادئ التوجيهية للمساءلة الخاصة بالسكان املترضرين؛ واملبادئ التوجيهية للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل 

اإلنساين، يوليو 2019، وغريها من أطر الحامية التي تعزز أهداف امليثاق العاملي لالجئني التي أعادت التأكيد عليها الدول األعضاء يف الجمعية العامة لألمم 

املتحدة. تسعى الخالصة أيًضا إىل عرض نُُهج أصحاب املصلحة املتعددين بشكٍل واضح سعياً لتحقيق نتائج الحامية الجامعية، وتحديد إجراءات الوقاية الحساسة 

للعمر والجنس والتنوع واالستجابات لكوفيد19-بطريقٍة تتسم بالتعزيز املتبادل.

ويحدونا أمٌل صادق يف أن تكون هذه الخالصة الوافية مبثابة أداة عملية ألصحاب املصلحة لتعزيز توفري الحامية؛ وتعزيز املشاركة املبارشة للمجتمعات املضيفة 

واألشخاص الذين تُعنى بهم املفوضية يف صنع القرار؛ وتوثيق املامرسات املبتكرة بطريقة تؤثر بشكٍل ملموس وهادف عىل حياة واحتياجات الحامية املتنوعة 

ملاليني الالجئني يف املنطقة

]إدراج صورة[

هارييت بريونجي

مجلس السكان، كينيا مدير قُطري ومساعد أول يف 

]إدراج صورة[

فيليبو غراندي

املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

]إدراج صورة[

كليمنتني أو نكويتا سالمي

مديرة املكتب اإلقليمي للمفوضية  يف منطقة

رشق أفريقيا والقرن األفريقي والبحريات الكربى 
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مقدمة
توجز هذه الخالصة املعلومات اإلقليمية عن املامرسات الواعدة واملامرسات الناشئة ودراسات الحالة التي تشكل جزءاً من استجابة مفوضية األمم املتحدة لشؤون 

 .)EHAGL( الالجئني ورشكائها الحتياجات الالجئني واألشخاص املرشدين داخلياً واملجتمعات املضيفة يف رشق أفريقيا والقرن األفريقي ومنطقة البحريات الكربى

ويخدم توثيق هذه املامرسات عدة أغراض، فهي تعزز التبادل بني بلدان الجنوب وبينها وبني العامل، كام تعزز التعلم وبناء القدرات، بينام تلهم املفوضية ورشكائها 

من مطوري الربامج واملنفذين بأفكار جديدة لحل التحديات املشرتكة.

وتجعل جائحة كوفيد19- العاملية هذه الخالصة أكرث أهميًة يف هذا الوقت، حيث تكافح العمليات لتلبية احتياجات األشخاص الذين تعنى بهم املفوضية يف سياق 

اإلغالق غري املسبوق ولوائح التباعد الجسدي، والتي غريت بشكٍل جذري آليات تقديم الخدمات لالجئني يف محيطهم. لذا كان من املهم الرتكيز عىل االبتكارات 

الناتجة عن هذه الظروف لالستفادة منها ومشاركتها عرب قطاعات ومجاالت مواضيعية. وال تقترص الفائدة عىل استخدام التدخالت املطبقة بنجاح يف أحد 

القطاعات لحل املشكالت يف قطاٍع آخر، بل إّن توثيق التدخالت يسمح بفهٍم أفضل لنقاط القوة والثغرات يف الربمجة، كام يسلط الضوء عىل املوضوعات املشرتكة 

داخل وعرب العمليات الُقطرية.

وباإلضافة إىل املامرسات املتعلقة بكوفيد19-، توثق الخالصة أيضاً التدخالت التي سبقت الوباء، وبالتايل ستستمر بعد كوفيد19- عند استعادة الحياة الطبيعية. 

يساعد هذا النهج عىل ضامن عدم إغفال املامرسات املبتكرة التي كانت جارية قبل كوفيد19- - نظراً ألهميتها الخاصة مع تأرجح قيود كوفيد19- وتراجعها مبرور 

الوقت.

وعىل الرغم من الجهود املتضافرة )املوصوفة يف القسم التايل( لجعل الخالصة شاملة ووافية قدر اإلمكان، من املهم مالحظة أن هذه الوثيقة ال متثل بأية حال 

جميع املامرسات التي تحدث داخل العمليات امليدانية للمفوضية، )فتقديم املفوضية ورشكائها للملخصات كان طوعياً(. والصحيح أنها متثل نقطة انطالق مهمة 

الكتساب نظرٍة ثاقبة للمجموعة الواسعة من الجهود التي توفر حلوالً ناشئة للتحديات الناشئة. وبالتايل فإن الخالصة هي وثيقة حية تهتم بتطور حلول الربامج، 

ونأمل أن تشجع املزيد من التوثيق وأن تولد النتائج لتسجيل اإلنجازات، ومنو ونضج املامرسات التي غالباً ما متر دون أن يالحظها أحد.

وتعرض الخالصة األشخاص الذين تعنى بهم املفوضية1 واملجتمعات املضيفة كرشكاء حقيقيني للمفوضية يف وضع تصور للعديد من املامرسات املوثقة وفقاً 

الحتياجاتهم الناشئة، أو املشاركة يف وضع هذا التصور. كام تسلط الضوء عىل إبداع هؤالء الرشكاء، إىل جانب إبداع املفوضية والحكومات والوكاالت املنفذة 

للمفوضية.

1  This includes refugees, asylum seekers, Internally Displaced People (IDP), returnees and statelesss persons.  
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املنهجية
يرشف املكتب اإلقليمي للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني لرشق أفريقيا والقرن األفريقي ومنطقة البحريات الكربى )EHAGL( عىل ما مجموعه 

11 دولة، وهي: بوروندي وجيبويت وإريرتيا وإثيوبيا وكينيا ورواندا والصومال وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وأوغندا. وقد دعت وحدة الحامية املجتمعية 

)CBP( التابعة للمفوضية جميع العمليات الُقطرية لتحديد املامرسات الجديرة باملالحظة قبل وأثناء كوفيد19-. ولتسهيل عملية تحديد هذه املامرسات، تم توفري 

مقياس التقييم الذايت الخاص باملفوضية2 لجهات التنسيق القطاعية التابعة للمفوضية، والتي طُلب منها بدورها تعميم املقياس ووثيقة منهجية املفوضية لجمع 

املامرسات3 لعملياتهم. وقد متت التوصية بتكوين فرق متعددة الوظائف كآلية لضامن أن يكون تحديد املامرسات شامالً قدر اإلمكان، ولضامن مشاركة األشخاص 

الذين تعنى بهم املفوضية يف العملية، جنباً إىل جنب مع الرشكاء املنفذين. كام متت التوصية بنموذج تقديم مامرسات املفوضية4 كصيغة تستخدمها العمليات يف 

كتابة وتقديم مامرساتها. ومن أجل تشجيع تقديم املامرسات، مل يتم طرح هذه التوصيات عىل أنها إلزامية. 

تحدد وثيقة منهجية املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني لجمع املامرسات ثالث فئات لتصنيف املامرسات عىل أرض الواقع، وهي املامرسات الواعدة، 

واملامرسات الناشئة، ودراسات الحالة. ويتم تعريف هذه الفئات أدناه.

التعريفالفئة

مامرسة ثبت أنها تعمل بشكٍل جيد وتعطي نتائج مستدامة ولها إمكانات وقائية و/أو تحويلية لألفراد و/أو املجتمعات، كام املامرسة الواعدة

تثبت النتائج املوثوقة. وميكن أن تكون مبثابة منوذج ميكن تكراره وتوسيع نطاقه.

مامرسة تُظهر مؤرشات مبكرة عىل تحقيق نتائج إيجابية لتغيري حياة األفراد و/أو املجتمعات بشكٍل إيجايب.املامرسة الناشئة

مامرسة، أو جزء من مامرسة، التزمت، أو حاولت االلتزام )وواجهت تحديات)، مبعايري محددة دون أن يكون مطلوباً منها دراسة الحالة

تقديم أدلة أو أي حكم عىل نتائجها أو استدامتها. وميكن أن توفر تحليالت ودروساً مستفادة يف الربمجة املستقبلية حتى 

عندما ال تلبي جوانب معينة من املعايري.

عىل النحو املبني يف وثيقة منهجية املفوضية، 

“املامرسات الواعدة هي تلك التي تفي مبعايري أعىل وتثبت باألدلة، وستخضع ملزيد من التدقيق. املامرسات الناشئة هي تلك التي تظهر بعض العالمات أو إمكانية 

تحقيق النتائج. ... دراسات الحالة يتم تعريفها بشكٍل مرن عىل أنها مامرسات تفي باملتطلبات األساسية وتُظهر بعض العالمات عىل إمكانية تحقيق النتائج أو 

لديها هذه اإلمكانية. قد تكون يف مراحل مختلفة داخل دورة الربمجة بدرجات متفاوتة أو جودة متفاوتة فيام يخص إثبات النتائج. إن كالً من ]املامرسات الناشئة 

ودراسات الحالة[ يستحقان التوثيق، حيث ميكنهام إرشاد الربمجة املستقبلية.5

وُعقد اجتامعان افرتاضيان مع جهات التنسيق القطاعية يف املفوضية لتوضيح الغرض من الخالصة الوافية، وتعزيز أهميتها، وزيادة التقديم الخاص بالعمليات 

الُقطرية.

2 UNHCR (2019). Methodology and Background Document: Collecting Practices and Case Studies – Child Protection, 
Community-Based Protection, Gender Equality, Sexual and Gender-Base Violence, pp. 12-18.

3 Ibid. 
4 Ibid., pp. 16-17.
5 UNHCR (2019). Methodology and Background Document: Collecting Practices and Case Studies – Child Protection, 

Community-Based Protection, Gender Equality, Sexual and Gender-Base Violence, p. 7.
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ويف سبتمرب 2020، قام فريق مراجعة مكون من ثالثة أشخاص6 بتقييم كل طلب تقديم بشكٍل مستقل، وتم تصنيف الطلبات وفقاً لتحقيقها للتعريفات املذكورة 

أعاله لـ »املامرسة الواعدة« و »املامرسة الناشئة« و »دراسة الحالة«. وبالنسبة للحاالت التي مل تكن فيها تقييامت املراجعني متشابهة، تم استخدام التقييم الذي 

قدمه غالبية املراجعني )2 من3( كتصنيٍف نهايئ. وعند ظهور تضارب يف املصالح )بسبب انتامء املراجعني/مشاركتهم يف مامرسة قيد التقييم(، امتنع املراجعون 

املعنيون عن املشاركة يف التقييم املعني. وعالوًة عىل ذلك، تم عقد ثالث ورش عمل إقليمية افرتاضية يف سبتمرب 2020، جمعت بني العمليات الُقطرية ملناقشة 

طلباتهم، وتقديم عروض تقدميية حول املامرسات املختارة، وتعزيز فهم مقدمي الطلبات لتصنيفات املامرسات الثالثة، والتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن التصنيف 

النهايئ الذي يحدده املقيّمون. كانت ورشة العمل اإلقليمية األوىل تهدف إىل الرتكيز عىل أي مامرسات مقدمة من إريرتيا وجيبويت والصومال وجنوب السودان 

والسودان؛ بينام تركزت الثانية عىل إثيوبيا وكينيا وأوغندا. أما الورشة الثالثة فقد جمعت بني بوروندي ورواندا وتنزانيا. وبعد ورشات العمل، ُمنح مقدمو الطلبات 

عدة أيام لتقديم معلومات إضافية حول أي مامرسة مقدمة، إذا كان هناك دليل موجود مل يتم تحديده يف منوذج التقديم، وميكن أن يساعد يف اإلبالغ عن 

التصنيف النهايئ للمامرسة. وقد استقطبت ورش العمل اإلقليمية االفرتاضية الثالث ما مجموعه 120 مشاركاً.

وقد تم النظر يف جميع الطلبات، سواًء تم استخدام منوذج التقديم لتقديم املامرسات أم ال )كانت االستثناءات الوحيدة هي الطلبات التي حاولت تسجيل 

املامرسات يف جملة أو جملتني، وبالتايل مل تقدم معلومات كافية(. ويف حني أن ما سبق شكل تحدياً لعرض املامرسات بطريقة موحدة، فقد وسع نطاق املشاركة 

وكفل إدراج املامرسات املبتكرة من جميع أنحاء املنطقة: تضم الخالصة ما يقرب من 70 مامرسة من 10 عمليات قُطرية.

تم تنظيم الخالصة يف قسمني رئيسيني: املامرسات املتعلقة بكوفيد19-، واملامرسات غري املتعلقة بكوفيد19-. يتم تصنيف كل قسم رئييس تصنيفاً آخر حسب 

املجاالت املواضيعية للمفوضية، وهي: حامية الطفل والشباب، والحامية املجتمعية، واملساواة بني الجنسني، والعنف الجنيس والجنساين/تخفيف املخاطر/االستجابة. 

ومن الجدير بالذكر أن املساءلة تجاه األشخاص املترضرين تشمل املجاالت املواضيعية الواردة يف هذه الخالصة الوافية.

يتم وصف كل مامرسة، مع إدراج موجز للنتائج بالنسبة للمامرسات الواعدة، ويف كثريٍ من األحيان للمامرسات الناشئة. ومن أجل اإليجاز، ال تتعمق أوصاف 

املامرسة يف قضايا مثل التحديات التي واجهت التنفيذ، ولكنها تحاول توفري معلومات كافية للقارئ لفهم أهداف ومكونات كل تدخل. ثم يتم توفري معلومات 

االتصال للسامح للقراء باملتابعة املبارشة مع أولئك الذين وضعوا تصوراً للمامرسات و/أو يقومون بتنفيذها بشكٍل مبارش. يف الواقع، من املأمول أن تحدث مثل 

هذه التفاعالت داخل وعرب العمليات الُقطرية، وأن تعزز الخالصة باستمرار البحث عن املعلومات وتبادلها.

إن التداخل بني املجاالت املوضوعية جديٌر باملالحظة، ويؤدي إىل تصنيفات للمامرسات ليست خالية من األخطاء بالرضورة يف جميع املجاالت. ومع ذلك، فإن هذا 

الواقع يوضح الرتابط بني املجاالت املواضيعية، وهو أمٌر مناسب.

6  Two Innovation Officers, with the UNHCR EHAGL Bureau, and with the Innovation Service (Global), respectively; and a 
Population Council Senior Associate. All reviewers were based in Nairobi, Kenya. 
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املواضيعية الواردة يف هذه الخالصة الوافية.
ينتهي هذا القسم التمهيدي من الخالصة بإبراز املامرسات الواعدة التي تم تحديدها يف املنطقة بناًء عىل التقارير الطوعية من أصحاب املصلحة، ويركز عىل 

النتائج أو اآلثار الناتجة عن هذه 

املامرسات. كام يرد وصٌف أكرث تفصيالً لكل مامرسة تم تقدميها إلدراجها يف الخالصة )مبا يف ذلك جميع املامرسات الواعدة( يف الجزء املتبقي من الوثيقة.

مامرسة واعدة من إثيوبيا: تقييم التعليم والربمجة ونهج املشاركة املجتمعية

النتائج

أدى هذا النهج منذ اعتامده يف عام 2015 إىل تحسني الحضور والبقاء عىل مستوى املدارس.  o

معدل الحضور عىل مستوى املدارس االبتدائية كان %83 يف 2019، وشهد النصف األول من عام 2020 زيادة يف التسجيل عىل مستوى املدرسة الثانوية بنسبة    o

واملجتمعات املضيفة مجتمعًة. %53 يف مدارس الالجئني   

      

مامرسة واعدة من رواندا: مجموعة عمل النظافة املجتمعية والجهود املشرتكة للمجتمع يف الوقاية من كوفيد19-، مبا يف ذلك املوسيقيون 

املحليون

النتائج

كجزء من إجراءات الوقاية املشرتكة من كوفيد19-، قام مجتمع الالجئني ببناء 122 منصة إضافية لغسل األيدي لتعزيز النظافة يف املخيم.  o

أشارت النتائج املستخلصة من الدراسة االستقصائية الخاصة باملعرفة والتوجهات واملامرسات )KAP( إىل أن املعرفة املتعلقة بكوفيد19- يف املخيم كانت     o

مرتفعة بشكٍل عام، وأن غالبية الالجئني يف املخيم املعني يعرتفون بأن التواصل الصحي املجتمعي مصدر مهم للمعلومات. وعالوًة عىل ذلك، سجل الالجئون    

درجات أعىل يف املعرفة والتوجهات واملامرسات فيام يتعلق بغسل اليدين )مقارنًة بسلوكيات النظافة األخرى(، مام يعكس جزئياً التأثري اإليجايب للجهود     

املجتمعية املشرتكة يف إنشاء منصات لغسل اليدين.  

سجلت النساء درجات أقل من الرجال يف املعرفة املتعلقة بكوفيد19-، بسبب األمية ومحدودية الوصول إىل الهاتف/الراديو.  o

)VSLAs( مامرسة واعدة من رواندا: جمعيات االدخار والقروض الطوعية

النتائج

يحتوي مخيم ماهاما لالجئني حالياً عىل 15 جمعية ادخار وقروض قروية تتكون أساساً من أشخاص ذوي إعاقة، عىل الرغم من أن املشاركة مفتوحة لجميع    o

أفراد املجتمع.  

انضم أعضاء املجتمع، مبا يف ذلك القادة، إىل جمعيات مدرة للدخل أنشأها األشخاص ذوي اإلعاقة. تتكون كافة جمعيات االدخار والقروض الطوعية مجتمعًة    o

من 361 عضواً يف املجتمع )159 من الذكور و202 من اإلناث(. من بني هؤالء يوجد 90 من األشخاص ذوي اإلعاقة.  

فتح ما مجموعه 15 جمعية ادخار وقروض قروية حسابات مرصفية.  o

يتم البحث عن جمعيات االدخار والقروض الطوعية اآلن من قبل العديد من أصحاب املصلحة )عىل سبيل املثال، الحكومة الرواندية والسفارات األجنبية(    o

للمشاركة يف مسابقات املخيامت واملعارض ومراسم توزيع الجوائز واملناسبات الخاصة األخرى. وخالل االجتامعات الكبرية واأليام الدولية املختلفة يتم     

تخصيص فرتات زمنية لالجئني ذوي اإلعاقة وأرسهم ورشكائهم لتبادل الشهادات حول اآلثار املغرية للحياة لجمعيات االدخار والقروض الطوعية.  

تشهد املجتمعات أن الالجئني ذوي اإلعاقة لديهم أيضاً القدرة والقوة لدعم عائالتهم واملجتمع ككل.   o

مامرسة واعدة من رواندا: تحديد الناجني واالستجابة من خالل الفحص

النتائج

يف عام 2017، شهدت املرافق الصحية املشاركة يف مخيَمني يف رواندا زيادة بنسبة %300 يف نسبة الناجني الذين تم تحديدهم وربطهم بالرعاية الشاملة     o

للعنف الجنيس والجنساين يف غضون شهرين بعد بدء تدخل الفحص.  

يف عام 2019، يف مخيامت الالجئني الخمس املشاركة يف رواندا، تم تحديد 326 شخصاً عىل أنهم إيجابيون فيام يخص العنف الجنيس والجنساين من خالل    o

الفحص، ومتت إحالة 276 إىل خدمات االستجابة للعنف الجنيس والجنساين.  

يف عام 2019، شهدت املرافق الصحية املشاركة يف مخيامت الالجئني يف 4 دول مجتمعة )مبا يف ذلك رواندا( زيادًة بنسبة %129 يف نسبة الناجني الذين تم    o

تحديدهم وربطهم بالرعاية الشاملة للعنف الجنيس والجنساين يف غضون 6 أشهر بعد بدء تدخل الفحص.  

يف املخيامت الخمس يف رواندا التي يتم فيها إجراء فحص روتيني للعنف الجنيس والجنساين، أبلغ رشكاء االستجابة للعنف الجنيس والجنساين عن زيادة     o

مفاجئة يف الحاالت املستلمة، والتي يُعتقد أنها تتعلق بالزيادة الكبرية يف اكتشاف الناجني من العنف الجنيس والجنساين والحصول عىل الرعاية. تشري البيانات    
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النوعية التي تم جمعها من كٍل من العمالء ومقدمي الخدمات يف املركز الصحي إىل أن النساء والفتيات يدركن اآلن أنه باإلضافة إىل اإلبالغ إىل رشيك/وكالة    

االستجابة للعنف الجنيس والجنساين، ميكنهم أيضاً اإلبالغ عن حوادث العنف الجنيس والجنساين يف املركز الصحي. وقد ساهم ذلك يف زيادة عدد حاالت     

العنف الجنيس والجنساين املكتشفة.  

باإلضافة إىل رواندا، تم تكرار التدخل من قبل املفوضية ورشكائها املنفذين يف جنوب السودان وأوغندا وزامبيا.  o

ل   بالتعاون مع مجلس السكان، أجرت املفوضية مجموعة أولية من االجتامعات مع رشكاء التعليم واملنطقة واملعلمني والطالب، لتمهيد الطريق لتقديم تدخُّ  o

فحص االعتداء الجنيس عىل األطفال يف املدارس يف مخيامت ماهاما وموجومبوا وكيجيمي. هذه املبادرة، التي تم تطويرها وتقييمها يف البداية أيضاً يف كينيا    

من قبل مجلس السكان ومستشفى كينياتا الوطني، معلقة بسبب كوفيد19-.  

)ZTVA(" ًمامرسة واعدة من أوغندا: "تحالف القرى لعدم التسامح مطلقا

النتائج

أظهرت نتائج التقييم لهذا التدخل املجتمعي للوقاية من العنف الجنيس والجنساين انخفاضات ذات داللة إحصائية يف حدوث: العنف    o

الجسدي من الرشيك الحميم )للرجال والنساء(، العنف الجنيس من الرشيك الحميم )للرجال(، العنف الجسدي من غري الرشيك     

)للرجال والنساء(، والعنف الجنيس من غري الرشيك )للنساء(.   

حتى اآلن، تم تنفيذ تدخل تحالف القرى لعدم التسامح مطلقاً يف حوايل 15 قرية لالجئني يف أوغندا. كام تم تنفيذ االستعدادات     o

األساسية )مبا يف ذلك تدريب الرشكاء املنفذين، وتوعية قادة املجتمع، و/أو إنشاء منتديات أصحاب املصلحة، وما إىل ذلك( لتقديم     

التدخل يف نهاية املطاف يف محيط الالجئني يف جيبويت وإثيوبيا وزامبيا  
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خالصة وافية للمامرسات

املامرسات املتعلقة بجائحة كوفيد

حامية الطفل والشباب

مامرسة ناشئة من جيبويت: إدارة حاالت حامية الطفل عن بعد باستخدام العاملني بحوافز وأعضاء الحامية املرتكزة عىل املجتمع املحيل

أدى اكتشاف حاالت كوفيد19- يف مخيامت الالجئني إىل إغالقات فرضتها الحكومة متنع دخول الالجئني إىل هذه املواقع والخروج منها، وكذلك األمر بالنسبة لرشكاء 

التنفيذ والعاملني يف مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني. وقد أدى ذلك بدوره إىل وضعٍ غري مسبوق انفصل فيه بعض األطفال عن والديهم )عىل سبيل 

املثال يف الحاالت التي يكون فيها الوالدان قد سافرا خارج املخيامت قبل عمليات اإلغالق للعمل أو الحصول عىل الرعاية الطبية(.

 )CBP( وبالتايل، فإن هذه املامرسة الناشئة تستلزم تعاون املفوضية ورشيكها املنفذ عن بعد مع العاملني بحوافز و وأعضاء الحامية املرتكزة عىل املجتمع املحيل

العاملني يف مجال حامية الطفل يف مخيامت الالجئني، وذلك من أجل مراقبة إدارة الحاالت الفردية لألطفال املنفصلني عن ذويهم واألطفال غري املصحوبني بذويهم 

واألطفال املعرضني للخطر واألطفال املهملني أو املتخىل عنهم. 

وفيام ييل تفاصيل مكونات هذا التدخل – وهي الزيارات املنزلية، والتوعية، وجمع بيانات إدارة الحالة الخاصة بحامية الطفل:

الزيارات املنزلية

تقييم احتياجات األطفال واألوضاع املعيشية لالجئني، مبا يف ذلك املأوى والدعم املايل واملساعدة الغذائية واملساعدة الطبية  o

تحديد األطفال الذين لديهم احتياجات خاصة ومسائل خاصة بالحامية، مثل ضحايا العنف الجسدي أو الجنيس والزواج املبكر والحمل  o

تحديد األطفال املهملني واملتخىل عنهم واملفصولني عن بعضهم وغري املصحوبني بذويهم واأليتام  o

1
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التوعية

توعية املجتمع بحقوق الطفل والحاالت املثرية للقلق التي يحتاج األطفال إىل الحامية منها، كاالعتداء الجنيس والجسدي عىل األطفال وعاملة األطفال والزواج    o

املبكر  

رفع الوعي املجتمعي بتدابري الحامية من فريوس كورونا املرتكزة عىل املجتمع املحيل  o

جمع البيانات

توثيق عدد األطفال داخل املخيم املنفصلني عن بعضهم أو األيتام أو املتخىل عنهم أو غري املصحوبني بذويهم   o

تقارير أسبوعية عن األنشطة التي أجريت يف املخيم والوضع الحايل يف املخيم  o

تحديد حاالت حامية الطفل التي تحتاج إىل مساعدة فورية واإلبالغ عنها  o

إجراء مسح لألرسة لتقييم العيش الكريم ألفراد األرسة من النواحي النفسية واالجتامعية )مبا يف ذلك األطفال( وتأثري القيود املفروضة يف أعقاب انتشار     o

كوفيد19- عىل الحياة اليومية لالجئني   

النتائج

تم تحديد ما مجموعه 41 طفالً ناجياً من خالل هذا التدخل يف فرتة األشهر األربعة األوىل التالية لظهور كوفيد19-. الناجون مسجلون يف برنامج إدارة الحالة 

الجاري.

الرشيك/الرشكاء: شبكة العمل الدولية لألطفال

ملزيد من املعلومات، اتصل ب:  

desomer@unhcr.org  :لورا دي سومر

ntahompa@unhcr.org  :أرنو نتاهومباغازي

 helen.wangui.c@gmail.com  :هيلني تشيج وانجوي

مامرسة ناشئة من تنزانيا: راديو املجتمع املحيل للتعليم أثناء كوفيد19-

يف مخيامت الالجئني يف تنزانيا يتم استخدام نهج متعدد األوجه لضامن استمرارية التعليم أثناء جائحة كوفيد19-. يتضمن النهج استخدام برنامج التعلم عن بعد 

عرب راديو املجتمع املحيل، مع إعداد حزمة التعليم لتقدميها لألرُس.

أجرت مجموعة عمل تعليم الالجئني مشاورات مع الحكومة وحصلت عىل ترخيص إلنتاج وبث برنامج إذاعي تعليمي من شأنه أن يلبي احتياجات الالجئني. وبعد 

الحصول عىل الرتخيص، بدأت مجموعة عمل تعليم الالجئني العمل مع راديو كويزيرا للتخطيط للبث. تضمنت عملية التخطيط العمل ضمن املحددات املالية 

والتكنولوجية. ونظراً لوجود إمكانية محدودة للوصول إىل أجهزة الراديو واألجهزة األخرى يف مخيامت الالجئني، تعمل مجموعة عمل تعليم الالجئني عىل رشاء 

أجهزة راديو تعمل بالطاقة الشمسية وتوزعها لألرُس. يقوم رشكاء التعليم يف املفوضية أيضاً بإعادة برمجة موازناتهم ومقارباتهم الستيعاب االحتياجات الناشئة.

باإلضافة إىل ذلك يتم إعداد حزم التعليم يف املنزل، مبا يف ذلك تصوير نسخ من الكتب املدرسية املرتكزة عىل املناهج الدراسية، ألغراض التعلم يف املنزل، والتي 

تستهدف بشكل رئييس طالب املدارس الثانوية.

الرشيك/الرشكاء: 

مجموعة عمل تعليم الالجئني

راديو كويزيرا

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:

joanian@unhcr.org :تامار جوانيان

 املجتمع املحيل الشاملة لعدة قطاعات يف رشق أفريقيا والقرن األفريقي ومنطقة البحريات الكربى
مامرسات املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ورشكائها املتعلقة بالحامية املرتكزة إىل
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مامرسة ناشئة من أوغندا: سفراء األطفال لكوفيد19-

أدى ظهور جائحة كوفيد19- إىل رضورة بدء تثقيف املجتمع لضامن االمتثال لتوجيهات وزارة الصحة، مبا يف ذلك غسل اليدين والبقاء يف املنزل واملحافظة عىل 

التباعد الجسدي. واستجابًة لذلك، بدأت منظمة الرؤية العاملية World Vision العمل مببادرة توعية مجتمعية بالتعاون مع قادة املجتمع، مبا يف ذلك أعضاء 

لجنة حامية الطفل وقادة األحياء الذين وزعوا الصابون عىل األرس الفقرية لغسل اليدين. وقد لوحظ أثناء عملية التوزيع لألرس أن األطفال يسخرون من املوزعني، 

ويرصخون بكلمة "كورونا". ضمن فريق التوزيع املنزيل كان "ويليام"، وهو طفل الجئ من جنوب السودان، تصادف أنه ينتمي إىل نادي النظافة الذي بدأته 

World Vision يف املدرسة، العضو الوحيد الذي أثار اهتامم األطفال، وبدا أنهم حريصون عىل االستامع إليه. وبالتايل أصبح األطفال جزءاً حيوياً من الربنامج. كام 

تم التأكيد عىل أهمية مشاركتهم يف الربنامج من خالل سياق اإلغالق أثناء الوباء، مام أدى إىل تعطيل روتني الحياة اليومي لألطفال وتركهم يف خموٍل بال مكاٍن 

يذهبون إليه، غري قادرين عىل اللعب والتفاعل مع األصدقاء، مام أدى إىل وضع ضغوٍط جديدة عىل اآلباء ومقدمي الرعاية، الذين غالباً ما اضطروا إىل التخيل عن 

العمل، أو إيجاد خيارات جديدة لرعاية األطفال.

كان الهدف من هذا التدخل متكني األطفال من التواصل بشكٍل فعال مع أقرانهم بشأن الوضع الجديد الذي أحدثه كوفيد19-، وااللتزام بالتدابري الوقائية. بدأ 

التدخل من خالل ويليام، وهو عضو نادي النظافة الذي تم إرشاكه لتقديم الدعم كسفري. كان دوره يتمثل يف خلق الوعي بني األطفال اآلخرين يف املستوطنة، 

وقد تم تزويده مبكرب صوت لنقل الرسائل يف مختلف القرى لتوعية األطفال حول الوقاية من فريوس كورونا. منذ ذلك الحني، شارك 19 طفالً كسفراء )9 إناث 

و10 ذكور( يف يومني من الدورات التدريبية حول كوفيد19- نفذها عاملون يف املجال الصحي وموظف واحد من منظمة رشيكة منفذة تركز عىل التواصل مع 

املجتمعات. تبني الجلسة التدريبية قدرة األطفال عىل نرش املعلومات املتعلقة بكوفيد19- بني أقرانهم ومجتمعاتهم. وكام كان األمر يف حالة ويليام، تم إعطاء 

بني مكربات صوت للوصول إىل األطفال اآلخرين يف املناطق القريبة من منازلهم. كام تم تزويدهم بكتيبات تحتوي عىل رسائل مناسبة لألطفال أعدتها  األطفال املدرَّ

وزارة الصحة، أضفى عليها األطفال الطابع الشخيص كجزٍء من التدريب.

النتائج

بحلول شهر يونيو 2020، وصل إىل 948 طفالً )458 أنثى و490 ذكراً) رسائل حول كوفيد19- من قبل سفراء أطفال مدربني خالل جلسات توعية منزلية. ومن 

خالل مشاركتهم يف هذه املبادرة، الحظ األطفال نقصاً يف مادة الصابون لدى معظم العائالت التي تم الوصول إليها وأبلغوا عن ذلك، وطلبوا إجراء مترين إضايف 

لتوزيع الصابون من أجل تعزيز النظافة بدعٍم من لجان حامية الطفل.

الرشيك/الرشكاء:

منظمة الرؤية العاملية الدولية

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:

njo@unhcr.org :فريونيك نجو

abitimorenda@gmail.com ؛Brenda_Madrara@wvi.org  :بريندا أدراكو مادرارا

دراسة حالة من جنوب السودان: االستفادة من الطالب يف إرسال رسائل بخصوص كوفيد19- يف املناطق الحرضية

يف مخيم جوروم لاّلجئني يف جوبا، تطوع الطالب املستفيدون من منحة املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ملساعدة مجتمعاتهم من خالل مشاركة 

معلومات الوقاية من كوفيد19-. تم إعطاء املتطوعني توجيهات حول معلومات الوقاية الرئيسية ملنظمة الصحة العاملية، وتم تقسيمهم إىل فرق يقودها عامل 

صحة املجتمع أو مروجو النظافة. تقوم الفرق بحمالت إعالمية عىل مستوى األرسة، موضحًة املامرسات الصحية األساسية مبا يتامىش مع مواد اإلعالم والتعليم 

واالتصاالت املوىص بها. تقوم فرق الطالب أيضاً بإحالة الحاالت الطبية الفردية إىل الرشكاء يف مجال الصحة.

الرشيك/الرشكاء: متعددون

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ: 

joanian@unhcr.org :تامار جوانيان

 املجتمع املحيل الشاملة لعدة قطاعات يف رشق أفريقيا والقرن األفريقي ومنطقة البحريات الكربى
مامرسات املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ورشكائها املتعلقة بالحامية املرتكزة إىل
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مامرسة ناشئة من جنوب السودان: "ميكن للجميع إحداث فرق؛ كل عمل مهم"

يف مخيم دورو لالجئني، يوجد يف كل قرية ممثل للشباب )رئيس( يشارك يف لجنة شباب املخيم. تم تحديد مثانية أعراق مختلفة بني الالجئني، ولكل منها لهجاتها 

الخاصة. ومبا أن هنالك حاجة للتوعية بشأن كوفيد19- ومامرسات النظافة الجيدة، فإن هذا التنوع كان مفيداً، ومّكن من التواصل باللغات املحلية املختلفة، ومن 

أجل النجاح فإن وضع رسائل كوفيد19- الرئيسية يف سياق املخيم املحيل أمٌر مطلوب.

يف هذا التدخل الذي يقوده الشباب، قام شباٌن يف مخيم الالجئني بتوعية املجتمع بشأن كوفيد19-، حيث قام الرؤساء الشباب بتأليف مثان أغاٍن بشكٍل تعاوين 

حول كوفيد19- بلغاتهم املحلية. هذه األغاين تعتمد يف كلامتها عىل رسائل كوفيد19- التي متت املوافقة عليها من قبل منظمة الصحة العاملية. تزور هذه 

املجموعة من الشباب مجتمعاً محلياً تلو اآلخر، لتوعية أفراد مجتمع الالجئني بشأن كوفيد19-، وغناء النسخة املرتجمة من األغاين وفقاً للّهجة املنطوقة يف املوقع 

الفرعي املحدد.

تؤكد املجموعة عىل التباعد الجسدي طوال أدائها، إىل جانب غسل اليدين بشكٍل مناسب، واألغاين املؤلفة مبنية عىل رسائل كوفيد19- الرئيسية التي متت املوافقة 

عليها من قبل منظمة الصحة العاملية.

خالل كل فعالية يقوم فريق من املتطوعني بتوجيه الجمهور إىل محطات غسل اليدين. وتوجد الفتة كبرية بها محتوى يخص كوفيد19- معلقة خلف محطات 

غسل اليدين. وبينام يصطف أفراد املجتمع، يُطلب من كل شخص الوقوف عىل مسافة مرت واحد تقريباً من أقرب شخٍص له. ولضامن املحافظة عىل هذه املسافة، 

يتم تشجيع أعضاء املجتمع عىل وضع أنفسهم يف منتصف الدوائر التي تم رسمها عىل األرض بالرمال. يتمركز أحد املتطوعني بالقرب من كل محطة لغسل اليدين 

لتعليم تقنيات غسل اليدين املوىص بها للنساء والرجال واألطفال.

الكرايس املخصصة للجمهور موزعة بتباعد مرت واحد فيام بينها، ويتم تشجيع كل من يختار الجلوس عىل الحصائر عىل الحفاظ عىل نفس املسافة. وعندما متتلئ 

جميع املقاعد )كٌل من الكرايس والحصائر( يبدأ العرض. تشمل األغاين استعارات محلية وتسلط الضوء عىل املامرسات الجيدة، مثل تجنُّب املصافحة والتباعد 

الجسدي. وبعد سلسلة من األغاين، تلقي املجموعة محارضات تحتوي عىل محتوى يتعلق بالوقاية من كوفيد19-.

توثق لجنة الشباب عدد املناطق التي متت زيارتها، وعدد جلسات األداء التي تم إجراؤها، وعدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم. ويف يوليو 2020، ومن خالل 

نهٍج متعدد القطاعات، يف إطار برنامج العنف الجنيس والجنساين، شاركت بعض التنظيامت املتخصصة مبسائل العنف الجنيس والجنساين املجتمعية )مراقبو 

الحامية، نشطاء برنامج SASA!، دعاة العنف الجنيس والجنساين( يف جلسات للتوعية ونرش الرسائل الوقائية للعنف الجنيس والجنساين التي تم دمجها مع الرسائل 
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 املجتمع املحيل الشاملة لعدة قطاعات يف رشق أفريقيا والقرن األفريقي ومنطقة البحريات الكربى
مامرسات املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ورشكائها املتعلقة بالحامية املرتكزة إىل

13



الوقائية لكوفيد19-. وقد تم الوصول إىل إجاميل 4,899 فرداً من أفراد املجتمع )2,092 من الذكور و2,807 من اإلناث(.

بدأت هذه املجموعة الشبابية املبادرة من تلقاء نفسها، لكنها بحاجة إىل دعم الجهات الفاعلة اإلنسانية الستمرار أنشطتها. ميكن ملثل هذه املبادرات املحلية أن 

توفر منصة مؤثرة لنقل الرسائل الهامة املعدلة لتناسب السياق املحيل واألعراف.

الرشيك/الرشكاء:

مفوضية شؤون الالجئني

املجلس الدامنريك لاّلجئني

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:

 petros@unhcr.org  :د. جربيوولد بيرتوس يوهانس

توماس جون هيذر، رئيس لجنة الشباب، مخيم دورو لاّلجئني

ألور كول، نائب مدير املخيم يف جمهورية الكونغو الدميقراطية، مخيم دورو لاّلجئني

 املجتمع املحيل الشاملة لعدة قطاعات يف رشق أفريقيا والقرن األفريقي ومنطقة البحريات الكربى
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الحامية املرتكزة عىل املجتمع املحيل

مامرسة ناشئة من جيبويت: خدمات املجتمع عن بعد

اضطرت تدابري احتواء كوفيد19- يف جيبويت موظفي املفوضية والرشكاء املنفذين لبدء العمل عن بعد، والذي كان له تأثري عىل الوصول إىل خدمات الحامية 

لألشخاص املعنيني. ونشأ التدخل الحايل - وهو عبارة عن خط مساعدة لالجئني وطالبي اللجوء -  من الحاجة إىل الحفاظ عىل استمرارية خدمات الحامية 

والتواصل معهم. ويكمل عمل خط املساعدة مجموعتان عرب تطبيق WhatsApp يف مخيامت الالجئني - إحداهام لقادة مجتمع الالجئني واألخرى للعاملني يف 

املجال الصحي فيه.

يتم توزيع رقم هاتف خط املساعدة عىل نطاٍق واسع من خالل ملصقات إعالمية بلغات األورومو والصومالية والفرنسية والعربية واإلنجليزية إلبالغ مجموعة 

واسعة من الالجئني وطالبي اللجوء )نساء ورجال وفتيات وفتيان( بوجوده. والخط متاح يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى 5 مساًء، بينام تعمل مجموعات 

WhatsApp عىل مدار 24 ساعة يف اليوم. ويتم تزويد قادة مجتمع الالجئني برصيد هاتف مدفوع مسبقاً/حسابات وقت بث لتمكينهم من البقاء عىل اتصال مع 

أفراد املجتمع وموظفي الحامية يف املفوضية ومع بعضهم البعض. 

تتم إحالة األشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية واحتياجات ملحة أخرى من قبل قادة املجتمع إىل العاملني يف املجال الصحي، الذين يقدمون الرعاية 

واإلحاالت الداعمة للرشكاء املعنيني )النظراء الوطنيني و/أو الرشكاء املنفذين للمفوضية( وفقاً لتدابري السالمة املعمول بها. ويتلقى العاملون يف املجال الصحي يف 

املجتمع أيضاً تدريباً حول كيفية التعامل مع املشكالت الصحية املتعلقة بكوفيد19-. يتم توثيق املكاملات الواردة إىل خط املساعدة، وكذلك الخدمات املقدمة 

نتيجًة لها.

ساعد التدخل املفوضية يف البقاء عىل اتصاٍل مستمر مع الهياكل املجتمعية، ويف الحفاظ عىل أنشطة إدارة الحالة، واالستامع إىل الالجئني وطالبي اللجوء الذين 

يعانون من املظامل واملشاكل التي تفاقمت بسبب الوباء، وإرشادهم.

2
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الرشيك/الرشكاء: املعلومات غري متوفرة

ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:  

desomer@unhcr.org  :لورا دي سومر

zoure@unhcr.org  :د. تونجنا آالن رودريغ زوري

 abdihaso@unhcr.org  :أوبه عبدي حسن

دراسة حالة من إثيوبيا: مجموعات WhatsApp لقادة مجتمع الالجئني ومتطوعي التواصل مع الالجئني يف أديس أبابا

عىل الرغم من أن أغلبية الالجئني يف إثيوبيا يقيمون يف مخيامت الالجئني، إال أن هناك أيضاً مجموعات متنوعة من الالجئني الذين يقيمون يف املناطق الحرضية يف 

أديس أبابا. ينتقل البعض إىل أديس أبابا عن طريق إحاالت من مخيامت الالجئني ألسباب صحية وأمنية وبسبب العنف الجنيس والجنساين وأسباب أخرى إنسانية 

ال ميكن معالجتها يف املخيامت. يشكل الالجئون اإلرترييون أكرب مجموعة من الالجئني يف املناطق الحرضية، ويقيم الكثري منهم يف أديس أبابا مبوجب سياسة 

الخروج من املخيم، وهي ترتيٌب خاص مع حكومة إثيوبيا، مع األخذ بعني االعتبار الثقافة والخلفية التاريخية والعالقات بني إثيوبيا وإريرتيا. 

وقد أدت اإلجراءات الوقائية العديدة لكوفيد19-، مبا يف ذلك إغالق مركز االستقبال والقيود املفروضة عىل الخدمات املبارشة، إىل إعاقة تواصل املفوضية مع 

مجتمعات الالجئني املقيمني يف أديس أبابا. ولكن لحسن الحظ، فإن ما يصل إىل ٪94 من أرس الالجئني يف أديس أبابا لديها إمكانية الوصول إىل الهاتف املحمول، 

ويف املدينة عموماً تغطية جيدة للهاتف املحمول واإلنرتنت، لذا يتمتع الالجئون هناك بإمكانيات تواصل جيدة. 

ومع تقييد قنوات االتصال التقليدية مع مجتمعات الالجئني إىل حٍد كبري بسبب القيود املفروضة نتيجًة لكوفيد19-، تم استكشاف قنوات اتصال فعالة بديلة. 

ونظراً للتغطية القوية للهاتف املحمول يف أديس أبابا، تم إنشاء قنوات اتصال رقمية، تشمل مجموعات WhatsApp التابعة للمفوضية، مع قادة مجتمع الالجئني 

واملتطوعني يف مجال التوعية.

يهدف هذا التدخل إىل ضامن التواصل الرسيع والفعال بني املفوضية ومجتمعات الالجئني بشأن مجموعة واسعة من املوضوعات، مبا يف ذلك تحديثات إعادة 

التوطني، والرسائل من ممثل املفوضية لالجئني، وتوفُّر الخدمات، وأرقام هواتف املساعدة، ومعلومات عن التدابري الوقائية لكوفيد19-، وتوضيح املعلومات املضللة. 

أنشأت املفوضية ثالث مجموعات عرب WhatsApp لقادة مجتمع الالجئني )20-15 عضواً يف كل مجموعة(، متثل جميع الجنسيات الرئيسية يف أديس أبابا، 

ومجموعة WhatsApp واحدة للمتطوعني يف مجال توعية الالجئني. ويعمل موظف عضو من الفريق الحرضي التابع للمفوضية كمسؤول يف كٍل من املجموعات 

األربعة، حيث ينرش املعلومات ذات الصلة ويجيب عىل االستفسارات.

يتعني عىل أعضاء مجموعات WhatsApp االلتزام بإرشادات معينة، مبا يف ذلك االمتناع عن مناقشة الحاالت أو مشاركة معلومات حساسة أو شخصية عن 

الالجئني.

متّكن مجموعات WhatsApp قادة الالجئني من الوصول إىل املعلومات ذات الصلة، وهم مكلفون بدورهم بنقل املعلومات ملجتمعاتهم، وخاصًة املجموعات التي 

لديها احتياجات خاصة. ويشكل هذا االتصال ثنايئ االتجاه أداًة لتعزيز التمكني وتعزيز الرشاكة األفقية بني قادة الالجئني واملفوضية.

الرشيك/الرشكاء: املعلومات غري متوفرة

ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:  

 hlinomaz@unhcr.org  :أوتا هلينوماز

aliyi@unhcr.org  :نونو عليي
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دراسة حالة من كينيا: لجنة حامية املجتمع 

زادت جائحة كوفيد19- من الحاجة لضامن الوصول إىل املعلومات الدقيقة ذات الصلة يف الوقت املناسب وباللغات املناسبة إىل األشخاص الذين تُعنى بهم 

املفوضية، باإلضافة إىل إمكانية الوصول إىل االتصاالت وإدارة حاالت الحامية الحرجة لألفراد املعرضني ملخاطر متزايدة )عىل سبيل املثال، كبار السن واألطفال 

والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة، واملثليات واملثليني وذوي امليول الجنسية الثنائية واملتحولني جنسياً ومزدوجي النوع، واألقليات العرقية والدينية(، مام دفع 

املجتمع املحيل إىل اقرتاح تشكيل لجنة للعمل جنباً إىل جنب مع اللجان القطاعية. واستجابًة لهذا االقرتاح، وباالعتامد عىل منظور يهتم بالعمر ونوع الجنس 

والتنوع، أنشأت املفوضية لجنة حامية مؤلفة من 36 عضواً، تم تدريب أعضائها عىل املبادئ األساسية لتقديم الحامية، والرّسية، ومسارات اإلحالة، والوقاية من 

جائحة كوفيد19-/التخفيف من حدتها.

ومع بداية انتشار الجائحة تم تقليص أعداد الحضور/املوجودين يف املخيامت من قبل املفوضية ورشكائها، عىل الرغم من استمرار العمل عن بعد من خالل 

الخطوط الساخنة، والرسائل النصية القصرية الجامعية، ومنصات WhatsApp، وبرامج الحوار اإلذاعية. ومع ذلك، كان الالجئون يطلبون املزيد من املعلومات من 

املفوضية، كام شعروا أنهم ال يستطيعون االعتامد عىل قادة الالجئني وحدهم لتقديم املعلومات.

يشمل املكون الرئييس لهذا التدخل تعزيز الشبكات الحالية ملتطوعي التوعية ومجموعات النساء واألطفال واملجموعات األخرى التي شكلها وقادها األشخاص 

املعنيون، مام يجعل توفري املعلومات األساسية عن األنشطة القطاعية الهامة واحتياجات الحامية أمراً ممكناً، مع ضامن الحفاظ عىل مسارات اإلحالة وتوفري 

الحامية املرتكزة عىل املجتمع املحيل وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي. توفر لجنة الحامية التابعة للّجنة منصًة للمفوضية لتسخري هذه الشبكات ورفع االستفادة 

منها، إذ تتلقى اللجنة املكونة من 36 عضواً املعلومات من الرشكاء، وتنقلها إىل املجتمع عىل مستوى األحياء. وتعمل اللجنة أيضاً مع منفذي القانون ووكالة إدارة 

املخيم لضامن وضع جميع الوافدين الجدد يف مركز الحجر الصحي، كام تقوم باالتصال مع لجان الالجئني القطاعية األخرى.

ومن األدوار األخرى للّجنة: 

إجراء الزيارات املنزلية لألرس وتقديم املعلومات األساسية حول الخدمات املتوفرة واألمور الناشئة األخرى  o

تحدد بأمان الالجئني األكرث عرضًة للخطر الذين يحتاجون إىل مساعدة ودعم عاجلني، وإحالتهم إىل املفوضية والرشكاء أو الوحدات/القطاعات ذات الصلة    o

لتوفري االستجابة الفورية  

إنشاء شبكات مع متطوعي التوعية املجتمعية والعاملني والهياكل وقادة األقسام واألحياء، وقوات الرشطة يف كينيا لتسهيل إجراءات اإلحاالت  o

إجراء تبادل املعلومات عىل مستوى املجتمع بشأن الحامية والوقاية من اإلصابة بفريوس كوفيد19-  o

إجراء مراقبة منتظمة للحامية، عن طريق قادة األقسام، لجمع املعلومات واإلبالغ برسعة عن القضايا الناشئة، كتلك املتعلقة بالصحة والعنف الجنيس     o

والجنساين، وحامية الطفل، واملأوى، واالحتياجات األساسية، وأي مقاصد أخرى  

تقديم تحديثات يومية وتقرير إىل املفوضية يف كل يوم خميس  o

توفر مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني واملجلس الرنويجي لالجئني أوقات بث عرب الهاتف املحمول ألعضاء اللجنة لضامن توفُّر االتصال ثنايئ االتجاه 

وتسهيل توفري تقارير حالة أسبوعية.

الرشيك/الرشكاء:

املجلس الرنويجي لالجئني

أمانة شؤون الالجئني

ملزيٍد من املعلومات، ميكنكم االتصال بـ:

koki@unhcr.org  :لينا كويك

 midiwo@unhcr.org  :نيكوالس ميديو

 املجتمع املحيل الشاملة لعدة قطاعات يف رشق أفريقيا والقرن األفريقي ومنطقة البحريات الكربى
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WASH يف أنشطة WhatsApp Messaging دراسة حالة من كينيا: استخدام عامل مجتمع الالجئني لتطبيق

 )RCWs( أدت القيود املفروضة عىل الحركة خالل جائحة كوفيد19- إىل دفع املفوضية ووكالة كري إىل االعتامد بشكٍل كبري عىل الالجئني العاملني يف املجتمع

لتقديم الدعم يف مجال مراقبة أنشطة املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية )WASH( يف مجتمعات الالجئني، حيث يقوم الالجئون العاملون يف 

املجتمع مبراقبة األنشطة يف اآلبار وداخل أحياء املجتمع. ومع الوباء ظهرت الحاجة إىل استخدام منصة تعمل عن بعد لنقل معلومات املراقبة، مبا يف ذلك إرسال 

الصور التي التقطها الالجئون العاملون يف املجتمع التي تُظهر تقدم النشاط، واإلبالغ عن الشكاوى العاجلة مثل ترسب املياه من الصنابري وانفجار األنابيب. وقد تم 

استخدام تطبيق WhatsApp للمراسلة لهذا الغرض. ميتلك الالجئون العاملون يف املجتمع وقادة املخيم أرقام هواتف املوظفني العاملني يف أنشطة املياه وخدمات 

الرصف الصحي والنظافة الصحية WASH يف كٍل من وكالة كري واملفوضية، وبالتايل يستطيعون تسجيل الشكاوى يف أي وقٍت ليالً ونهاراً عرب هذا التطبيق. يضمن 

استخدام التطبيق اإلبالغ عن الشكاوى والترصف الفوري بناًء عليها، واستمرار تلقي تقارير التقدم وتسجيلها يف مكتب أنشطة املياه وخدمات الرصف الصحي 

والنظافة الصحية WASH يف وكالة كري.

الرشيك/الرشكاء: 

وكالة كري

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ: 

ahmedos@unhcr.org  :عثامن يوسف أحمد

مامرسة واعدة من رواندا: مجموعة عمل النظافة املجتمعية والجهود املشرتكة للمجتمع يف الوقاية من كوفيد19-، مبا يف ذلك املوسيقيون 

املحليون

أدت جائحة كوفيد19- العاملية وتفيش الجرب يف املخيامت إىل اقرتاح عقد اجتامع 

تنسيقي للرشكاء لبدء مجموعة عمل معنية بالنظافة مرتكزة عىل املجتمع املحيل يف كيزيبا برئاسة مشرتكة من قبل فريق حامية مرتكز عىل مجتمع كارونجي 

.Wash املحيل بدعم من رشكاء الصحة واملياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية الصحية

كانت األهداف املحددة لهذه املامرسة هي: التقييم الشامل لحالة النظافة )املعرفة واملامرسات والبنية التحتية( يف املخيم من خالل تطوير أدوات التفتيش املهنية 

واستطالعات مناسبة الستخدام األشخاص الذين تُعنى بهم املفوضية؛ إعادة تأهيل مرافق املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية الصحية يف املخيامت 

من خالل تبادل التوصيات بناًء عىل نتائج التفتيش والبحث؛ متكني الناشطني املجتمعيني باملساءلة والقدرة عىل مراقبة النظافة يف املخيم وتعزيز السلوك الصحي؛ 

وحشد جهود مجتمع الالجئني الستيعاب تدابري الوقاية من كوفيد19- من خالل دعوة أفراد املجتمع )وخاصًة الشباب الالجئني( ليكونوا يف قلب جلسات توعية 

املجتمع وأنشطة التقييم األخرى. 

وفيام ييل املكونات الرئيسية للتدخل: 

تفتيش نظافة مرتكز عىل املجتمع املحيل: تم تطوير استامرات تفتيش النظافة بشكل مشرتك من قبل مجموعة العمل، وقام الفريق بتسهيل التفتيش الصحي    o

للمنازل واملدارس ومشاريع التغذية املدرسية. كام متت مشاركة التوصيات املرتكزة عىل نتائج التفتيش مع الرشيك WASH لتحسني مرافق املياه وخدمات    

الرصف الصحي والنظافة الصحية الصحية قبل ظهور جائحة كوفيد19- يف رواندا.  

مبادرة عامل مجتمع الصحة والنظافة: تم إنشاء هذه املبادرة يف كيزيبا لتشكيل مجموعات مكونة من عامل مجتمع واحد يف املجال الصحي يف املجتمع     o

املحيل والعديد من العاملني يف مجال املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية الصحية WASH بغرض إجراء زيارات منزلية وحمالت توعية.  

التعبئة املجتمعية والجهود املشرتكة للمجتمع: دعا فريق الحامية املجتمعية مجموعة من الشباب الالجئني املامرسني للراب واملوسيقى                                  o

)"DJ MC Orphans"( لتسهيل حملة توعية للوقاية من كوفيد19-.  

وضع الالجئني يف مركز أبحاث كوفيد19- يف مخيم الالجئني: بالتعاون مع جامعة العدالة الصحية العاملية، ومبوافقة من وزارة التعليم والوزارة املسؤولة عن     o

إدارة الطوارئ، أجرى الالجئون الشباب يف كيزيبا دراسة استقصائية للمعرفة والتوجهات واملامرسات عن كوفيد19-عرب الهاتف، وكانت أول دراسة استقصائية    

من  نوعها يجري تنفيذها يف مخيم لاّلجئني ويقوم بتسهيلها شباب الجئون. شارك الالجئون الشباب بشكٍل هادف يف تصميم املرشوع وتنفيذه، وطوروا بذلك    

مهاراتهم وخرباتهم البحثية.   

 املجتمع املحيل الشاملة لعدة قطاعات يف رشق أفريقيا والقرن األفريقي ومنطقة البحريات الكربى
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النتائج

كجزء من إجراءات الوقاية املشرتكة من كوفيد19-، قام مجتمع الالجئني ببناء 122 منصة إضافية لغسل األيدي لتعزيز النظافة يف املخيم.  o

أشارت النتائج املستخلصة من الدراسة االستقصائية للمعرفة والتوجهات واملامرسات إىل أن املعرفة املتعلقة بكوفيد19- يف املخيم كانت عىل مستوًى عاٍل    o

بشكٍل عام، وإىل أن غالبية الجئي كيزيبا يدركون أهمية التواصل الصحي املجتمعي كمصدٍر مهم للمعلومات. عالوًة عىل ذلك، سجل الجئو كيزيبا درجات    

أعىل يف املعرفة والتوجهات واملامرسات املتعلقة بغسل اليدين )مقارنًة بسلوكيات النظافة األخرى(، مام يعكس جزئياً التأثري اإليجايب للجهود املجتمعية     

املشرتكة يف إنشاء منصات لغسل اليدين.  

سجلت النساء درجات أقل من الرجال يف املعرفة املتعلقة بكوفيد19-، بسبب األمية ومحدودية الوصول إىل الهاتف/الراديو.  o

الرشيك/الرشكاء:

منظمة العمل اإلنساين األفريقي

Alight منظمة

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:  

rwaki@unhcr.org ؛zhur@unhcr.org :رويزي تشو

buwamari@unhcr.org :سبيسيوس بو واماريا

دراسة حالة من أوغندا: تعبئة املجتمع من خالل مجلس لرعاية الالجئني للوقاية من كوفيد19- واالستجابة له

تم إنشاء مجالس رعاية الالجئني )RWCs( يف مخيم إمفيبي لالجئني يف عام 2017 لتعزيز التعبئة املجتمعية والتنسيق بني السكان الالجئني. وتتمثل األدوار 

الرئيسية ملجالس رعاية الالجئني، املشّكلة من قادة مجتمع الالجئني، يف تحديد املخاطر ضمن بيئتها، ومنعها واالستجابة لها. ويشمل ذلك تنظيم اسرتاتيجيات 

الحامية الذاتية اإليجابية القامئة؛ الدعوة املحلية؛ زيادة الوعي بحقوق اإلنسان والقانون والخدمات الطبية والقانونية والنفسية االجتامعية؛ وتعزيز مشاركة 

مجموعات مختلفة من مجموعات السن ونوع الجنس والتنوع يف القرارات املتعلقة بالحامية.

ونتيجًة لجهود مجالس رعاية الالجئني، أصبح رشكاء الحامية والحكومة )مكتب رئيس الوزراء ]OPM[( واملفوضية أكرث تقبالً واستجابًة لقضايا واحتياجات الحامية، 

يف حني أصبح األشخاص موضع االهتامم أكرث اطالعاً وقدرًة عىل الوصول إىل خدمات الحامية داخل املستوطنة. ومع جائحة كوفيد19-، تتم االستفادة من مجالس 

رعاية الالجئني كآلية للوقاية من كوفيد19- واالستجابة له يف املجاالت التالية:

التخفيف من املخاطر أو تثبيط استخدام اسرتاتيجيات الحامية السلبية  •

تعزيز االسرتاتيجيات اإليجابية الحالية )وخاصًة إرشادات منظمة الصحة العاملية ووزارة الصحة بشأن كوفيد19-)  •

دعم اآلليات الجديدة واإليجابية الخاصة بالوقاية واالستجابة، والتي ال تتوافق مع بعض األعراف السائدة ما قبل كوفيد19- )عىل سبيل املثال، البقاء يف املنزل    •

وغسل اليدين بالصابون بانتظام والتباعد الجسدي وارتداء الكاممات(.  

تعدُّ مجالس رعاية الالجئني نقطة االتصال األوىل/املرجع األول يف املستوطنة، والتي يحصل منها جميع الرشكاء عىل املعلومات املخصصة لألشخاص الذين تُعنى بهم 

املفوضية. ومن مجالس رعاية الالجئني يحصلون عىل إرشادات بشأن تنفيذ النشاط خالل فرتات اإلغالق، وكيفية تحديد وتقييم ودعم الفئات األكرث عرضًة للخطر/

املعرضة لإلصابة. وبالتايل، تعمل مراكز رعاية العامل مع كٍل من الرشكاء املنفذين واملشّغلني، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ووكاالت األمم املتحدة 

األخرى )برنامج األغذية العاملي، واليونيسيف، وصندوق األمم املتحدة للسكان، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، وغريها(، ومكتب رئيس الوزراء عىل أساس يومي 

لضامن وصول خدمات الحامية )حامية الطفل، العنف الجنيس والجنساين، الحامية العامة، الحامية القانونية واملادية، الحامية املرتكزة عىل املجتمع املحيل( إىل 

األشخاص الذين تُعنى بهم املفوضية بجودٍة عالية.

ومع عمل معظم الرشكاء عن بعد خالل فرتة وجود كوفيد19-، تم تعزيز التنسيق بني الرشكاء واملجتمع من خالل مجالس رعاية الالجئني التي تقدم تقرير 

حالة يومي إىل املفوضية، وتتابع نقاط العمل التي يتم تقدميها لهم عن طريق التغذية الراجعة. كام ساعدت مجالس رعاية الالجئني يف تحقيق التواصل الفعال 

مع مجتمعات الالجئني للتخفيف من مقاومة اللوائح الجديدة التي استُحدثت بسبب كوفيد19- )عىل سبيل املثال، املبادئ التوجيهية الجديدة لتوزيع األغذية 

واملبادئ التوجيهية الوطنية للوقاية من كوفيد19-(.

 

وعالوًة عىل ذلك، كان لألدوار القيادية ملجالس رعاية الالجئني يف األنشطة املجتمعية آثاٍر إيجابية. فعىل سبيل املثال، نجحت مجالس رعاية الالجئني يف تعزيز نهج 

عمل مجتمعي ال يُطلب فيه الدفع مقابل العمل املجتمعي. وتنضم املجتمعات أيضاً ألداء مهام مخصصة للعاملني بحوافز، وترّسع بذلك أي جهود توزيع وتقلل 

من التجمعات الكبرية. يتضح هذا أثناء توزيع الطعام، ومواد إدارة النظافة الشهرية، والفعاليات املجتمعية مثل الجنازات.
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تلعب مجالس رعاية الالجئني دوراً فعاالً يف االتصال باملجتمع املضيف، وحل النزاعات املتعلقة باألرايض والحيوانات الضالة والحطب وأعمدة بناء املأوى، بشكٍل 

مستقل. فهي تقوم بإرشاك املجتمع املضيف يف حوارات التعايش السلمي، والتي تشمل فقط مكتب رئيس الوزراء واملفوضية كشهود عىل نقاط العمل املتفق 

عليها.

كام تم تنفيذ بناء مأوى لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة يف املستوطنة أثناء الوباء من قبل مجالس رعاية الالجئني الذين أرشكوا مجتمع الالجئني يف هذا 

املسعى. عىل سبيل املثال، يف املنطقة 2 )القرية 14(، وتحت قيادة أحد مجالس رعاية الالجئني النسائية، تم حشد الشباب إلصالح املالجئ الخمسة لألشخاص ذوي 

االحتياجات الخاصة أثناء الجائحة.

الرشيك/الرشكاء:

املجلس الدامنريك لاّلجئني 

مكتب رئيس الوزراء

الرشيك املنفذ للمفوضية

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:

ngeze@unhcr.org :ويليان نجيزي

 kamoyo@unhcr.org :فيث كامويو

مامرسة ناشئة من أوغندا: تحالفات الرعاية املجتمعية

يواجه األشخاص ذوو االحتياجات الخاصة مثل األشخاص ذوي اإلعاقة، وأولئك الذين يعانون من حاالت طبية خطرية، والنساء 

املعرضات للخطر، وكبار السن، واألطفال غري املصحوبني بذويهم يف مستوطنات الالجئني تحديات تتعلق بالوصول إىل الخدمات، فضالً عن الغذاء والصحة والتعليم 

واملياه واملأوى. كام أنهم غالباً ما يكونون أكرث عرضًة لإلصابة بأشكال حادة من كوفيد19-. ومع العدد املحدود من موظفي الحامية املجتمعية الذين ميكن لهم 

الحضور نتيجًة لكوفيد19-، ظهرت فجوة يف تحديد وتقييم حاالت األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وإحالتهم إىل مزودي الخدمات ذوي الصلة. ويهدف نهج 

تحالف رعاية املجتمع املوضح أدناه إىل تحسني تقديم الخدمة ودعم األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.

ومع املوارد املحدودة واملتناقصة املخصصة لحامية األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة يف عملية أدجوماين، كانت هناك حاجة إىل نهٍج مرتكز عىل املجتمع املحيل 

بغرض تلبية احتياجات هذه الفئة من السكان. ومن خالل اتفاقية رشاكة املرشوع مع االتحاد اللوثري العاملي )LWF(، تم تقديم نهج تحالف رعاية املجتمع. يتم 

تنفيذ هذا النهج من خالل هيكل مجتمعي يسمى فرق تحالف الرعاية املجتمعية )CCCTs(. يتم تشكيل هذه الفرق بالتشاور مع قادة مجلس رعاية الالجئني 

)قادة الالجئني يف مختلف املستوطنات(. وقد تضمنت قيود كوفيد19- الوطنية حظراً للتنقل )باستثناء الخدمات األساسية)، وإغالق الحدود، والتباعد االجتامعي، 

وحظر التجمعات الجامهريية، والحضور يف مكان العمل بنسبة ٪30. يف ظل هذه الظروف، لعبت فرق تحالف الرعاية املجتمعية دوراً أساسياً يف دعم األشخاص 

ذوي االحتياجات الخاصة وضامن وصولهم إىل الخدمات واملساعدة عىل الرغم من العدد املحدود للموظفني الذين ميكنهم الحضور فعلياً.

املكونات الرئيسية:

تضمنت املكونات الرئيسية للنهج ما ييل:

رسم الخرائط املؤسسية التمهيدية  •

تدريب موظفي الحامية املجتمعية عىل النهج )لتنفيذ التدخل(  •

اجتامعات أصحاب املصلحة يف املجتمع  •

تشكيل فريق تحالف رعاية مجتمعية  •

التخطيط للعمل  •

تدريب فريق تحالف الرعاية املجتمعية  •

تحديد األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة يف املستوطنات وربطهم بالهيكل  •

تدريب مقدمي الرعاية لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة  •

دعم فريق تحالف الرعاية املجتمعية  •

املراقبة واإلبالغ  •

حشد املوارد للمساعدة يف تنفيذ األنشطة املجتمعية من قبل فرق تحالف الرعاية املجتمعية  •
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مامرسات املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ورشكائها املتعلقة بالحامية املرتكزة إىل

20



حتى اآلن، هناك ما مجموعه 129 الجئاً )66 من اإلناث و63 من الذكور( أصبحوا  أعضاء يف فريق تحالف الرعاية املجتمعية. يتم تزويد أعضاء فريق تحالف 

الرعاية املجتمعية مبآزر يسهل رؤيتها لتسهيل التعرف عليهم من قبل املجتمع. وقد تم تحديد وتقييم العديد من حاالت األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة. 

وعالوًة عىل ذلك، هناك معرفة مجتمعية متزايدة حول خدمة املجتمع ونقاط املساعدة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة من خالل التدريبات التي أجريت، 

وقد تم تعزيز مسار اإلحالة ملثل هذه الخدمات/املساعدة من خالل إرشاك فرق تحالف الرعاية املجتمعية للعمل كأدلة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 

يف املستوطنة. وأدت مشاركة قادة الالجئني يف إطالق العمل واجتامعات التغذية الراجعة الفصلية إىل توفري تدخل ذو تنسيٍق جيد. ويف النهاية، تم تعزيز قدرة 

املجتمع عىل االستجابة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة يف سياق الدعم املحدود.

الرشيك/الرشكاء: 

االتحاد اللوثري العاملي

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:

 ndangael@unhcr.org :إلفريا ندانجا

Elizabeth.kaboyo@lutheranworld.org :إليزابيث كابويو

patrick.ajavu@lutheranworld.org :أجافو باتريك

acidri@unhcr.org :ديوجراتياس أسيدري

achiro@unhcr.org :بروسكوفيا أشريو

مامرسة ناشئة من أوغندا: دعم املأوى لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

أدى اإلغالق املؤقت ملركز استقبال كابازانا بسبب كوفيد19- إىل حالة استيطان طارئة لجميع األشخاص الذين تُعنى بهم املفوضية الذين كانوا يقيمون يف املركز. 

)تم ذلك يف إطار االلتزام مبتطلبات التباعد الجسدي واالجتامعي(. وبالتايل، مل يكن هناك مكاٌن ينام فيه األفراد األكرث ضعفاً بشكٍل خاص، الذين مل تُنشأ لهم مالجئ 

يف ذلك الوقت. مل يتمكن هؤالء األفراد أيضاً من بناء املالجئ بأنفسهم، فرتك هذا املوقف األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة معرضني ملخاطر فيام يخص حاميتهم، 

فضالً عن مخاطر املشكالت الصحية الناجمة عن ظروف الطقس البارد والرطب.

وكحٍل لهذه املشكلة، تم تشييد ما مجموعه 74 مبنى مؤقت، وتم استخدامها إليواء 65 من األفراد املعرضني للخطر بشكٍل خاص و9 أمهات عازبات. تم استخدام 

نهج مجتمعي يف بناء املأوى، مبا يف ذلك املساهمة يف مواد التسقيف )أغطية بالستيكية تقدمها املفوضية كجزء من حزمة مواد اإلغاثة األساسية املخصصة للتوطني( 

من قبل األفراد املعرضني للخطر بشكٍل خاص. وتم تكليف قادة املجتمع والعاملني يف املجتمع بتقييم البناء واإلرشاف عليه ومتابعته، بينام ساهم أفراد املجتمع 

القادرون يف العمل بتكلفٍة منخفضة، باإلضافة إىل حامية ممتلكات األفراد املعرضني للخطر بشكٍل خاص. كام ساهمت منظمة Alight مببلغ 53 دوالراً أمريكياً لكل 

مأوى لرشاء مواد مثل األعمدة والقصب واملسامري، ولدفع أجور النقل والعاملة.

النتائج

كان للتدخل نتائج إيجابية من منظور األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وأعضاء املجتمع اآلخرين. وعندما طُلب من أحد املستفيدين إبداء رأيه بشأن دعم 

املأوى، أجاب: "أنا سعيٌد حقاً بأن يكون لدّي منزل خاص يب أمتتع فيه بخصوصيتي. حتى لو طلبوا منا العودة إىل مركز االستقبال بعد هذا الوباء، فأنا لست عىل 

استعداٍد للعودة. أنا مستعد لالستيطان هنا. شكراً جزيالً ملنظمة Alight. وباملثل، قال عامٌل مجتمعي: إنني أقدر النهج الذي تستخدمه منظمة Alight حيث 

يساعد أفراد املجتمع زمالءهم أفراد املجتمع اآلخرين يف بناء هذه املنازل لألفراد املعرضني للخطر بشكٍل خاص، مام سيساعدهم عىل االستقرار برسعة. وبصفتي 

عامل يف املجتمع، يسعدين أن أرى من حويل يتلقون الدعم من منظمة Alight يف هذه الفرتة التي أثر فيها الوباء علينا جميعاً.

 

الرشيك/الرشكاء:

Alight منظمة

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:

 mugumya@unhcr.org :ديفيس موغوميا

 samanya@unhcr.org :سيلفيا سامانيا
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دراسة حالة من جنوب السودان: فرقة عمل كوفيد19- بقيادة املجتمع املحيل 

ملنع انتشار كوفيد19- يف مخيامت اجونج ثوك وبامري لالجئني، تم تقليص الخدمات التي تنطوي عىل التجمعات الكبرية واالتصال الشخيص. وأوقفت مكاتب 

املفوضية يف امليدان الزيارات امليدانية واملشاركة املجتمعية الفعلية، مام ترك فجوًة فيام يخص النرش املعتاد الرسيع والفعال للمعلومات إىل املجتمع بشأن 

كوفيد19- والتدابري الوقائية. كام تأثر تسجيل الالجئني، حيث تم تنفيذ األنشطة ذات الصلة عن بعد. وبينام تم إجراء التوعية عرب الراديو، أظهر تحليل التعليقات 

الواردة من امليدان أن العديد من الالجئني كان ال يزال لديهم استفسارات.

باختصار، كانت هناك حاجة للتواصل الفعال بشأن األنشطة املجتمعية ضمن إرشادات كوفيد19-؛ التحديد الفوري لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة واألطفال 

املعرضني للخطر وإحالتهم؛ وحمالت إعالمية عن الطرق الجديدة للتسجيل عن بعد. لذلك تم التدخل لرفع مستوى الوعي بشأن كوفيد19-؛ تتبع شائعات 

كوفيد19- يف املجتمع؛ وتحديد األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وإحالتهم للحصول عىل الخدمات املطلوبة أثناء فرتة الجائحة.

عىل وجه التحديد، تم إنشاء فرق عمل كوفيد19- من قبل قادة مجلس الالجئني يف املخيمني، كان هدفها تقديم الدعم للمفوضية والرشكاء لتعزيز التواصل ثنايئ 

االتجاه مع مجتمع الالجئني، وتوليد املعلومات عن احتياجاتهم )وخاصًة احتياجات األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة أثناء كوفيد19-(، والتدابري االحرتازية 

الجاري تنفيذها. يف أجونغ ثوك، تتكون فرقة العمل بقيادة املجتمع الخاصة بكوفيد19- من 16 عضواً )4 من اإلناث و13 من الذكور(. ويف بامري، تتكون فرقة 

العمل من 10 أعضاء )5 إناث و5 ذكور(. ويرأس فرقتا العمل رئيس املخيم.

كام أن فرق عمل كوفيد19- التي يقودها املجتمع املحيل تدعم عمل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف التسجيل عن بعد من خالل توثيق 

املعلومات الفردية لألطفال حديثي الوالدة يف مجتمعاتهم. وهي تعمل مع الرشكاء يف املجال الصحي لتحديد الالجئني الذين يسافرون إىل مخيَمْي الالجئني للمراقبة 

من قبل الرشكاء يف مجال النظافة واالستالم الفوري ملعلومات كوفيد19-. كام يقومون بإبالغ قسم الحامية يف املفوضية عن البطاقات التموينية غري النشطة، 

والبطاقات التموينية املفقودة التي تحتاج إىل استبدال وإعادة تنشيط، نيابًة عن الالجئني. تشارك فرق العمل يف االجتامعات األسبوعية ملجلس الالجئني، والتي 

تحرضها أيضاً املفوضية، وممثلون عن جمهورية الكونغو الدميقراطية، واالتحاد اللوثري العاملي لحامية األطفال. ويتم دعم فرق العمل يف كال املعسكرين من قبل 

جمهورية الكونغو الدميقراطية مبكربات الصوت وأقنعة الوجه واملرطبات والقرطاسية لتنفيذ جلسات بناء الوعي داخل املجتمع بكفاءة.

الرشيك/الرشكاء:

املجلس الدامنريك لالجئني 

االتحاد اللوثري العاملي 

 

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:

 wahomei@unhcr.org :آيفي واهوم

wude@unhcr.org :ريجينا خميس وودي

dau@unhcr.org :أبراهام ميجوك أيويل داو

دراسة حالة من جنوب السودان: إنتاج الكاممات

بدأ املكتب امليداين للمفوضية يف ملكال يف إنتاج الكاممات بواسطة املرشدين داخلياً واملجتمعات املضيفة كجزٍء من مبادرة لكسب العيش ونشاط بناء السالم 

للتخفيف من تأثري كوفيد19-. ويبحث مكتب جامجانغ الفرعي يف إمكانية إرشاك خريجي مراكز التدريب املهني )كٌل من الالجئني وأفراد املجتمع املضيف( إلنتاج 

كاممات قابلة إلعادة االستخدام مبجرد تأكيد توفُّر متويل مخصص لذلك.

الرشيك/الرشكاء: املعلومات غري متوفرة

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:

tran@unhcr.org :يف تران

دراسة حالة من جنوب السودان: محطة راديو املجتمع

عملت املفوضية يف مخيامت جامجانغ لالجئني مع راديو جامجانغ إف. إم. لنرش املعلومات حول الوقاية من كوفيد19-، حيث يتم استخدام طرق متنوعة لبث 

الرسائل، مبا يف ذلك اإلعالنات والربامج الحوارية اإلذاعية. وباإلضافة إىل ذلك، يقوم بعض الالجئني حالياً بتطوير دراما قصرية يتم بثها عىل محطة راديو إف. إم. 

تتضمن رسائل مهمة للوقاية من كوفيد19-والترصف تجاهه بشكٍل مناسب. يف بعض العروض، متت االستعانة باملفوضية واألطباء الرشكاء املنفذين للمساعدة يف 
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دحض الخرافات الشائعة حول الفريوس. وهناك خطط جارية لبث برنامج من شأنه الرد عىل األسئلة والشائعات ومعالجة بعض املفاهيم الخاطئة للمجتمع حول 

كوفيد19-.

وهناك حاجة لضامن وصول املزيد من األشخاص الذين تُعنى بهم املفوضية إىل أجهزة الراديو لتعزيز فرص تلقيهم للرسائل. األجهزة املفضلة هي أجهزة راديو 

الهاتف املحمول، ألنها متعددة األغراض وميكن أن تكون مبثابة هواتف محمولة متكن حامليها من املشاركة املجتمعية وإبداء التعليقات، وكأجهزة راديو لتلقي 

معلومات الصحة العامة املهمة التي تنرشها وزارة الصحة يف جنوب السودان وكذلك املفوضية والرشكاء من خالل إذاعة جامجانغ إف. إم.

كام أن هناك جهوداً تبذل لضامن التواصل املتبادل بني املفوضية واألشخاص الذين تُعنى بهم املفوضية والجهات الفاعلة يف مجال الصحة العامة التي تنرش 

معلومات كوفيد19- عرب الراديو. وقد تم إجراء تقييامت لردود فعل املجتمع املخصصة يف املقام األول من خالل استفسار املوظفني العاملني يف املجال الصحي من 

أفراد املجتمع الذين يزورون املراكز الصحية. يقدر املجتمع الرسائل ويتلقى معلومات دقيقة تنرش عرب الراديو.

الرشيك/الرشكاء: 

إذاعة جامجانغ إف. إم.

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:

joanian@unhcr.org :تامار جوانيان

 
مامرسة ناشئة من جنوب السودان: التنسيق اإلنساين لالستجابة لكوفيد19-

تم االستشهاد مبجموعة عمل مابان للتواصل بشأن املخاطر وإرشاك املجتمع املحيل )RCCE( يف مناسبات عديدة من قبل مجموعة عمل جنوب السودان الفنية 

الوطنية للتواصل بشأن املخاطر وإرشاك املجتمع املحيل كمثال عىل "أفضل مامرسة للتعاون بني الوكاالت عىل املستوى امليداين". ويف واقع األمر ال يوجد يف أي 

مكاٍن آخر يف جنوب السودان آلية تنسيق مامثلة بشأن املخاطر وإرشاك املجتمع املحيل منشأة من قبل الرشكاء يف املجال اإلنساين استجابًة لوباء كوفيد19-. ومع 

بداية كوفيد19- يف جنوب السودان، قام الرشكاء يف املجال اإلنساين يف مابان بتنشيط مجموعة عمل مابان للتواصل بشأن املخاطر وإرشاك املجتمع املحيل بهدف 

تنسيق نهجهم يف تدخالت التواصل بشأن مخاطر كوفيد19-. وتقود الحكومة )إدارة الصحة يف مقاطعة مابان( مجموعة عمل للتواصل بشأن املخاطر وإرشاك 

املجتمع املحيل وتشارك املفوضية يف قيادتها. وقد اشرتك ما مجموعه 21 رشيكاً يف املجال اإلنساين طواعيًة ليكونوا أعضاء يف مجموعة عمل مابان للتواصل بشأن 

املخاطر وإرشاك املجتمع املحيل، والتي تجتمع كل أسبوعني.

تتألف مجموعة عمل مابان للتواصل بشأن املخاطر وإرشاك املجتمع املحيل من أربع مجموعات فرعية: 1( اللجنة الفرعية لتتبع وإدارة الشائعات حول كوفيد19-، 

2( اللجنة التوجيهية السلوكية الخاصة بكوفيد19-، 3( وحدة املراقبة والتقييم واملساءلة والبحث والتعلم، و 4( مجموعة العمل الفرعية للصحة العقلية والدعم 

النفيس االجتامعي. وفيام ييل وصف ملهام كل مجموعة من هذه املجموعات:

اللجنة الفرعية لتتبع وإدارة الشائعات حول كوفيد19-: بقيادة منظمة إنرتنيوز، ويشارك يف قيادتها املجلس الدامناريك لالجئني. 

تدريب املدربني لجميع الرشكاء يف املجال اإلنساين يف مابان عىل التتبع الفعال وإدارة الشائعات واملعلومات الخاطئة واملخاوف.  o

التدريب التسلسيل للمنظامت الرشيكة املنفذة  o

تطوير أداة تتبع عرب اإلنرتنت منسقة بني الوكاالت يستخدمها جميع الرشكاء يف مابان لإلبالغ عن الشائعات.   o

اإلصدار الدوري لتقرير إدارة الشائعات الذي يوثق الشائعات املتداولة داخل املجتمع، جنباً إىل جنب مع الردود املقررة. تتم       o

مشاركة التقرير مع اللجنة الفرعية الوطنية لتتبع الشائعات وإدارتها.  

تطوير مسار إلدارة الشائعات يضمن وصول التعليقات عىل تقرير إدارة الشائعات إىل املجتمع.  o

 

اللجنة التوجيهية السلوكية الخاصة بكوفيد19-: بقيادة املنظمة الدولية إلنقاذ الطفولة وتشارك يف قيادتها منظمة اإلغاثة الدولية.

تقديم املشورة القامئة عىل األدلة للسلطات املحلية والرشكاء بشأن اسرتاتيجيات تغيري السلوك قصرية وطويلة األجل لضامن استيعاب      o

سلوكيات الوقاية من كوفيد19- بني الالجئني  

قيادة حملتني للتعبئة بخصوص كوفيد19- ومرشوعني بحثيّني، إىل جانب دعم الرشكاء يف املجال اإلنساين لتوثيق قصص عوامل التغيري      o

لكوفيد19-.  
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 Jesuit Refugee Service يقودها برنامج األغذية العاملي وتشرتك يف قيادتها منظمة :)MEARL( وحدة املراقبة والتقييم واملساءلة والبحث والتعلم

واملفوضية.

جمع بيانات رصد التواصل بشأن املخاطر وإرشاك املجتمع املحيل  

يقدم رشكاء العمل اإلنساين يف مابان بيانات رصد التواصل بشأن املخاطر وإرشاك املجتمع املحيل الخاصة بهم إىل وحدة MEARL عىل      o

أساس أسبوعي. ويتم تجميع هذه املعلومات وتقدميها أسبوعياً إىل مجموعة العمل الفنية الوطنية للتواصل بشأن املخاطر وإرشاك املجتمع      

املحيل. وتشارك وحدة MEARL أيضاً تقارير تحليل البيانات االستكشافية مع الرشكاء يف املجال اإلنساين، جنباً إىل جنب مع البيانات      

الخام الخاصة بالتواصل   

بشأن املخاطر وإرشاك املجتمع املحيل.

بعد اجتامع التوعية ملجموعة عمل مابان للتواصل بشأن املخاطر وإرشاك املجتمع املحيل، املوجه نحو تعزيز مشاركة البيانات بني الرشكاء يف      o

املجال اإلنساين، نظمت وحدة MEARL تدريباً مشرتكاً بني الوكاالت لجميع نقاط االتصال الخاصة بالرصد والتقييم )M&E( يف مقاطعة   

مابان، لبناء قدراتهم عىل استخدام أداة املراقبة املنسقة .  

دعم املبادرات البحثية الخاصة بالتواصل بشأن املخاطر وإرشاك املجتمع املحيل املشرتكة بني الوكاالت  

دعمت وحدة MEARL اللجنة التوجيهية السلوكية إلجراء مرشوعني بحثيني خاّصني بالتواصل بشأن املخاطر وإرشاك املجتمع املحيل ومشرتَكني بني الوكاالت:    o

1( دراسة استقصائية رسيعة للمعرفة والتوجهات واملامرسات )KAP( تم إجراؤها عرب مخيامت الالجئني واملجتمع املضيف؛ و 2( بحث عن كيفية إرشاك     

املجتمع بشكل أكرث فعاليًة يف تدخالت كوفيد19-. حظي كال املرشوعني البحثيني بدعم مجموعة العمل الفنية الوطنية للتواصل بشأن املخاطر وإرشاك     

املجتمع املحيل وساهام يف تشكيل سياسات اإلرشاد الوطنية للتواصل بشأن املخاطر وإرشاك املجتمع املحيل يف جنوب السودان.  

مجموعة العمل الفرعية للصحة العقلية والدعم النفيس االجتامعي )MHPSS(: تقودها منظمة Jesuit Refugee Service )JRS( ويشارك يف قيادتها املجلس 

.)DRC( الدمناريك لالجئني

تنظيم شؤون الصحة العقلية والدعم النفيس االجتامعي ضمن االستجابة لكوفيد19- من خالل ضامن تنسيق االعتبارات املرتبطة بها ودمجها يف الرسائل ا    o

لرئيسية وتبادل املعلومات بني الرشكاء والهياكل املجتمعية يف املجتمعات املضيفة والالجئني؛ تعزيز مكون الصحة العقلية والدعم      

النفيس االجتامعي يف الهياكل القامئة يف املجتمع املضيف ومخيامت الالجئني؛ تقديم الدعم وبناء القدرات يف مجال الصحة العقلية      

والدعم النفيس االجتامعي )مثل اإلسعافات األولية النفسية) للعاملني يف الخطوط األمامية والرشكاء والهياكل املجتمعية؛ تعزيز  دمج األشخاص ذوي     

االحتياجات الخاصة يف أنشطة الصحة العقلية والدعم النفيس االجتامعي؛ توحيد املعلومات حول جودة حالة الصحة       

النفسية والدعم النفيس االجتامعي، وكذلك تقديم الخدمات لدعم تحليل الفجوات واالستجابة املنسقة والدعوة لتخصيص املوارد لرشكاء الصحة العقلية     

والدعم النفيس االجتامعي؛ الحفاظ عىل  االتصال والتواصل املنتظم مع مجموعة العمل الفنية الوطنية للصحة العقلية والدعم النفيس      

االجتامعي )TWG(، مبا يف ذلك املشاركة يف االجتامعات الوطنية لفريق العمل املعني  الصحة العقلية والدعم النفيس االجتامعي؛      

وتعزيز التعلم املتبادل وتبادل األفكار وأفضل املامرسات بني الرشكاء.  

مجموعة العمل الفرعية للصحة العقلية والدعم النفيس االجتامعي يف مابان ممثلة يف مجموعة العمل الفنية الوطنية للصحة العقلية والدعم النفيس     o

االجتامعي.  

الرشيك/الرشكاء: 

املجلس الدامنريك لالجئني 

منظمة انرتنيوز

Jesuit Refugee Service منظمة

دائرة الصحة يف مقاطعة مابان

منظمة اإلغاثة الدولية

املنظمة الدولية إلنقاذ الطفولة

برنامج الغذاء العاملي

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:

petros@unhcr.org :د. جيربيوولد بيرتوس يوهانس
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دراسة حالة من السودان: املشاركة املجتمعية من خالل ترجمة رسائل كوفيد19-

يشارك معلمو املجتمع يف كردفان يف املساعدة عىل ترجمة رسائل الوقاية من كوفيد19- إىل اللغات املحلية الرئيسية لالجئني لنرشها مبساعدة القادة املحليني. 

تهدف هذه املبادرة إىل املساعدة يف خلق الوعي والحد من انتقال كوفيد19-. يف بعض املواقع، مثل الخرطوم، لعبت املجتمعات دوراً نشطاً منذ املراحل األوىل 

لالستجابة لكوفيد19-، ونرش ملصقات املعلومات وتحديد املواقع لها يف مناطقهم من خالل متطوعي التواصل املجتمعي والقادة املجتمعيني والدينيني والسالطني.

الرشيك/الرشكاء: املعلومات غري متوفرة

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:

aldhamma@unhcr.org :أنهييل الضاّمر

دراسة حالة من السودان: املشاركة املجتمعية عرب الهاتف املحمول

يف والية النيل األبيض ومناطق أخرى، تم اختيار قادة الالجئني واملجتمعات املضيفة وتدريبهم عىل مسار إحالة كوفيد19- لتعزيز قدرتهم عىل االستجابة للحاالت يف 

الوقت املناسب وبطريقٍة فعالة. كام تم دعمهم برصيد هاتف (وقت بث( لتسهيل االتصال. ويف الخرطوم، تدعم املفوضية لجنة صحية محلية من األشخاص الذين 

تُعنى بهم املفوضية للعمل مع وزارة الصحة يف مراقبة أفراد املجتمع بحثاً عن األعراض املرتبطة بكوفيد19-. وأطلقت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 

الالجئني يف السودان أيضاً "شجرة اتصاالت WhatsApp" بشكٍل أسايس ملجتمعات الالجئني اإلرترييني والسوريني واليمنيني يف الخرطوم. سيمكن ذلك من توزيع 

املعلومات بواسطة WhatsApp عرب شبكة من مجموعات الالجئني، مام يسهل نرش املعلومات يف الوقت املناسب إىل املجتمعات والتعليقات الواردة منها.

الرشيك/الرشكاء: املعلومات غري متوفرة

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ: 

aldhamma@unhcr.org :أنهييل الضاّمر
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دراسة حالة من بوروندي: اإلحاالت عن طريق الهاتف املحمول وإدارة الحالة للعنف الجنيس والجنساين

عىل الرغم من القيود املفروضة عىل الحركة يف بوروندي أثناء جائحة كوفيد19-، متكنت املفوضية من ضامن استمرارية الرعاية للناجني من العنف الجنيس 

والجنساين واالتصال برعاية الناجني الذين تم تحديدهم حديثاً. لقد تم إنجاز ذلك من خالل تخصيص هواتف محمولة ووقت بث شهري للجهات الفاعلة الرئيسية 

يف مجال الحامية املجتمعية داخل مخيامت الالجئني، وتشمل قادة املجتمع وحراس األمن وأعضاء املجتمع املضيف يف اللجنة األمنية املشرتكة ورؤساء ونواب 

رؤساء اللجان القطاعية. ميّكن التدخل هذه الجهات الفاعلة من تنبيه الرشكاء املنفذين ذوي الصلة عند حدوث حاالت عنف جنيس وجنساين، وميّكنهم من متابعة 

الضحايا. كام ميكن املفوضية من نقل رسائل مهمة عن بعد إىل رؤساء اللجان القطاعية ونواب الرؤساء، والتي تُنقل بدورها إىل املجتمع األوسع.

ين لكل مخيم لالتصال باألخصائيني االجتامعيني عند الحاجة. ويتم إحالة  لتسهيل إحالة حاالت العنف الجنيس والجنساين ومتابعتها، تم تعيني اثنني من امليرسِّ

حاالت العنف الجنيس والجنساين العاجلة إىل اإلدارات املتوفرة داخل املخيم خالل فرتة الوباء. وعندما تكون إدارة الحالة مطلوبة، يتواصل امليرسون مع األخصائيني 

االجتامعيني، أو الرشيك املنفذ للمفوضية بشأن العنف الجنيس والجنساين )لجنة اإلنقاذ الدولية(، أو نقطة االتصال التابعة للمفوضية يف مجال العنف الجنيس 

والجنساين، وذلك عرب الهاتف.

الرشيك/الرشكاء: لجنة اإلنقاذ الدولية

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:

roeske@unhcr.org :غويندولني رويسيك

eno@unhcr.org :بريجيت موكانغا إينو

 irambona@unhcr.org :كريستني إرامبونا

3

العنف الجنيس والجنساين/التخفيف من املخاطر/االستجابة
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دراسة حالة من أوغندا: تدريب الهياكل املجتمعية عىل تحديد قضايا الحامية واإلبالغ عنها ومتابعتها

خالل إغالق كوفيد19-، استمرت الحاالت التي تتطلب االهتامم بالظهور يف مجتمعات الالجئني، لكن بعض القادة والهياكل املجتمعية مل يكن لديهم املعرفة 

املناسبة فيام يتعلق بعمليات الحامية واإلبالغ املتعلقة بهذا القطاع.

ونظراً لوجود الهياكل املجتمعية وقادة مجلس رعاية الالجئني داخل مجتمعات الالجئني، سعى هذا التدخل إىل االعتامد عىل هذه املوارد املجتمعية للمساعدة يف 

تحديد حاالت الحامية، مبا يف ذلك حاالت العنف املنزيل وإساءة معاملة األطفال واستغاللهم. وباإلضافة إىل تحديد الحاالت، كانت هناك حاجة لإلبالغ عن الحاالت 

للرشكاء املعنيني ليك يقوموا بالتدخل.

أدى هذا التدخل إىل متكني الهياكل املجتمعية من خالل تدريبهم عىل تحديد قضايا الحامية واملخاطر )العنف الجنيس والجنساين، وحامية الطفل، واملسائل 

القانونية(، وكذلك عىل اإلبالغ يف الوقت املناسب عن مثل هذه الحاالت من أجل التدخل. ساعد هذا النهج يف معالجة الثغرات يف الحامية الناجمة عن قيود 

كوفيد19-، والتي حدت من وجود الرشكاء يف املجتمع.

)HADS( الرشيك/الرشكاء: وكالة املساعدة اإلنسانية وخدمات التنمية

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ: 

ngeze@unhcr.org  :وليام نجيزي

 buga@unhcr.org  :منصور بوقا
 

دراسة حالة من جنوب السودان: اإلحاالت عرب الهاتف املحمول وجلسات اإلرشاد النفيس واالجتامعي

يتم استخدام اإلحاالت عرب الهاتف املحمول للوصول إىل الالجئني املحتاجني للدعم، ال سيام يف املناطق التي يصعب الوصول إليها مثل واليات أعايل النيل والوحدة 

ووسط االستوائية وجونقيل. ويف املواقع التي ال تتوفر فيها شبكات املحمول، ينسق الرشكاء يف املجال الصحي والسلطات املحلية مع بعضهم البعض، ويعملون 

كنقاط إحالة طارئة. ثم يقومون بإحالة الحاالت إىل لجنة اإلنقاذ الدولية )IRC( وفرق حامية ومتكني املرأة، واالتحاد اللوثري العاملي )LWF( ملزيٍد من التدخل، مبا 

يف ذلك االستشارة النفسية واالجتامعية. قدمت IRC وLWF تدريباً أساسياً لعدٍد قليل من العاملني يف مجال تحفيز الالجئني يف مخيامت جامجانغ لتمكينهم من 

تقديم املشورة األساسية لقضايا العنف الجنيس والجنساين وحاالت حامية الطفل يف حال حدوث حاالت اإلغالق التي من شأنها تقييد حركة أفراد املجتمع.

الرشيك/الرشكاء:

لجنة اإلنقاذ الدولية

االتحاد اللوثري العاملي

ملزيد من املعلومات، االتصال:

tran@unhcr.org :يف تران
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1

املامرسات غري املرتبطة بكوفيد

حامية الطفل والشباب

مامرسة واعدة من إثيوبيا: تقييم التعليم والربمجة ونهج املشاركة املجتمعية

تركز اسرتاتيجية التعليم الخاصة بعملية املفوضية يف إثيوبيا عىل تحسني إنجازات التعلم، وضامن أن تكون املدارس بيئات تعليمية آمنة، وتحسني الوصول إىل 

التعليم الثانوي والعايل، وضامن أن تكون فرص التعليم مدى الحياة ومتاحة للجميع وفقاً لالحتياجات، وتوفر الوصول إىل فرص التعليم يف أبكر وقٍت ممكن أثناء 

ل الالجئني يف بعض املخيامت. حاالت الطوارئ. ومن املالحظ أن معدل االلتحاق باملدارس منخفض ألسباب مختلفة، مبا يف ذلك الصعوبات االقتصادية وتنقُّ

واستجابًة لهذا الواقع، تجري العملية تقييامً سنوياً مشرتكاً لتقييم الوضع العام لربامج التعليم والفجوات واالحتياجات، ولتكون مبثابة معيار للتخطيط للسنة 

الالحقة. يتم إجراء التقييم املشرتك بعد إغالق املدرسة يف نهاية العام خالل شهَري يونيو ويوليو، مع جمع البيانات النوعية والكمية لقياس درجة األداء بناًء عىل 

خطة العام. كام تستخدم االستبيانات وقوائم مراجعة املراقبة. يشمل املشاركون يف التقييم املشرتك الوكالة الحكومية املعنية بالالجئني )إدارة شؤون الالجئني 

والعائدين(، ولجنة التنمية واملساعدة بني الكنائس )DICAC(، واملنظمة الدولية إلنقاذ الطفولة )SCI(، واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 

ومكتب املقاطعة التعليمي )WEO(، واملعلمني، ورابطات اآلباء واملعلمني )PTAs( وممثيل املجتمع املحيل، والقادة. البيانات الثانوية مستمدة من التقارير 

الشهرية وتقارير املراقبة املقدمة إىل مكاتب مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني والوكالة الحكومية املعنية بالالجئني )إدارة شؤون الالجئني والعائدين(.

وخالل التقييم املشرتك هناك ملخص للنتائج عىل مستوى املجتمع يعزز مشاركة ممثيل املجتمع وحساب وتحديد اتجاه النتائج. يتم استخدام نهج محدد 

للمشاركة املجتمعية كجزء من التدخل، وهو يستلزم ما ييل:

 املجتمع املحيل الشاملة لعدة قطاعات يف رشق أفريقيا والقرن األفريقي ومنطقة البحريات الكربى
مامرسات املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ورشكائها املتعلقة بالحامية املرتكزة إىل

28



مشاركة ممثيل املجتمع يف التقييامت املشرتكة: القادة الدينيون، والجمعيات النسائية، واللجان املركزية لالجئني )RCCs(، وأعضاء آخرين يختارهم املجتمع    o

بناًء عىل قدرتهم عىل نقل وجهة نظر املجتمع.   

مدرسة –    مراقبة حضور الطالب واملعلمني طوال العام الدرايس من خالل جمعيات املعلمني واملعلامت. )توجد رابطة واحدة لآلباء واملعلمني لكل    o

وعددها 43 يف املجموع، يتألف كٌل منها من 7 الجئني، باإلضافة إىل مجالس الطالب ]8-5 طالب لكل مجلس طالب يف املدارس الثانوية[ وقادة الطالب ]3-4    

يف كل مدرسة ابتدائية[(.  

بناء قدرات رابطات اآلباء واملعلمني. عىل سبيل املثال، بحلول منتصف عام 2020، تلقت 43 جمعية مدرسية تعليمية تدريباً عىل أدوارها ومسؤولياتها يف     o

املدارس.  

استخدام آليات الشكوى يف املدارس مع إجراءات متابعة فعالة )عىل سبيل املثال، صناديق الشكاوى، نقاط االتصال يف املدارس ]البعض يتعامل فقط مع     o

شكاوى العنف الجنيس والجنساين[(.  

تعزيز مشاركة الوالدين يف األنشطة املدرسية املصممة خصيصاً، مثل رواية القصص يف مرحلة ما قبل املدرسة التي يقودها اآلباء وجلسات الغناء التي تتمحور    o

حول الرتاث الثقايف. تتم هذه األنشطة عىل مدار العام لتعزيز مشاركة الوالدين.  

يوفر التقييم املشرتك منصة للمجتمع للتعبري عن مخاوفه، وتقديم اقرتاحات فيام يتعلق بالربامج، واملشاركة يف عملية التخطيط الرتبوي. يتم توثيق نتائج التقييم 

املشرتك السنوي واستخدامها كأداة للدعوة، باإلضافة إىل كونها مرجعاً لتخصيص املوارد وتطوير االقرتاحات.

من الجدير بالذكر أن املفوضية قد أنشأت آلية تنسيق فعالة مع مكتب التعليم يف املنطقة املحلية لتعميم العمل التعليمي للمفوضية ضمن نظام التعليم الوطني، 

وتعزيز االستدامة، والحفاظ عىل املعايري الوطنية، وتحسني القبول. يتمثل الدور التنسيقي للمفوضية يف ضامن استجابة فعالة تتضمن مشاركة متعددة ألصحاب 

املصلحة تجاه احتياجات التنمية لكٍل من الالجئني واملجتمعات املضيفة. وقد تم مبوجب مذكرة تفاهم استحداث مجموعة عمل التعليم وإلزامها بالعمل، وهي 

تضم ممثلني مثل الوكالة الحكومية املعنية بالالجئني )إدارة شؤون الالجئني والعائدين(، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، وبرنامج األغذية العاملي، 

ورشكاء منفذين آخرين )املنظمة الدولية إلنقاذ الطفولة، ولجنة التنمية واملساعدات بني الكنائس(، وتشمل 43 مؤسسة تعليمية )19 مركزاً لرعاية وتعليم الطفولة 

املبكرة ]ECCE[، و21 مدرسة ابتدائية، و3 مدارس ثانوية، وكلية تعليم املعلمني(.

النتائج

أدى هذا النهج منذ اعتامده يف عام 2015 إىل تحسني الحضور والبقاء عىل مستوى املدارس، فأصبح معدل الحضور عىل مستوى املدارس االبتدائية ٪83 يف 2019، 

وشهد النصف األول من عام 2020 زيادة يف التسجيل عىل مستوى املدرسة الثانوية بنسبة ٪53 يف مدارس الالجئني واملجتمعات املضيفة مجتمعًة.

الرشيك/الرشكاء: 

وكالة شؤون الالجئني والعائدين

لجنة التنمية واملساعدة بني الكنائس

املنظمة الدولية إلنقاذ الطفولة 

مكتب املقاطعة التعليمي

برنامج الغذاء العاملي

ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:  

 harfoush@unhcr.org :محمد حرفوش

 shisanya@unhcr.org :جايل شيسانيا
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مامرسات املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ورشكائها املتعلقة بالحامية املرتكزة إىل
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Eمامرسة ناشئة من كينيا: نهج قائم عىل األرسة واملجتمع لرعاية األرس التي يعيلها أطفال

ال تتوفر رعاية األقرباء أو الرعاية البديلة باستمرار يف أماكن اللجوء لألطفال املحتاجني لها بسبب تنوع الثقافات واملامرسات يف تقديم هذه الرعاية. ومع ذلك، فإن 

العديد من األوضاع يف أماكن اللجوء تؤدي إىل الحاجة إىل الرعاية البديلة، كبعض الحاالت التي يرتك فيها اآلباء أطفالهم وراءهم عائدين إىل بلدهم األصيل؛ اإلساءة 

إىل بعض األطفال املوجودين يف رعاية األقارب، مام يستلزم فصالً قصري األجل أو طويل األجل؛ االفتقار إىل أماكن رعاية التبني املناسبة لألطفال الذين تم إنقاذهم 

من ترتيبات رعاية غري مناسبة؛ ووصول قارصين غري مصحوبني بذويهم إىل مخيم لاّلجئني دون التعرف عىل أقارب لهم أو العثور عىل رعاية بديلة مناسبة.

يهدف التدخل الحايل إىل توفري هيكل موثوق بقيادة املجتمع لرعايٍة دامئة توفر الدعم لألرس التي يعيلها أطفال )CHHs(؛ ويحسن التحديد اآلمن فيام يخص 

حامية األطفال الذين يعيشون ضمن أرُس يعيلها أطفال والربط بتدخالت الحامية املناسبة؛ ويدعم املراهقني يف سنوات املراهقة األخرية يف تطوير املهارات الحياتية 

ومهارات التأقلم يف مخيامت الالجئني. 

ولهذه الغاية، ُعقدت اجتامعات للتغذية الراجعة مع األرس التي يعيلها أطفال لتوفري منتدى للحوار حول القضايا التي تؤثر عليهم. وقد طُلب من األرُس التي يعيلها 

أطفال تحديد البالغني الذين يختارونهم كموجهني/مرشفني لدعمهم بطرق مختلفة. وبعد أن تم إبالغ املوجهني املحددين باختيارهم من قبل األطفال، تم االجتامع 

معهم يف جلسات توعية بشأن مسؤوليات الوالدين ودور املوجهني/املرشفني يف إطار هذه املبادرة، مبا يف ذلك اإلبالغ عن مخاوف الحامية التي قد يواجهها األطفال.

كشفت اجتامعات املتابعة مع األخصائيني الصحيني أن املوجهني/املرشفني كانوا يدعمون بالفعل بشكٍل استباقي هؤالء األطفال بطرٍق مختلفة، مبا يف ذلك جلب 

املياه لألطفال عندما كانوا يف املدرسة، والطهي، ونقلهم إىل املستشفى عندما كانوا ميرضون. وقد تم الثناء عىل هذا املوقف االستباقي من قبل املوجهني/املرشفني 

وقاموا بتشجيعه.

يتم تحديد األطفال املحتاجني إىل كفالة من خالل آليات مختلفة، مثل الهياكل املجتمعية، ومراكز فوراها )مرافق حامية للطفل شاملة مشرتكة بني الوكاالت(، ضمن 

دورات توزيع الغذاء، من خالل تقارير ترفع إىل مكاتب املجلس الدمناريك لالجئني، أو من قبل املفوضية من خالل - دعم ميداين مرة يف كل أسبوعني أو إحاالت من 

وحدات أخرى. يتم إجراء اإلحاالت املناسبة من خالل وحدة حامية الطفل التابعة للمفوضية باستخدام مسارات اإلحالة املشرتكة بني الوكاالت يف مخيم الالجئني. 

ويتم إجراء تقييم الطفل من خالل أدوات قياسية لتقييم املصلحة الفضىل وخطة رعاية مقرتحة بالتعاون مع الطفل. كام يتم استكشاف آفاق الرعاية البديلة، 

مثل القرابة والرعاية بالتبني أوالً. تستعرض مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني خطط الرعاية، ويف حال عدم توفر رعاية األقرباء أو الحضانة، يتم التوصل 

إىل ترتيبات معيشة وسيطة مستقلة خاضعة لإلرشاف بني الرشيك والطفل. لتسهيل هذه العملية، يفصح الطفل عن أسامء البالغني الذي يشعر بالراحة تجاههم 

بالفعل ليك يعملوا كموجهني/مرشفني، ويتم توعيتهم لدعم الطفل كام هو موضح أعاله.

النتائج

منذ بدايتها، تم تحديد ما مجموعه 50 موجهاً/مرشفاً )16 من الذكور و34 من اإلناث( ومتت توعيتهم وربطهم باألطفال. 

الرشيك/الرشكاء:

املجلس الدامنريك لالجئني 

االتحاد اللوثري العاملي

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ: 

afridi@unhcr.org :أمني أفريدي

novikau@unhcr.org :الكسندر نوفيكاو

guyai@unhcr.org :إينا جويا

 املجتمع املحيل الشاملة لعدة قطاعات يف رشق أفريقيا والقرن األفريقي ومنطقة البحريات الكربى
مامرسات املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ورشكائها املتعلقة بالحامية املرتكزة إىل
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مامرسة ناشئة من كينيا: الهياكل املرتكزة عىل املجتمع لحامية الطفل

ظهرت مجموعة من املسائل املثرية للقلق واملخاطر املتعلقة بحامية األطفال يف مخيامت داداب لالجئني، مبا يف ذلك عاملة األطفال، والجنس من أجل البقاء، 

والحمل املبكر، وفصل األطفال عن مقدمي الرعاية، والترسب من املدرسة، واالتجار باألطفال، ومخاطرة التجنيد من قبل القوات املسلحة، وزواج الفتيات الصغريات 

املبكر/القرسي. ترتبط املخاطر بنقص القدرات املالية وانعدام األمن الغذايئ، وازدياد تعاطي املخدرات واملواد املخدرة بني الشباب، وازدياد وجود طالبي اللجوء غري 

املسجلني، مبا يف ذلك الوافدون الجدد والذين عادوا إىل املخيم بعد عودتهم إىل الوطن.

وملعالجة قضايا حامية الطفل يف داداب، تعمل املفوضية مع وكالة اإلغاثةTerre des Hommes  )TdH( واملنظمة الدولية إلنقاذ الطفولة )SCI( لتنفيذ تدخل 

متعدد الجوانب، باالعتامد عىل الهياكل املجتمعية مثل متطوعي حامية الطفل )CPV(، األشخاص ذوي الخربة املنتمني إىل املجتمعات املحلية )CORPs(، ومكاتب 

املساعدة الصديقة للطفل، ولجان حامية الطفل )CPC(، ومجلس الوالد البديل واألطفال، ولجان املراهقني املرتكزة عىل املجتمع املحيل )CBAC(، ولجان رعاية 

الطفل )CWC(، ولجان مركز تعليم ورعاية الطفل، والطفالت األمهات، من أجل متكني املجتمع من االستجابة ملخاوف حامية الطفل الحالية والناشئة. تتلقى هذه 

الهياكل املجتمعية التدريب للمساعدة يف تحديد مخاوف حامية الطفل، ويف استكشاف األسباب والعواقب. وعالوًة عىل ذلك، يقومون بتطوير اسرتاتيجيات تحديد 

ومنع واستجابة مشرتكة مناسبة الحتياجات حامية األطفال الفردية يف املجتمع وقدرات املجتمع.

تُستكمل هذه التدخالت بطرق أخرى، مبا يف ذلك خلق الوعي والوساطة ونرش املعلومات وتوفري مسارات اإلحالة والتدريب املجتمعي وتقديم خدمات املشورة 

األساسية وتصميم وتنفيذ خطط عمل مجتمعية بقيادة املراهقني ومعالجة الحاالت منخفضة املخاطر ومتابعة الحاالت املحالة وربط املجتمع مبقدمي الخدمة 

لتقوية وتعزيز حامية األطفال عىل مستوى األرسة واملجتمع. وعىل وجه التحديد:

توفر وكالة اإلغاثة TdH إيداعاً مؤقتاً ودامئاً لألطفال تحت الرعاية البديلة يف برنامجها للرعاية البديلة.  o

تعمل مجموعة من الوالدين البدالء الالجئني مع املنظمة الدولية إلنقاذ الطفولة )SCI(، ويتطوعون لرعاية وتربية الُقرصَّ املتخىل عنهم وغري املصحوبني     o

بذويهم. )يوجد 100 من الوالدين البدالء يف إيفو وداغاهايل، وما مجموعه 542 طفالً تحت الرعاية البديلة(.  

تساعد الهياكل املرتكزة عىل املجتمع املحيل يف تحديد األطفال الذين تعرضوا لسوء املعاملة، واإلبالغ عن مسارات اإلحالة وتقدميها ودعم املتابعة ملثل هذه    o

الحاالت.  

تشارك الهياكل املجتمعية مثل لجان حامية الطفل واملوارد اململوكة للمجتمع ومتطوعي حامية الطفل يف عمليات التوسط يف حاالت إساءة معاملة األطفال    o

منخفضة املخاطر، مام يؤدي إىل الحد من الحاالت منخفضة املخاطر داخل املجتمعات. ويشارك أصحاب املصلحة أنفسهم هؤالء، جنباً إىل جنب مع قادة    

املجتمع، يف تحديد املستفيدين من خدمات وكالة اإلغاثة TdH والتحقق منها، مثل دعم سبل العيش والتدريب وخدمات إدارة الحالة.  

تساعد لجان رعاية الطفل يف رفع مستوى الوعي وتوعية املجتمع بشأن منع إساءة معاملة األطفال ومنع املامرسات الثقافية الضارة، مثل زواج األطفال     o

وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث وعاملة األطفال. كام أنها تدعم املنظمة الدولية إلنقاذ الطفولة يف تعزيز وصول ضحايا االعتداء عىل األطفال إىل العدالة.    

إنهم يستخدمون رسائل يسهل الوصول إليها )مناسبة لألطفال، وما إىل ذلك( يف نرشهم للمعلومات لألطفال واآلباء/مقدمي الرعاية وأفراد املجتمع. وباإلضافة    

إىل ذلك فإنهم يقومون بتثقيف أفراد املجتمع من الناحية النفسية بشأن اآلثار الفورية والطويلة املدى إلساءة معاملة األطفال، وكيفية التعرف عىل األطفال    

الذين يعانون من الكروب.  

يعقد أعضاء جمعية األطفال جلسات مع الرشكاء يتم خاللها طرح مخاوفهم والرد عليها من قبل الرشكاء املعنيني. وبشكٍل عام، تعمل الهياكل املجتمعية كآلية    o

لإلبالغ عن التعليقات للمستفيدين والرشكاء.  

الرشيك/الرشكاء: 

املنظمة الدولية إلنقاذ الطفولة 

Terre des Hommes منظمة

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ: 

chomba@unhcr.org :جمعية تشومبا الخريية

 njorogev@unhcr.org :فريجينيا نجوروج
 

 املجتمع املحيل الشاملة لعدة قطاعات يف رشق أفريقيا والقرن األفريقي ومنطقة البحريات الكربى
مامرسات املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ورشكائها املتعلقة بالحامية املرتكزة إىل
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مامرسة ناشئة من كينيا: دروس تعليمية عرب راديو املجتمع

يف مخيم داداب لالجئني، ال يتمكن العديد من الطالب من الوصول إىل املواد التعليمية عند إغالق املدارس. توفر الدروس عرب الراديو فرصًة للوصول إىل نسبة 

مهمة من الطالب - ال سيام أولئك الذين بإمكانهم التعلم بشكل مستقل، والدراسة مبساعدة شخصية محدودة من املعلمني ومقدمي الرعاية. تسمح الدروس 

املرتكزة عىل الراديو للمعلمني مبواصلة إرشاك الطالب يف املواد التعليمية ذات الصلة. وعند استكاملها بتطبيقات تفاعلية مثل تطبيق WhatsApp، يتم منح 

املعلمني والطالب الفرصة للتفاعل عن كثب، حيث تتوفر التكنولوجيا املطلوبة.

تعترب املحطات اإلذاعية املجتمعية رضوريًة لهذا التدخل حيث ال ميكن الوصول إىل العديد من محطات الراديو إف. إم. التي تبث دروساً يف املدارس الوطنية من 

قبل مخيامت الالجئني. لذلك، توفر محطات اإلذاعة املجتمعية للطالب الالجئني إمكانية مكافئة للوصول إىل املواد التعليمية املقدمة للطالب الوطنيني. يتضمن هذا 

التدخل الحايل تعاوناً مع محطة إذاعية مجتمعية )راديو غارغار)، والتي يبلغ بثها حالياً دائرة نصف قطرها حوايل 40 كم )وهي مساحة متثل املخيم بأكمله وما 

بعده(.

يستلزم التدخل استخدام جدول إذاعي، ويتم تداوله عرب الرسائل النصية القصرية الجامعية ومن خالل قادة املجتمع قبل أسبوع من البث التعليمي. تُستخدم 

اإلعالنات اإلذاعية أيضاً إلبالغ الالجئني واملجتمع املضيف عن مجموعة الربامج اإلذاعية املقررة. يُطلب من الطالب ضبط محطة الراديو وفقاً للجدول الزمني املُعلن 

مسبقاً. وميكن للعائالت التي تشرتك يف سياج منزيل مشرتك مشاركة جهاز الراديو بوضعه بالقرب من السياج ورفع مستوى الصوت.

يتم إعداد الربامج النصية اإلذاعية لكل موضوع بواسطة مدرسني مختارين يف املادة ويتم طباعتها. كام يتم اختيار أحد املدرسني املشاركني يف إعداد الربامج النصية 

للتمرن قبل يوٍم واحد قبل تقديم الدرس عرب الراديو. تُستخدم مجموعات WhatsApp مكونة من الطالب واملعلمني لتعزيز التفاعل املبارش.

النتائج

الخطط جارية للحصول عىل محتوى تعليمي جاهز للبث من معهد كينيا لتطوير املناهج الدراسية. سيحل محتوى التعليم الوطني هذا محل نصوص الراديو 

.WhatsApp الحالية، مبجرد توفره، بينام سيستمر املعلمون يف الحفاظ عىل املتعلمني املتصلني من خالل مجموعات شجرة

الرشيك/الرشكاء:

ملزيٍد من املعلومات ، يرجى االتصال بـ:

vanpraag@unhcr.org :كالرا فان براغ

mwika@unhcr.org :أالن مويكا

دراسة حالة من كينيا: إرشاك أعضاء نادي WASH املدريس

يتضمن تدخل املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية )WASH( التابع ملجلس الالجئني الرنويجي )NRC( دمج األطفال والشباب ونهج متعدد األوجه 

ومتعدد املستويات. يعمل املجلس الرنويجي لاّلجئني بشكٍل وثيق مع أعضاء نادي املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية WASH يف املدرسة )20 

بني مع زمالئهم يف املدرسة كمعلمني أقران،  عضواً لكل مدرسة(، ويقوم بتدريبهم عىل نهج النظافة والرصف الصحي. يف املقابل، يتواصل أعضاء نادي WASH املدرَّ

وميررون املعلومات واألساليب التي تعلموها. كام يقوم املجلس الرنويجي لاّلجئني بتدريب الفتيات املراهقات يف املدارس عىل إدارة النظافة أثناء الدورة الشهرية.

وعىل مستوى املجتمع، يعمل فريق NRC WASH مع الشباب لتعزيز مشاركة املنظامت املجتمعية ومجموعات املساعدة الذاتية يف أنشطة WASH. ونظراً 

لرتكيز نهج املجلس الرنويجي لاّلجئني عىل األطفال والشباب، يتم تدريب موظفي املجلس الرنويجي لاّلجئني عىل سياسة حامية الطفل، ويوقع موظفو املجلس 

الوطني لاّلجئني عىل هذه السياسة كجزٍء من توصيف وظائفهم.

الرشيك/الرشكاء: 

املجلس الرنويجي لاّلجئني

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ: 

miyahara@unhcr.org :موي مياهارا

nabiswa@unhcr.org :أوسكار نابيسوا

burtonj@unhcr.org :جون ناغاتشا بريتون

 املجتمع املحيل الشاملة لعدة قطاعات يف رشق أفريقيا والقرن األفريقي ومنطقة البحريات الكربى
مامرسات املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ورشكائها املتعلقة بالحامية املرتكزة إىل
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مامرسة ناشئة من أوغندا: مرشوع االتصال باملجتمع املحيل

مرشوع االتصال باملجتمع املحيل يف مستوطنة إمفيبي هو عبارة عن مبادرة يديرها الشباب وتستجيب لقضية تقاعس الشباب يف املستوطنة، مع االهتامم 

باحتياجات شحن الهاتف يف املجتمع. يعد مصدر الطاقة الثابت واملستمر لشحن الهاتف تحدياً رئيسياً يف املستوطنة – تحٍد يعيق التواصل والتنسيق بني املفوضية 

ورشكائها واملجتمع، مبا يف ذلك مجالس رعاية الالجئني )RWCs(. بدأ املرشوع بعد تركيب حجرية شحن هواتف مجتمعية تعمل بالطاقة الشمسية. يستلزم التدخل 

ربط املباين املجتمعية )مع الرتكيز بشكٍل أسايس عىل مكاتب الحامية ومراكز املعلومات والدعم(، من خالل التمكني من الوصول إىل شبكة WiFi ومن خالل 

تحويل املباين إىل مراكز متصلة. ومع توفري إمكانات التواصل هذه، ميكن لالجئني يف هذه األماكن الوصول إىل املعلومات، والتواصل مع املفوضية والرشكاء من خالل 

خط املساعدة الذي تم إنشاؤه حديثاً )كجزء من آلية إحالة التعليقات وحلها ]FRRM[(، أو االتصال بأحبائهم عن بُعد باستخدام مجموعة متنوعة من تطبيقات 

املراسلة/املكاملات الصوتية.

يف بداية املرشوع، ُحشد الشباب بنشاط وشاركوا يف توعية املجتمع بشأن نشاط شحن الهاتف يف املركز، والوصول إىل جميع قرى املنطقة 1، مبا يف ذلك أماكن 

العبادة، والسوق، واملواقع العامة لتوزيع األغذية، والفعاليات الرياضية. وكجزٍء من هذه العملية، توصل الشباب إىل اتفاقيات مع املجتمع بشأن أجور شحن 

األجهزة املختلفة: 300 شلن أوغندي للهواتف العادية، و400 شلن أوغندي للهواتف الذكية، و500 شلن أوغندي للمصابيح التي تعمل عىل البطاريات، و700 شلن 

أوغندي ألجهزة الكمبيوتر املحمولة. أرشك الشباب أيضاً مجالس رعاية الالجئني يف جلسات التوعية املجتمعية لبناء إجامٍع قوي حول املرشوع. وقدم رئيس مجلس 

رعاية الالجئني الثاين بشكٍل خاص دعامً قوياً جداً للشباب يف هذا املرشوع من حيث الدعوة.

عند البدء، كان لدى املرشوع القدرة عىل شحن عدٍد قليل من األجهزة يف املرة الواحدة. ومع ذلك، فقد دعمت املفوضية املركَز مؤخراً من خالل تزويده بـ 20 

جهاز شحن للهواتف. وتوجد لديه حالياً القدرة عىل شحن 12 إىل 15 هاتفاً وأجهزة أخرى، )أجهزة الكمبيوتر املحمولة واملصابيح العاملة عىل البطارية وبنوك 

الطاقة( يومياً.

لقد عزز توفُّر االتصال التعايَش السلمي، حيث جمع بني الالجئني وشباب املجتمع املضيف يف املركز للعب ألعاب الطاولة معاً والتفاعل بطرٍق أخرى. وبفضل 

منصة التفاعل هذه، يخطط الشباب لعقد اجتامع مع أقرانهم يف املجتمع املضيف يف املركز لدمج هؤالء األقران يف فريق مرشوع االتصال.

كام بدأ الشباب يف بيع فرتات البث عرب الهاتف املحمول من املدخرات التي حصلوا عليها من مبادرة شحن الهاتف. إن هذه فرصة مناسبة يقدرها العديد من 

األشخاص الذين تُعنى بهم املفوضية، إذ مل يعودوا مضطرين للسفر ملسافات طويلة لهذا الغرض. كام دعا الشباب إىل إنشاء مرحاض مزدوج يف املركز؛ وتم توفري 

ذلك يف النهاية من قبل لجنة اإلنقاذ الدولية، حيث ساهم الشباب من خالل حفر حفرة املرحاض.

تتحمل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ومكتب رئيس الوزراء املسؤولية الكاملة عن املرشوع، يف حني أن رشيك الحامية ومجالس رعاية الالجئني مسؤولون 

عن املراقبة اليومية لنتائج املرشوع.

الرشيك/الرشكاء:

املجلس الدامنريك لالجئني 

مكتب رئيس الوزراء

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:

ngeze@unhcr.org :وليام نجيزي

 kamoyo@unhcr.org :فيث كامويو
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مامرسة ناشئة من أوغندا: الوصول إىل التعليم الثانوي

تم تطوير هذا التدخل استجابًة للتعليقات الواردة من املجتمع خالل فعالية تعبئة املجتمع )"Kuja Kuja"( وسباق ملسافة 5 كيلومرتات. وقدم أعضاء املجتمع 

اقرتاحات حول كيفية جعل مجتمعهم مكاناً أفضل، مبا يف ذلك أفكار بخصوص إنشاء مدرسة مجتمعية. معظم األطفال الالجئني يف روبوندو )ناكيفايل( الذين أكملوا 

املرحلة االبتدائية مل يكونوا يف املايض قادرين عىل االنتقال إىل املدرسة الثانوية بسبب مسافات امليش الطويلة إىل املدرسة الثانوية الوحيدة يف ذلك الوقت )التي 

تقع عىل بعد حوايل 35 كم(، ومخاطر الحامية املرتبطة بهذا الوضع.

يقود جهود التدخل أفراد املجتمع، الذين يحشدون جميع اآلباء واملجتمع املضيف، ويشجعونهم عىل إرسال أطفالهم إىل املدرسة. ويواصل أعضاء املجتمع أيضاً 

االنخراط يف أنشطة مشاركة مجتمعية شهرية، مبا يف ذلك تنظيف املجمع املدريس وترسيم حدود املدرسة وحاميتها من التعدي. ويساهم أولياء األمور يف دفع 

رسوم مدرسية بقيمة 100,000 شلن أوغندي )حوايل 27 دوالراً أمريكياً( لكل فصٍل درايس لتسهيل إدارة املدرسة، مبا يف ذلك دفع رواتب املعلمني.

النتائج

زاد االلتحاق من 76 طالب )منهم 32 طالبة( يف نهاية عام 2019 إىل 110 طالب )منهم 52 طالبة( يف شهر مارس 2020، قبل إغالق املدارس بسبب جائحة    o

كوفيد19-.  

كانت نسبة االحتفاظ مرتفعة، بوجود نسبة ٪93 من الطالب املسجلني يف عام 2019 بحلول بداية عام 2020.  o

يوجد يف املدرسة برنامج تغذية مدرسية يتم من خالله تقديم وجبات الطعام، مام يسهل أيضاً االحتفاظ.  o

إيجابية املجتمع تجاه املدرسة مشجعة. يدعم املجتمع هذه املبادرة التي يقودها املجتمع، من خالل دفع الرسوم الدراسية وتوفري املتطلبات األخرى، كاملواد    o

الدراسية والزي املدريس.   

التنسيق والتعاون مع الجهات الفاعلة األخرى متني. تعمل إدارة املدرسة بشكٍل وثيق للغاية مع الحكومة املحلية للمقاطعة، واملفوضية السامية لألمم     o

املتحدة لشؤون الالجئني، ومكتب رئيس الوزراء، ومنظمة Windle International Uganda )الرشيك التعليمي ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني(    

ومنظمة Alight، الرشيك الذي يدعم تطويرها.  

تطوير البنية التحتية: بدعٍم من أصحاب املصلحة، وال سيام منظمة Alight، تم إنشاء وإنجاز مخترب للعلوم. وهذا مطلٌب من وزارة التعليم والرياضة لجميع    o

املدارس الثانوية من أجل تقديم دروس العلوم.  

الرشيك/الرشكاء:

Alight منظمة

حكومة املنطقة املحلية

مكتب رئيس الوزراء

Windle International Uganda منظمة

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:

mugumya@unhcr.org :ديفيس موغوميا

samanya@unhcr.org :سيلفيا سامانيا

 املجتمع املحيل الشاملة لعدة قطاعات يف رشق أفريقيا والقرن األفريقي ومنطقة البحريات الكربى
مامرسات املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ورشكائها املتعلقة بالحامية املرتكزة إىل

34



الحامية املجتمعية

مامرسة ناشئة من جيبويت: مساهمة املجتمعات يف اكتشاف حاالت السل بني الالجئني

تهدف هذه املامرسة إىل تحسني اكتشاف حاالت السل يف مناطق الالجئني وتعزيز البدء املبكر للعالج من خالل أنشطة املشاركة املجتمعية. كام تسعى إىل تعزيز 

الدعم ملرىض السل من خالل توفري رعاية أقرب إىل املنزل. يتكون التدخل من ستة مكونات رئيسية، وهي تشكيل اللجان الصحية، وبناء قدرات العاملني يف املجال 

الصحي يف املجتمع املحيل )CHWs( والعاملني يف مجال الرعاية الصحية )HCWs(، واجتامعات املراجعة الفصلية، واجتامعات الدعوة، والدعم الغذايئ، والعالج 

بالقرب من املجتمع. وفيام ييل تفصيل هذه املكونات:

 

إنشاء لجنة صحية من 10 أعضاء يف كل مخيم لتكون مبثابة واجهة بني النظام الصحي ولضامن مشاركة املجتمعات بفاعلية  o

تدريب 17 من العاملني يف املجال الصحي يف املجتمع املحيل )CHWs( عىل تنفيذ الفحص املجتمعي ملرض السل يف املنازل، مع       o

تدريب 15 عامالً يف مجال الرعاية الصحية )HCWs( عىل إدارة السل والسل املقاوم لألدوية املتعددة.  

مراجعة ربع سنوية لنتائج حالة املجتمع املحيل من خالل العاملني املدربني يف مجال الرعاية الصحية. تتم مناقشة النتائج مع       o

املجتمع األوسع من خالل اجتامع يقوده قادة األحياء/األقسام املجتمعية، وممثل السل اإلقليمي، ونقطة االتصال التابعة للمفوضية.      

يتفق املشاركون يف االجتامع عىل توصيات لتحسني إدارة السل يف مجتمعاتهم.  

اجتامعات للدعوة مع قادة املجتمع للمساعدة يف مكافحة وصمة العار ضد مرض السل وفريوس نقص املناعة البرشية واملرىض  o

تقدم املفوضية الدعم التغذوي للحاالت املحددة   o

يسمح برنامج العالج الوطني اآلن ملرىض السل بتلقي العالج عىل مستوى املخيم، وبالتايل االستفادة من دعم مجتمعاتهم.   o

النتائج

بدعٍم من لجان وقادة صحة املجتمع، أحال العاملون يف صحة املجتمع حتى اآلن ما مجموعه 140 حالة مشتبه بها إىل املراكز الصحية من أجل التشخيص. أدت 

هذه العملية إىل تحديد 12 حالة سل فعلية بحلول منتصف العام - أي ضعف النسبة املتوقعة )6 حاالت( بحلول منتصف العام.

الرشيك/الرشكاء: 

الهيئة الحكومية للتنمية

وزارة الصحة الجيبوتية

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ: 

 zoure@unhcr.org  :د.تونجنا آالن رودريغ زوري

2
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مامرسة ناشئة من جيبويت: جمع النفايات الصلبة باملشاركة املجتمعية من قبل األشخاص الذين تُعنى بهم املفوضية

تم تكليف جمع النفايات الصلبة وإزالتها من أرس الالجئني يف نهاية املطاف إىل أشخاص تُعنى بهم املفوضية بسبب تخفيضات املوازنة، بعد أن كان هناك يف 

السابق طرٌف ثالث يقوم بذلك. خالل املراحل األوىل، كانت حمالت التوعية بجمع النفايات تحظى مبشاركة مجتمعية ضعيفة. ولذلك اقرتحت منظمة إدارة 

الهيدروليكا الريفية )DHR(، الرشيك املنفذ للمفوضية، اعتامد اسرتاتيجيات جمع مامثلة لتلك املستخدمة يف مدن جيبويت.

شارك قائد مجتمع الالجئني يف تطوير اسرتاتيجية جمع النفايات املنزلية جنباً إىل جنب مع إدارة املوارد البرشية، محدداً نقاط جمع النفايات املختلفة مبا يضمن 

عدم إغفال أي منزل. وأدى هذا التعاون إىل إنشاء جدول أسبوعي لجمع النفايات، وطريق عبور، ونقاط تجميع، وتم إبالغها جميعاً ألفراد املجتمع. تم رشاء 

دراجتني ناريتني لتذرعا طريق العبور جيئًة وذهاباً يومياً، بينام ينتظر الالجئون يف نقاط التجميع املختلفة يف مناطقهم مع النفايات املنزلية للتخلص منها.

ولضامن جودة خدمات جمع النفايات املنزلية وإدارتها، قامت إدارة املوارد البرشية بتجنيد الالجئني كمروجني للنظافة. ويستفيد هؤالء من جلسات بناء القدرات 

لضامن الحفاظ عىل بيئة معيشية صحية يف مجتمعاتهم املحلية.

ميكن أن يعمل الحفاظ عىل النظافة التي يروج لها هذا التدخل أيضاً عىل منع نزاعات الحي بني املجتمع املضيف واألشخاص املعنيني. وعالوًة عىل ذلك، ومبا أن 

قادة مجتمع الالجئني يشاركون من مرحلة تطوير االسرتاتيجية إىل مرحلة تنفيذها، وكذلك يف اإلرشاف عىل النشاط، فإنهم يتمتعون بحرية مراجعة وتعديل التدخل 

حسب الحاجة.

الرشيك/الرشكاء: 

Direction de l’Hydraulique Rurale منظمة

املكتب الوطني ملساعدة الالجئني واملنكوبني

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ: 

 mhaktulli@gmail.com :مصطفى حسن أحمد

abkalay@yahoo.fr :عبده عيل كياد

)AGD( مامرسة ناشئة من إثيوبيا: تنظيم انتخاب ممثيل الالجئني مبا يتامىش مع اعتبارات السن ونوع الجنس والتنوع

بعد املخاوف األمنية الناشئة عن االشتباكات العرقية التي أودت بحياة الجئني يف مخيم كول لالجئني، قامت وكالة شؤون الالجئني والعائدين )ARRA(، وكالة إدارة 

املخيم، بتعليق عمل اللجنة املركزية لالجئني )RCC( )التي كان يشتبه يف تعرضها للخطر)، وأنشأت مؤقتاً لجنة سالم كان لها مسؤولية مزدوجة تتمثل يف حل 

النزاعات وقيادة املجتمع. وقد دعت الحاجة إىل إنشاء لجنة جديدة منتخبة وموثوقة لتمثيل الالجئني يف تويل املسؤولية من لجنة السالم وإدارة مجتمع مخيم 

كويل لالجئني.

تضّمن التدخل ذو الشقني تطوير مبادئ توجيهية لالنتخابات وفرت فهامً مشرتكاً بني جميع أصحاب املصلحة وعززت النزاهة والشفافية واملساءلة يف العملية 

.)AGD( االنتخابية؛ مسهلًة تنظيم انتخاب ممثيل الالجئني باالعتامد عىل نهج السن ونوع الجنس والتنوع

بينام سهلت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ووكالة شؤون الالجئني والعائدين تطوير املبادئ التوجيهية لالنتخابات وتنظيم االنتخابات، قدم أعضاء لجنة 

السالم )أعضاء اللجنة املركزية لالجئني بالنيابة( مدخالتهم عىل الوثيقة، وقادوا العملية االنتخابية بأكملها من خالل إطالع املجتمع األوسع عىل املبادئ التوجيهية، 

وقاموا بالتعبئة من أجل االنتخابات، واإلرشاف عىل االنتخابات يف كل عشرية فرعية كلجنة انتخابية. كانت مشاركة لجنة السالم )املكونة من جميع العشائر 

الفرعية)، من مرحلة تطوير املبادئ التوجيهية لالنتخابات إىل مرحلة االنتخابات الفعلية، تهدف إىل منع أي مخاوف تتعلق بالحامية ناتجة عن إنشاء لجنة مركزية 

جديدة لالجئني. وتضمنت إرشادات االنتخابات أحكاماً إلدراج وحامية جميع فئات األشخاص، مبا يف ذلك األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.

النتائج

ونتيجًة لهذه املامرسة الناشئة، تم بنجاح إنشاء لجنة مركزية جديدة لالجئني، تضم 15 عضواً منتخباً. وألول مرة تم متثيل جميع العشائر واألشخاص ذوي 

االحتياجات الخاصة يف هيكل القيادة. كام زاد عدد النساء يف هذا الهيكل القيادي من 1 إىل 5.

الرشيك/الرشكاء: 

وكالة شؤون الالجئني والعائدين

 املجتمع املحيل الشاملة لعدة قطاعات يف رشق أفريقيا والقرن األفريقي ومنطقة البحريات الكربى
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لجنة سالم الالجئني

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ: 

 nyamwana@unhcr.org :ديسامس نياموانا

 aschalew@unhcr.org :مكدس أشالو
 

مامرسة ناشئة من إثيوبيا: إرشادات متكني املجتمع

 )ARRA( تم تطوير املبادئ التوجيهية لتمكني املجتمع بشكٍل تعاوين من قبل قادة مجتمع الالجئني اإلرترييني واملفوضية ووكالة شؤون الالجئني والعائدين

ومنظامت غري حكومية أخرى بهدف توفري الدعم املايل واألصول التي من شأنها متكني الالجئني من إعالة أنفسهم، ومتكني املجتمع من خالل بناء قدرته عىل تصميم 

وإدارة أنشطة الحامية يف مخيامت الالجئني.

وتحقيقا لهذه الغاية، تلقت منظمة إعادة التأهيل والتنمية )RADO(، وهي رشيك منفذ تابع للمفوضية يعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن، مخصصات 

مالية قدرها 77,000 بري إثيويب )24,062.5 دوالر أمرييك( لدعم جمعياتها يف إنشاء مجموعات مساعدة ذاتية من خالل مشاريع متكني املجتمع يف جميع 

معسكرات تيغراي األربعة: أدي هاروش، ومي عيني، وهيتستاتس، وشيميلبا. ترشف RADO عىل 8 جمعيات )اثنتان لكل مخيم( - 4 منها تركز عىل األشخاص 

ذوي اإلعاقة و4 تركز عىل كبار السن. وقدمت إرشادات متكني املجتمع إطاراً ملشاريع متكني املجتمع، وشملت األنشطة للقيام بذلك ما ييل:

توعية املستفيدين )يف هذه الحالة جمعيات RADO( باملبادئ التوجيهية من خالل عقد اجتامع مع كل جمعية، مع تقديم املفوضية التوجيه عند الحاجة.    o

تم تضمني جلسات األسئلة واألجوبة لضامن فهم الالجئني متاماً للمبادئ التوجيهية، ومتت ترجمة هذه األخرية إىل لغة تيغريانا ومشاركتها مع الالجئني.  

يقوم الالجئون بصياغة اقرتاح مرشوع كل جمعية بالتشاور مع أفراد مجتمعهم، باستخدام منوذج متكني املجتمع. تضمنت املكونات الرئيسية للمقرتح     o

احتياجات وأهداف وخطط إدارة املرشوع.  

تقديم دعم إضايف لتطوير االقرتاح للجمعيات التي تحتاج إليه. وقد تكفل ذلك بتقديم املقرتحات يف الوقت املناسب وشمل أيضاً التدريب عىل تخطيط     o

املوازنة واألنشطة.  

تحديد مواقع/مساحات املرشوع بالتنسيق مع مدراء املخيامت.  o

جلسات املراجعة مع كل جمعية للتأكد من جودة املقرتحات قبل عرضها عىل لجنة االختيار.  o

تدريب فريق اإلدارة من قبل RADO عىل إدارة األعامل الصغرية قبل إنفاق النقود واألصول.   o

املراقبة من قبل فريق مشرتك )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، اللجنة املركزية لالجئني، RADO( من خالل زيارات دورية ملوقع املرشوع.  o

رصف بدل شهري للقامئني عىل إدارة املرشوع بشكٍل مبارش.  o

الرشيك/الرشكاء: 

وكالة شؤون الالجئني والعائدين

منظمة التأهيل والتنمية

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ: 

massale@unhcr.org :ياماه مسايل

 

 املجتمع املحيل الشاملة لعدة قطاعات يف رشق أفريقيا والقرن األفريقي ومنطقة البحريات الكربى
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دراسة حالة من كينيا: الرياضة للحامية والوقاية من العنف

لعبت الرياضة دوراً مهامً يف تعزيز حامية النساء والرجال والفتيات والفتيان يف مختلف القطاعات مثل التعليم والصحة والتعايش السلمي يف مخيم كاكوما لالجئني 

ومستوطنة كالوبيي. ومن املفارقات أن الرياضة يف كينيا )كرة القدم عىل وجه الخصوص) قد تثري أيضاً مشاعر قوية ورصاع بني املجموعات التي تشرتك يف هويات 

عرقية وثقافية متشابهة.

ويف محاولة للحد من العنف وتعزيز التعايش السلمي بني الالجئني واملجتمعات املضيفة، أنشأت املفوضية ورشكاؤها منوذجاً جديداً للرياضة يضم فرقاً متعددة 

الجنسيات واألعراق تهدف إىل تعزيز الروابط القوية بني مختلف مجموعات األشخاص التي ميثلها الالجئون وأعضاء املجتمع املضيف. 

يشجع النموذج الجديد عىل تغيري السلوك بني الفتيات والفتيان والشباب والشابات، إىل جانب مبادئ "عدم اإلرضار" من خالل عدد من األنشطة الرئيسية:

إنشاء دوريات كرة قدم للذكور )'Kakuma Premier'( واإلناث )'Diva League'(: ويشرتط أن تكون الفرق املشاركة متعددة األعراق ومتعددة الجنسيات.  o

التدريب املهني للحكام: قدمت املفوضية ورشكاؤها تدريبات مهنية للحكام، مبا يف ذلك أفراد املجتمع املضيف، حيث كان العنف تاريخياً قد اندلع بسبب    o

قرارات حكام خاطئة متصورة.  

التدريب االحرتايف للمدربني: بصفتهم رؤساء فرق كرة قدم محرتمني يلعبون دوراً مهامً يف قبول القرارات )حتى عندما يُنظر إليها عىل أنها خاطئة(، وتهدئة    o

الالعبني واملشجعني الذين قد يكون لديهم القليل من الفهم لنداءات الحكام، ويتلقى املدربون أيضاً التدريب مبوجب هذا التدخل .  

إدارة املالعب والفرق الرياضية: مجلس الرياضة عبارة عن هيئات ينتخبها الالعبون ملامرسة الرياضة عىل النحو املنصوص عليه يف دوري كاكوما املمتاز. وقد    o

تم إنشاء املجالس واألمانات الرياضية يف كل منطقة لهذا الغرض. إنهم يلعبون دوراً مهامً يف التخطيط لألنشطة الرياضية إلرضاء الجمهور من أجل تجنب    

النزاعات املحتملة. ويتم تدريب أعضاء املجالس الرياضية عىل مهارات القيادة وتخصيص املوارد واإلدارة.  

إنشاء نادي كاكوما يونايتد لكرة القدم: لتعزيز التعايش السلمي وتعزيز االهتامم مبا يتجاوز املصالح الضيقة، دعت املفوضية ورشكاؤها إىل إنشاء هذا النادي    o

الذي يجلب أفضل الالعبني من فرق الدوري املمتاز للمنافسة يف الدرجة الثانية من دوري كينيا الوطني لكرة القدم. حقق العبو نادي كاكوما يونايتد لكرة    

القدم شهرة محلية، وأصبحوا معروفني بشكٍل متزايد من قبل الالجئني والكينيني عىل حٍد سواء.  

برنامج اإلرشاد: يتم عقد دورات تدريبية لإلرشاد تستهدف الفتيات والشابات والفتيان يف كاكوما. ومن خالل االجتامعات املوجهة مع العبات معروفات     o

ومحرتمات من دوري كاكوما ديفاز )للسيدات)، يتم توعية الفتيات والنساء وتزويدهن باملعرفة واملهارة بشأن مختلف قضايا حامية املرأة. تم تقديم الدورات    

التدريبية تقريباً خالل فرتة كوفيد19-، مع تسجيل العديد من الالعبني.  

مجمع كالوبيي الريايض: يتكون املجمع من مكانني رئيسيني، أي امللعب واملركز متعدد األغراض )القاعة). يهدف املجمع إىل خلق بيئة آمنة وداعمة لالجئني    o

واملجتمع املضيف. ستدعم األنشطة داخل هذا الفضاء أيضاً الشباب ليصبحوا جهات فاعلة يف مجال الحامية وممثلني للتغيري اإليجايب، مام يضمن مشاركة    

أوسع للنساء والفتيات والالجئني ذوي اإلعاقة والفئات املهمشة األخرى.  

الرشيك/الرشكاء:

االتحاد اللوثري العاملي

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ: 

afridi@unhcr.org :أمني أفريدي

novikau@unhcr.org :الكسندر نوفيكاو

 ananda@unhcr.org :أستون أناندا
 

 املجتمع املحيل الشاملة لعدة قطاعات يف رشق أفريقيا والقرن األفريقي ومنطقة البحريات الكربى
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مامرسة ناشئة من كينيا: ترتيبات الرعاية املجتمعية للبالغني غري املصحوبني بذويهم )مبا يف ذلك كبار السن( الذين يعيشون مع أشكال 

شديدة من اإلعاقة وأمراض الصحة العقلية

يهدف هذا التدخل إىل: تحديد وتقييم البالغني غري املصحوبني بذويهم الذين يعانون من أشكال حادة من اإلعاقة وأمراض الصحة العقلية )مبا يف ذلك كبار السن( 

يف أماكن اللجوء؛ توفري ترتيبات الرعاية املجتمعية لهؤالء البالغني؛ ضامن حصولهم عىل تدخالت الحامية املناسبة واملساعدة؛ وتقليل وصمة العار ضد هؤالء 

البالغني. تم تجريب التدخل مع السكان املستهدفني الذين يقيمون لفرتات طويلة يف مراكز االستقبال بسبب احتياجاتهم الخاصة. يف السابق، مل يكن من املمكن 

نقل هؤالء السكان إىل املجتمع ألنهم كانوا بحاجة إىل دعم مجتمعي إضايف.

يتم تحديد السكان املستهدفني من قبل املجتمع أو الرشكاء أو موظفي املفوضية، وإحالتهم إىل فريق خدمات متخصص ضمن حامية املفوضية باستخدام مسار 

اإلحالة املشرتك بني الوكاالت يف مخيم كاكوما لالجئني. يقوم فريق الخدمات املتخصصة بفحص جميع اإلحاالت وتعيينها للرشيك ذي الصلة إلدارة الحالة، باالعتامد 

عىل نهج مناسب متعدد الوكاالت. يقوم الرشيك بإجراء تقييم بالتشاور مع الشخص املعني وعائلته واألفراد ذوي الصلة يف املجتمع. وكجزء من خطة الحالة، يحدد 

الرشيك األرسة التي ستكون مستعدة وقادرة عىل دعم البالغني الضعفاء، أو دعم املجتمع األوسع عرب نظام األصدقاء (يتكون بشكل عام من الجريان واألصدقاء 

واملوظفني الالجئني الرشكاء وقادة الشباب وقادة املجتمع املحيل املستعدون والقادرون عىل تقديم الدعم(.

تتضمن عملية وضع شخص بالغ ضعيف يف الرعاية األرسية سلسلة من االستشارات من قبل الرشيك مقرونة بزيارات منزلية للتأكد من أن طرائق الرعاية واإليداع 

مفهومة جيداً وموافق عليها من قبل الشخص البالغ الضعيف واألرسة الداعمة. وتقدم املفوضية ورشكاؤها املزيد من الدعم الالزم، مبا يف ذلك إعادة التوطني، 

واملأوى، ومواد اإلغاثة األساسية، وإعادة تخصيص موقع املساعدة، وتحديد ترتيبات الرعاية البديلة. وبعد عملية وضع الشخص يف الرعاية األرسية، يقوم الرشيك 

بزيارات مراقبة منتظمة، ويطور قدرة املجتمع املعني، ويضمن أن يتم إبالغ الكبار الضعفاء والعائلة بكيفية االتصال باملفوضية و/أو الرشيك يف حال ظهور أي 

مشاكل.

وباختصار، فيام ييل الخطوات التي اتخذت خالل هذا التدخل:

يتم تحديد حاالت املجموعة املستهدفة  o

يتأكد أخصائيو الحاالت يف الوكالة من تسجيل الشخص املعني، ومن ثم إحالته إىل الوكاالت ذات الصلة من أجل اتباع نهج متعدد الوظائف مناسب  o

يتم إجراء تقييم، مبا يف ذلك تقييم الضعف، ويوافق الشخص املعني عىل مقابلة األشخاص املحددين.  o

يتم تنفيذ مترين الفحص املسبق، مبا يف ذلك االجتامع مع الشخص املحدد، وتحديد استعداده للمشاركة يف الربنامج، وإجراء زيارة منزلية، وتقييم إمكانية     o

الوصول والبيئة املنزلية العامة. يف حال عدم عقد االجتامع األويل يف املنزل، يتم رشح طرق وضع األشخاص يف الرعاية املنزلية.  

تتم املعالجة، والتي تشمل تحديد أي ترتيبات لوجستية مطلوبة إلعادة التوطني. عىل سبيل املثال: املأوى، واملواد غري الغذائية، والحصول عىل الحصص     o

التموينية، والحطب، وغري ذلك.  

يحدث النقل ووضع الشخص يف املنزل من خالل عقد اجتامع مع الفرد املعني ومقدم الرعاية مع أرسته، إن وجدت، واالستامع إىل أي مخاوف/أسئلة.  o

يتم إجراء املتابعة والرصد، مبا يف ذلك إجراء مراقبة نصف أسبوعية للشهرين األّولني يف املنزل، ومعالجة أي مخاوف قد تنشأ، وإجراء مراقبة شهرية ملدة ثالثة    o

أشهر أخرى. ويتم بعد ذلك، إن كان األمر مناسباً، إغالق القضية.  

النتائج

يف الشهر األول من ترتيب الرعاية املرتكز عىل املجتمع املحيل هذا، تم تحديد ما مجموعه 9 بالغني غري مصحوبني بذويهم يعانون من إعاقة شديدة أو أمراض 

نفسية، مبا يف ذلك كبار السن، وربطهم بالدعم املقدم يف إطار الربنامج. 

الرشيك/الرشكاء:

الكنيسة األفريقية الداخلية

Humanity and Inclusion منظمة

لجنة اإلنقاذ الدولية 

Jesuit Refugee Service منظمة

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ: 

 podeszfa@unhcr.org :ليانا بوديسزفا

novikau@unhcr.org :الكسندر نوفيكاو

 jeptoo@unhcr.org :كارولني جيبتو

 ananda@unhcr.org :أستون أناندا
 

 املجتمع املحيل الشاملة لعدة قطاعات يف رشق أفريقيا والقرن األفريقي ومنطقة البحريات الكربى
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دراسة حالة من كينيا: تجنب تلوث املياه بخيوط غطاء ألغطية الجراكن

يتم توزيع جراكن مختلفة السعات مرتني يف السنة يف مخيم داداب لالجئني. ويوجد أيضاً برنامج تبادل جراكن محدود، مام يسمح بتبادل 

الجراكن املكسورة، اعتامداً عىل توفر املخزون.

كثرياً ما تُنقل الجراكن من منصات الحصول عىل املاء إىل املنازل 

باستخدام عربات يدوية عند توفرها وعندما تسمح حالة األرض بذلك. 

وعىل الرغم من أن رسائل تعزيز النظافة وبرامج التوعية ال تشجع 

دحرجة الجراكن عىل األرض، إال أن الشكل األكرث شيوعاً لنقل عبوات 

املياه يتضمن دحرجة الجراكن عىل األرض. يستلزم منوذج النقل هذا 

إغالق غطاء الوعاء بإحكام لتجنب فقد املياه وتسهيل توصيل املياه. 

ولتحقيق هذه الغاية، ابتكر الالجئون يف عملية داداب وسيلة لإلغالق 

املحكم ألغطية الجراكن. يتم تحقيق ذلك من خالل ربط خيط حول 

غطاء الجركن، وبالتايل منع انسكاب املاء ومنع دخول الجراثيم الضارة، 

عىل الرغم من التصاق الرمل والطني الذي تسببه دحرجة الجركن.

الرشيك/الرشكاء: املعلومات غري متوفرة

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:

ahmedos@unhcr.org :عثامن يوسف أحمد

دراسة حالة من كينيا: لجان املياه يف السوق 

 )MWCs( إن ضامن زيادة إمدادات املياه الصالحة للرشب يف سياقات الالجئني أو الحفاظ عليها يبقى دامئاً هدفاً هاماً. لذا فقد تم إنشاء لجان املياه يف السوق

يف مخيامت الالجئني يف داداب للتمييز بني املياه املنزلية و"املياه التجارية" يف مجتمعات الالجئني، ولبدء تدخل "ادفع مقابل الخدمة" وترسيخه. ولجان املياه يف 

السوق هي مرشوع مشرتك لالجئني وقطاع أعامل املجتمع املضيف يف املخيامت الثالثة. الهدف طويل املدى للمبادرة هو نقل إدارة خدمات مياه الالجئني إىل رشكة 

مرافق مياه يديرها ممثلون مختلفون من أصحاب املصلحة، عىل غرار طُرُق أنظمة املياه الحرضية يف كينيا. بدأت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 

ووكالة كري بإنشاء "كشك رصف آيل للمياه" تجريبي إلحدى لجان املياه يف السوق. يف حالة نجاحه، سيكون كشك الرصف اآليل للمياه مبثابة مقدمة لتخصيص املياه 

بكميات كبرية شهرياً لعائلة من حوايل 10 أشخاص. سيخصص للعائالت بهذا الحجم 20 لرتاً من املياه للفرد يومياً، أي 6000 لرت شهرياً. وسيتم الحصول عىل الكمية 

املخصصة من املياه من كشك الرصف اآليل للمياه يف أي وقٍت من اليوم، وأي كميات أخرى تتجاوز هذه الكمية يجب دفع مثنها.

الرشيك/الرشكاء: 

CARE وكالة

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:

ahmedos@unhcr.org :عثامن يوسف أحمد

 املجتمع املحيل الشاملة لعدة قطاعات يف رشق أفريقيا والقرن األفريقي ومنطقة البحريات الكربى
مامرسات املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ورشكائها املتعلقة بالحامية املرتكزة إىل
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مامرسة ناشئة من كينيا: "العالقة الروحية" - الكنائس الحرضية التي يقودها الالجئون كمصادر

تتطلب مجتمعات األشخاص املهتمني يف املناطق الحرضية يف كينيا آليات تكيُّف لتمكينهم من التغلب عىل تحديات حياة املدينة يف بلٍد أجنبي. وميكن أن يساهم 

اإلميان بشكٍل كبري يف تعزيز الحامية االجتامعية وحل النزاعات مع املساعدة يف الحفاظ عىل الشعور بالهوية بني الالجئني.

يف نريويب، أقام بعض الالجئني أماكن عبادة خاصة بهم. وتم تصميم مراكز العبادة هذه بشكٍل أسايس لتلبية االحتياجات الروحية لالجئني، مع تكرار تجربة الكنيسة 

من بلدانهم األصلية. إحدى هذه الكنائس يف ضواحي نريويب )حي كيتنجيال( يقودها قس الجئ، ويصادف أنه قائد مجتمع لالجئني. تجمع الكنيسة جامعة 

من الالجئني الذين ميكنهم الوصول إىل مجموعة من الخدمات، مبا يف ذلك اإلقامة املؤقتة للقادمني الجدد يف املنطقة؛ تقديم الوافدين الجدد لالجئني اآلخرين 

والشبكات األخرى؛ الغذاء والدعم املادي )عىل الرغم من املوارد املحدودة(؛ والتدريب األسايس عىل اللغة، مام يعزز التواصل وسبل العيش.

كام أن الكنيسة هي عضٌو يف "زمالة قّسييس كيتنجيال"، وهو منتدى يوفر فرص التواصل مع كنائس املجتمع املضيف، تم من خالله حل بعض النزاعات بني الالجئني 

ومضيفيهم.

النتائج

توفر كنائس الالجئني لهم إحساساً باالنتامء، وهو أمٌر مهٌم لحياتهم من الناحيتني النفسية واالجتامعية. ويتيح االرتباط بني كنائس الالجئني وكنائس املجتمع 

املضيف فرصاً للحوار ودعم األشخاص الذين تُعنى بهم املفوضية. كام يقدم حلوالً عمليًة لبعض التحديات التي يواجهها الالجئون فيام يتعلق باإلدارة املحلية 

والرشطة. كام عزز التفاعل بني كنيسة الالجئني وكنائس املجتمعات املضيفة وصوَل الالجئني إىل املعلومات وقدرتهم عىل التواصل مع الجهات املفيدة للحصول عىل 

الدعم أثناء جائحة كوفيد19-.

الرشيك/الرشكاء:

مجموعة عمل الحامية املجتمعية

أمانة شؤون الالجئني

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ: 

karugu@unhcr.org :جاكسون كاروغو

دراسة حالة من كينيا: لجان املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية املجتمعية

يتميز مخيم كاكوما لالجئني ومستوطنات كالوبيي بتضاريس شبه قاحلة وظروف حرارة شديدة وفيضانات يف األنهار وندرة عامة يف املياه. ولتعزيز ملكية املجتمع 

للقضايا املتعلقة باملياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية الصحية، يقوم كل حي يف املجتمع يف كاكوما بإنشاء لجنة للمياه والرصف الصحي والنظافة 

.WASH الصحية

لجان املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية الصحية هي عبارة عن مجموعات تطوعية تتكون من أربعة إىل ستة أشخاص مسؤولني عن اإلرشاف عىل 

أي قضايا تظهر يف قطاع املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية الصحية. وإىل جانب اثنني من قادة األحياء الذين يكونون أعضاء تلقائياً يف لجنة املياه 

وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية الصحية الخاصة بالحي، يتم تحديد باقي األعضاء من خالل املناقشة مع أفراد املجتمع. وعادًة ميثل األعضاء املختارون 

فئات مختلفة من أفراد املجتمع، مثل النساء والشباب واألقليات واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة واألشخاص ذوي اإلعاقة.

يف كاكوما وكالوبيي، يتم توفري املياه عرب 19 برئاً من خالل شبكة من الخزانات الفوالذية املرتفعة وشبكة توزيع تصل إىل منصات الصنابري يف املجتمع. يتم تشغيل 

اآلبار إىل حٍد كبري بواسطة املولدات، ولكن أيضاً بواسطة األلواح الشمسية، عند توفرها.

غالباً ما يؤدي االزدحام وأوقات االنتظار الطويلة يف نقاط املياه إىل إجهاد وإحباط ضمن عملية جلب املياه. وميكن أن تؤدي النزاعات يف نقاط املياه إىل توتر 

مجتمعي وانفصال. وللتخفيف من ذلك، تقوم لجان املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية العامة بوضع جداول التوزيع من خالل الحوار مع املجتمع. 

ثم يتم تخصيص كل عائلة عىل وجه التحديد لواحدة من ثالث جوالت لتوزيع املياه. يتم توزيع املياه ثالث مرات يومياً )صباحاً، وظهراً، ومساًء قبل حلول الظالم(. 

ويضمن توزيع املياه قبل حلول الظالم سالمة النساء والفتيات، حيث يكلفن يف كثريٍ من األحيان بجلب املياه.

يتم تدريب أفراد املجتمع الذين تم اختيارهم عىل إصالح مرافق املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية الصحية، مبا يف ذلك منصات الصنابري، والتي 

غالباً ما تتعرض ألعطال. إن ربط املجتمع باملشاركة وحل املشكالت املتعلقة باملياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية الشخصية الخاصة بهم، يعزز متكني 

املجتمع وتعزيز القدرات.

 املجتمع املحيل الشاملة لعدة قطاعات يف رشق أفريقيا والقرن األفريقي ومنطقة البحريات الكربى
مامرسات املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ورشكائها املتعلقة بالحامية املرتكزة إىل
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يكرس املجلس الرنويجي لالجئني )NRC( فريق حامية وطني لدعم لجان املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية الصحية، ولضامن تنفيذ مشاريع 

املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية الصحية وفقاً ملعايري ومبادئ وإرشادات الحامية، مع الرتكيز عىل حل النزاعات وحامية الربنامج. يعمل قطاع 

املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية العامة يف املجلس الرنويجي لالجئني بشكٍل وثيق مع إدارات املفوضية )الحامية، الوحدة املجتمعية، الوحدة 

امليدانية، الصحة، التعليم( ملعالجة أي قضايا تتعلق بالحامية املتعلقة باملياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية الصحية. ويتم الرتكيز بشكٍل خاص عىل 

األرس التي تعيلها النساء واألطفال غري املصحوبني بذويهم واملسنني واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة. ويرشك املجلس الرنويجي لالجئني املجتمع خالل جميع 

مراحل إدارة دورة مرشوع املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية الصحية. يشارك فريق املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية الصحية التابع 

للمجلس الرنويجي لالجئني يف اجتامع شهري لقادة املجتمع والرشكاء لتقديم املالحظات ومشاركة املعلومات مع املجتمع، وتتوفر لديه أيضاً آلية لتقديم الشكاوى 

واالستجابة والتغذية الراجعة تشجع الحوار يف املجتمع املحيل.

الرشيك/الرشكاء:

املجلس الرنويجي لالجئني

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:

nabiswa@unhcr.org :أوسكار نبيسوا

miyahara@unhcr.org :مو مياهارا

دراسة حالة من رواندا: حكام القرى

كانت تقارير املفوضية تاريخياً يف مخيم ماهاما تتضمن القليل من املعلومات مام يرويه الالجئون، حيث اعتمدت يف املقام األول عىل تقرير الرشيك واملراقبة 

املتقطعة مع عدٍد محدوٍد من املوظفني. لكن الحاجة إىل إرشاك الالجئني بشكٍل متعمد أصبحت أكرث وضوحاً خالل بداية حالة الطوارئ يف املخيم، عندما تم 

اكتشاف أن الالجئني عىل مستوى القاعدة الشعبية يفتقرون إىل املعلومات حول كيفية حل مشاكلهم وأماكن الوصول إىل الخدمات يف مخيم ماهاما. لذا صممت 

قيادة املفوضية تدخُّل "حكام القرى"، وذلك من أجل: ضامن وصول األشخاص الذين تُعنى بهم املفوضية إىل معلومات دقيقة يف الوقت املناسب؛ تعزيز قدرة 

الالجئني عىل حل املشكالت الصغرية بشكٍل مستقل داخل املجتمع دون تدخل من الرشكاء املنفذين؛ مراقبة تقديم الخدمات من قبل الرشكاء املنفذين عرب 

الحسابات املجتمعية، وتحميل الرشكاء املسؤولية عند حدوث تعارضات.

تتضمن مبادرة "حكام القرى" تخصيص موظف من املفوضية لإلرشاف عىل كل قرية من قرى مخيم ماهاما لالجئني التي يتم اختيارها، والتي تستوعب ما يقرب 

من 480-250 أرسة. يتم تكليف هؤالء املوظفني لضامن أن يكون الالجئون املقيمون يف قراهم عىل درايٍة كافية بالخدمات املقدمة يف املخيم، وأن يتلقوا مجموعة 

من الخدمات املتاحة، وأن يكونوا قادرين عىل حل مشاكل املجتمع الصغرية )أو وضع آليات للقيام بذلك).

يعقد موظفو املفوضية امللقبون بـ"الحكام" مجموعة متنوعة من االجتامعات مع قادة القرى، ويتعاونون معهم لعقد تجمعات كبرية مرًة يف كل شهر أو عىل 

أساس ربع سنوي. تُستخدم هذه الجلسات عىل مستوى املجتمع لنرش املعلومات حول الخدمات املتاحة، وقواعد املخيم، والسالمة واألمن، والحلول القابلة للبقاء، 

وحامية الطفل، والعنف الجنيس والجنساين، ورسائل تعبئة املجتمع، إليجاد حلول ملشاكل املجتمع بشكٍل مستقل. وتتضمن هذه االجتامعات جلسات لطرح 

األسئلة واإلجابة عليها.

يدعو الحكام أحياناً املسؤولني الحكوميني والرشكاء املنفذين املختلفني لنقل رسائل مهمة أو تقديم معلومات حول التحديات التي يطرحها املجتمع. ويشارك 

الحكام أيضاً يف العمل املجتمعي جنباً إىل جنب مع سكان قراهم قبل االجتامعات كوسيلة لتشجيع العمل املجتمعي والتضامن. ومن حنٍي آلخر، يعقد الحكام 

اجتامعات مخصصة عندما تتوفر فيها أشكال جديدة من املساعدة، أو تلزم فيها مشاركة رسالة عاجلة مع السكان )عىل سبيل املثال، بدء التدخالت القامئة عىل 

النقود، وتوزيع الغاز، ومعلومات متارين التحقق(.

يتم تبادل تقارير هذه االجتامعات مع فريق إدارة املفوضية، مام يساعد يف تحديد أمناط مامثلة، واستخالص الدروس الهامة، وتقديم التدخالت حسب الحاجة.

الرشيك/الرشكاء: املعلومات غري متوفرة

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:

 rwaki@unhcr.org ؛lobti@unhcr.org :إميليا لوبتي

 املجتمع املحيل الشاملة لعدة قطاعات يف رشق أفريقيا والقرن األفريقي ومنطقة البحريات الكربى
مامرسات املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ورشكائها املتعلقة بالحامية املرتكزة إىل
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مامرسة ناشئة من رواندا: عيادات الحامية املتنقلة

كشفت اجتامعات التنسيق األسبوعية بني املفوضية والرشكاء املنفذين يف مخيم ماهاما لالجئني )لغرض تنسيق جميع أنشطة الحامية) عن الحاجة إىل قضاء املزيد 

من الوقت يف مجتمع الالجئني، والتأكد من أن األشخاص الذين تُعنى بهم املفوضية يتلقون الرسائل الصحيحة، ويفهمون مسار اإلحالة الخاص بحامية الطفل 

وقضايا العنف الجنيس والجنساين، وأن الفرصة أتيحت لهم لطرح األسئلة املتعلقة بأي قضايا حامية يف املخيم. تم االتفاق عىل العمل املشرتك لتحقيق هذه الغاية 

باعتباره أفضل اسرتاتيجية لتوفري جبهة قوية واالستجابة للقضايا بطريقة متزامنة. لذلك وضعت املفوضية جدول تناوب لعمل الرشكاء يف تنسيق وتنظيم مثل هذه 

الزيارات املجتمعية املشرتكة بالتعاون الوثيق مع قادة القرى يف األسابيع الثالثة األوىل من كل شهر.

ونتيجًة لهذه الجهود، يتم تنظيم اجتامع قروي جامعي كل يوم خميس يف املجتمع، بالتناوب املكاين بني جميع القرى الثامنية عرش يف مخيم ماهاما، باإلضافة 

إىل املدارس واألسواق واملجتمع املضيف. ويتم تنظيم االجتامعات بشكل مشرتك من قبل املفوضية والوزارة املسؤولة عن إدارة الطوارئ )MINEMA( والرشكاء 

املسؤولني عن الحامية، بالتعاون مع قادة القرى واملجتمع املحيل والشؤون االجتامعية والهياكل املرتكزة عىل املجتمعات املحلية )مجموعات مناهضة للعنف 

الجنيس والجنساين، جامعات شبابية، نشطاء يف املجتمع، فرق دراما، فرق رقص(. ويشار إىل هذه املامرسة باسم "عيادة الحامية املتنقلة".

تبدأ عيادة الحامية املتنقلة عادًة مبقدمة لقائد القرية/املجتمع، تليها رقصة أو أغنية أو قصيدة أو مرسحية هزلية حول قضية حامية معينة يف املجتمع. ثم يقدم 

الرشكاء عروض تقدميية حول الخدمات واالستجابات املتاحة/تدابري الوقاية من الجرمية، وحامية الطفل، وقضايا العنف الجنيس والجنساين.

توفر عيادات الحامية املتنقلة منصة للمفوضية ومجلس إدارة شؤون املرأة ورشكائها لتوعية املجتمع حول مواضيع الحامية املختلفة ونرش أحدث املعلومات 

واإلعالنات. ويتم تضمني جلسة لألسئلة والشكاوى والتعليقات من املجتمع يف التدخل، جنباً إىل جنب مع ردود الرشكاء.

ال يتم التعامل مع الحاالت الفردية والحساسة خالل زيارات العيادة. وبدالً من ذلك، يقدم الرشكاء معلومات عامة حول مكان الوصول إىل املؤسسات املختلفة 

عند الحاجة، ويتم إحالة الحاالت التي يتم تحديدها ذاتياً والتي تظهر أثناء الجلسات إىل الرشكاء املعنيني. كام يتم تذكري املجتمع بشكٍل مستمر بحقوقه والتزاماته 

وبرضورة احرتام قواعد وأنظمة املخيم.

يتم إجراء العيادة املتنقلة بطريقة جذابة وممتعة، مع قادة املجتمع الرشكاء الذين يستخدمون لغة محرتمة ومتكينية. ويتم استخدام لغة مناسبة لألطفال أثناء 

مخاطبة األطفال، كام يتم تشجيع مشاركة النساء والرجال والفتيات والفتيان من جميع الخلفيات من خالل التعبئة.

النتائج

عيادات الحامية املتنقلة هي وسيلة للوصول بشكل استباقي إىل املجتمع، بدالً من انتظار بحث أفراد املجتمع عن رشكاء. من خالل هذه املامرسة، ميكن للرشكاء 

البقاء عىل اتصال بالحقائق التي تواجهها مجتمعات الالجئني، وتلقي العديد من الشكاوى والتعليقات، إىل جانب امتالكهم الفرصة للرد عليها.

الرشيك/الرشكاء: 

الوزارة املسؤولة عن إدارة الطوارئ

املنظمة الدولية إلنقاذ الطفولة

Alight منظمة

الوكالة السبتية للتنمية واإلغاثة

لجنة الصليب األحمر الدولية

منتدى املساعدة القانونية

زمالة السجن يف رواندا

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:

lobti@unhcr.org :إميليا لوبتي

 املجتمع املحيل الشاملة لعدة قطاعات يف رشق أفريقيا والقرن األفريقي ومنطقة البحريات الكربى
مامرسات املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ورشكائها املتعلقة بالحامية املرتكزة إىل
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مامرسة واعدة من رواندا: جمعيات االدخار والقروض الطوعية

بعد املشاورات مع قادة املجتمع والالجئني ذوي اإلعاقة وأرسهم يف مخيامت الالجئني البورونديني، أصبحت التحديات التي يواجهها الالجئون ذوو اإلعاقة واضحة. 

وتضمن ما ظهر منها الوصول إىل خدمات املعيشة املتاحة، والتعرض لسوء املعاملة واالستغالل، والتعرض للوصم والتمييز. تتامىش هذه النتائج مع عملية تعميم 

مراعاة السن والجنس والتنوع يف املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، حيث أشارت إىل التمييز الذي يواجهه الالجئون ذوو اإلعاقة، إىل جانب قضايا 

الحامية/األمن املتكررة والفجوات يف تقديم الخدمات. إن جمعيات االدخار واإلقراض الطوعية )VSLAs( التي تؤكد عىل إدماج الالجئني ذوي اإلعاقة جاءت 

والدتها نتيجًة لهذه الحقائق، يف محاولة لتعزيز اعتامد هؤالء السكان عىل الذات وإدماجهم يف الربامج.

وبالتعاون مع رشكاء الحامية املجتمعية، نظمت املفوضية أنشطة متعددة موجهة نحو بناء احرتام الذات وتقدير الذات لدى األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك 

توعية سكان مخيم ماهاما واملجتمع املضيف فيام يتعلق باملبادئ العامة السبعة التفاقية األمم املتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وهي:

احرتام الكرامة املتأصلة  o

االستقالل الذايت الفردي، مبا يف ذلك حرية اختيار الفرد واستقالل األشخاص؛ وعدم التمييز  o

املشاركة الكاملة والفعالة واالندماج يف املجتمع  o

احرتام االختالف وقبول األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء من التنوع البرشي واإلنسانية؛  o

تكافؤ الفرص  o

إمكانية الوصول  o

املساواة بني الرجل واملرأة  o

عززت جلسات التوعية هذه وعي األشخاص ذوي اإلعاقة بحقهم وحريتهم يف املشاركة الكاملة يف املجتمع. لذلك شّكل األشخاص ذوي اإلعاقة لجنًة لإلعاقة قدمت 

الدعم لهم عندما بدأ املشاركون بتطوير أنشطتهم املدرة للدخل، مبا يف ذلك جمعيات االدخار والقروض الطوعية )VSLAs(، لتقليل اعتامدهم عىل املساعدة 

وزيادة مشاركتهم االجتامعية واالقتصادية.

ولتمكني استدامة الجمعيات التي تم إنشاؤها، بدأت املفوضية بالتعاون مع منظمة Humanity and Inclusion  جلسات بناء القدرات للجمعيات حول 

املوضوعات التالية: قيادة الجمعية، املشاركة ودور كل عضو داخل الجمعية، وسائل تأسيس قواعد وأنظمة الجمعيات، قواعد تحديد األهداف، املراقبة والتقييم 

داخل الجمعية، التوثيق، مهارات االدخار، إدارة املدخرات وتنمية القروض، مسك الدفاتر املحاسبية، والعمل مع املؤسسات املالية. وتم تشجيع الجمعيات عىل فتح 

حسابات يف مؤسسات التمويل البالغ الصغر من أجل تعزيز فرصها يف الحصول عىل قروض مرصفية بغية إيجاد حلول اقتصادية دامئة.

تعقد املفوضية والرشكاء املنفذون دورات تدريبية واجتامعات منتظمة مع الجمعيات لضامن امتثالها ملبدأ "عدم اإلرضار"، ومتكني األعضاء املؤسسني بطريقة غري 

متييزية. تراقب املفوضية أيضاً التزام جمعيات االدخار واإلقراض الطوعية VSLAs باألنظمة املتفق عليها، وقد أدرجت عنرص االدخار يف مبادراتها، وهي استباقية 

فيام يتعلق بتعزيز اعتامدهم عىل الذات ومتكينهم الذايت وكرامتهم. تضمن االجتامعات املنتظمة بني الرشكاء املنفذين واملستفيدين، والدعم املقدم فيام يخص 

مسك الدفاتر املحاسبية، باإلضافة إىل االسرتاتيجيات األخرى، أن يكون لدى الجمعيات نظام مراقبة ومساءلة مطبق لتحقيق الشفافية.

النتائج

يضم مخيم ماهاما لالجئني حالياً 15 جمعية مكونة بشكل رئييس من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة، عىل الرغم من أن املشاركة مفتوحة لجميع أفراد املجتمع.  o

انضم أعضاء املجتمع، مبا يف ذلك القادة، إىل جمعيات مدرة للدخل أنشأها األشخاص ذوي اإلعاقة. يف مخيم ماهاما لالجئني، تتكون جمعيات االدخار واإلقراض    o

الطوعية VSLAs مجتمعًة من 361 من أفراد املجتمع )159 من الذكور و202 من اإلناث(. ومن بني هؤالء يوجد 90 من األشخاص ذوي اإلعاقة.  

قام ما مجموعه 15 جمعية ادخار وإقراض قروية  VSLAs بفتح حسابات مرصفية.  o

يتم البحث عن جمعيات االدخار واإلقراض الطوعية VSLAs اآلن من قبل مختلف أصحاب املصلحة )عىل سبيل املثال، الحكومة الرواندية والسفارات     o

األجنبية( للمشاركة يف مسابقات املعسكرات واملعارض ومراسم توزيع الجوائز واملناسبات الخاصة األخرى. وخالل االجتامعات الكبرية واأليام الدولية املختلفة،    

يتم تخصيص فرتات زمنية لالجئني ذوي اإلعاقة وأرسهم ورشكائهم لتبادل الشهادات حول آثار تغيري الحياة بسبب جمعيات االدخار واإلقراض الطوعية     

  .VSLAs  

تشهد املجتمعات املحلية أن الالجئني ذوي اإلعاقة لديهم أيضاً القدرة والقوة لدعم عائالتهم واملجتمع ككل.  o

الرشيك/الرشكاء:

Humanity and Inclusion منظمة

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:

rwaki@unhcr.org ؛lobti@unhcr.org :إميليا لوبتي

 املجتمع املحيل الشاملة لعدة قطاعات يف رشق أفريقيا والقرن األفريقي ومنطقة البحريات الكربى
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مامرسة ناشئة من أوغندا: تعزيز أصوات الالجئني من خالل منتدى إرشاك الالجئني

 CRRF اعتمدت أوغندا خارطة طريق ،)CRRF( باعتبارها أكرب دولة مضيفة لالجئني يف إفريقيا وواحدة من أوائل من نفذوا اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني

الخاصة بها يف يناير 2018، وحددت الرؤية لتعزيز تنفيذ نهج شامل يف استجابتها. من أجل تخفيف الضغط عىل املناطق املضيفة وتلبية احتياجات الالجئني 

واملجتمعات املضيفة. تحدد خارطة طريق CRRF يف أوغندا تلبية احتياجات الالجئني واملجتمعات املضيفة كأحد املكونات الحاسمة إلطار CRRF يف البالد.

مجموعة توجيه اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني CRRF )SG(، وهي هيئة اتخاذ قرارات رفيعة املستوى تجتمع كل ثالثة أشهر لتوجيه تنفيذ CRRF بشكٍل 

اسرتاتيجي يف أوغندا. تعد CRRF SG منصة فريدة تجمع بني الوزارات الحكومية واإلدارات والوكاالت والرشكاء الدوليني الثنائيني واملتعددي األطراف واملنظامت 

غري الحكومية الدولية واملحلية والقطاع الخاص والالجئني واملجتمعات املضيفة. وقد تم تخصيص مقعدين يف مجموعة توجيه CRRF لالجئني، الذين ميثلون 1.44 

مليون الجئ يف البالد.

تأسس منتدى إرشاك الالجئني )REF( يف أكتوبر 2018 لضامن متثيل املجتمعات املترضرة اآلن بشكٍل فعال يف املجموعة التوجيهية لإلطار اإلقليمي لالستجابة 

لالجئني. قبل إنشاء REF، اقترصت الهياكل القيادية لالجئني عىل مستوى املستوطنات )مجالس رعاية الالجئني) دون أن يكون لها مشاركة هيكلية عىل املستوى 

الوطني. وبسبب هذا القيد، كانت مشاركة أصحاب املصلحة مع مجتمع الالجئني عىل املستوى الوطني مخصصة وغري منتظمة. أما حالياً، فإن منتدى إرشاك 

الالجئني يتكون من 37 عضواً  من قيادة املستوطنات، مام يعكس التنوع الدميوغرايف والجنس والفئات العمرية. ومن بني هؤالء اثنني من القادة املنتخبني من 

كل مستوطنة، وممثيل الشباب، وقادة املجتمع يف كمباال. ينتخب أعضاء REF عضوين من املجموعة - أنثى وذكر من جنسيات مختلفة ومستوطنات مختلفة - 

لتمثيل الالجئني يف اجتامعات املجموعة التوجيهية ربع السنوية ملدة عاٍم واحد. وتُعقد اجتامعات REF أيضاً كل ثالثة أشهر، قبل كل اجتامع فصيل للمجموعة 

التوجيهية لـ CRRF إلبقاء لجنة مراجعة اإلطار املرجعي عىل اطالع بجميع القرارات التي تؤثر عىل الالجئني. وقد حرض ممثالن منتخبان من REF جميع 

اجتامعات مجموعة توجيه CRRF منذ أكتوبر 2018. ومن خالل REF، يتم أيضاً إبقاء مجتمع الالجئني عىل اطالع عىل مناقشات وقرارات الفريق التوجيهي لـ 

.CRRF

ينظم فريق عمل REF اجتامعات REF ويسهلها. وتتألف فرقة العمل من مكتب رئيس الوزراء )OPM(، وأمانة CRRF، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون 

الالجئني واملنظامت غري الحكومية الدولية )CARE وOxfam وIRC وغريها(. وتعمل مكاتب الالجئني اإلقليمية ومسؤويل املستوطنات يف مكتب رئيس الوزراء 

 REF مع تقديم تعليقات إىل املجتمع حول ما متت مناقشته يف اجتامعات ،REF عن كثب مع املكاتب الفرعية أو امليدانية التابعة للمفوضية لدعم عمل أعضاء

.CRRFو REF والتشاور مع املجتمع حول ما يجب إثارته من القضايا يف

يعزز منتدى مشاركة الالجئني مشاركة ذات مغزى من قبل مجتمع الالجئني يف التخطيط إلطار االستجابة الشاملة لالجئني يف أوغندا وتنفيذه ورصده. وهيكل قيادة 

الالجئني موجود اآلن هيكلياً يف مكانه من القرية - املنطقة - املستوطنة - وطنياً )عرب املستوطنات( لتبادل املناقشات عىل أرض الواقع مع املنتدى الوطني والعكس 

بالعكس. ال يُعد منتدى إرشاك الالجئني REF آلية مساءلة مهمة لجميع أصحاب املصلحة يف االستجابة لالجئني فحسب، بل إنه يساهم يف تعزيز اعتامد الالجئني 

عىل أنفسهم من خالل االستجابة الفعالة الحتياجات الالجئني واملجتمعات املضيفة.

وقد قام اثنان من ممثيل الالجئني من REF بحضور  GRF وIGAD ومؤمتر طوكيو الدويل الرابع املعني بتنمية أفريقيا TICAD وغريها من املشاركات الدولية 

لتبادل خرباتهم ومعارفهم ومناقشة القضايا التي تؤثر عىل مجتمعهم.

الرشيك/الرشكاء: متعددون

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:

 iwasa@unhcr.org :يوكو إيواسا

velez@unhcr.org :ليزيل فيليز

indahiriwe7@gmail.com :نداهرييوي إنوسنت

Rick.Bartoldus@rescue.org :ريك بارتولدوس

Annet.Kyambadde@care.org :أنيت كيامباّدي

 املجتمع املحيل الشاملة لعدة قطاعات يف رشق أفريقيا والقرن األفريقي ومنطقة البحريات الكربى
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مامرسة ناشئة من أوغندا: إنشاء مكاتب مجلس رعاية الالجئني بقيادة املجتمع، وتشكيل مجموعات دعم لألشخاص ذوي االحتياجات 

الخاصة، ومبادرة تنمية املهارات

كان إنشاء مساحات شبه دامئة ملجلس رعاية الالجئني )RWC( يف منطقة أوفوا مبادرة مجتمعية بحتة بقيادة قيادة مجلس رعاية الالجئني موجهة نحو تعزيز 

قدرتهم عىل التنسيق بشكٍل أكرث فعاليًة مع الرشكاء واملجتمع بأرسه. تم النظر إىل مساحات مكاتب مجلس رعاية الالجئني عىل أنها أساسية لخلق بيئة متكني رسية 

للمشاركة بني أعضاء املجتمع والرشكاء ومجالس رعاية الالجئني، مع تعزيز مشاركة املجتمع، والحفاظ عىل الشفافية واملساءلة، ومراقبة مسارات اإلحالة الحالية.

تم إنشاء مساحات مكاتب مجلس رعاية الالجئني يف 6 قرى يف منطقة أوفوا. تسهل هذه املساحات عىل الالجئني والرشكاء التواصل مع قادة مجلس رعاية الالجئني 

للحصول عىل الدعم واملشاركة يف تخطيط وتنفيذ ومراقبة نواتج الخدمة. املساحات مفتوحة بدوام كامل مع وجود عضو تنفيذي واحد عىل األقل يف مجلس رعاية 

الالجئني لحل املشكالت، مبا يف ذلك الشكاوى أو املخاوف الفردية، ومشاركة املالحظات، والحاجة إىل مساحة اجتامع.

باإلضافة إىل ذلك، أنشأ األشخاص ذوو االحتياجات الخاصة )PSN( يف منطقة أوفوا ست مجموعات دعم وظيفي )واحدة لكل قرية(، مع مجموعة سابعة إضافية 

)تتكون من 19 عضواً ومتثل املنطقة( تم تعيينها لإلرشاف عىل املجموعات القروية الست. تجتمع مجموعات دعم األشخاص ذوو االحتياجات الخاصة بانتظام 

ملناقشة القضايا التي تؤثر عليها ولتطوير حلول محلية ملعالجة مثل هذه املشكالت. تتكون كل مجموعة من رئيس ونائب رئيس وأمني صندوق وسكرتري يوثق 

تحديات املجموعة وإنجازاتها. وتُستخدم مجموعات الدعم كآلية من أجل: املساعدة يف زيادة وعي األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة بحقوقهم والتزاماتهم، 

وتقديم املشورة األساسية التي يحتاج إليها األشخاص ذوو االحتياجات الخاصة، وإرشاكهم يف فرص كسب العيش )عىل سبيل املثال: تربية الدواجن والبستنة 

ألغراض املطبخ(، وعىل نطاٍق صغري تجارة التجزئة واملدخرات.

وأخرياً، نظمت النساء يف قرية أوفوا الثانية  أنفسهن يف مجموعة تضم 30 عضوًة لتدريب زميالتهن يف مجال تنمية املهارات، مبا يف ذلك الخياطة والخرز/الحياكة/

النسيج وصنع األحذية وتصفيف الشعر وصنع الصابون. تقدم هذه املجموعة النسائية التدريب لتزويد النساء األميات يف املجتمع باملهارات الالزمة لتمكينهن من 

دعم سبل عيشهن.

النتائج

يثق األشخاص املعنيون بقيادتهم ويواصلون عرض مخاوفهم من خالل الهياكل القامئة. وهناك مشاركة ملحوظة من قبل قادة الالجئني يف عمليات اتخاذ القرار    o

لحل األمور التي تؤثر عليهم وعىل مجتمعهم، إىل جانب زيادة ظهور القادة يف املجتمع من خالل املساحات املنشأة.  

ساهمت مجموعات دعم األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ووفرت األموال كجزء من جمعية االدخار واإلقراض الطوعية الخاصة بهم. كام أنهم يواصلون    o

تقديم خدمات املشورة والتوعية إىل زمالئهم من ذوي االحتياجات الخاصة بشأن حقوقهم والتزاماتهم.  

حصلت املجموعة النسائية يف أوفوا الثانية عىل سبع آالت خياطة ومجموعات معدات أخرى لتدريب النساء األخريات. وحتى اآلن، دربت املجموعة أكرث من    o

16 امرأة عىل الخياطة و5 نساء عىل صناعة األحذية. تشمل التدريبات املستمرة الخياطة )لـ 10 سيدات( والخرز/الحياكة/النسيج )56 سيدة(. ويساهم أعضاء    

املجموعة مبا يعادل 20,000 شلن أوغندي للعضوية و500 شلن أوغندي للتسجيل و1,000 شلن أوغندي أسبوعياً. وتقرر املجموعة بشكٍل      

مشرتك كيفية إنفاق األموال.  
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الرشيك/الرشكاء:

املجلس الدامنريك لالجئني

مكتب رئيس الوزراء

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:

chunge@unhcr.org :جايل تشونج

ijoru@unhcr.org :كالسوم إيجورو

دراسة حالة من أوغندا: مبادرة بناء السالم املرتكزة عىل املجتمع املحيل

بعد مقتل شاب من الوطن عىل يد الالجئني يف مخيم رينو لالجئني )منطقة إيدن(، توترت العالقة بني الالجئني واملجتمعات املضيفة وتعرضت للخطر. لذا كان 

من الرضوري معالجة الحالة وحلها، واستعادة السالم الذي كان قامئاً بني املجتمعني قبل الحادث املؤسف. وجاءت مبادرة بناء السالم املرتكزة عىل املجتمع املحيل 

وليدًة لهذه الظروف.

تضمنت هذه املبادرة حوارات مجتمعية لبناء السالم بقيادة قادة الالجئني يف منطقة إيدن وقادة املجتمع املضيف. وتم إجراء أربعة حوارات - اثنان منها مع 

املجتمع املضيف واثنان مع مجتمع الالجئني. ومع بدء الحوارات تم اعتقال املشتبه بهم. وأثناء الحوارات شجب أقارب الفقيد الجرمية، مع قبولهم أن إدانة جميع 

الالجئني ستكون غري عادلة، وحذروا املواطنني من االنتقام.

وفرت الحوارات مساحًة ألفراد مجتمع الالجئني للتعبري عن الندم واملطالبة بالعفو من األفراد املضيفني املترضرين. وتبنى أفراد مجتمع الالجئني املسؤولية عن 

الحادث، مشريين إىل أفراد املجتمع املضيف أنهم فروا من بالدهم من أجل سالمتهم؛ وأن القتل غري قانوين، وأن ليس كل الالجئني متورطني يف الجرمية.

وقد تقرر أن يتعايش الالجئون واملواطنون، وأن يستمروا يف تقاسم املوارد املتاحة. تم تشجيع الالجئني الذين حصلوا عىل األرض أو استأجروها عىل استئناف 

الزراعة، وجمع الحطب، وجمع مواد البناء، وما إىل ذلك. وقد توصل املجتمعان إىل ترك الحادثة املؤسفة وراءهام وبدء فصٍل جديٍد معاً.

الرشيك/الرشكاء:

شبكة متكني تكنولوجيا املجتمع

املجلس الدامنريك لالجئني

رشكة ديفيلومبنت ليرتايس بارترن إنرتناشيونال

املجلس الرنويجي لالجئني

مكتب رئيس الوزراء

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:

chunge@unhcr.org :جايل تشونج

 ejoyi@unhcr.org :إجوي جيفري باكويل
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مامرسة ناشئة من أوغندا: مبادرة الدراجة ثالثية العجالت

 )FDP( ال يزال األشخاص ذوو االحتياجات الخاصة يف مخيم بيديبيدي لالجئني يواجهون تحديات يف الوصول إىل الغذاء بسبب املوقع البعيد لنقاط توزيع األغذية

يف املستوطنة. يسري البعض ملسافة تصل إىل خمسة كيلومرتات للوصول إىل مراكز التوزيع ويضطرون إىل بيع جزٍء من حصصهم الغذائية للرتتيب للحصول عليها 

وتسليمها. ويف محاولة لتخفيف عبء النقل عىل األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، قدمت املفوضية مبادرة الدراجة ثالثية العجالت لضامن استمرار الوصول 

اآلمن واملأمون للمساعدة الغذائية لألفراد املعرضني للخطر بشكٍل خاص بني األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة من خالل آلية نقل مستدامة واقتصادية من حيث 

التكلفة.

هذا املرشوع له هدف ذو شقني: 1( تسهيل خدمات النقل املجانية بطريقة آمنة لألرس الضعيفة بشكٍل خاص من نقاط التنمية الطارئة إىل مساكنهم داخل 

املستوطنة، و 2( دعم فرص إدرار الدخل لبعض جمعيات االدخار واإلقراض الطوعية املختارة ) VSLAs( يف أيام توزيع املواد غري الغذائية.

ولتحقيق هذه األهداف، خصصت املفوضية 20 دراجة بخارية ثالثية العجالت ملخيم بيديبيدي لالجئني. وتم توزيع الدراجات الثالثية العجالت لكل منطقة عىل 

جمعيات االدخار واإلقراض الطوعية املختارة، اعتامداً عىل احتياجات املناطق. تم التخصيص مع أخذ حجم املنطقة ونوعها يف االعتبار، إىل جانب املسافة من نقاط 

توزيع األغذية، وعدد األفراد املعرضني للخطر بشكٍل خاص الذين يحتاجون إىل النقل يف كل منطقة. وساعد رشكاء الحامية يف تحديد هؤالء األفراد من خالل نهٍج 

مرتكز عىل املجتمع املحيل، مع إرشاك هيكل املجتمع )سكرتري شؤون األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة يف لجان رعاية الالجئني(. وتم اختيار جمعيات االدخار 

واإلقراض الطوعية أيضاً من بني أكرث من 1000 مجموعة نشطة من خالل نهٍج مشرتك بني الوكاالت يشمل جميع رشكاء الحامية وسبل العيش باإلضافة إىل مكتب 

رئيس الوزراء.

تم اختيار املجموعات من خالل تقييم خرباتها ومستوى وأدلة تعامالتها الخاصة باالدخار والقروض، باإلضافة إىل دافع املجموعة لخدمة األشخاص ذوي االحتياجات 

الخاصة، والذي تم تحديده من خالل إجراء مقابالت مع جميع أعضاء املجموعة. بعض املجموعات محددة من حيث نوع الجنس، يف حني أن بعضها اآلخر 

مختلطة، ويغتمد ذلك عىل منوذج األعامل الخاص بجمعية االدخار واإلقراض الطوعية، لكن هناك مزيج من الذكور واإلناث ضمن من تم اختيارهم للمبادرة.

تم تدريب جمعيات االدخار واإلقراض الطوعية املختارة عىل تشغيل الدراجات ثالثية العجالت وتم تزويد عضوين من كل مجموعة بتصاريح ركوب. تم تسهيل 

تصاريح التدريب والركوب بواسطة جمعية دان تشريش للمساعدة Dan Church Aid. وتم دعم جمعيات االدخار واإلقراض الطوعية بالوقود واإلصالحات 

الطفيفة والخدمات لفرتة أولية مدتها ثالثة أشهر، مام أتاح لهم الوقت لالعتامد عىل أنفسهم. كام تم توقيع مذكرة تفاهم بني كٍل من جمعيات االدخار واإلقراض 

الطوعية وجمعية دان تشريش للمساعدة واملفوضية ومكتب رئيس الوزراء ولجنة اإلنقاذ الدولية، تنص عىل هدف هذه املبادرة وأدوار ومسؤوليات كافة األطراف.
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تم تسليم 20 دراجة ثالثية العجالت للمجموعات يف مناطق مختلفة من مستوطنة بيديبيدي. وهم يستخدمونها بشكٍل جيد، ويدعمون األفراد املعرضني للخطر 

بشكٍل خاص أثناء توزيع الغذاء يف مناطقهم لنقل طعامهم مجاناً إىل مساكنهم، ملدة متوسطها خمسة أيام عمل لكل عملية توزيع. وخالل بقية الشهر، يشاركون 

يف أنشطة لتوليد الدخل ضمن رشوط وأحكام مذكرة التفاهم التي وقعوا عليها. وقد كان للمبادرة تأثري إيجايب عىل توليد الدخل من جمعيات االدخار واإلقراض 

الطوعية.

النتائج

يلخص االقتباس التايل من عضو إحدى جمعيات االدخار واإلقراض الطوعية النتائج التي حصلت عليها املبادرة حتى اآلن: "عندما بدأنا باعتامد الدراجات ثالثية 

العجالت يف جلساتنا األسبوعية، كان األعضاء يوفرون 3000 شلن أوغندي. نحن نخطط لزيادة التوفري إىل 4000 شلن أوغندي لدورتنا السنوية التالية التي تبدأ 

يف أكتوبر 2020، بعد تسعة أشهر من بدء مبادرة الدراجات ثالثية العجالت. وعىل الرغم من حالة فريوس كورونا وتقييد الحركة، ما زلنا نتمكن من الحصول عىل 

وظائف حول املستوطنة، وزاد املرشوع من توليد الدخل يف جمعيات االدخار واإلقراض الطوعية بشكٍل كبري. يف السابق، كان أكرب مبلغ للقرض هو 500,000 شلن 

أوغندي، أما اآلن فيمكننا منح قروض تصل إىل 1,000,000 شلن. وسيساعد ذلك األعضاء عىل التفكري يف مشاريع أكرب وزيادة إمكانياتهم بشكٍل كبري.

الرشيك/الرشكاء: 

جمعية دان تشريش أيد

لجنة اإلنقاذ الدولية 

مكتب رئيس الوزراء

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:

 baghdad@unhcr.org :الهام البغدادي

 bukenyav@unhcr.org :فنسنت بوكينيا
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دراسة حالة من جنوب السودان: شبكة حامية لألشخاص املرشدين داخلياً مرتكزة عىل املجتمع املحيل 

أدى اندالع النزاع يف جنوب السودان إىل نزوح العديد من األشخاص إىل املراكز الحرضية. وعىل الرغم من توقيع اتفاق السالم، ال يزال هناك خوف بني السكان 

النازحني. يخىش الكثري من األشخاص املرشدين داخلياً عىل حياتهم، ويرتددون يف العودة إىل ديارهم. وقد تُرك غالبيتهم يف حالة ضعف بعد أن تعرضت منازلهم 

للتخريب وتعطلت سبل عيشهم نتيجة النزاع املسلح.

ولدعم املرشدين داخلياً، تم إنشاء شبكة حامية مجتمعية كهيكل حامية رئييس من شأنه تعزيز مشاركة املجتمع يف التقييم اإلنساين أو توزيعه، وتحديد األرس 

الضعيفة يف مجتمعات املرشدين داخلياً، ومشاركة املعلومات يف 9 مواقع للمرشدين داخلياً يف بلدة ياي. كام تم إنشاء الهيكل الجديد املرتكز عىل املجتمع املحيل، 

مع تعزيز الهياكل املحلية القامئة كمبادرة حامية، وتم توجيه هذا النهج نحو ضامن ملكية املجتمع واستدامة املبادرة. توفر شبكة الحامية املرتكزة عىل املجتمع 

املحيل منتدى ألعضاء املجتمع ملساعدة بعضهم البعض يف احتياجات العمل اليومية، ولتطوير ونرش أفضل املامرسات واإلرشادات واالسرتاتيجيات التي ميكن 

لألعضاء استخدامها.

ضمن هذه الشبكة، تم إجراء تدريب مستمر أثناء العمل لهياكل املجتمع من أجل تعزيز املهارات وتحسني جودة الدعم املقدم إىل األشخاص املرشدين داخلياً 

املعرضني للخطر والدعم املقدم للمجتمعات املضيفة. ولتعظيم استخدام املوارد املتاحة، وتجنب االستهداف املزدوج وازدواجية الجهود، تعاونت لجنة اإلغاثة 

التابعة للكنيسة امليثودية املتحدة مع الجهات الفاعلة اإلنسانية األخرى خالل هذه املبادرة. وتم تنفيذ أنشطة املرشوع املقرتحة يف 9 مواقع أنشئت للمرشدين 

داخلياً مبساعدة حكومة الوالية. وقد لعبت الهياكل القامئة دوراً رئيسياً يف إجراء التثقيف والتوعية املجتمعية، وتحديد املستفيدين، واإلبالغ عن انتهاكات الحامية، 

ويف االستجابة للضحايا املترضرين الذين سعوا للحصول عىل الدعم والعدالة تجاه الفظائع املرتكبة.

أدى إنشاء وعمل الشبكة املرتكزة عىل املجتمع املحيل إىل ما ييل:

إيجاد نظام مراقبة حامية عميل مرتكز عىل املجتمع املحيل، مام أدى إىل زيادة الوعي مبخاطر العنف الجنيس والجنساين، وإيجاد قنوات إبالغ     o

واضحة وإجراءات محرتمة إلدارة الحاالت يف الوقت املناسب للناجني من العنف الجنيس والجنساين  

إيجاد آلية جمع بيانات عملية وفعالة مع التحقق من الصحة واحرتام الرسية.  o

إيجاد مجموعات دعم عملية ومنظمة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة لضامن الحامية الذاتية للمجتمع واإلدارة الذاتية  o

الرشيك/الرشكاء:

اللجنة امليثودية املتحدة لإلغاثة

بعثة تخفيف املعاناة يف جنوب السودان

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:

nkalaw@unhcr.org :واموتشيالين نكاال
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املساواة بني الجنسني

مامرسة واعدة من إثيوبيا: متطوعو الوصول إىل الالجئني يف أديس أبابا

يف حني أن غالبية الالجئني يف إثيوبيا يقيمون يف مخيامت الالجئني، فإن حوايل 30,000 الجئ من جنسيات مختلفة يقيمون يف العاصمة أديس أبابا. يأيت بعض 

الالجئني إىل أديس أبابا من خالل اإلحاالت من مخيامت الالجئني ألسباب صحية وأمنية ونتيجة العنف الجنيس والجنساين وغريها من األسباب اإلنسانية التي ال 

ميكن معالجتها يف مخيامت الالجئني. وغالباً ما يشكل حاجز اللغة يف املراكز الحرضية عوائق أمام الالجئني يف الوصول إىل الخدمات الوطنية املختلفة، مبا يف ذلك 

الخدمات القانونية والصحية والتعليمية، وغريها من الخدمات التي تقدمها الحكومة. 

متطوعو الوصول إىل الالجئني )ROVs( هم متطوعون يتواصلون مع زمالئهم الالجئني من ذوي االحتياجات الخاصة )مثل كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة 

والناجني من العنف الجنيس والجنساين واملثليات واملثليني وذوي امليول الجنسية الثنائية واملتحولني جنسياً ومزدوجي النوع( وتزويدهم مبعلومات دقيقة، وإجراء 

عمليات توعية بشأن القضايا املهمة، واملساعدة يف تحديد وإحالة الالجئني إىل مقدمي الخدمات املناسبني ألي احتياجات تتعلق بالحامية والصحة والتسجيل، 

وغريها من االحتياجات األخرى. ونظراً ملعرفتهم بالسياقات الثقافية واالجتامعية واالقتصادية والدينية الخاصة بالالجئني، والفهم القوي الحتياجات وثغرات حامية 

الالجئني، يلعب متطوعو الوصول إىل الالجئني أيضاً دوراً رئيسياً يف منع ومعالجة املعلومات املضللة وسوء الفهم من قبل الالجئني حول املفوضية والخدمات 

الرشيكة. 

يستلزم نهج التدخل اختيار متطوعي الوصول إىل الالجئني من املجتمع بطريقة منظمة وشاملة وشفافة، مع مراعاة أبعاد السن ونوع الجنس والتنوع ومكانة 

وشبكات متطوعي الوصول إىل الالجئني يف املجتمع، بدعٍم فني من املفوضية والنظري الحكومي ووكالة شؤون الالجئني والعائدين. وقد تم اختيار ما مجموعه 49 

من متطوعي الوصول إىل الالجئني )24 من الذكور و25 من اإلناث( من البحريات العظمى والسودان واليمن وجنوب السودان وإريرتيا والصومال وجنسيات أخرى 

تعيش يف أديس أبابا.

وفقاً للتوجيهات الفنية الصادرة عن املفوضية، ينقسم متطوعو الوصول إىل الالجئني إىل ثالثة مجاالت موضوعية هي حامية الطفل، والحامية العامة، والصحة، 

وينفذون مجموعة من املهام لتحديد الالجئني ذوي االحتياجات الخاصة. ترتاوح هذه املهام بني تحديد مكان األرس الحاضنة نيابًة عن األطفال املنفصلني عن ذويهم 

وغري املصحوبني بذويهم، ودعم املرىض بالرتجمة يف املرافق الصحية، إىل مرافقة هؤالء املرىض إىل مقدمي الخدمات يف القطاعات األخرى، مبا يف ذلك قطاعات 

الرشطة والقطاع القانوين، حسب الحاجة.
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يتلقى متطوعو الوصول إىل الالجئني تدريباً متقطعاً وتحديثات حول مبادئ "عدم اإلرضار" والرسية والشمولية والحياد. ويتم تقييمهم بشأن هذه القضايا بشكٍل 

دوري خالل زيارات اإلرشاف الشهرية، ويتم مراجعة التزامهم خالل هذا الوقت، وكذلك خالل اجتامعات إدارة الحالة الشهرية واجتامعات التطوع العامة ربع 

السنوية للوصول إىل الالجئني، والتي توفر منصة لجميع متطوعي الوصول إىل الالجئني ملشاركة تحدياتهم ونجاحاتهم، وبناء روح الفريق. يغطي تدريب متطوعي 

الوصول إىل الالجئني الحامية األساسية من مفاهيم االستغالل واالعتداء الجنسيني ومكافحة االحتيال، ويوقع كل متطوع عىل مدونة قواعد السلوك.

يتم إعطاء متطوعي الوصول إىل الالجئني مهامت لتحديد أربع حاالت شهرياً تتكون من أشخاص ذوي احتياجات خاصة تتطلب اهتامم املفوضية أو الرشيك املنفذ. 

وتتم متابعة الحاالت التي تم تحديدها، مع تقديم مالحظات حول اإلجراءات املتخذة إىل املتطوعني.

النتائج

يتم قياس النتائج بناًء عىل التقارير الشهرية لألشخاص املعنيني الذين تم الوصول إليهم، واملحالني إىل مقدمي الخدمة، وعدد عمليات املتابعة التي متت، 

واالحتياجات التي متت تلبيتها. ويتم تسجيل التعليقات الواردة من األشخاص الذين تُعنى بهم املفوضية واملرشفني املبارشين وحفظها يف كل ملف فعيل من 

.ProGres ملفات املتطوعني وكذلك يف قاعدة بيانات املفوضية

الرشيك/الرشكاء: 

وكالة شؤون الالجئني والعائدين

لجنة التنمية واملساعدة بني الكنائس

Jesuit Refugee Service منظمة

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ: 

aliyi@unhcr.org :نونو علىي

دراسة حالة من كينيا: املساواة بني الجنسني يف توفري املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية الصحية

يتم تنظيم خدمات املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية الصحية يف مخيم كاكوما لالجئني ومستوطنة كالوبيي خصيصاً لتقدميها إىل جميع األشخاص 

الذين تُعنى بهم املفوضية، مبا يف ذلك النساء والرجال والفتيات والفتيان، عىل نحٍو متساٍو ومنصف. يتم الرتكيز بشكٍل خاص عىل النساء والفتيات حيث من 

املرجح أن يتخلفن عن الركب ويُكنَّ أقل متثيالً يف طرق املشاركة املجتمعية التقليدية.

عىل مستوى املخيم، يتم تحديد املستفيدين من دعم املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية الصحية من خالل فرق متعددة الوظائف تتكون من 

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، وأمانة شؤون الالجئني، والرشكاء املنفذين للصحة، ومجموعة من الرشكاء اآلخرين. ويتم إعطاء األولوية لألرس التي تعولها 

نساء.

عىل مستوى األحياء، يتم تدريب لجان املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية الصحية )الهياكل التمثيلية الخاصة باملياه وخدمات الرصف الصحي 

والنظافة الصحية العامة( عىل تحديد وتنسيق شؤون املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية الصحية داخل األحياء الخاصة بها. وقد عمل املجلس 

الرنويجي لالجئني عىل ضامن متثيل قيادي متنوع داخل لجان املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية الصحية، مبا يف ذلك تحقيق نسبة 50:50 بني 

املمثلني الذكور واإلناث. كام يتم إعطاء األولوية للمرشحات يف عملية تعيني موظفي التوعية املجتمعية يف WASH كذلك.

الرشيك/الرشكاء: 

املجلس الرنويجي لالجئني

للمزيد من املعلومات الرجاء االتصال:

miyahara@unhcr.org :موي مياهارا

nabiswa@unhcr.org :أوسكار نابيسوا

burtonj@unhcr.org :جون ناغاتشا بريتون
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دراسة حالة من أوغندا: جدول مؤرشات العمر ونوع الجنس والتنوع

يعد تطبيق نهج العمر ونوع الجنس والتنوع )AGD( يف عملنا أمراً رضورياً لضامن أن تكون تدخالتنا آمنة ومتاحة للجميع ومقدمة دون متييز. ويتضمن النهج 

أخذ االحتياجات واآلراء املتميزة للنساء والرجال والفتيات والفتيان من خلفيات متنوعة يف االعتبار، مبا يف ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة واألشخاص ذوو امليول 

الجنسية والهويات الجنسية املتنوعة واألقليات العرقية والدينية واللغوية أو مجموعات السكان األصليني، يف التقييم والتخطيط وعمليات التنفيذ واملراقبة.

 )CBP( ومن أجل التأكد من أن جميع الزمالء يف املفوضية والقطاعات يطبقون نهج مراعاة السن ونوع الجنس والتنوع يف عملهم، طورت فرق الحامية املجتمعية

وفرق الربنامج أنشطة وخطط عمل وطنية مراعية للسن ونوع الجنس والتنوع للعملية. تستند خطة عمل AGD الحالية إىل خطة عمل AGD الوطنية التي تم 

تطويرها يف عام 2019. وقد عززت خطة عمل AGD الوطنية خطط العمل امليدانية التي تم تطويرها بعد ورشة عمل متعمقة أقيمت يف 2018، وتحتوي عىل 

قامئة بالتحديات واألنشطة امليدانية واألنشطة عىل املستوى الوطني من أجل التنفيذ الفعال لسياسة املفوضية السامية لشؤون الالجئني بشأن السن ونوع الجنس 

والتنوع. وتم تطوير خطة العمل هذه بشكٍل أكرب من خالل املشاورات مع قادة القطاعات يف كمباال وموظفي الحامية امليدانيني والرشكاء.

استندت خطة عمل AGD إىل خطة أنشطة AGD، لكنها تشبه جدول املؤرشات، حيث تقدم مؤرشات عىل مستوى النتائج واملخرجات، وخطوط األساس 

واألهداف. سيساعدنا ذلك عىل رصد تنفيذ األنشطة الواردة يف خطة العمل بشكٍل أكرث فعالية. وسيجري إمتام خطة/جدول العمل من خالل مزيد من املشاورات 

مع قادة القطاع )داخل وخارج املفوضية( والزمالء امليدانيني. وقد كانت هذه الجهود جهوداً مشرتكًة بني فرق الحامية املجتمعية CBP والزمالء يف الربنامج.

ومل يتم بعد تقييم تأثري خطة عمل AGD للفرتة 2021-2020، إال أنه من املتوقع أن يكون لها تأثري عىل طريقة تقديم الخدمات يف أوغندا، وعىل كيفية تنفيذ 

سياسة املفوضية الخاصة بالعاملة والتنوع العمراين. إن التطبيق الفعال لنهج AGD يف عمل الرشكاء من شأنه أن يزيد من السالمة والوصول الهادف إىل الخدمات 

للجميع وميّكن الفئات املهمشة واملحرومة من الحصول عىل الحقوق.

وقد أدى العمل مع الرشكاء وموظفي املفوضية بالفعل إىل زيادة الوعي بهذه السياسة بشكٍل كبري. وكانت الرشاكة بني الحامية والربنامج إيجابية للغاية. وقد أدى 

اشرتاك كبري موظفي الربامج إىل جعل هذه املبادرة مبادرة من املفوضية، ال مبادرة حامية.

الرشيك/الرشكاء: متعددون

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:

 mosallai@unhcr.org :سام مصالي

 iwasa@unhcr.org :يوكو إيواسا

 askew@unhcr.org :كلري أسكيو

دراسة حالة من أوغندا: خطط عمل مراعية للسن ونوع الجنس والتنوع للرشكاء املنفذين

يشجع نهج السن ونوع الجنس والتنوع )AGD( عىل النظر الدقيق يف حقائق وآراء واحتياجات النساء والرجال والفتيات والفتيان من خلفيات متنوعة يف عمليات 

التقييم والتخطيط والتنفيذ واملراقبة. وتشمل الفئات املعنية أيضاً األشخاص ذوي اإلعاقة، واألشخاص ذوي امليول الجنسية والهويات الجنسية املتنوعة واألقليات 

العرقية والدينية واللغوية أو مجموعات السكان األصليني.

لتعزيز تطبيق نهج السن ونوع الجنس والتنوع يف عمل رشكائها املنفذين، جعلت املفوضية االمتثال لسياسة السن ونوع الجنس والتنوع الخاصة بها رشطاً إلزامياً 

لجميع الرشكاء املنفذين. ومنذ ذلك الحني، يعمل فريق الحامية املجتمعية )CBP(، بدعٍم من زمالء الربنامج، مع رشكاء منفذين جدد لبناء قدراتهم عىل نهج 

.AGD

قبل مامرسة عملية بناء القدرات هذه، احتوت مناذج اتفاقية رشاكة املرشوع الحالية الخاصة باملفوضية عىل إشارة ضئيلة إىل نهج AGD، دون ذكر التوقّع بأن عىل 

الرشكاء املنفذين االلتزام بسياسة AGD الخاصة باملفوضية. وبالتايل، مل يكن الرشكاء عىل علٍم بهذه السياسة.

لتصحيح هذا املوقف، عمل فريق الجامرك وحامية الحدود بشكٍل وثيق مع زمالء الربنامج طوال عملية اختيار الرشكاء لعام 2020. وحرض زمالؤنا يف مكتب 

الجامرك وحامية الحدود جميع االجتامعات التمهيدية مع الرشكاء الجدد، وقدموا عروضاً تقدميية حول سياسة AGD، وأبلغوا الرشكاء برضورة التزامهم باالمتثال 

للسياسة، وزودوهم بحزم دعم AGD. وعالوًة عىل ذلك، تم تضمني إشارة تفصيلية إىل نهج AGD يف جميع عمليات تقييم املشاريع الجديدة ورسائل اإلحالة، 

وتم االتفاق عىل أن يقوم جميع الرشكاء بوضع خطط عمل فردية خاصة بقطاع AGD. باإلضافة إىل ذلك، تم إجراء جلسة تدريبية ملدة نصف يوم، تم خاللها 

توعية الرشكاء بسياسة AGD، وكذلك مؤرش السن واملساواة بني الجنسني الخاص باللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت. كام تلقى الرشكاء توجيهات بشأن تطوير 

خطط عمل الرشكاء املتخصصني يف مجال AGD للسنة التالية، لضامن التعميم الفعال للمساواة بني الجنسني )GE( واملساءلة أمام األشخاص املترضرين )AAP( يف 
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جميع أنشطة الرشكاء. تحتوي خطط العمل هذه عىل األنشطة واملؤرشات واملنسقني واملواعيد النهائية. وسيجري رصد التقدم املحرز يف تنفيذ خطط العمل خالل 

استعراضات أداء منتصف العام ونهايته.

 AGD ومن املتوقع أن يكون إلدراج نهج السن ونوع الجنس والتنوع يف عمليات تقييم األداء لعام 2020، وإدخال متطلبات اإلبالغ اإللزامية، وتطوير خطط عمل

الخاصة بالقطاع الرشيك، تأثري عىل تقديم الخدمات يف أماكن الالجئني يف أوغندا. ومن املرجح أن يؤدي التطبيق الفعال لنهج AGD يف عمل الرشكاء إىل زيادة 

السالمة والوصول املفيد إىل الخدمات للجميع، ومتكني الفئات املهمشة واملحرومة من الحصول عىل الحقوق. وقد أدت هذه العملية التعاونية بني موظفي 

.AGD املفوضية ورشكائها بالفعل إىل زيادة الوعي بسياسة

الرشيك/الرشكاء: متنوعون

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:

 mosallai@unhcr.org :سام مصالي

 iwasa@unhcr.org :يوكو إيواسا
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4

العنف الجنيس والجنساين/التخفيف من املخاطر/االستجابة

مامرسة ناشئة من إثيوبيا: مطحنة مملوكة للمجتمع تديرها جمعية نسائية

حدد تقييم االحتياجات طاحونة املجتمع باعتبارها مهمة، بالنظر إىل أن الالجئني اضطروا إىل السري ملسافات طويلة إىل املجتمع املضيف لطحن حصصهم الغذائية. 

مل يكن هذا مكلفاً بالنسبة ملجتمع الالجئني فحسب، بل أدى أيضاً إىل زيادة مخاطر العنف الجنيس والجنساين للنساء والفتيات. وللتخفيف من هذا الوضع مع 

متكني النساء يف مخيامت الالجئني من املشاركة يف مشاريع كسب العيش التي من شأنها مساعدتهن عىل تحقيق دخٍل مستدام، قامت املفوضية ببناء وتجهيز 

طاحونة للمجتمع وسلمتها إىل هيكل مجتمعي - "جمعية النساء". تم اختيار جمعية النساء بالتشاور مع ممثيل املجتمع. تضم الجمعية كافة الجنسيات واألعراق، 

وتعمل يف وئام وتعزز التعايش السلمي.

باإلضافة إىل بناء املطحنة، يشمل هذا التدخل تدريب أعضاء جمعية النساء من قبل املفوضية ووكالة شؤون الالجئني والعائدين )ARRA( عىل تشغيل املطحنة 

وإدارة األموال التي تنتج عن عملها. وباإلضافة إىل ذلك، قدمت املفوضية الوقود والقوى العاملة ملدة عام. وعملت جمعية النساء بشكٍل وثيق مع املفوضية حتى 

أصبحت مستقلًة بالكامل، ويتم توفري التوجيه والدعم حتى اآلن عند الحاجة.

النتائج

ميكن لالجئني واملجتمعات املضيفة عىل حٍد سواء اآلن الوصول إىل طاحونة منخفضة التكلفة ومناسبة. يقلل موقع املطحنة داخل مجتمع الالجئني من مخاطر 

الحامية واألمن للنساء والفتيات والشباب. وقد حققت جمعية النساء املعتمدة عىل نفسها بالكامل أرباحاً، مام أدى إىل اتخاذ الجمعية قراراً بإدراج املزيد من 

النساء من مجتمع الالجئني، وتوسيع املرشوع من خالل الدخول يف مبادرات صالون التجميل واألعامل التجارية يف املخيم. وقد دخل برنامج توسيع األعامل 

التجارية مرحلة الدراسة حالياً من قبل جمعية النساء. كام أوجدت املطحنة فرص عمل مدفوعة األجر ألكرث من 4 من األشخاص املستهدفني داخل املخيم، 
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وحّسنت النساء املشاركات يف املرشوع سبل عيشهن وأصبحن يساهمن مالياً يف احتياجات مساكنهن وأرسهن. وحظي املرشوع باهتامم املزيد من النساء اللوايت 

يسعني إىل املشاركة يف مشاريع كسب العيش هذه.

الرشيك/الرشكاء: 

وكالة شؤون الالجئني والعائدين

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ: 

 rajbansh@unhcr.org :أليسون راجبانيش

 

دراسة حالة من كينيا: اسرتاتيجيات املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية الصحية املراعية للنوع االجتامعي كإجراء للوقاية من 

العنف الجنيس والجنساين

لردع مرتكبي العنف الجنيس والجنساين يف مخيامت الالجئني، يتم إنشاء نقاط املياه عمداً يف أماكن مفتوحة ويف متناول أفراد املجتمع. وعالوًة عىل ذلك، يتم 

توصيل إمدادات املياه من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 5 مساًء، وليس يف وقت الحق يف املساء أو الليل، لضامن السالمة العامة للمجتمع. وللتخفيف من حدة 

الرصاع يف نقاط املياه )منصات الصنابري(، عملت لجان املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية العامة وقادة الالجئني مع مجتمعاتهم لتطوير جدول 

مجتمعي لجلب املياه يتم تنظيمه يف فرتات الصباح والظهرية واملساء.

وباإلضافة إىل ذلك، تم تصميم املراحيض املشرتكة لالجئني الوافدين الجدد مع مصاريع داخلية لحامية الخصوصية والكرامة. كام تم توعية أفراد املجتمع برضورة 

مرافقة القرصَّ والنساء إىل املراحيض ليالً.

الرشيك/الرشكاء: 

املجلس الرنويجي لالجئني

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ: 

miyahara@unhcr.org :موي مياهارا

nabiswa@unhcr.org :أوسكار نابيسوا

burtonj@unhcr.org :جون ناغاتشا بريتون

 

مامرسة ناشئة من كينيا: منازل آمنة يديرها املجتمع

لدى املفوضية ورشكاؤها مجموعة من املتطوعني املدربني من مجتمع الالجئني فتحوا منازلهم لتوفري مساحات آمنة للناجني من العنف الجنيس والجنساين الذين 

يحتاجون إىل مأوى مؤقت ودعم، بانتظار تقييم احتياجاتهم وحلولهم. يوفر املتطوعون املدربون املأوى داخل مساحات مساكنهم، ويساعدون يف إحالة الناجني إىل 

نقاط الخدمة الرئيسية، مثل املرافق الصحية. يضمن هذا التدخل أن الناجني الذين ال يحتاجون إىل نهج مؤسسايت طويل األمد ال يزالون يتمتعون بإمكانية الوصول 

إىل املساحات اآلمنة املجتمعية، وأن يتم تعزيز قدرة املجتمع عىل تحديد الحلول والدعم بشكٍل مستقل.

يتلقى الناجون من العنف الجنيس والجنساين الدعم املادي واإلسعافات األولية النفسية واالجتامعية واإلحاالت إىل الخدمات عىل أساس حاالت الطوارئ وعىل 

أساس طوعي. ويتم قبول الحاالت منخفضة ومتوسطة الخطورة فقط يف منازل املجتمع اآلمن بعد إجراء تقييم السالمة ومترين تخطيط السالمة مبوافقة الشخص 

الناجي. كام يتم التأكيد عىل النهج الذي يركز عىل الناجني أثناء التفكري يف قبول الناجني يف منازل آمنة للمجتمع. ويتم أيضاً أخذ آراء متطوع املنزل اآلمن فيام 

يتعلق بتفاصيل امللف الشخيص الخاصة ومتطلبات الحالة يف االعتبار لضامن تجنب الرضر لكٍل من الناجي واملتطوع املجتمعي. وتُعقد اجتامعات تنسيق منتظمة 

بني الوكاالت ومؤمترات حالة مخصصة لتحديد خطط الحالة وتتبع التقدم خالل عملية القبول.

النتائج

تم تبني املنازل اآلمنة املقدمة من املجتمع املحيل كمكمل وبديل لألماكن اآلمنة املقدمة من املؤسسات، ألن هذه الخدمات غالباً ما تكون محدودة أو غري متوفرة. 

وتم استخدام الربنامج أيضاً لتوفري مأوى آمن للرجال والفتيان واألشخاص ذوي التوجهات الجنسية والهوية الجنسية وطرق التعبري املختلفة - السكان الذين ال 

توجد أماكن آمنة لهم مخصصة لحاميتهم، والذين ميثل الوصول إىل مالجئ الطوارئ تحدياً لهم.

كان املجتمع نفسه قادراً عىل االستجابة للحاالت التي تتطلب أماناً عاجالً ومأوًى آمناً يف انتظار املناقشات مع العاملني يف قضايا العنف الجنيس والجنساين. وتم 

أيضاً تعزيز قدرة املجتمع عىل تحديد حوادث العنف الجنيس والجنساين وإحالتها، حيث يعمل متطوعو املنزل اآلمن كمنسقني ميكن للمجتمع إرشاكهم.
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الرشيك/الرشكاء: املعلومات غري متوفرة

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:

ngonzea@unhcr.org :عائشة نجونزي

مامرسة ناشئة من كينيا: مقدمو الرعاية املجتمعية - مالجئ حرضية آمنة مؤقتة للناجني من العنف الجنيس والجنساين

عملت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني والجمعية العربية ملساعدة املهاجرين )HIAS( مع الهياكل املجتمعية يف مناطق الالجئني الحرضية لرعاية 

مجموعة من املتطوعني من الالجئني الذين يقدمون منازلهم كمسكٍن آمن ومؤقت للناجني من العنف الجنيس والجنساين. يف حي كايويل يف نريويب، يتلقى هؤالء 

املتطوعون/مقدمو الرعاية سنوياً دورتني تدريبيتني عىل األقل لتعزيز قدرتهم عىل دعم الناجني من العنف الجنيس والجنساين. كام أنهم يتلقون راتباً لدعم تكاليف 

استضافتهم. ويراقب العاملون االجتامعيون من الوكاالت الرشيكة املالجئ املنزلية، ويقدمون املزيد من الدعم لكٍل من الناجني ومقدم الرعاية.

تتم توعية لجان املجتمع مببادرة مقدم الرعاية املجتمعية، وتعمل هذه اللجان كمنصة لتحديد وفحص مقدمي الرعاية املجتمعية قبل تسجيلهم يف الربنامج. ويف 

حالة عدم توفر مقدم رعاية مجتمعي الستقبال أحد الناجني، تستخدم الهياكل املجتمعية األخرى )مثل الكنائس) كمالٍذ آمٍن للناجني.

النتائج

هذه املامرسة هي حل مجتمعي يؤكد حقيقة أن املجتمعات ميكن أن تدعم الناجني من العنف الجنيس والجنساين خارج مسار اإلحالة التقليدي للرشكاء، والذي 

قد ال يكون فعاالً يف األوقات الحرجة )ليالً عىل سبيل املثال(. وقد أدى التدخل إىل االستجابة يف الوقت املناسب للناجني، مبا يف ذلك ضامن وصولهم إىل مأوًى آمن، 

وإىل املرافق الصحية ومراكز الرشطة، فضالً عن االستشارة الفورية.

وقد طور مقدمو الرعاية املجتمعية عالقات عمل قوية مع السلطات، ال سيام الرشطة واملسؤولني الحكوميني يف املقاطعات الفرعية، كنتيجٍة لتفاعلهم املنتظم مع 

أصحاب املصلحة هؤالء أثناء عملهم لدعم الناجني يف منازلهم. كام أن أعضاء املجتمع اآلخرين الذين ليسوا ضمن مجموعة مقدمي الرعاية املجتمعية يتطوعون 

أحياناً الستضافة ناجني من العنف الجنيس والجنساين.

الرشيك/الرشكاء:

جمعية مساعدة املهاجرين العربية 

أمانة شؤون الالجئني

مجموعة عمل العنف القائم عىل النوع االجتامعي

رشكاء آخرون يف مجال العنف الجنيس والجنساين

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ: 

karugu@unhcr.org :جاكسون كاروغو

mureithi@unhcr.org :دانيال موريثي

مامرسة ناشئة من رواندا: مبادرة حمل املراهقات والترسب من املدرسة

يعترب حمل املراهقات مشكلة طويلة األمد يف مخيم كيزيبا، مام يزيد من خطر الترسب من املدرسة بني الفتيات املراهقات. ويف الفرتة من مارس إىل أغسطس 

2020، تم تحديد 22 طالبة عىل أنهن حوامل وأنهن معرضات لخطر الترسب من املدرسة.

وهناك عدد من العوامل التي تدفع الطالبات الحوامل إىل الترسب من املدرسة يف املخيم، مبا يف ذلك االفتقار إىل الدعم األرسي/االجتامعي إلعادة دمج الفتيات 

املترضرات يف نظام التعليم؛ الخوف من التمييز من قبل املعلمني واألقران يف املدرسة؛ واالفتقار إىل هيكل لتخفيف املخاطر يف الوقت املناسب فيام يتعلق بالترسب 

من املدرسة يف حالة حمل املراهقات. لذلك هدفت املبادرة الحالية إىل ما ييل: تقييم التحدي املتمثل يف الترسب من املدرسة من خالل عملية رسم الخرائط؛ فهم 

مخاطر الترسب من املدرسة بالنسبة للفتيات املراهقات الحوامل من خالل مناقشات مجموعات الرتكيز؛ تعزيز الدعم األرسي واالجتامعي للمراهقات الحوامل 

لتعزيز إعادة اندماجهن يف نظام التعليم كاسرتاتيجية تدخُّل يف مجال العنف الجنيس والجنساين؛ ويف النهاية، ضامن االنتقال السلس إىل نظام التعليم.

تألفت املامرسة من املكونات التالية:

مترين شامل لرسم خرائط األطفال خارج املدرسة، قام بتيسريه معلمو الالجئني والرشيك التعليمي للمفوضية، وتم من خالله تحديد 185 طفالً ترتاوح     o

أعامرهم ما بني 19-3 عاماً عىل أنهم تركوا املدرسة ألسباب متعددة.  

تركز املناقشات الجامعية مع الفتيات والفتيان واآلباء واملعلمني عىل فهم مخاطر ترسب الفتيات الحوامل من املدرسة بشكٍل أفضل. وقد أوضحت     o
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الفتيات أنهن شعرن بأن حياتهن انتهت مبجرد أن اكتشفن أنهن حامالت، وشعر آباؤهن بالخجل من السامح لهن بالعودة إىل املدرسة، وكانت الفتيات     

قلقات من احتامل تعرضهن للتمييز يف املدرسة.  

إنشاء هيكل مجتمعي يتألف من معلمني الجئني وآليات التنسيق لحامية الطفل CPCMs لتنظيم زيارات منزلية وتقديم املشورة لعائالت الفتيات     o

الحوامل التي حددتها السلطات املدرسية. تم إنشاء هذا الهيكل املجتمعي بالتعاون مع وحدات التعليم وحامية الطفل، وكذلك مع فريق الحامية     

املرتكزة عىل املجتمع املحيل يف كارونجي.  

دورات تدريبية وشيكة للمعلمني وممثيل إدارة السلوك االجتامعي )بقيادة الرشيك يف املجال الصحي والرشيك يف مجال العنف الجنيس والجنساين(     o

لتعزيز املعرفة والقدرة عىل االتصال بهدف التخفيف من املخاطر.  

النتائج

بجهٍد متواصل يف عام بدء التدخل، عادت 15 فتاة مراهقة إىل املدرسة، ممن كّن قد ترّسبن من املدرسة بسبب الحمل، وكان أداء بعضهن ممتازاً يف االمتحانات 

الوطنية.

الرشيك/الرشكاء:

املنظمة الدولية للرؤية العاملية

املعلمني الالجئني

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ: 

rwaki@unhcr.org ؛zhur@unhcr.org :رويزي تشو

buwamari@unhcr.org :سبيسيوس بوواماريا

مامرسة واعدة من رواندا: تحديد الناجني واالستجابة من خالل الفحص

عىل الرغم من أنه من املعروف أن العنف الجنيس والجنساين مشكلة شائعة يف محيط الالجئني، إال أن عدم اإلبالغ ميثل تحدياً مينع الناجني من العنف الجنيس 

والجنساين من تلقي االستجابة متعددة القطاعات التي يحتاجون إليها. ولتعزيز التحديد االستباقي للناجني من العنف الجنيس والجنساين وربطهم بالرعاية الشاملة 

بطريقٍة مالمئة، تبنت املفوضية يف رواندا منوذج استجابة للعنف الجنيس والجنساين قائم عىل األدلة وضعه مجلس السكان ومستشفى كينياتا الوطني يف كينيا، وتم 

تقييمه يف محيط الالجئني يف أوغندا بالتعاون مع املفوضية.

يتضمن التدخل املكونات التالية:

جلسة تدريب وتخطيط مقدمي الرعاية: قامت املفوضية ومجلس السكان بتدريب مقدمي الرعاية الصحية عىل تقنيات فحص العنف الجنيس والجنساين،    o

وجرى التعاون بينهام عىل تكييف أداة فحص تم اختبارها للكشف عن التجارب الحالية والسابقة للعنف الجنيس والجنساين، مبا يف ذلك عنف الرشيك     

الحميم )الجسدي والنفيس والجنيس(، واغتصاب غري الرشيك مدى الحياة. ركز التدريب أيضاً عىل املفاهيم األساسية للعنف الجنيس والجنساين، وتوضيح     

القيم، وأخالقيات الفحص، واملقاربات التي تركز عىل الناجني، واإلحاالت الداعمة، والتوثيق. تضمن املشاركون يف التدريب مقدمي خدمات من 5 مخيامت يف    

رواندا، ميثلون األقسام/العيادات حيث ميكن ضامن الخصوصية السمعية والبرصية )وخاصًة أقسام العيادات الخارجية، واألمراض غري املعدية، واملرىض     

الداخليني، ورعاية ما قبل الوالدة، واألمومة، وفريوس نقص املناعة البرشية، وإدارات التغذية(.  

الفحص واإلحالة: قام مقدمو الرعاية الصحية املدربون )املمرضات وخرباء التغذية واملستشارون االجتامعيون والقابالت) بإدارة أداة الفحص املوجزة يف سياق    o

االستشارات الخاصة وجهاً لوجه مع جميع العميالت من اإلناث اللوايت تبلغ أعامرهن 14 سنة فام فوق، عارضني الخدمات الصحية يف العيادات/األقسام     

املعنية. ومتت إحالة العميالت اللوايت تم تشخيصهن عىل أنهن "إيجابيات فيام يخص العنف الجنيس والجنساين" عرب أداة الفحص )مبوافقتهن( إىل     

مراكز الرعاية الشاملة للعنف الجنيس والجنساين املتاحة يف املوقع يف جميع املرافق الصحية املشاركة. ولتعزيز اإلحاالت، تم استخدام املكاملات الهاتفية بني    

مقدمي الخدمة حيث مل يكن من املمكن مرافقة الناجني إىل مراكز رعاية العنف الجنيس والجنساين.  

جمع البيانات: تستخدم العيادات املشاركة منوذجني إلعداد التقارير شهرياً لتسجيل عدد العمالء الذين تم فحصهم، وتحديد الناجني، والناجني الذين متت    o

إحالتهم للحصول عىل رعاية شاملة، والناجني الذين يتلقون الرعاية يف مراكز الرعاية الشاملة للعنف الجنيس والجنساين. ويتم أيضاً تسجيل الحوادث حسب ن   

وع العنف الجنيس والجنساين واملالحظات والتحديات واالحتياجات، وتصنيف البيانات للنساء والفتيات للمساعدة يف تعزيز الربمجة.  

بدأ فحص العنف الجنيس والجنساين يف مخيامت الالجئني يف رواندا يف أغسطس 2017 يف مخيمي غيهيمبي ونيابهييك، ويف يوليو 2019 يف مخيامت ماهاما 

وكيجيمي وموجومبوا، وهو مستمٌر منذ ذلك الحني. يتم تدريب مقدمي الرعاية الصحية العاملني يف هذه املعسكرات عىل فحص العميالت اإلناث بشكل روتيني 

الكتشاف أكرب عدد ممكن من الناجني يف أقرب وقٍت ممكن.

النتائج

يف عام 2017، شهدت املرافق الصحية املشاركة يف مخيَمني يف رواندا زيادة بنسبة ٪300 يف نسبة الناجني الذين تم تحديدهم وربطهم بالرعاية الشاملة     o

للعنف الجنيس والجنساين يف غضون شهرين بعد بدء تدخل الفحص.  

يف عام 2019، يف مخيامت الالجئني الخمس املشاركة يف رواندا، تم تحديد 326 شخصاً عىل أنهم إيجابيون فيام يخص العنف الجنيس والجنساين من خالل    o
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الفحص، ومتت إحالة 276 إىل خدمات االستجابة للعنف الجنيس والجنساين.  

يف عام 2019، شهدت املرافق الصحية املشاركة يف مخيامت الالجئني يف 4 دول مجتمعة )مبا يف ذلك رواندا( زيادًة بنسبة ٪129 يف نسبة الناجني الذين تم     o

تحديدهم وربطهم بالرعاية الشاملة للعنف الجنيس والجنساين يف غضون 6 أشهر من بدء تدخل الفحص.  

يف الـ 5 مخيامت يف رواندا التي يتم فيها إجراء فحص روتيني للعنف الجنيس والجنساين، أبلغ رشكاء االستجابة للعنف الجنيس والجنساين عن زيادة مفاجئة    o

يف الحاالت املستلمة، والتي يُعتقد أنها تتعلق بالزيادة الكبرية يف اكتشاف الناجني من العنف الجنيس والجنساين والحصول عىل الرعاية. تشري البيانات النوعية    

التي تم جمعها من كٍل من العمالء ومقدمي الخدمات يف املركز الصحي إىل أن النساء والفتيات يدركن اآلن أنه باإلضافة إىل اإلبالغ إىل رشيك/وكالة االستجابة    

للعنف الجنيس والجنساين، ميكنهم أيضاً اإلبالغ عن حوادث العنف الجنيس والجنساين يف املركز الصحي. وقد ساهم ذلك يف زيادة عدد حاالت العنف الجنيس    

والجنساين املكتشفة.  

باإلضافة إىل رواندا، تم تكرار التدخل بنجاح من قبل املفوضية ورشكائها املنفذين يف جنوب السودان وأوغندا وزامبيا.  o

ل   بالتعاون مع مجلس السكان، أجرت املفوضية مجموعة أولية من االجتامعات مع رشكاء التعليم واملنطقة واملعلمني والطالب، لتمهيد الطريق لتقديم تدخُّ  o

فحص االعتداء الجنيس عىل األطفال يف املدارس يف مخيامت ماهاما وموجومبوا وكيجيمي. هذه املبادرة، التي تم تطويرها وتقييمها يف البداية أيضاً يف كينيا    

من قبل مجلس السكان ومستشفى كينياتا الوطني، معلقة بسبب كوفيد19-.  

الرشيك/الرشكاء:

منظمة العمل اإلنساين يف أفريقيا

Alight منظمة

Plan International منظمة

مجلس السكان

املنظمة الدولية إلنقاذ الطفولة 

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:

mirghani@unhcr.org :زهرة ميجراين
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دراسة حالة من كينيا: إدارة سلسلة أدلة الطب الرشعي

كجزء من استجابة متعددة القطاعات للعنف الجنيس والجنساين، يتوفر الوصول إىل العدالة/الخدمات القانونية لالجئني الناجني وفقاً الحتياجاتهم وخياراتهم. ومع 

ذلك، غالباً ما يعيق املحاكامت االفتقار إىل أدلة الطب الرشعي يف قضايا االغتصاب واالعتداء الجسدي. وبالتايل، ينتهي الحال ببعض القضايا إىل الرفض من املحاكم. 

لدى أقسام الرشطة يف مقاطعتي كيبوندو وكاسولو وحدات للطب الرشعي، وهي حريصة عىل تقديم الدعم ملخيامت الالجئني. إال أنه توجد ثغرات يف سياقات 

املخيامت، مبا يف ذلك نقص مجموعات العناية باالعتداء الجنيس/ الرعاية الالحقة لحاالت االغتصاب يف جميع مواقع املرافق الصحية للمخيم، والحاجة إىل توحيد 

منوذج الرعاية الالحقة لحاالت االغتصاب، والتوثيق غري الكايف لنامذج تقرير الفحص الطبي للرشطة )'PF3'(، وضعف جمع عينات األدلة الجنائية.

يف أقسام الرشطة، هناك نقص يف محققي الرشطة الجنائية يف جميع مواقع املخيامت، ونقص يف األموال الالزمة ملعالجة أدلة الطب الرشعي، من مكان الحادث إىل 

الصيديل الحكومي. وبشكٍل عام، يعدُّ التنسيق بني الرشطة والجهات الفاعلة يف مجال الحامية والصحة ضعيفاً، إىل جانب نقص املعدات الالزمة لجمع عينات الطب 

الرشعي وتحليلها يف مراكز دعم ضحايا العنف الجنيس والجنساين.

واستجابًة لهذه الحقائق، يهدف التدخل الحايل إىل تعزيز إدارة سلسلة جمع األدلة الجنائية من خالل بناء قدرة مقدمي الرعاية الصحية الالحقة لالغتصاب 

والرشطة عىل جمع وتوثيق واستخدام أدلة الطب الرشعي. وقد تم تطوير التدخل يف األصل من قبل منظمة LVCT Health يف كينيا، وهو ينطوي عىل مكونني 

رئيسيني: تجميع مجموعة أدوات ما بعد االغتصاب، باستخدام املواد املتاحة بالفعل يف املرافق الصحية )وإن كان ذلك يف مواقع مختلفة ضمن هذه السياقات(؛ 

والتدريب متعدد القطاعات ملقدمي خدمات الصحة والرشطة والقانون/العدالة ملا بعد االغتصاب عىل مناذج التوثيق الوطنية الخاصة مبا بعد االغتصاب التي من 

املفرتض أن يتم ملؤها بشكل تعاوين من قبل املرافق الصحية ومراكز الرشطة عند االستجابة لحاالت االغتصاب. يجب ملء هذه الوثائق بدقة لتسهيل محاكمة 

قضايا االغتصاب يف املحكمة.

يف سياقات الالجئني التنزانيني، يتم تفعيل هذا التدخل عىل النحو التايل:

تم تجميع مجموعة أدوات ما بعد االغتصاب محلياً من قبل جميع املرافق الصحية.   o

تم توحيد منوذج ما بعد االغتصاب الستخدامه يف جميع مواقع املخيامت  o

تم إجراء تدريب عىل جمع األدلة الجنائية واستكامل منوذج PF3 الدقيق مع مقدمي الرعاية الالحقة لحاالت االغتصاب.   o

تم تكليف الرشطة بإرشاك محقق رشطة رشعي يف مراجعة مذكرة التفاهم بني املفوضية والرشطة؛ تخصيص األموال ملعالجة األدلة الجنائية يف جميع املواقع؛    o

ورشاء أدوات ملا بعد االغتصاب مل تكن متوفرة داخل املرافق الصحية.  

تم تكليف وحدة الحامية بضامن حضور الجهات الفاعلة ذات الصلة اجتامعات التنسيق الشهرية الخاصة بالعنف الجنيس والجنساين عىل مستوى املخيم؛    o

املساهمة يف رشاء املعدات الالزمة؛ وإجراء جلسات توعية بشأن مامرسة األدلة الجنائية.  

منذ ذلك الحني، تم تدريب ستة من مقدمي الخدمات الصحية عىل إدارة سلسلة الطب الرشعي من قبل نقطة اتصال الرعاية الصحية. وشملت موضوعات    o

التدريب جمع األدلة الجنائية وتخزينها، باإلضافة إىل إجراءات تجميع مجموعة ألدوات ما بعد االغتصاب.  

أجريت مشاركة منسقة بني وزارة الداخلية والرشطة والكيميايئ الحكومي يف املخترب التحلييل اإلقليمي يف موانزا. وتم التوصل إلجامع عىل الخطوات القادمة    o

للتدخل، مبا يف ذلك: خطط للكيميائيني الحكوميني لتدريب العاملني الصحيني عىل إدارة سلسلة األدلة الجنائية، وخطط للحكومة لتفتيش املرافق الصحية فيام    

يخص استعدادها إلدارة سلسلة الطب الرشعي )أدوات الجمع، التخزين، وغري ذلك(.  
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منذ بدء التدخل، كان هناك تحسن يف ملء استامرات PF3 من قبل الرشطة، وعىل الرغم من ذلك يوىص بإجراء دورات تدريبية دورية لتجديد املعلومات بسبب 

عمليات نقل موظفي الرشطة. تتوفر مجموعات أدوات ما بعد االغتصاب اآلن يف جميع املرافق الصحية يف املخيامت املشاركة، مع تقديم تقارير دورية ودعم 

من املفوضية ونقاط االتصال الصحية. وقد أدى التنسيق املحسن من قبل وحدة الحامية من العنف الجنيس والجنساين إىل تحسني آليات اإلحالة واملسارات. 

كام لوحظت تحسينات يف وقت االستجابة للناجني يف مختلف نقاط تقديم الخدمات. وسهلت االجتامعات الشهرية التي عقدتها املفوضية مع الجهات الفاعلة 

الرئيسية املكلفة بتقييم التدخل )لجنة اإلنقاذ الدولية، والرشكاء يف املجال الصحي، وموظفو الحامية الحكومية، والرشطة( إيجاد حلوٍل لبعض التحديات. 

الرشيك/الرشكاء:

لجنة اإلنقاذ الدولية

LVCT Health منظمة

Medical Teams International منظمة

منظمة أطباء بال حدود

وزارة الشؤون الداخلية

إدارة الرشطة

الرشيك املنفذ فيام يخص العنف الجنيس والجنساين

منظمة الصليب األحمر التنزاين

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:

orachb@unhcr.org :بينون أوراش

katyega@unhcr.org :رحيمة كاتيغا

 ymashimba@medicalteams.org :الدكتور يوئيل ماشيمبا

 johnsonm@unhcr.org :مياتا تويب جونسون

 Michael.Gaitho@lvcthealth.org :مايكل غيثو
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مامرسة واعدة من أوغندا: "تحالف القرى لعدم التسامح مطلقاً" 

إن "تحالف القرى لعدم التسامح مطلقاً" هو تدخل مجتمعي للوقاية من العنف الجنيس والجنساين تم تطويره للبيئات الريفية يف جنوب إفريقيا بواسطة برنامج 

Thohoyandou لتمكني الضحايا تحت قيادة فيونا نيكولسون، وتم تقدميه يف محيط الالجئني ألول مرة يف أوغندا. وقد كانت مستوطنة رواموانجا موقع التدخل 

الرائد ملصلحة الالجئني بناًء عىل املعدالت املرتفعة املبلغ عنها للعنف الجنيس والجنساين.

يتضمن التدخل املكونات التالية: 

 

رسم الخرائط والحوارات املجتمعية: لتحديد جميع الهياكل والوكاالت التي ميكن استهدافها للمشاركة، مبا يف ذلك تقديم الخدمات الخاصة بالعنف الجنيس 

والجنساين. تُستخدم الحوارات املجتمعية لتوفري معلومات حول التدخل وتعزيز ملكية املجتمع.

إنشاء منتدى أصحاب املصلحة )SF(: يتم تعيني منتدى أصحاب املصلحة وتتشكل عضويته من ممثلني لقطاعات املجتمع (مثل قيادة املجتمع، والكنائس، 

والتعليم، واألعامل التجارية(. ويعقد منتدى أصحاب املصلحة اجتامعات شهرية لتقييم تنفيذ التدخل، ولضامن حضور أعضاء املجتمع ورش العمل التدريبية يف 

إطار التدخل.

توقيع مذكرة اتفاق )MoA(: يوقع أعضاء منتدى أصحاب املصلحة عىل مذكرة اتفاق بني منتدى أصحاب املصلحة والرشيك املنفذ بهدف املساعدة يف إضفاء 

الطابع الرسمي عىل الرشاكة وتوجيهها. وتحدد وزارة الزراعة قامئة باملعايري التي سيساعد منتدى أصحاب املصلحة املجتمع عىل الوفاء بها من أجل االنضامم رسمياً 

إىل تحالف القرى التي تم تصنيفها عىل أنها "مناطق عدم تسامح مطلقاً" مع العنف الجنيس والجنساين.

التدريب: يتم توعية مجموعات املجتمع الرئيسية بقضايا العنف الجنيس والجنساين من خالل جلسات التدريب. ويتم توفري منشورات تلخص الدورات التدريبية، 

كام يتم تشجيع املتدربني عىل تدريب عضوين آخرين من أعضاء املجتمع بشكٍل مستقل بعد تلقي تدريبهم الفردي.

مراسم  أخذ التعهدات: مبجرد تحقيق القرية للتوقعات املحددة من قبل وزارة الزراعة يف مذكرة االتفاق، تتلقى القرية رعاية ملراسم عامة، يُدعى خاللها رجال 

املجتمع املحيل للتعهد أمام العامة بالتوجه بشكٍل استباقي للقضاء عىل العنف الجنيس والجنساين يف قراهم، ويتم إصدار الجوائز ألعضاء املجتمع املختلفني التخاذ 

موقف ضد العنف الجنيس والجنساين أو مشاركة شهاداتهم.

تحديد التحالف: تتوج مراسم أخذ التعهدات بإزاحة الستار عن لوحة إعالنية مجتمعية تشري إىل اسم القرية وإعالن حالة "عدم التسامح املطلق" الخاصة بهم 

ودخولهم يف "تحالف" من القرى التي ال تتسامح مطلقاً. كام تم توفري عالوة صغرية للقرى الستخدامها يف بناء ما يشعرهم بوحدة مجتمعهم بعد املراسم.

أظهرت نتائج التقييم لهذا التدخل يف أوضاع الالجئني األوغندية انخفاضاً مهامً من الناحية اإلحصائية يف حدوث: العنف الجسدي من الرشيك الحميم )للرجال 

والنساء(، العنف الجنيس من الرشيك الحميم )للرجال(، العنف الجسدي من غري الرشيك )للرجال والنساء(، والعنف الجنيس من غري الرشيك )للنساء(. 

حتى اآلن تم تنفيذ تدخل تحالف القرى لعدم التسامح مطلقاً يف حوايل 15 قرية لالجئني يف أوغندا. كام تم تنفيذ االستعدادات األساسية )مبا يف ذلك تدريب 
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الرشكاء املنفذين، وتوعية قادة املجتمع، و/أو إنشاء منتديات أصحاب املصلحة، وما إىل ذلك( لتقديم التدخل يف محيط الالجئني يف جيبويت وإثيوبيا وزامبيا.

الرشيك/الرشكاء:

االتحاد اللوثري العاملي

مكتب رئيس الوزراء

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:

 ouma@unhcr.org :ميلدريد أوما

monicah.rwotmon@lutheranworld.org :مونيكا رومتون

 nicholsonfiona27@gmail.com :فيونا نيكولسون

دراسة حالة من جنوب السودان: نُُهج يف الحامية مرتكزة عىل املجتمع املحيل )الوقاية من العنف الجنيس والجنساين، وتخفيف املخاطر، 

وحامية الطفل، ومشاركة الشباب(

يقيم الالجئون يف والية أعايل النيل يف أربعة مخيامت يف مقاطعة مابان، ويعتمدون اعتامداً كبرياً عىل الوكاالت اإلنسانية لتوفري الخدمات األساسية املنقذة للحياة. 

وعىل الرغم من إحراز تقدٍم كبري، ال تزال هناك مخاوف تتعلق بحوادث العنف الجنيس والجنساين، كالزواج القرسي واالغتصاب وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية 

وحرمان النساء والفتيات من الفرص. وباإلضافة إىل ذلك، أثّر وجود العنارص املسلحة عىل الطابَع املدين واإلنساين للجوء وساهم يف وقوع بعض حوادث العنف 

الجنيس والجنساين.

لذلك تم تطوير تدخل متعدد األوجه بهدف: ضامن سالمة الناجني من العنف الجنيس والجنساين يف مخيامت مابان لالجئني (مبا يف ذلك، عىل سبيل املثال ال 

الحرص، توفري مالجئ آمنة مجتمعية(؛ تعزيز التفاعل االجتامعي، وإنشاء أو تعزيز الشبكات االجتامعية، وبناء الثقة يف الدعوة وتبادل املعلومات؛ وبناء قدرات 

الهياكل املرتكزة عىل املجتمعات املحلية يف التحديد واإلحالة واالستجابة لالحتياجات الناشئة يف املجتمع يف الوقت املناسب.

وإلرشاك الهياكل املجتمعية بفاعلية يف تحقيق هذه األهداف، واصلت املفوضية، جنباً إىل جنب مع رشكاء حامية الطفل والشباب والعنف الجنيس والجنساين، 

تعزيَز قدرة املدافعني عن العنف الجنيس والجنساين، ونشطاء برنامج SASA!، وقادة الالجئني، وممثلو النساء والشباب، ونشطاء املجتمع، وممثلو املالجئ اآلمنة 

املرتكزة عىل املجتمعات املحلية لتعزيز مساهمتهم يف الوقاية والتخفيف واالستجابة ملخاوف العنف الجنيس والجنساين بالتنسيق مع املفوضية والرشكاء. وتشمل 

التدخالت املحددة:

إنشاء املالجئ اآلمنة املرتكزة عىل املجتمعات املحلية - وهي مبادرة يقودها املجتمع - لضامن عدم تعرض الناجني للمخاطر.  o

أنشطة مركز املرأة )جلسات استامع للنساء والفتيات)، والتي توفر منصة آمنة ملناقشة القضايا التي تؤثر عليهن وتبادل التوصيات من أجل معالجة القضايا.  o

مشاركة "املجتمع املحيل كامالً'' يف االستجابة والوقاية من العنف الجنيس والجنساين مع إرشاك الشباب واألطفال بشكٍل خاص يف األماكن التي يعيشون     o

ويلعبون ويعملون ويتعلمون فيها.   

   !SASA املجتمع املحيل كامالً"، وهو نهج مرتكز عىل املجتمع يشارك فيه نشطاء" ،!SASA برنامج قوي ضد العنف الجنيس والجنساين يستلزم منهجية  o

ومراقبو الحامية واملدافعون عن العنف الجنيس والجنساين وقادة املجتمع وممثلو الجمعيات والزعامء الدينيون جميعاً يف زيادة الوعي ونرش املعلومات حول    

العنف الجنيس والجنساين عىل مستوى القرية.  

املشاركة املتعمدة للفتيان والرجال يف برنامج العنف الجنيس والجنساين كمحفزات للتغيري السلويك اإليجايب.  o

إدارة الحالة من قبل نقاط االتصال الرشيكة لضامن استجابة متعددة القطاعات.  o

توفري الخيام واملواد غري الغذائية.  o

الرشيك/الرشكاء:

لجنة شؤون الالجئني

سلطات املقاطعة

املجلس الدامنريك لالجئني

وزارة النوع االجتامعي والطفل والرعاية االجتامعية

منظمة اإلغاثة الدولية

املنظمة الدولية إلنقاذ الطفولة

ملزيٍد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:

SO Bunj AoR
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