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مقدمة
التلخيص التنفيذي – المملكة المتحدة
مشروع سومرا – لدعم الوظائف ذات المعنى للمهاجرين ,والالجئين ,الباحثين عن اللجوء – لعرض مناهج
مبتكرة لمواجهة التغير المناخي ومشكلة اللجوء ,عن طريق اشراك الالجئين والباحثين عن اللجوء بوظائف
ذات أهمية معنوية لتحويلهم اىل مثل بيئي اعىل بتحقيق تغيير سليم بيئي لمنازلهم الجديدة والسابقة
لتحقيق ذلك ,مشروع سومرا سوف يقوم بالتالي:
فعاليات منظمة من قبل  NGO GREENوالمشاركين
بسومرا

المشاركة المدنية لمجتمعات المهاجرين في بيئتهم الجديدة

تقوية مفاتيح الكفائات لدى المهاجرين ,الالجئين والباحثين
عن اللجوء

تم جمع نتائج تقرير الدراسات الشمولية عن طريق المكتب والبحث الميداني – مقابالت مع مجموعات  ,MRAالخبراء
الذين يعملون مع ممثلي مجموعات  MRAو ( NGOمنظات غير حكومية).

المنظمات الغير حكومية في المملكة المتحدة
يوجد مايقارب 166,000جمعية خيرية في المملكة المتحدة .المجعيات الخيرية تقوم بأعمال متنوعة حول
المملكة المتحدة .يوجد الكثير منها مشهور ,تعمل داخليا او دوليا ,ايضا جمعيات خيرية صغيرة نشطة في
المجتمع المحلي .كما يوجد الكثير من المجموعات والمنظمات التي ال تبدو كجمعيات خيرية ,مثل الكنائس,
المجموعات البيئية والمجموعات المجتمعية ,وغيرها .يمكن للجمعيات الخيرية ان تكون مدرجة او غير
مدرجة ,حسب طبيعة العمل التي تقوم به .منظمي الجمعيات الخيرية (بحسب الدولة في المملكة) يقومون
بالتأكد من ان الجمعيات الخيرية الموجودة في دول المملكة المتحدة مسجلة.
المنظمات الغير حكومية  NGOتمتلك اهداف مختلفة .هنالك الكثير من المنظمات الغير حكومية تعمل مع

الالجئين وتهدف لمساعدة المحتاجية ,كما تفعل ال NGOالبيئية التي تتعامل مع المشاكل البيئية ,نشر
الوعي عن التغير المناخي وتشجيع االستدامة.
يمكن للمنظمات الغير حكومية  NGOان تساهم في الربط بين القطاعات ,مثل القطاع البيئي ,وعىل
القرارات ,من المحلية وحتى الدولية .من الممكن للمنظمات المختلفة ذات نفس الهدف ان تعمل سوية
لتحقيق الترابط.
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اهم المنظمات الغير حكومية  NGOsفي المملكة المتحدة:
االتحاد االسكتلندي في
مجلس المساواة االقليمية
SAREC

شبكة الموارد المجتمعية في

جماعة سكوتلندا البيئية

سكوتلندا

مهتمه بالتوعية بالمشاكل البيئية.

تعمل عىل مستقبل خالي من

شبكة المجتمعات االسكتلندية
لمواجهة المناخ
SCCAN

شبكة المشاريع المجتمعية في
سكوتلندا
SENScot

شبكة الطعام البطيئة

تدعم حركة المجتمعات اتجاه المناخ
والطبيعة.

عبارة عن مشاريع في المجتمع
االسكتلندي.

مهتمة بالمساواة وحقوق
االنسان.

مؤسسة المجتمع في المملكة
المتحدة
UKCF
تجمع بين افراد المجتمع والمنظمات
التي ترغب في تحسين وضعها.

شبكة االقليات البيئية
EMEN
منصة للمنظمات واالفراد الراغبين
باالنظمام بالقرارات التعميمية
البيئية في سكوتلندا.

النفايات ,تشجع الموارد فقط.

تدعم المطابخ المحلية.

شبكة سكوتلندا المستدامة
SSN
تدعم القطاع العام لمحاولة إيقاف
التغير المناخي.

مفاهيم المهاجرين ,واالجئين والباحثين عن اللجوء ()MRAs
الفرد الباحث عن اللجوء ,هو من يهرب من وطنه ثم يصل اىل بلد اخر ,يعرفون بأنفسهم للسلطات ,ومن ثم
يقومون بتقديم طلب لجوء .لديهم الحق للبقاء في الدولة حتى انتظار قرار الموافقة او الرفض.
الالجئ :هم من اثبتوا وجودد خطر في حال رجوعهم اىل وطنهم ,وتم الموافقة عىل طلبهم باللجوء من قبل
الحكومة ولديهم السماح للبقاء في المملكة المتحدة لفترة مطولة او اىل اجل غير مسمى.
حسب ماذكرته مصادر حكومية للمملكة المتحدة ,في شهر يونيو سنة  ,2021تم احصاء عدد سكان الدولة

(من ظمنها المهاجرين والالجئين والباحثين عن لجوء) اىل  9.6مليون نسمة والغير بريطانيون  6مليون
نسمة.
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الحواجز التي تواجه المهاجرين MRAs
لتنظيم منظمات غير حكوميةNGO
اللغة :الالجئون الذين يصلون لدولة جديدة عادة اليمتلكون مهارات اللغة االنجليزية الجيدة ويتعرضون

لصعوبة في التواصل .اللغة االنجليزية الجيدة ليست فقط مهمة جدا للحصول عىل وظيفة ,بل باالنخراط
بالمجتمع ايضا .بعض العائالت قد تكون أمية مما يخلق حواجز اخرى واحتياج اكبر من االعانة .من
المنتشر جدا ان يقوم المهاجر باالخراط مع مجموعات من نفس البلد ,مما ال يساعدهم عىل تعلم اللغة

واالنخراط بالمجتمع .يجب عىل المهاجر ان يحمل الرغبة باالنخراط بأناس اخرين .التعليم المباشر الفردي
من اهم المقومات للنجاح في هذا االمر.
المؤهالت :الكثير من المهاجرين يمتلكون مهارات مهنية ,مثل النجارة والميكانيكة .باالضافة اىل حاجز
اللغة ,مع الالجيئين باالخص ,مهاراتهم ومؤهالتهم غير معترف بها .المهاجرين من دول االتحاد االوروبي

عادة مايستخدمون خدمات مصادقة الشهادات ,هذه الخدمة غير متوفرة لالجئين من خارج دول االتحاد
االوروبي.
الصحة النفسية والجسدية :ليس من السهل للرجال والنساء الحصول عىل وظائف بسبب اللغة
والمؤهالت .عدم القدرة عىل مواصلة مهنهم السابقة يزيد من اثار الصدمة النفسية لديهم التي واجهوها
في وطنهم .الصدمة النفسية تحتاج لفترة طويلة من العالج لتشفى .ان استطاعوا ان يشفوا من الصدمة
سيستطيعون ان يتخطوا بقية الحواجز والحاجات مثل الحاجة االجتماعية ,واللغة ,والحواجز التعليمية.
التعليم :الدروس الفردية مهمه لالطفال وصغار السن حتى يحققوا نجاحا دراسيات .النقص في الموارد

يسبب صعوبة في تحقيق ذلك.

التكنلوجيا :ان كان المسخدم جديدا عىل التكنلوجيا ,فقد يواجه صعوبة بالغة لفهمها ,من ضمنها الكمبيوتر
وايضا االنترنت.
العنصرية :الكثير من المهاجرين والالجئين والباحثين عن اللجوء يواجهون العنصرية ,حتى وان كانوا من
سكانها لفترة .التحدي هو في تفكير اغلبية المجتمع وافعالهم اتجاه المهاجرين .تحتاج عقلية الكثير للتغير
الن الجميع يستحق فرصة وله حق في المأكل ,والمسكن المريح ,واالحترام ,وغيرها.
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حق العمل

المهاجرين والالجئين غالبا مايتمكنون من الحصول عىل الخدمات والوظائف كأي مواطن ,لكن بسبب
ضعف اللغة وقلة المهارات يصعب عليهم بالذات الحصول عىل وظيفة.
الباحثين عن اللجوء  -تختلف طبيعة العمل للباحثين عن اللجوء بحسب البلد .في المملكة المتحدة,
الباحثين عن اللجوء اليحق لهم العمل اال في الحاالت الخاصة وفي االتحاد االوروبي هنالك فترة (تختلف
من دولة لالخرى) اليستطيع الباحث عن لجوء العمل فيها تبدأ من وقت وصولهم للبلد.

التطوع

المهاجرين والالجئين والباحثين عن اللجوء مسموح لهم بالتطوع .يساعد التطوع بزيادة الثقة بالنفس,
وتعلم مهارات جديدة ,وتطوير اللغة واالنخراط بالمجتمع .يتوفر العديد كم الفرص التطوعية ,فالمنظمات

الغير حكومية تطلب عددا كبيرا من المتطوعين ,منها العمل مع كبار السن ,والشباب ,واالطفال ,والبيئة
والحيوانات والرياضة .اليتطلب التطوع مهارات معينة مالم يتطلب المنصب ذلك .غالبا ماترغب
المنظمات الغير حكومية اشخاصا لديهم الرغبة بالتعلم واحترافية بالعمل واتباع التعليمات ,االحترام
واالجتهاد ,ايضا القدرة عىل ادارة الوقت واالخالق الرفيعة.

الخاتمة

بالرغم من تشابه االحتياجات والفجوات بين الدول ,هنالك بعض اختالفات ايضا .باالضافة اىل االفراد
المختلفين ,او مجموعات االفراد المهاجرين  MRAsسيكونوا ذوي احتياجات مختلفة بحسب حالتهم .احد
الفجوات الرئيسية واالحتياجات هي االنخراط الناجح بالمجتمع ,العنصرية من المجتمع واللغة وقصر
المادة وغيرها.
الباحثين عن اللجوء يحتاجون اىل اعانات اكثر ومساعدة خاصة لهم .هذه المجموعة هي اكثر مجموعة
موضوعة تحت الضغط ,بحيث اليحق للباحثين عن اللجوء العمل ,كما يكونوا تحت مراقبة شديدة,
واالعانات المالية قليلة لهم تؤثر عىل حالتهم النفسية ,والجسدية ,واالجتماعية .غالبا ماتستمر عملية
اللجوء سنوات عدة مما اليعطيهم االحساس بأنهم افراد من المجتمع المحلي ,كما عدم الثقة بقبولهم
كالجئين.
الشيء الوحيد الذي يستطيع كل افراد هذه المجموعات عمله هو التطوع .سواء كان في جمعية خيرية
محلية او منظمة كبيرة .غير ان التطوع يمكن الالجئين من االنخراط بالمجتمع ,يمكنهم من اقتياد مهارات
جديدة ويزيد من ثقتهم .في حاالت كثيرة يحتاج االناس اىل الثقة اوال .هنالك العديد من المنظمات التي
تقبل متطوعين في مجال البيئة والحيوانات والعمل مع كبار السن وصغار السن.
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المشكلة الكبرى هي نقص المعلومات عن كيفية اشراك المهاجرين باالعمال التطوعية ان رغبوا بها في
المنظمات الغير حكومية  .NGOsالحواجز اللغوية هي احد ااسباب الرئيسية .المهاجرين والالجئين
والباحثين عن اللجوء الراغبين بالتطوع في هذه المنظمات يحتاجون اىل مراسلتها شخصيا ليتطوعوا .هذا

بسبب ان المنظمات التقوم بالبحث عن المهاجرين باالخص لكنهم سعيدون بقبولهم لفائدتهم لهم.

7

تم دعم هذا المشروع ماديا من قبل اللجنة االوروبية .هذا المنشور يعكس نظرة الراوي
فقط ,واللجنة غير مسؤولة عن استعمال المعلومات المذكورة .رقم المشروع:

2020-1-UK01-KA204-079165

