
ر وتقریأكادیمیة القیادة المحلیة لالجئین تدریب 
 2017سح البیاني الم



 

 
 
 
 
 
 3 جدول المحتویات

 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
12 
16 

 
20 

 
21 

 
22 

 شكر وتقدیر
 

 المقدمة
 

 الخلفیات
 

لالجئین  RLA منظمات الشریكة مع  

جستیةللوضیرات واالتح  

RLA مكونات 
 
   RLA #1 المنطقة الشرقیة 
   RLA #2 المنطقة الشرقیة 
   RLA #3  الوسطىالمنطقة  
 
 ملخص المسح البیئي لالجئین 

 الدروس المستفادة

 استنتاج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

  
 
 

ووكالة  (CHIP) نیابة عن شركاء تحسین الصحة المجتمع المحلي شكر وتقدیر
إلنسانیة في مقاطعة سان دییغو، تود شراكة الصحة والخدمات ا

العمل المجتمعي أن تشكر دعم وتقدیر القادمین الجدد وخدمة األسرة 
الصومالیة في سان دییغو لعملھم وتعاونھم الستكمال برنامج اكادیمیة 

  CHIP وقد سمح البرنامج لجمعیة .(RLA) القیادة لالجئ المقیم
ئین، وكذلك إجراء مشاركة بتجنید المقیمین من مجتمعات الالج

مجتمعیة أصیلة للمساعدة في تحفیز المشاركین في التجمع على 
إجراء تغییرات إیجابیة في أحیاءھم، األمر الذي سیساعد بدوره على 

إنشاء مجتمعات الجئین صحیة وآمنة ومزدھرة لالجئین في سان 
دییغو. وباإلضافة إلى ذلك، نود أن نعرب عن شكر خاص جدا 

والمنتدیات  RLA ن الشباب وسكان المجتمع الذین شاركوا فيلالجئی
المجتمعیة لتقدیم مداخالت قیمة ومنظوْر على احتیاجات وأصول 

 .مجتمع الالجئین
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  مقدمة
 

 المنظمات الشریكة

، التي (CAP), تعاقدت شراكة العمل المجتمعي 2016في كانون األول 
، وھي منظمة CHIP ظیف الالجئین، مع منظمة تستخدم تمویل خدمات تو

 غیر حكومیة تركز على الصحة العامة ومقرھا سان دییغو
(www.sdchip.org) عاماً، لتنفیذ ثالثة اكادیمیة  25، وھي مؤسسة عمرھا

وإجراء مسح بیئي باستخدام نموذج تحلیل نقاط القوة  (RLA) القیادة للمقیمین
ضمن المناطق الصحیة واالنسانیة  (SOAR) والفرص والتطلعات والنتائج
ھو بناء   RLA الغرض من (HHSA). في المناطق الوسطى والشرقیة

القدرات القیادیة للسكان من مجتمعات الالجئین، وتعلیمھم التخاذ إجراءات 
لتحسین صحة وسالمة السكان داخل أحیائھم. الغرض من المسح البیئي ھو 

نمو المطلوبة داخل مجتمعات الالجئین. معرفة المزید عن الفرص ومجاالت ال
وتم عرض الفحص في ھذا التقریر،  RLA تم جمع المعلومات من خالل

الستخدامھ في تطویر خطط خدمات توظیف الالجئین في مقاطعة سان دییغو 
في المستقبل، وإبالغ الشركاء المجتمعین وأصحاب المصلحة ومقدمي 

 .ین في سان دییغوالخدمات والحكومات المَحلیة حول الالجئ

في تنفیذ ھذا المشروع  (HHSA)والسكان وقد شرعت منظمة الصحة 
بالتعاون مع مبادرة تحسین الصحة المجتمعیة للمساعدة على تحدید احتیاجات 

المجتمع الحرجة لالجئین، وإلى قطع خطوات كبیرة في تزوید السكان 
ف ین المجتمع بھدالالجئین بالمھارات الحیویة الالزمة لتنفیذ مشاریع تحس

تغییر نوعیة الحیاة في مجتمعاتھم المحلیة. لكي یتم االستجابة بفعالیة لمجال 
حددت استراتیجیة الشراكة المنصوص علیھا  CHIPو RLAعمل الالجئین 

منظمة الصحة في  في ECBOs)ع العرقیة (مع اثنتین مع المنظمات المجتم
اھتمامھا في العمل حول ھذه المركز والمنطقة الشرقیة لتقییم استیعابھا و

االمكانیات ومشاركتھا في المجتمع المدني. بعد عدة لقاءات (عبر الھاتف 
قدماً في ترسیخ  CHIPوشخصیاً) مع عدد معقول من المنظمات مضت 

الوسطى في المنطقة  )(SFSالتعاقدات مع منضمة خدمة العائلة الصومالیة 
ة الشرقیة لدعم وتطویر في المنطق )(NSDلخدمة األسرة الصومالیة و

القادمین الجدد. كلتا المنظمتین ركزت خبراتھا وعملھا التطویري في تعریف 
مشاركة المجتمع البدني وتمكینھ، وكلتا المنظمتین اثبتت اھتماماً صادقاً في 

 .CHIPو RLAدعم نوعیة الفعالیات الموجودة في مجال عمل الالجئین 
 

  میة القدرات داخل مجتمعات الالجئین في مقاطعة وكان الھدف من ھذا الجھد ھو تن  
 زن صحة السكان وسالمتھم؛ كان تركیسان دییغو التخاذ اإلجراءات لتحسی  
 التجمع على تعزیز قدرة قادة المجتمع الالجئین على تحدید احتیاجات مجتمعھم   

 والدعوة إلى التغییر.
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 خلفیة
 

قیمین توفر للقادة المحلیین في احیاء ذات الدخل المحدود أكادیمیة القیادة للم
التدریب واألدوات االزمة للعمل في احیائھم لزیادة السلوك الصحي وتحسین 

من قبل مقاطعة سان دییغو  RLAsالسالمة وخلق مجتمعات حیویة. تم تجرید 
باعتبارھا تدخل الصحة العامة الممولة من خالل  12-2011في سنة المالیة 

انون االنتعاش وإعادة االستثمار االمریكیة وتدار من خالل مراكز السیطرة ق
 2011 في عام RLAتأسست  CHIPعلى االمراض. العمل في شراكة مع 

ومنذ تأسیسھا، شھد البرنامج نمواً ھائالً في بناء القدرات القیادیة في مجموعة 
ر دورات ھو عش RLAواسعة من االحیاء في مقاطعة سان دییغو. برنامج 

القائم على المناھج قیادة الصحة العامة التي تھدف الى توجیھ المقیمین في 
المناطق المحرومة والغیر ممثلھ في المجتمعات في المناطق المدنیة، تَْغیر النظم 
والقوانین، دعم وتطبیق الصحة العامة، یركز على زیادة السالمة وتوفر الغذاء 

 دني على مستوى االحیاء. الصحي، ونوعیة مستوى النشاط الب
وباإلضافة إلى تنفیذ ثالث دورات تدریبیة لالجئین، دورة في منطقة الوسط 

بالقیام بأجراء مسح بیئي إقلیمي  CHIPودورتین في المنطقة الشرقیة، كلفت 
للمصادر المتاحة لالجئین لخلق مصدر  (SOAR)مستخدمتناً طریقة تحلیل 

لمصادر الموجودة حالیاً لخدمة مجتمع واحد للمعلومات للمجتمع لتحدید ا
الالجئین، وتحدید الثغرات في الخدمات الضروریة لدعم صحة الالجئین 

وسالمتھم وسالمتھم الذاتیة وإجراء مقابالت رئیسیة مع أصحاب المصلحة في 
 المجتمع والمجموعات التعاونیة التي تعمل حالیاً مع الالجئین.

 
من إدارة االستخبارات التجاریة في المقاطعة،  واستنادا إلى البیانات المستمدة

فإن المنطقتین األعلى في سان دییجو حیث یدخل الالجئون إلى خدمات 
، ولذلك HHSAالمساعدة العامة تقع ضمن المناطق الوسطى والشرقیة في 

وسوار على أن ھذه المناطق تمثل أكبر المناطق  RLAsركزت تحلیالت 
ان دییغو. كاب یعترف بالحاجة إلى جعل ھذه إلعادة توطین الالجئین في س

الفرصة  RLAsالمجتمعات أقوى مع فرص القیادة والمشاركة المدنیة، وتوفر 
للعمل مباشرة مع أصحاب المصلحة الالجئین والمقیمین لجمع المعلومات التي 

من شأنھا أن تدعم بشكل أفضل مجتمعات الالجئین في سان دییغو. ویتیح المسح 
لبیئیان جمع المعلومات الحیویة مباشرة من المجتمع المحلي، مما والتحلیل ا

سیساعد في توجیھ التحسینات الضروریة على النظم الحالیة، وتحسین توافر 
 ونوعیة الموارد لدعم األولویات الجدیدة والفریدة المحددة.

 
)، یدعم الرؤیة HHSAمقاطعة سان دییغو، وكالة الصحة والخدمات اإلنسانیة (

من بناء صحة أفضل، العیش بأمان، ومزدھرة. عش  حسناً سان دییغوعش 
حسنا سان دییغو، التي وضعتھا مقاطعة سان دییغو، ھو رؤیة إقلیمیة شاملة 

ومبتكرة تجمع بین جھود الشركاء داخل وخارج حكومة مقاطعة لمساعدة جمیع 
ین والمتعاقد  HHSAالمقیمین یكونوا اصحاء وامنین ومزدھرین. كل شركاء

یتوقعون تعزیز ھذه الرؤیة الى اقصى حد ممكن. ویركز برنامج بناء صحة 
أفضل على تحسین صحة السكان ودعم الخیارات الصحیة والعیش بأمان.  

تسعى إلى ضمان حمایة السكان من الجریمة وإساءة المعاملة، واألحیاء آمنة، 
طوارئ. والمجتمعات المحلیة ھي قادرة على مواجھة الكوارث وحاالت ال

(المزدھرة) تركز على تعزیز المنطقة التي یمكن للمقیمین التمتع بأعلى مستوى 
 من الحیاة.

معلومات عن العیش حسناً سان دییغو یمكن االطالع على موقع المقاطعة على 
 االنترنت وموقع المخصص للرؤیة

 

• http://www.sdcounty.ca.gov/hhsa/programs/sd/ 
live_well_san_diego/index.html 

• http://www.LiveWellSD.org 
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لالجئینRLA مع  منظمات الشریكة

لیین حیاة للسكان الصوماوتتطلع دائرة األسرة الصومالیة إلى تحسین نوعیة ال
وسائر سكان شرق أفریقیا في سان دییغو. ویتم التوصل إلى رؤیتھا من خالل 

برامج تعلیمیة تركز على المھارات القیادیة، ومحو األمیة المالیة، والتثقیف 
الصحي والتخطیط الوظیفي. وباإلضافة إلى ذلك، سفس تعمل على تعزیز 

وتواصل كبیرین بین الصومالیین  األنشطة وتكافؤ الفرص وإیجاد فھم
 . وغیرھم من أبناء شرق أفریقیا في المجتمع المحلي

                                                           
تأسست منظمة دعم وتطویر القادمین   (NSD):دعم وتطویر القادمین الجدد

طویر خطط الحیاة ، التي انشئت لدعم الوافدین الجدد في ت2017الجدد في عام 
التي تتجاوز االحتیاجات األساسیة من خالل خدمات التآزر والتكامل والمشاركة 

المجتمعیة والمدنیة ودعم وتطویر األعمال التجاریة الصغیرة. أصبح محمد 
تواما، مدیر ومؤسس المؤسسة، مدربا في أكادیمیة القیادة القیادیة في عام 

حاصلین على جائزة ھیرو المحلیة في ، وقد اعترف بھ مؤخرا كأحد ال2013
منطقة غروسمونت للرعایة الصحیة عن عمل منظمتھ في المجتمع العراقي. 
تواما، الذي حصل عن الجنسیة االمریكیة حدیثاً، یساعد الالجئین الواصلین 

حدیثا على فھم سوق العمل والثقافة ونظم الرعایة الصحیة، كما یساعد 
حیة في النشاط البدني والخیارات الغذائیة. في األشخاص على اتخاذ قرارات ص

مسارات للالجئین العراقیین  NSDغضون فترة قصیرة جدا من الزمن، أنشأت 
والسوریین المحلیین للتواصل بشكل فعال مع مدینة السیاسیین وقسم اإلدارات 

والمنظمات المحلیة غیر الموالیة والمجموعات المدنیة لتحسین العالقات الثقافیة 
بر الشراكات ونوعیة الحیاة. وبالنسبة لھذه المنظمة الشابة في مراحلھا ع

 .الولیدة، فإن األفضل لم یأت بعد

 
ھي الشركة الرائدة في تنظیم  CHIP : (CHIP) شركاء تحسین صحة المجتمع

حلول تعاونیة لمعالجة القضایا الصحیة المجتمعیة الھامة في منطقة سان دییغو. 
ات حیث كل شخص لدیھ الفرصة لتحقیق الصحة المثلى نحن نتصور المجتمع

والرفاه. ونحن نحقق ذلك من خالل مھمتنا في تقدیم حلول طویلة األجل 
لالحتیاجات الصحیة ذات األولویة من خالل التعاون والدعوة والمشاركة 

المجتمعیة. واستنادا إلى عملیة تقییم صارمة الحتیاجات الصحة المجتمعیة، فإن 
للصحة المجتمعیة الحالیة ھي السمنة والصحة النفسیة والعنف  CHIP أولویات

ومنع اإلصابات والوصول إلى الرعایة والمحددات االجتماعیة للصحة. ونیابة 
األنشطة التي ال یمكن إنجازھا وبخالف ذلك وبشكل  CHIP عن المجتمع یدعم

رنامج اتیجیة لبجماعي یمكن القیام بھ بشكل أكثر فعالیة. وتشمل األھداف االستر
 :تحسین الصحة المجتمعیة ما یلي

 
تمكین السكان المحلیین من إحداث تغییرات إیجابیة من خالل تحسین  •

السالمة العامة ونوعیة الحیاة وفرص النشاط البدني في المجتمعات التي 
 تعاني من نقص في الخدمات.

السعي إلى زیادة فرص الحصول على األغذیة والمشروبات الصحیة  •
 زیادة فرص النشاط البدني اآلمن؛و

السعي إلى زیادة فرص الحصول على األغذیة والمشروبات الصحیة  •
 وزیادة فرص النشاط البدني اآلمن؛منع االنتحار والقضاء علیھ.

تشجیع  البالغین واللذین یعانون من مرض عقلي العیش في منازل الى  •
 جودة عالیة ومستقلة؛

 یة لدعم اتخاذ القرارات الصحیة المناسبة؛ضمان محو األمیة الصحیة الفرد •

القضایا الصحیة األكثر أھمیة في سان دییغو من خالل مجموعة  CHIP الیوم، تعالج
من البرامج والمبادرات، بما في ذلك أكادیمیة القیادة المقیمین، ومجلس منع االنتحار، 

ة، شة المستقلومبادرة مقاطعة سان دییغو السمنة في مرحلة الطفولة، جمعیة المعی
اللیمون غروف، مشروع  -مشروع كایزر لألكل الصحي للمعیشة النشطة الدائمة 

ة، تشوال فیستا، فریق التغذیة والرعایة الصحی -نھج صحة المجتمع العرقیة واألثنیة 
 .فرقة عمل مزرعة إلى المدرسة، ومحو األمیة الصحیة سان دییغو

دمة األسریة الصومالیة في تأسست الخ :(SFS) خدمة األسرة الصومالیة
كمنظمة اجتماعیة غیر حكومیة. منذ نشأتھا، قدمت  2000سان دییغو عام 

المنظمة برامج وخدمات مناسبة ثقافیا ولغویا ألعضاء سان دییغو 
الصومالیة وغیرھا من مجتمعات شرق أفریقیا، وتخفیف انتقالھم وضمان 

ھناك نقص خطیر في  نجاح عملھم في منازلھم الجدیدة. وفي سان دییغو،
خدمات الدعم للمھاجرین الصومالیین وغیرھم من المھاجرین والالجئین في 

شرق أفریقیا. تخدم خدمة األسرة الصومالیة في سان دییغو ھذه الفجوة في 
المجتمع، حیث أن معظم المنظمات التي تخدم المھاجرین والالجئین في 

لھم بشكل خاص. شرق أفریقیا لیست مزودة بالموظفین أو مخصصة 
ویساعد بیان خدمة األسرة الصومالیة، الذي یسترشد بھ أبطال المجتمع 
المحلي، األسر الصومالیة وغیرھا من األسر األفریقیة على أن تصبح 

أعضاء مسؤولین ومستقلین ومساھمین في سان دییغو من خالل برامجھا 
  .   دةالتي تعزز النجاح الصحي والتعلیمي واالقتصادي وجھود القیا
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 التحضیر واللوجستیات 
 

 ، تم االنتھاء من اإلجراءات ألعدادCHIPكما ھو اإلجراء القیاسي ل
RLAs من خالل جمع المعلومات عن المجتمعات حیث RLAs  تعقد

ھي مجموعة متنوعة من  CHIP وتجري ھذه االجتماعات. بحوذ
السكان المستھدفین، المكونات، بما في ذلك سبیل المثال ال الحصر: 

المنظمات المجتمعیة التي تمثل السكان، الثقافة، الحواجز اللغویة المحتملة، 
لھذه  RLAs وغیرھا من البنود التي قد تحتاج إلى دعم استكمال مشروع

اعتبارات خاصة وأجرت المزید من البحوث  CHIP المجتمعات. أخذت
عمل مع الالجئین یشكل ، حیث أن الRLAs  من المعتاد للبدء واداره ھذه

فرصة جدیدة وفریدة من نوعھا. وتم استخدام تنسیق إضافي (لتلبیة 
احتیاجات الترجمة التحریریة والشفویة) والتكیف مع أنماط التعلیم والتعلم 

لضمان تقدیم محتوى المنھاج إلى المشاركین في الالجئین على النحو 
 .المنشود

 منطقة الشرق 

مع مدیر دعم وتطویر القادمین الجدد محمد  CHIPوقد التقى موظفو 
تواما لمناقشة واتخاذ القرار بشأن النھج الثقافي واللغوي لعملیة 

من أجل الوصول إلى التعلیم مع الجماھیر المستھدفة  (RLAالتعلیم(
في المنطقة الشرقیة. وكان الفریقان اللذان سیشاركان في فرق لعمل 

RLAs لف من رجال عراقیین تتراوح ھما فرق كرة قدم مجتمعیة تتأ
عاما ومجموعة من الشباب العراقیین  30و  16أعمارھم بین 

عاما. وكان موقع التدریب  30إلى  15والسوریین البالغین من العمر 
 .حیث كانت مألوفة ومتاحة لكل من ھذه المجموعات NSDفي دائرة 

 
كاملة قادرة على تیسیر الترجمة والترجمة الشفویة ال CHIPولم تكن 

قبل NSD)لكل دورة، ( (RLA) كتب اإلقلیمي ألمریكا الالتینیةللم
ت التي سیتم التدریب لضمان أن موظفیھم على درایة وفھم المعلوما

وقدم موظفو شعبة خدمات الترجمة  .(RLA)تغطیتھا خالل جلسات
الشفویة حسب الحاجة أثناء الجلسات، ثم في ختام كل دورة، سلط الضوء 

 لموجزة للمشاركین، وأتیحت للفضاء أسئلة توضیحیة.على الدروس ا
. 

 طقة الوسطىالمن

 
أحمد ساھد  - SFSمع المدیر التنفیذي لمؤسسة  CHIPوقد التقى موظفو 

عملیة التعلیم مع الجمھور RLAوالموظفین للتخطیط للنھج المتبع في 
 مجموعة من الشباب الصومالي الذي یسمى، القادة SFS -  - LIONالمستھدف

). ویوفر البرنامج، من خالل حلقات العمل التثقیفیة LIONفي منطقتنا (
واألنشطة الترفیھیة، للسكان المستھدفین، شباب شرق أفریقیا، المھارات الالزمة 

من أجل أن یكونوا قادرین على تحمل الذات وتولید المسؤولیة. ویركز ھذا 
. یوجھ 18-13ھم بین اوح أعمارمن الشباب الذین تتر البرنامج على التمكین

LION  الشباب نحو األنشطة اإلیجابیة من خالل األنشطة التعلیمیة والترفیھیة
ھو تحسین إمكانات واستقرار  LIONز المعرفة والنمو. والھدف من التي تعز

مجتمع شرق أفریقیا من خالل خلق المتعلمین، واالكتفاء الذاتي للشباب من افراد 
في البرنامج الذي یثقف  LIONتطویر شامل  لىع SFS المجتمع. وقد عملت

ویعزز ویشكل شباب شرق أفریقیا ألقاده القادمین في منطقتنا. ولتحقیق ذلك، 
برنامجا ال یوفر فقط مساحة آمنة لألنشطة  LIONعلى جعل  SFS ركزت

برنامج مناسب ثقافیا  LIONعة وذات مغزى، ولكن أیضا جعل الترفیھیة ممت
 أفریقیا في الوالیات المتحدة. وذات الصلة لشباب شرق

 
مثالیا للتعاون وعلى الرغم من أن  RLAوتخطیط  LIONوكان وجود مجموعة 

 RLAالموارد كانت محدودة للغایة لتیسیر الترجمة الكاملة أو الترجمة الشفویة ل 
باللغة اإلنجلیزیة للشباب  RLAلكل دورة، فإن النھج المتفق علیھ ھو توفیر تعلیم 

التي  SFSأفضل وفھم اللغة اإلنجلیزیة، ولكن أیضا وجود موظفي الذي كان 
یمكن أن تفسر عند الحاجة وسمحنا ألوقات ومساحات للتألیف في اللغة الصومالیة 

 .RLAلتسھیل فھم القضایا أكثر تعقیدا في الصحة العامة شرحھا من خالل 
 

قھا طوال تم تحقییتألف من العناصر الرئیسیة / المعالم الرئیسیة التي ی RLAكل 
فترة التدریب واالستفادة من الدورات السابقة؛ فإن النتیجة النھائیة ھي مجموعة 

، والتي یتم تطویرھا RLAقیادیة مقیمة ومنظمة. وتتمثل المكونات الرئیسیة ل 
بشكل أكبر، في رؤیة مشتركة، ووضع خطة عمل، ومشروع تحسین مجتمعي 

 لمجموعة.ُمَركْز، وأدوار ومسؤولیات واضحة ل
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RLA مكونات 
 

 رؤیة

 
للقادة المقیمین فرصة لخلق رؤیة مشتركة لمجتمعھم الذي  RLAتتیح عملیة 

یفخرون بمشاركتھ ورعایتھ. تصبح الرؤیة نقطة الترکیز في دعوتھا التي تأخذ 
. إن الدعوة إلى RLAمجتمعھم بأسره في االعتبار، ولیس فقط المشارکین في 

معك كقادة مقیمین تكون أكثر فعالیة عندما تكون ھناك إدخال تحسینات في مجت
 رؤیة واضحة لمعالجة المخاوف التي یتقاسمھا المجتمع

 
 تطویر مشروع تحسین المجتمع وخطة عمل 

 
)، CIPsویحدد المشاركون في المشروع إمكانیة تحسین المشاریع المجتمعیة (

عمل للمساعدة في وھي مشاریع طورھا وینفذھا القادة المقیمون، ووضع خطة 
. ومن أجل ضمان تقدیم CIPتوجیھھم ومساعدتھم على تحقیق أھداف برنامج 

فعال فمن الضروري ان تكون األفكار والحلول المقدمة للمجتمع  CIPبرنامج 
وأصحاب المصلحة واضحة وملموسة ومفھومة ومدعمة بالبیانات والمعلومات 

 وتحدید المسؤولیاتدوار النوعیة والكمیة. إن وجود خطة عمل واضحة، األ
 األساسیة ھو أمر ضروري لتحقیق انتصارات المجتمع.

  تنفیذ مشروع تحسین المجتمع
 

ھذا البرنامج وضع الرؤیة وخطة العمل موضع التنفیذ. والھدف من  CIPتنفیذ 
ھذا البرنامج ھو تحقیق تغییرات ملموسة وواقعیة في المجتمعات المستھدفة، 

ع التي تم تحدیدھا وصقلھا خالل عملیة التنمیة. من المھم أن استنادا إلى المشاری
یھدف إلى المساعدة على تضییق األفكار من ثالثة الى خمسة  RLAنالحظ أن 

اھداف وغایات. ویحدد المشاركون اإلجراءات الرامیة إلى تعبئة أصحاب 
 المصلحة في المجتمع ودعم المشروع، مما یؤدي في النھایة إلى تحقیقھ.

 
 

 المجموعة  قائد
 یمثل المجموعة ككل •

 
 
 

 المتحدث باسم المجموعة
التواصل مع وسائل االعالم، انتخاب  •

أعضاء مجلس األدارة، وممثلي 
 الموظفین/ممثلي المجتمع

 
 

  المنظم
یشارك المعلومات مع دوائر  •

المجتمع المختلفة/ التعاون، وتعبئة 
 حول قضایا المجتمع

 
  مسجل

 
 یتبع قضایا المجتمع من خالل الصور •

 والمالحظات والتقاریر
 

 لمسؤولیاتأدوار المجموعة وا
 

یعد ترسیخ األدوار والمسؤولیات المنظمة داخل كل مجموعة من مجموعات 
. وھو یوفر البنیة التحتیة RLAأحد المكونات الرئیسیة لعملیة  RLAالتدریب 

. یتم CIPsلمساعدة المجموعة الناجحة في إنشاء وتنفیذ رؤیتھا وخطط عملھا و 
 یلي. كما RLAسرد كل من أدوار ومسؤولیات مجموعة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 البیانات جامع
یجد مصادر البیانات إلثبات  •

 القضایا المجتمعیة 
 
 

 بناء المجتمع
یدعم األنشطة واألحداث والمھام  •

 المتعلقة بالمجتمع
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RLA #1- منطقة الشرق 
CHIP + NSD | El Cajon, CA 
 

 

 شباب العراق ل RLAعملیة تعلیم 
 

 مساء) 7 -صباحا  5( 2.17.17الجمعة  -لقاء وحفل  •
 

 )مساء 8 -صباحا  5( 2.21.17الثالثاء  - RLA 1-2جلسات  •
 

 مساء) 8 -صباحا  5( 2.24.17الجمعة  - RLA 3 ،4جلسات  •
 

 مساء) 8 -صباحا  5( 2.28.17الثالثاء  - RLA 5 ،6الجلسة   •
 

 مساء) 8 -صباحا  RLA 7-10 - 3.3.17 )5جلسات  •
 

 ؛كل التعلیم/ التدریب تم في*
 NSD office – 165 E. Main Street #C, El Cajon, CA 92020 

 
لالجئین المنطقة الشرقیة كان مع فریق عراقي  RLAاول إجراء تدریبي 

لكرة القدم للشباب ومدربیھم من مدینة إل كاجون على مدى خمسة أسابیع، 
المجموعة وحددت الحاجة إلى  . اجتمعت2017من فبرایر إلى مارس 

فرص إضافیة للنشاط البدني في مجتمعھم. على وجھ التحدید عدم إمكانیة 
الوصول إلى مالعب كرة القدم خالل ساعات المساء. وتخرج مجموعھ 
من سبعة عشر مشاركا وأطلقوا مشاریعھم الخاصة للمساعدة على زیادة 

ي للشباب الالجئین ف فرص الوصول إلى النشاط البدني لفرق كرة القدم
 حدائق مدینة إل كاجون.

 
 على المجتمع RLAقلق مشاركون 

ھناك حاجة إلى تحسین برامج اللغة اإلنجلیزیة في إل  •
 كاجون

 الحاجة إلى زیادة عدد األماكن للمشاركة في النشاط البدني •
الحاجة إلى مزید من المالعب وساحات الحدائق. فإن نسبة مساحة  •

 مقابل حجم سكان الكاجون لیست عادلة المتنزھات المتاحة
ھناك حاجة إلى مزید من اإلضاءة في المتنزھات، للسماح للسكان  •

 والشباب للعب كرة القدم عندما یكون مظلما
 السماح لفرق كرة القدم للعب ھذه الریاضة في الحدائق لیال •
 تحسین البنیة التحتیة المشي في مدینة إل كاجون •
الثقافات والعالقات بین المجموعات  تحسین وحدة العالقات بین •

 العرقیة المختلفة في إل كاجون
منع الناس من التدخین في الحدائق وخاصة بالقرب من و / أو  •

 حول األطفال الذین یلعبون في المتنزھات
عاما أو أقل ولكنھا غیر  18توجد أنشطة إیجابیة للشباب في سن  •

 25-18 موجودة فعلیا بالنسبة للشباب في سن االنتقال

  التركیبة السكانیة
  
 
 
 عمر المشاركین حسب السنة

 

 
 
 اللغات المتحدثة

 

  
 
 االنجلیزیة 11

 العربیة 16
 أسباني 1

 الكلدانیة 1

 

 

 

 

 

 

حدةیتكلم بعض المشاركین أكثر من لغة وا

30 

18 

17 

16 

15 

 غیر معروف
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  مشروع تجسین المجتمع
 
ة إل كاجون بارك اتخاذ ممثل الخطوات الالزمة لالنضمام إلى مدین •

 ومجلس الترفیھ كعضو تنفیذي.
إنشاء شراكة مع مدینة إل كاجون الحدائق والترفیھ، من خالل العمل  •

 التطوعي
االنخراط مع مدینة إل كاجون الحدائق والترفیھ، لمعرفة المزید من  •

 الفرص المتاحة لزیادة أنشطة كرة القدم في الحدائق في إل كاجون

 النتیجة المرغوبة

 
كرة القدم والبطوالت الحصول على الموافقة الرسمیة إلى استخدام  فرق

 .الممدودةالحدائق في إل كاجون لساعات المساء 

 

 االنجازات
 
بجمع المعلومات واتخاذ الخطوات  RLA، بدأت مجموعة 2017ط شبافي  •

الالزمة للحصول على قبول رسمي في مجلس إل كاجون للمتنزھات 
ى المجموعة أن تفي بمعاییر محددة للجلوس في واالستجمام. وسیتعین عل

المجلس؛ فقد بدأوا في أعقاب الخطوات الالزمة للوفاء بالمعاییر. مالحظة: 
 تستغرق عملیة القبول في المجلس سنة واحدة على األقل

في "أمریكا على  RLA، تطوع المشاركون في 2017مایو  20في  •
رة حدائق الكاجون والترفیھ الشارع الرئیسي"، وھو الحدث الذي نظمتھ إدا

إلنشاء شراكات قویة مع المدینة. ساعد المتطوعون في إنشاء الحدث، 
 كشك المعلومات، توزیع النشرات، وتنظیف الحدث.

بإنشاء فیدیو  )Labs1، بالتعاون مع (كریتیف RLAالمشاركون في  •
لعرض أنفسھم وسعیھم إلى زیادة فرص النشاط البدني للشباب 

ل كاجون. یسلط الفیدیو الضوء أیضا على جھود الدعوة والكبار في إ
وبناء المجتمع من دعم القادمین الجدد والتنمیة، وھو شریك حاسم 

 .RLAلمشروع 
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RLA #1 المنطقة الشرقیة 
 خطط التخطیط والتنفیذ
 مشروع تحسین المجتمع

 

 رؤیة
 
نحن نحلم بمجتمع عظیم الذي ھو جمیل ونظیف وآمن ومنظمة ومحترمة 

 عرفة.وم

الزمني الجدول   

    
 

المطلوب الھدف  
 

نحن نرید إل كاجون آمنة ومزدھرة حیث الشباب والكبار تحصل على 
 .فرص النشاط البدني في المجتمعالعدید من 

RLA خطة العمل 

 
نیسان  2017 نیسان 2018 

 

فرص التمویل  الشركاء المحتملون أنشطة
 المحتملة

الت/ وسائل االتصا النتائج المرغوبة
 االعالم الفرص

االنخراط مع أقسام 
 المدینة والموظفین

 
انضموا إلى مجلس مجلس إل 

كاجون الترفیھي كعضو 
 تنفیذي

 
إقامة شراكة مع مدینة حدائق 
الكاجون والترفیھ من خالل 

 التطوع
 

االنخراط مع مدینة إل كاجون 
الحدائق واالستجمام لمعرفة 
تفاصیل ما ھو ممكن لزیادة 

كرة القدم في الحدائق  فرص
في إل كاجون (على سبیل 
المثال كینیدي بارك، ویلز 

 بارك)
 

NSD 
 
 التعاونیة ال كاجون
 

 فریق قدم المجتمع العراقي
 

CASA, Inc. 
 

كنیسة میریدیان 
 المعمدانیة

 
 الجوامع

 
 أصحاب االعمال المحلیین

 
CHIP/RLA 

 
 أعضاء –جون مدینة ال كا
 االستشاريالمجلس 

 
HHSA – المنطقة الشرقیة 

 منح التمویل
 

 صندوق ت -مدینة إل كاجون 
 نمیة أموال البلدیات

 
جھود جمع التبرعات الشعبیة (مثل 

 مبیعات الخبز، وغسل السیارات)
 

مقاطعة غروسمونت للرعایة 
 الصحیة
 

 إل كاجون التعاونیة
 

 غرفة التجارة مقاطعة الشرقیة
 

 الجھات المانحة الخاصة
 
یة التي تركز المنظمات الفالح

 على الصحة

 
أكثر نشاطا مع كرة  دائق ال كاجونح

 القدم بعد ساعات السماح
 

حدائق إل كاجون ھي أكثر نظافة 
 وأكثر ودیة لألسرة

 
ھناك المزید من الناس یتفاعلون في 

 حدائق إل كاجون
 

حدائق الكاجون مكانا ال یخشى  تصبح
فیھ الناس من الذھاب إلى مشاغل 

 المشردین
 

إل كاجون تصبح خالیة من  حدائق
 التدخین
 

األطفال یلعبون في الحدائق وھي 
 لیست خائفة

 
مجتمع إل كاجون ھو أكثر أمانا 
والناس ینخرطون في المزید من 

 النشاط البدني
 

 San Diegoجریدة

Tribune 

City Beat جریدة   

 East Countyجریدة
Gazette 

 
KPBS رادیو و قناة 

 
شبكة التلفزیون 
 للمقاطعة

 
 East Countyجریدة

Herald 
 

 مجلة شرق المقاطعة
 

 East Countyجریدة 
Californian 
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RLA #2  شرقالمنطقة  
CHIP+NSD | El Cajon 

  
 وسوریا لشباب العراق RLAعملیة تعلیم 

 
 مساء) 7 -مساء  5( 5.11.17الخمیس  -لقاء وحفل  •

 
 3:30( 5.13.17السبت  - RLA 1-3جلسات  •

 مساء) 6 -مساء 
 

 3:30( 5.16.17الثالثاء  - RLA 4-6سات جل •
 مساء) 6 -مساء 

 
 4:30( 5.24.17األربعاء  - RLA 7-10جلسة  •

 مساء) 6:30 -مساء 

 في جمیع التعلیم/ التدریب عقد*
 NSD offices – 165 E. Main Street #C, El Cajon, 

CA 92020 
 

خر لكرة آ تم إجراء التدریب الثاني في المنطقة الشرقیة لالجئین مع فریق
. 2017القدم للشباب من مدینة إل كاجون على مدى ثالث أسابیع في مایو 

وقد اجتمعت المجموعة وحددت الحاجة إلى فرص تحسین السالمة في 
مجتمعھم، لتحسین السالمة في ویلز بارك في إل كاجون. وقد تخرج 

للمساعدة في  CIPsمجموعھ من ستة عشر مشاركا وأطلقوا مشاریع 
 لسالمة للشباب في حدیقة ویلز.زیادة ا

 
 المجتمع على  RLAقلق مشاركون

في حدیقة ویلز، مما  المشردینھناك الکثیر من األشخاص  •
 غیر آمن. المحیط بجعل

ھناك بعض المناطق المظلمة وھناك حاجة لمزید من  •
 اإلضاءة لجعلھ اكثر آمنا

) تأفادت العدید من الشابات بأنھن یشعرن بأنھن غیر آمنات (قلقا •
ویخشن السیر داخل المجتمع بسبب التعلیقات التي قد تسمعھا من 

 سیارات المارة.
 یمكن أن یكون إل كاجون أكثر آمننا وأرصفة أوسع •
بعض المناطق في إل كاجون لدیھا الكثیر من القمامة على طول  •

 الشوارع وفي األماكن العامة.
 
 
 
 
 
 

السكانیة التركیبة   
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

مشاركین حسب السنةعمر ال  
 

 
 
 اللغات المتحدثة

 

 
 

مشاركون اكثر من لغة واحدةیتلكم بعض ال

 عراق 17
 سوريا 1

18+ 

16 

15 

 

 
 اقل & 15

 

 االنجلیزية 18

 العربیة 18
 الكلدانیة 6

 سجل
 

 تخرج
 

 أنثى 16 ذكر 2

 :بلد المنشأ
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 مشروع تحسین المجتمع

جمع البیانات: إجراء تقییمات السالمة من خالل التصمیم البیئي  •
)CPTED في ویلز بارك (الحصول على البیانات) للتحقق من (

ق بارك وتبادل األفكار المخاوف التي لدى المجموعة فیما یتعل
'لتجنب أماكن االختباء  2.5على سبیل المثال قطع الشجیرات إلى (

 التي قد یحدث فیھا نشاط غیر قانوني والمساعدة في مراقبة المجتمع
 تحسین البنیة التحتیة لإلضاءة والمشي بمحیط ویلز بارك •
إقامة شراكة مع مدینة إل كاجون (الحدائق وإدارة الترفیھ) من  •

 ل العمل التطوعيخال
كسب الدعم من الحلفاء المتنوعة الذین یریدون أیضا ویلز بارك  •

 لتصبح أكثر مالءمة لألسرة
استكشاف جدوى إقامة معرض ثقافي في موقع الحدیقة لعرض  •

الثقافات المختلفة داخل إل كاجون (على سبیل المثال الرقص 
 والموسیقى والغذاء والموارد والبائعین)

 االمان وسالمة األسرة في حدیقة ویلز تحسن كبیر في •

 نتیجة مرغوبة

فرق كرة القدم والبطوالت الحصول على الموافقة الرسمیة إلى  •
 استخدام الحدائق في إل كاجون لساعات المساء الممددة.

 
 االنجازات

، اجتمع المدافعون مع مدیر خدمة االستجمام 2016تموز  17في  •
وتبادلوا مالحظاتھم حول  في مدینة إل کاجون، فرانك کارسون،

 تقییم الحدیقة وتوصیاتھم بشأن تحسینات السالمة في ویلز بارك.

یقوم السید كارسون ومدینة إل كاجون باستكشاف العدید من  •
الطرق لتوفیر بیئة آمنة في الموقع. وستقوم المدینة بتثبیت بوابة 

عند مدخل موقف السیارات إلبقاء السیارات واألفراد خارجا 
ا تغلق الحدیقة لیال، وسوف ترسم عدة مواقف وقوف عندم

السیارات الحمراء لتقلیل عدد األفراد الذین یعیشون في سیاراتھم 
 من وقوف السیارات في حول محیط الكنیسة.

 NSDتشجع الحدائق والترفیھ على عقد اجتماع مشترك بین  •
وكنیسة میریدیان المعمدانیة لتطویر برنامج مستدام وطویل األجل 
لتحسین السالمة المجتمعیة لردع الجریمة والنشاط غیر المشروع 
في الكنیسة وبالقرب منھا. یودون أن تعتمد الكنیسة ھذا البرنامج 

كبرنامج خاص بھم، ولكنھم أشاروا إلى أن العمل على المدى 
 سیكون أفضل. NSDالطویل مع 
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RLA #2 المنطقة الشرقیة 
 خطة التخطیط والتنفیذ

المجتمعمشروع تحسین   
 

 رؤیة

  آمنة ونظیفة جمیلة نحن نتصور المجتمع الذي لدیة أماكن

 الجدول الزمني

    والمزید من االنشطة واالضواء والعشب الجدید في الحدائق
                       ضیةالعامة لجمیع األلعاب الریاواألماكن 

بولطملا فدھلا  

وأكثر مالئمة لألسرةلجعل ویلز بارك أكثر أمانا   

RLA لخطة العم

أیّار                                      2017 أیّار 2018 

 

فرص التمویل  الشركاء المحتملون انشطة
 المحتملة 

ص فر النتائج المرغوبة
االتصاالت/وسائل 
 االعالم

االنخراط مع أقسام 
 المدینة والموظفین

جمع البیانات: إجراء 
ة تقییمات السالم

)CPTED في ویلز (
بارك. المخاوف / 

القضایا الحالیة لمجلس 
المدینة + موظفین 
الحدائق والترفیھ 

وتقدیم حلول منخفضة 
التكلفة (على سبیل 

المثال قطع الشجیرات 
 ')2.5إلى 

عالمات تھدئة حركة 
المرور حول ویلز بارك 

 لسالمة المشاة
 

 تحسین اإلضاءة
والبنیة التحتیة المشي 

 باركحول ویلز 
 

إنشاء شراكة مع مدینة 
كاجون الحدائق  إل

العمل  والترفیھ من خالل
 التطوعي.

 
كسب الدعم من الحلفاء 
ا ضالمتنوعة الذین یریدون أی

حسنا بارك لتصبح أكثر 
 مة لألسرةئمال

 

NSD 
 

فریق كرة القدم 
 المجتمع العراقي

 
االكادیمیة القیادیة للعرب المقیمین 

 #1  # &2 
 

 إل كاجون التعاونیة
 

اكادیمیة القیادة للمقیمین في ال 
 كاجون

 
 1مختبر ابداعي 

 
 الكنائس / المنظمات المدنیة

 
 مجموعات مراقبة الجوار

 
 جمعیات الجوار

 
 میریدیان المعمدانیة الكنیسة

 

 
جھود جمع التبرعات الشعبیة 

 (مبیعات الخبز، غسیل السیارات)
 
صنادیق منحة  -مدینة إل كاجون

 تنمیة المجتمع
 

 ِھبَة كالیفورنیا
 

 )Priceالجمعیات الخیریة (
 

المنظمات الخیریة التي تركز على 
 الصحة

 
 

 
عدد كثیر من الناس السعداء في ویلز 

 بارك
 

المزید من الناس المستفادة من ویلز 
 بارك

 
أقل المشردین (تقدیم الخدمات 

للمشردین!) في ویلز بارك وغیرھا 
 من المناطق

 
كرة القدم داخلي بنیت مرفق ل

 لالستخدام المجتمعي
 

ملعب كرة قدم جدید بني للمجتمع في 
 ویلز بارك

 

KPBS رادیو وقناة 
 

 San Diegoجریدة
Union Tribune – 

قسم مقاطعتین الجنوب 
 والشرق

 
 شبكة التلفزیون المقاطعة

 
 صوت سان دییغو

 
شركة الكابل؛ القنوات 

 العامة
 

 أخبار مقاطعة الشرق
 

 Eastجریدة
County 

Californian 
 

 East Countyجریدة
Herald 

 
مقاطعة  مجلة

 الشرق
 

 1 مختبر ابداعي 
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المحتملونالشركاء  أنشطة التمویل فرص  
 المحتملة

المرغوبةالنتائج  ص فر 
االتصاالت/وسائل 
 االعالم

 
استكشاف جدوى إقامة معرض 

ثقافي إعالمي یبرز ثقافة 
رق األوسط في موقع الش

المنتزه (مثل الرقص 
والموسیقى والغذاء والموارد 

 والباعة اآلخرین)
 

بناء التحالفات مع األفراد / 
المنظمات ذات األھداف 
 المماثلة لتنویع االئتالف:

 
لقاء ومشاركة رؤیة المشروع 

 وأھدافھ مع:
–الكنیسة المعمدانیة 

Meridian\ 
 الجوامع-

 ال كاجون التعاونیة-
 1مختبر ابداعي -

 شركة كاسا-
-HHSA  المنطقة الشرقیة

 الموظفین
عیش حسنا سان دییغو -

فریق قیادة المنطقة  -
 الشرقیة

 
HHSA  المنطقة الشرقیة

 الموظفین
 

 عیش حسنا سان دییغو
المشاركون في فریق قیادة  -

 المنطقة الشرقیة
 

 جمعیات مجموعات كبار السن
 

منطقة مقدمي الرعایة النھاریة 
 لمنزلیةا
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RLA #3 ى      ط س و ل ا ة  طق من ل   ا
CHIP+SFS | City Heights 

 عملیة التعلیم RLA لشباب الصومال

 ىحت 04:00( 4.5.17األربعاء  -لقاء وتحیة  •
06:00( 

 
 -مساء  4( 4.12.17األربعاء  - RLA 1-3جلسات  •

 مساء) 6
 

 مساء) 6 -مساء  4( 4.19.17األربعاء  - RLA 4-6جلسات  •
 

 -مساء  4( 4.26.17األربعاء  - RLA 7،8جلسة  •
 مساء) 6

 
 -مساء  4( 5.3.17األربعاء  - RLA 9،10جلسات  •

 مساء) 6

  كل التدریب التعلیمي تم في دائرة*
SFS  — 6035 University Avenue #6, San Diego, CA 92115 

 

في المنطقة الوسطى مع  RLAإجراء التدریب الثالث لالجئین تم 
ھایتس خالل فترة مجموعة قیادة الالجئین شرق أفریقیا من سیتي 

. اجتمعت المجموعة وحددت الحاجة 2017 رایّ أإلى  سانیناألسبوع من 
في كولینا بارك في سیتس ھایتس.  إلى تحسینات السالمة والفرص

ستة وعشرین مشاركا وأطلقوا مشاریعھم الخاصة  من مجموعھ وتخرج
للمساعدة على زیادة السالمة لالجئین وأسرھم في حدیقة كولینا.

 التركیبة السكانیة                                                                                  
 

 

 

 

 بلد المنشأ

1 
9 

3 
13 

 

  على المجتمع RLAقلق مشاركون 

تحتاج إلى تحسین،  ظروف الطریق في سیتي ھایتس •
 وھناك الكثیر من الحفر

الكلیة، وھي منطقة داخل ھناك الكثیر من االزدحام في منطقة  •
المنطقة الوسطى حیث یعیش العدید من المشاركین ویذھبون 

 إلى المدرسة
والمناطق المحیطة بھا سیتي ھایتس یمكن تحسین النظافة العامة ل •

الشوارع، وجمع  ة لجمع القمامة، وكنسباستخدام علب إضافی
 للعناصر الكبیرة. القمامة في

في العدید من الحدائق في المنطقة،  ھناك نقص ملحوظ في السالمة •
بما في ذلك أوك بارك، مارتن لوثر كینغ بارك، ومتنزه كولینا. 
ویرى المشاركون أن الحدائق تتخطى األنشطة الخطیرة (مثل 
الشرب العام، والنشاط غیر المشروع للمخدرات) التي تجعلھم 

 یشعرون بعدم األمان.
 

 عمر المشاركین حسب السنة
 

 

 اللغات المتحدثة
 

  
 
 االنجلیزیة 20

 صومالي 18

 العربیة 4

 مجھول الھویة 6

 

 

 

 

 

 

من لغة واحدة أكثربعض من المشاركون یتكلم 

 
18+ 

17 
16 

15 

 
 غیر معروف

 سجل
 

 تخرج
 

 مجھول الھوية 5 أنثى 9 ذكر 12

Iraq

لال
Somali 

USA 

Unidentified 
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 تمعجسین المحروع تشم

خدمات التطوع في مدینة سان دییغو، تطبیق منع  من دائرةبمساعدة  •
على التركیز  -) CPTEDالجریمة من خالل التصمیم البیئي (

السالمة لتحسین المناظر الطبیعیة والقضاء على أماكن االختباء التي 
ھي مجاالت رئیسیة للسلوكیات الخطرة / غیر المرغوب فیھا التي 

 شھدت في كولینا بارك
وضع مطبات ، تھدئة حركة المرور(عن طریق ممرات ملتویةمعالجة  •

إلبطاء لتخفیف السرعة, ستوب ساین عن التقاطع) وما إلى ذلك 
 .بالقرب من وحول كولینا بارك السیارات والتراكب 

 بارك مع مدینةاصفات برنامج التبني البحث عن معلومات تتعلق بمو •
 سان دییغو، إدارة الخدمات التطوعیة

شة الفرص المتاحة للمزارعین في السوق مع المجموعات المھتمة مناق •
  األخرى

، مع مدینة سان دییغو وة إلى تحسین الحدیقة، تجمیلھا، وتحسینھاالدع •
 إدارة التخطیط

 وبةغرمة جینت
الحد من مشاكل السالمة في حدیقة كولینا من خالل تحسینات المناظر 

 الطبیعیة

 اتزجاناال

نحو نھایة ھذا التقریر، وكانوا قد بدأوا للتو في  RLAتم إبرام ھذا 
 معالجة خطط العمل الخاصة بھم لذلك لیس النظر في كیفیة البدء في

في ھذا الوقت.عنھا ھناك أي إنجازات لإلبالغ 
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RLA #3 المنطقة الوسطى 
التخطیط والتنفیذخطة   

 مشروع تحسین المجتمع
 

  رؤیة

  خظرا متنوعا نحن نتصور مجتمعا آمنا منتجا نظیفا

TIMELINE  

    وممتعا بمزید من المعدات ومالعب أفضل والمزید من األنشطة
 

ف المطلوبدالھ  

 تحسین السالمة في وحول كولینا بارك.

RLA  عملخطة ال 

نیسان   2017  2018 نیسان                                     

 

 أنشطة

 

المحتملونالشركاء  التمویل فرص  
 المحتملة

بةالمرغوالنتائج  ص فر 
االتصاالت/وسائل 
 االعالم

 
االنخراط مع أقسام المدینة 

 والموظفین
 

الترکیز  )CPTED( تطبیق
تحسین علی السالمة من أجل 

االستزراع المائي وإزالة 
أماكن اإلخفاء في حدیقة كولینا 
(علی سبیل المثال، مدینة سان 

 دییغو، خدمات التطوع)
 

حول كولینا المرور تھدئة 
 بارك لسالمة المشاة

 
 

 على برنامجالسعي للحصول 
الممكن  ومنبارك ال تبني
كولینا  لتبني SFSعلى  داعتما

، بارك مع مدینة سان دییغو
 طوع)خدمات الت

 
التحسینات في  الدعوة
ت / المدن السیاحیة المتنزھا

، إدارة (مثل مدینة سان دییغو
 مایكل برینز) -التخطیط 

 

 
من سان  خدمة األسرة الصومالیة

 )LION، وشركة (دییغو
 

Mid-City CAN 
 

بناء صحة المجتمع في 
 )BHC( ي ھیتسسیت

 
BHC فریق عمل البیئة 

 
سیتي ھایتس الجمعیات التجاریة 

 والجوار
Asociación de Lid- 
erazgo Comunitario 

(ALC) 
 

 CDCسیتي ھیتس 
 

منظمة سیتي ھایتس التي 
 تركز على الصحة والسالمة

 
دنیةالكنائس / المنظمات الم  

 
تمویل المنح لدعم مناقشات منتدى 

 التعلیم العام
 
صنادیق منحة  -مدینة سان دییغو

 التنمیة المجتمعیة
 

ود جمع التبرعات الشعبیة جھ
غسیل  الخبز، (مبیعات

 السیارات)
 
 كالیفورنیا ِھبَة

 
 )Price( الجمعیات الخیریة

 
 

الجمعیات التجاریة سیتي ھایتس 
 والجوار
 

 الجھات المانحة الخاصة
 

المنظمات الفالحیة التي تركز 
 على الصحة

 
 كولینا بارك یكسب سمعة أفضل

 
 تظھر حدیقة كولینا بیئة أكثر نظافة

 
المزید من الناس یتفاعلون في حدیقة 

 كولینا
 

كولینا بارك یصبح مكانا حیث الناس 
لذھاب إلىال یخافون من ا  

 
بارك یصبح اكثر بیئة صدیقة كولینا 

 لألسرة
 

 تصبح حدیقة كولینا خالیة من التدخین
 

 األطفال یلعبون في الحدیقة وھي
 لیست خائفة

 
المجتمع أكثر أمنا والناس 

یشاركون في المزید من النشاط 
 البدني

 
مدینة سیتي ھایتس ھي مجتمع 

لالستمتاع أنظف  

 
 سیتي ھایتس مباشر

 
 النشرة الشھریة للبارك ازالیا

 سیتي ھیتس تكلم
 

 سان دییغو تریبیون
 سیتي بیت

 
 إل التینو

 
 القارئ

 
KPBS رادیو والتلفزیون 

 
 شبكة تلفزیون المقاطعة

 
 صوت سان دییغو

 
شركات الكابالت: 

ةالعامالقنوات   
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المحتملونالشركاء  أنشطة التمویل فرص  
 المحتملة

المرغوبةالنتائج  ص فر 
االتصاالت/وسائل 
 االعالم

مشاركة خطة العمل 
ممثل مع  مع المدینة

سان دییغو 
وموظفیھا لمنطقة 

 سیتي ھایتس.
 

فرص  ةناقشم
المزارعین في السوق 
ومجتمع الحدائق في 

كولینا بارك مع 
مجموعات المصالح 

 خرىاأل
 

بناء التحالفات مع األفراد / 
المنظمات ذات األھداف 
 المماثلة لتنویع االئتالف:

 
لقاء مع ومشاركة رؤیة 
المشروع واألھداف مع 
 الشركاء المحتملین

 

 
EAYO -  منظمة شباب شرق

 أفریقیا
 

YEF تركیز تمكین الشباب 
 

PANA -  الشراكة من أجل
 النھوض باألمیركیین الجدد

 
Aja مشروع 

 
 لالطفال

 
 المرأة المتحدة في أفریقیا

 
)الھدى (مركز المجتمع مسجد  

 
أصحاب االعمال 

 50thالصومالیین بي 
+ University 

 
مجتمع جمعیات مجموعة كبار 

 السن
 

 قدمي الرعایة النھاریة المنزلیةم
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 المسح البیئي لالجئینملخص 

 
 

لعنصر الثاني من ھذا المشروع الستكمال كان ا، RLAsبعد االنتھاء من 
في المنطقة الشرقیة والوسطى، وذلك  الالجئینمجتمعات  في المسح البیئي

سوار. وكان الغرض من ھذا المسح تحدید احتیاجات  باستخدام طریقة تحلیل
غو. ي مقاطعة سان دییوتعزیز الخدمات لالجئین ف المجتمع وایجاد فرص للبناء

" معا على إجراء التواصل داخل كل مجتمع RLA" و "CHIP" وعملت 
لضمان حضور مجموعة متنوعة من الالجئین (العمر، وبلدان المنشأ، والوقت 

الجئا في  52 من في الوالیات المتحدة، وما إلى ذلك). شارك ما مجموعھ
في المنطقة الوسطى. ویمكن االطالع على  18في الشرق و  34المباحثتین، 

تي تم جمعھا من خالل ھذه المناقشات المجتمعیة في ملخص المعلومات ال
الصفحات التالیة؛ سیتم تقاسم ھذه المعلومات مع الشركاء المجتمعیین 

 .وأصحاب المصلحة لإلبالغ بالخطط المستقبلیة لخدمات الالجئین.
 
I. اط القوةقن 

 
 تيأعظم أصول مجتمع الالجئین، وما نوع الخدمات أو البرامج الما ھي بعض 

 ؟یستخدمونھا للمساعدة في نجاحھم
 

وفرص  العالمیةواآلراء  الجدیدة واألفكارب الالجئون التنوع یج •
 المجتمع. المشاریع الى

وجود مجتمع راسخ للترحیب بالالجئین الواصلین حدیثا یسمح  •
بتسھیل االندماج والحصول على الخدمات والبرامج لمساعدتھم على 

 النجاح.
من مجموعة متنوعة من الخدمات والبرامج  یستفید الالجئون •

لمساعدتھم في تلبیة احتیاجاتھم بما في ذلك المساعدة العامة للمقاطعة 
كال و كالوركس ورفاه العمل) ووكاالت إعادة -(كالفریش و میدي

التوطین والمنظمات المجتمعیة العرقیة للغة والتفسیر، والتدریب، 
 االجتماعیة األخرى. وخدمات التوظیف، واإلحالة، والخدمات

II. صرالف 

ما الذي یمكن تحسینھ لتقدیم خدمة أفضل لمجتمع الالجئین وتوفیره لضمان 
 نجاحھم في منازلھم الجدیدة؟

 
العمالة، بما في ذلك زیادة فرص العمل في المنظمات المحلیة، وفرص  •

 التدریب التطوعي والتدریب أثناء العمل.
جتمع المحلي، والموظفین، وأصحاب العمل. الكفاءة الثقافیة ألفراد الم •

التأكد من أن الموظفین في وكاالت الخدمات االجتماعیة التي تخدم 

الالجئین تشمل األفراد الذین كانوا الجئین أنفسھم؛ والتجارب المشتركة، 
 واللغة والثقافة ھي وسیلة فعالة لخدمة ھذه الفئة من السكان.

سري وخدمات الطالق، ھناك أیضا الموارد األسریة مثل العنف األ •
 حاجة إلى مساحة لجمع وتقدیم برامج إضافیة لكبار السن.

لتقدیم المساعدة مع  برامج وخدمات لالجئین الذین لیدھم مھارات •
ومركز لتقدیم الدعم والتوجیھ للتنقل في برامج حصول الشھادات، 

 یم.نظام التعلیم في الوالیات المتحدة، واالئتمان ودرجة التقی
ضمان وجود تمثیل لالجئین داخل الحكومة المحلیة، وإدارات الشرطة  •

 واإلدارات، وما إلى ذلك.
 الحصول على الدعم، مثل النقل والسكن واللغة / التفسیر. •

III. لعاتطت 

 لناجح؟ا الالجئینوما الذي یتكون منھ مجتمع  كالجئكیف یمكنك أن تنجح بنفسك 

 
التأقلم مع ثقافات المجتمع  ،یفة جیدة / مھنةالحصول على وظ النجاح ھو •

الجدید، والحصول على التعلیم، ان تكون مواطن ملتزم بالقانون بصورة 
 اطفیا وسیاسیا مع مجتمعك، ونسیان، واالنخراط على حد سواء عجیدة

 ).لعائلتك ( السكن و الطعامالصدمات القدیمة الماضیة، وتوفیر 
لتفصیل أھمیة التكیف واالستمرار في ناقشت المجموعة الصومالیة با •

التعلم؛ أدركوا أن من الضروري أن تأخذ التجارب الجدیدة خطوة واحدة 
في وقت واحد ویكون لدیھم توقعات معقولة عند تعلم لغة جدیدة وطریقة 

 الحیاة.

IV. جئالنتا 
 

كیف نعرف أو نقیس النجاح، وما الذي یمكن عملھ للحفاظ علیھ، وما ھي 
 ة لتقاسم النجاح؟أفضل طریق

 
یمكن أن تشمل مؤشرات النجاح الملكیة التجاریة، وارتفاع معدالت  •

التخرج من المدارس الثانویة والتعلیم الثانوي، والتمثیل في الحكومة 
المحلیة وإدارات الشرطة، والعمالة التي تسمح بتقلیص الحاجة إلى 

 المساعدة العامة أو إلغائھا.
الربط  خاللعلى النجاح ومشاركتھ ھي من  إن أفضل طریقة للحفاظ •

مج ، وبرااالجتماعيالشبكي في مختلف المجتمعات، ووسائل التواصل 
 .اإلرشاد التجاري، وبناء العالقات
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  ستفادةالمالدروس 
 

 
ة التدریب على اللغ اللغة اإلنجلیزیة وظائف والتدریب الوظیفي أمر ال بد منھ:

 ي عوامل نجاح حاسمة بالنسبة اللجئین مناإلنجلیزیة والتدریب على العمل ھ
ثر في الوالیات المتحدة. وبشكل أك السكان لیصبحوا قادرین على االكتفاء الذاتي

یحصلون على وظائف محددة، والتعلیم التطبیقي الذین  الالجئینوضوحا، فإن 
المھني (من أجل  )ESL( ) مثل إسلاإلنجلیزیةالتدریب في مكون اللغة  مع

 زیادة 
 المتحدة. الوالیاتھارات والفعالیة أمر أساسي للنجاح في الم

ھناك فرق كبیر في مستویات الجاھزیة التعلیمیة  :الالجئینجاھزیة السكان 
الوافدین حدیثا. بالنسبة للبعض، ھناك حاجة إلى  الالجئینوالوظیفیة للسكان 

لى حد اءة عالتدریب على التعلیم األساسي لتعلیم اللغة األساسیة ومھارات القر
األفراد للعیش على مستوى أعلى وظائفیاً سواء بلغتھم األم واإلنجلیزیة من أجل 

في الوالیات المتحدة. ویصل آخرون إلى الوالیات المتحدة مع تعلیم كبیر، 
برة الوظیفیة لذلك حاجتھم ھي توضیح المسارات والمھارات اللغویة، والخ

الدرجات األجنبیة واالعتمادات والمساعدة على نقل مھاراتھم و الوظیفیة
 للقوى العاملة في الوالیات المتحدة.التعلیمیة 

معرفة أن المسؤولین الحكومیین  إلى الالجئونیحتاج  :الالجئینتشجیع نجاح 
العام یرغبون بصدق في أن یزدھر سكانھم وأن ینجحوا. بینما  والجمھور

ماج؛ ال یزال العدید االندحلیة تقدما في تعزیز التنوع وأحرزت المجتمعات الم
 من الالجئین یشعرون بعدم الترحیب.

غین العدید من الشباب والبال لتجربة األمریكیة لشباب الالجئین مقابل البالغین:
الالجئین في أماكن مختلفة من االندماج االجتماعي في المجتمع األمریكي ألن 

عل المدرسة، حیث ال یف والدعم في دیھم المزید من الوصول إلى التثقفالشباب ل
الكبار. ویخشى العدید من آباء الالجئین واألجیال األكبر سنا أن یھمل شبابھم 
العادات والمعتقدات التقلیدیة أو یغفلونھا بعد انغماسھم في الثقافة األمریكیة؛ 

ویصبحوا فإنھم یعتقدون أن ھذا ھو الھاء أو حاجز لتحقیق أھداف الحیاة 
 الجیل األول والجیل الثاني مقیدمن األطفال الالجئین من  . یشعر العدیدناجحین

بین ثقافتین، ویشعرون بالراحة واالندماج في الثقافة األمریكیة ولكنھم یریدون 
 تقالید وعادات أسرھم. أیضا احترام 
ال یعترف الالجئون من البلدان التي مزقتھا  الالجئون بفرص الدعوة: قد ال یمیز

ساواة التي تحدث في المجتمع األمریكي؛ فإن الحاالت الحروب عادة بعدم الم
في الوالیات  سیواجھونھالتي تركوھا وراءھم غالبا ما تكون أكثر تطرفا مما 

المتحدة. وباإلضافة إلى ذلك، وبسبب نفس الظروف التي تركوھا، ال یدرك 
الكثیرون أن ھناك فرصا للدفاع عن شروط منصفة ألنفسھم وللمجتمعات 

 المحلیة.

 :دییغوالمزید من االستثمارات الھامة مطلوبة في مجتمعات الالجئین في سان 
ة األسرة ) وخدمNSDالقادمین الجدد ( یمكن لمنظمات مثل دعم وتطویر

أن تشغل سوقا متخصصة ومتطورة ) .SFS Incالصومالیة في سان دییغو(
سھیل ي تللمنظمات التي تركز على إثنیة والتي یمكنھا أن تلعب دورا رئیسیا ف

اللجوء الذاتي لالجئین والنجاح في مقاطعة سان دییغو. إن المنظمات التي یمكنھا 
أن تلعب دور "وسیط ثقافي" أو "اتصال" لمساعدة الالجئین على الوصول إلى 

التعلیم وفرص العمل والخدمات الصحیة واالجتماعیة، تحتاج إلى استثمارات 
جئون في كل من سیتي ھایتس و إل مالیة ودعم. وكمثال على ذلك، أعرب الال

كاجون عن الحاجة إلى مركز مجتمعي لمراكز الشباك الواحد لتلبیة االحتیاجات 
  ھم.والمتطورة في مجتمعاتالشاملة 

مثل ECBOs :  (ECBOs)زیادة القدرات للمنظمات المجتمعیة العرقیة
NSD  وSFS وفر صغیرة جدا، غالبا ما تدیرھا العائالت التي ت اتھي منظم

في مجتمعاتھم  ت الالجئین. وھم موثوقون ومحترمونموارد قیمة لمجتمعا
ویفھمون تعقیدات التحدیات التي یواجھھا الالجئون. وبصفة عامة، فإن 

ECBOs  یجعل من الصعب  محدودة من العاملین والمصادر ممالدیھم موارد
وظفین م نات الناشئة للمجتمع. الدعم في تعییاالستجابة باستمرار لالحتیاج

 ECBOsھ ھي بعض األمثلة على كیفیة إضافیین، وتطویر األعمال، والتوجی
 یمكن أن تتعلم لبناء قدراتھم والنمو كمنظمات.

في حین أن مشروع  یة:ركزت على االحتیاجات األساس مجتمعات الالجئین
وفر فرصة رائعة إلشراك الالجئین في الحوار حول  RLAالالجئین 

وتحسینھا، وكیف تدعم بیئاتنا أو تقوض  ھاالدعوة لتغییرمجتمعاتھم وكیفیة 
ً الصحة، وكیفیة الدعوة إلى  ذا ؛ على مدى ھمجتمعات أكثر صحة وأمنا

دعوة المشاركة في جھود الالمشروع كان من الواضح جدا صعوبة 
عندما األسر ال تزال تتعلم وتكافح من أجل ضمان تلبیة والمجتمعات المحلیة 
سیة. فلیس بمقدور األفراد التواصل مع المنظمات والجماعات احتیاجاتھم األسا

 انا أفضل للعیش والعمل واللعب ان لمللتركیز على مجتمعاتھم وجعلھم مك
 یتمكن األفراد من العمل بشكل مستقر ولدیھم شعور باألمن في حیاتھم الیومیة.

باإلضافة إلى بناء قدرات  :RLAsفرص الشراكة من أجل مستقبل 
 NSD، مثل RLAذین شاركوا في عملیة ال ECBOsم، فإن منظماتھ

، لدیھم التزام واضح واھتمام حقیقي ببناء القدرات القیادیة بین السكان SFSو
المستھدفین. ونظرا لمحدودیة مواردھا وموظفیھا، كما ذكر آنفا، فإن الكثیرین 

لت كت المجتمع التي تشلیس لدیھم القدرة على الحفاظ على أو إرشاد مجموعا
للمضي قدما في الدعوة والمشاریع داخل المجتمع. وستستفید  RLAنتیجة ل 

ھذه الوحدات الصغیرة ذات القدرات األقل من الشراكة أو التعاقد من الباطن 
، للمساعدة في RLAوخا لتنفیذ مشاریع مثل الالجئ مع المنظمات األكثر رس

 االحتیاجات المالیة، واالحتیاجات اإلرشادیة.
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  استنتاج
 
 

ا لشركاء تحسین صحة تجربة مجزیة عموم RLAوكان برنامج الالجئین 
). كانت ھذه ھي المرة األولى التي تواجھ فیھا المنظمة تحدیا CHIPالمجتمع (

إلكمال المشاركة المجتمعیة العدوانیة إلى حد ما وقیادة نطاق العمل داخل 
م ن دعتجربة کل م مجتمعات الالجئین. وکما ذکر سابقا في ھذا التقریر، کانت

في سان دییغو،  الصومالیة) وخدمة األسرة NSDالقادمین الجدد ( وتطویر
(SFS Inc.) موارد المحدودة التي کان علی مثالیة نظرا للCHIP  أن تتقاسمھا

مع کل منظمة. وكانت القیمة التي جلبوھا إلى ھذه العملیة ال تقدر بثمن 
أن یتقاسم مع كل  CHIPبرنامج  ارد المحدودة كان علىبالمقارنة مع المو

 منظمة لھذا البرنامج.

وكانت القدرة القیادیة التي بنیت خالل ھذه العملیة لكل من المجموعات التي 
تركز على الشباب قویة جدا لھذه المنظمات. إن التعرض للمعلومات عالیة 
دة االجودة من تجربة أكادیمیة القیادة القیادیة قد ألھمت كل من المشاركین وق

التنظیم للتفكیر بشكل مختلف حول أھمیة القیادة والحیاة المدنیة للسكان 
الحق  كثیرین ھواألصغر سنا عندما یدخلون مرحلة البلوغ، والتي بالنسبة لل

. نظرة ثمینة من العمل جنبا إلى جنب مع ھاتین في جمیع األنحاء
 ::تین من الالجئین، وبعض طرق الرئیسیةالمجموع

، لیس RLAدرس من خالل ، أحد المكونات التي تُ األكل الصحي  •
رون فوائد ؛ في ھذه المرحلة من حیاتھم، ال یمفھوم الشباب أولویة أو

 إلى إرساء عادات غذائیة صحیة. طویلة األجل أو احتیاجھم
من الضروري وضع قواعد وتوقعات أساسیة قبل بدء أي تعلیم عند  •

أن  RLAن خالل عملیة " مCHIPاستفادت "العمل مع الشباب. وقد 
نطاق اھتمام الشباب مختلف جدا عن البالغین، ومعالجة ھذه الفواصل 

كانت أثناء التدریب (التي تم تقسیمھا إلى دروس قصیرة ومركزة)، 
 .نقطاعات األخرى لم یعرقل التدریبلذا فإن وقت الھاتف الخلوي واال

ظت عملیة كان منظور النشاط البدني فروقا فریدة من نوعھا الح •
تحسین الصحة المجتمعیة بین السكان الالجئین في المنطقة الشرقیة 
والوسطى. ورأى أولئك الذین ینتمون إلى الشرق أن النشاط البدني، 

وكرة القدم الخاصة، وسیلة للبقاء على تواصل مع ثقافتھم ومساعدتھم 
بأشیاء مثل العصابات والكحول / تعاطي  االلتحاقعلى تجنب 
. وركز الشباب في المنطقة الوسطى أكثر على إیمانھم المخدرات

وأنشطتھم التي تركز على ذلك بدال من النشاط البدني لمساعدتھم على 
 تجنب الحاجة إلى التحول إلى أنشطة أقل مرغوبة.

وقد أسفرت المناقشات التي أجریت خالل عملیات المسح البیئي التي شملت 
ل مجتمع مستھدف عن معلومات متعمقة البالغین وكبار السن والشباب في ك

للغایة من شأنھا أن تعزز وتعلم برامج الالجئین في سان دییغو اآلن وفي 
المستقبل، وھي حاجة ماسة جدا في ھذه المجتمعات. وشملت المواضیع 

 المشتركة التي ظھرت من المنطقتین ما یلي:
 

، حیث الالجئین حیوي بالنسبة لغالبیة السكان اإلنجلیزیةإن تدریب اللغة  •
ي إلیھا ف المشارأمام التوظیف و / أو الكفاءة الذاتیة  األكبرأنھ كان العائق 

 ھذا البرنامج. خاللجمیع التعلیقات الواردة 
التدریب المھني على الوظائف الذي یوفر مھارات محددة مصممة   •

الذین  الالجئینخصیصا للعمل أو الصناعة ھو عنصر ضروري لنجاح 
 المتحدة. الوالیاتق العمل في یدخلون سو

یصل الالجئون بمستویات متفاوتة من التعلیم، والقدرات اللغویة، ومحو  •
األمیة في مھاراتھم األصلیة واللغة اإلنجلیزیة على حد سواء؛ فإن إجراء 

التقییمات الفردیة مع التركیز على ھذه المجاالت أمر بالغ األھمیة. ویمکن 
األفراد، کما یمکن تقدیم  احتیاجات لتلبیةلتدریب بعد ذلك تصمیم خیارات ا

 مختلفة بناء علی تلك االحتیاجات. مستویاتالفصول وورش العمل علی 
ھناك حاجة مستمرة لسان دییغو لتظھر نفسھا كمجتمع مرحب وشامل،   •

 بعدم الترحیب بأغلبیة الوقت. الالجئونویشعر 
 موظفي الحكومةمن ھناك حاجة إلی المزید من التواصل والشراکة   •

وجود مصلحة في مجتمعات الالجئین وإظھار أن  إلظھاروالجمھور 
 نجاحھم وقدرتھم علی االزدھار ھي إحدى األولویات.

 
وھناك حاجة إلى االستثمارات بھدف تیسیر النجاح الشامل لمجتمع الالجئین على 

على  عيتمددة في كال المجتمعین؛ تشمل المقترحات لالستثمار المجمستویات متع
سبیل المثال ال الحصر: التعلیم والعمالة والسكن والتدریب اللغوي والتكامل 

 االجتماعي والحصول على الموارد الصحیة والخدمات االجتماعیة.
 

ومن المھم أن نشیر إلى أن إل كاجون و سیتي ھایتس یتكونان من مجتمعات 
تماعي یتھا واالندماج االجالالجئین المختلفة، في أماكن مختلفة بشكل كبیر من تنم

في الثقافة األمریكیة، والتي ینبغي االعتراف بھا ألن احتیاجات ھذه المجتمعات 
لیست ھي نفسھا. ومع ذلك، من خالل ھذه العملیة، كان من الواضح أن كال من 

مجتمعھم یمة للمشاركة مع مجتمعات الالجئین ھذه یعتقدون أن لدیھم أصول قَ 
 لى سبیل المثال ال الحصر:في ذلك عبما  الجدید
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توافر القوة العاملة والتوجھ األسري القوي والقیم الثقافیة القویة والروحانیة 
وقیمة السالمة والرغبة في التمتع بنوعیة حیاة جیدة للمجتمع بأسره لالستمتاع 

بھا. وأخیرا، كان من الواضح أن ظھور سوق متخصصة متنامیة للمنظمات 
، التي لدیھا القدرة على العمل ك )ECBOs( االمجتمعیة األصغر حجم

مة ا"وسطاء ثقافیین" أو "منسقین" في مجتمعاتھم المحلیة یمثل فرصة ھ
لدیھا القدرة على مساعدة السكان على  ECBOsللتعاون في المستقبل. و 

. من الكفاءة والفھم الثقافيالخدمات التي تتوفر لھم مع مزید  فھم الوصول إلى
ECBOs  َقدَم خدمات للسكان مثالً، ولیس على سبیل الحصرو طً بَ ر: 

تنمیة الوظائف، والخدمات الصحیة واالجتماعیة، واإلسكان والموارد المالیة، 
وفرص االندماج االجتماعي. ویوصي بأن یواصل أصحاب المصلحة 

والشركاء اإلقلیمیون لالجئین استكشاف النماذج في والیات أخرى إلعادة 
وتا وأوھایو حیث یعتبر نجاح الالجئین عامال حاسما في التوطین مثل مینیس

اإلنجاز ومؤشرا أساسیا لنوعیة الحیاة إلثبات العیش الصحي والجودة الشاملة 
 للمجتمع .

 
وكما یتبین من النتائج المقدمة أعاله، تم خالل ھذا األجل القصیر تبادل قدر كبیر 

ج القائمة وخلق مبادرات من المعرفة من شأنھا أن تساعدنا على تكییف البرام
 جدیدة لتلبیة احتیاجات المجتمع المتطورة. معا، یمكن تحقیق أكثر من ذلك بكثیر.

 




