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مقدمة
هن��اك اأ�سباب عديدة جترب املرء على الهروب م��ن اأوطانهم وترك اأقربائهم ومتعلقاتهم 
– منها الفي�سانات والزلزل وال�رشاعات امل�سلحة بني البالد واحلروب الأهلية وال�سطهاد. 
ونيج��ة لذلك يج��د هوؤلء الأ�سخا�س اأنف�سه��م م�رشدين ينتابهم يف الغال��ب ال�سعور باخلوف 
وال�سدم��ة، ويج��دون اأنف�سه��م يف حالة ن��زوح تتغري فيها احلي��اة جذرًيا ويك��ون امل�ستقبل 
عر�سة للتكهنات. وقد ل يكون لدى الالجئني والأ�سخا�س النازحني داخلًيا خيار اآخر �سوى 
ال�سع��ي للح�س��ول على احلماية وامل�ساع��دة يف املخيمات.على الرغم من ���رشورة اأن ت�سكل 
املخيم��ات اخليار وامللجاأ الأخري له��وؤلء الأ�سخا�س اإل اأنها غالبًا م��ا ت�سكل الغالب اخليار 

الوحيد لالأ�سخا�س النازحني الذين يحتاجون اإىل امل�ساعدة واإىل توفري ال�سالمة والأمان. 
يف ح��الت ال���رشاع والكوارث الطبيعية قد ل يكون من ال���رشوري اإقامة املخيم لفرتة 
تزي��د عن عدة اأ�سهر فقط. ولكن يف الواقع ت�ستم��ر املخيمات ل�سنوات واأحياًنا لعقود. وبغ�س 
النظ��ر ع��ن مدة هذه املخيمات فباإمكانها تقدمي م�ساع��دة وحماية موؤقتة فقط ول متثل حاًل 

دائًما لالأ�سخا�س النازحني. 
وبالرغم من الطبيعة املوؤقتة للمخيمات، فهي توجد ل�سمان توفر حقوق الإن�سان 
الأ�سا�سي��ة يف احلي��اة بكرام��ة ملجتمع املخيم. ومبج��رد اإن�ساء املخيم��ات، يلزم وجود 
ال يف تلك الظروف  اإدارة تت�س��م بالكفاءة واحل�سا�سي��ة ل�سمان عمل املخيمات ب�سكل فعَّ

التي تكون غالًبا معقدة وبالغة ال�سعوبة. 
عندم��ا ل يت��م تنظيم امل�ساع��دة واحلماية الإن�ساني��ة يف املخيم وتن�سيقه��ا ومراقبتها 
ي��زداد تعر�س �س��كان املخيم للمخاطر واحتياجه��م للم�ساعدات. فقد يت�سب��ب وجود فجوات 
يف امل�ساع��دة اأو ازدواج امل�ساعدات الإن�ساني��ة اإىل تقدمي اخلدمات ب�سكل منقو�س وغري تام 
واإىل توف��ري حماي��ة غري كافية. وعم��اًل على رفع م�ست��وى املعي�سة يف املخيم��ات واملواقع 
ال�سبيه��ة بها، واحلفاظ على حق��وق املقيمني يف املخيم، فاإن م�رشوع اإدارة املخيمات يدعو 
اإىل ا�ستخ��دام وتنفي��ذ مبادئ اأ�سا�سي��ة واأدوات �رشعية دولية واملعاي��ري واأف�سل املمار�سات 
املو�سح��ة يف ه��ذا الإ�سدار م��ن »جمموعة اأدوات اإدارة املخيم��ات 2008« الذي مت تنقيحه 

حديًثا.
وق��د �سهد جم��ال اإدارة املخيمات منذ اأن مت ن�رش جمموع��ة اأدوات اإدارة املخيمات لأول 
م��رة يف عام 2004 تطوراً كبرياً و�رشيعًا. وتتمت��ع اإدارة املخيمات اليوم بالعرتاف الدويل 
 كقط��اع اإن�ساين هام مل�ساعدة وحماية الأ�سخا�س النازحني يف املخيمات واملواقع ال�سبيهة 
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به��ا. وينعك�س ذلك بو�سوح يف دمج جمموع��ة تن�سيق املخيمات واإدارة املخيمات يف نظام 
املجموعات يف عام 2005 وما تال ذلك من زيادة يف دورات التدريب على اإدارة املخيمات 
يف جمي��ع اأنح��اء العامل. وقد �ساه��م ا�ستخدام جمموعة الأدوات يف اأك��ر من ع�رشة �سياقات 

لالأ�سخا�س النازحني داخلًيا والالجئني ب�سكل كبري يف هذا التطوير.
ناأم��ل اأن توفر جمموع��ة اأدوات اإدارة املخيم��ات 2008 مرجًعا منا�سًب��ا وبنَ�ّاًء ودعًما 
عملًيا ملوظفي الأعمال الإن�سانية على امل�ستويني القومي والدويل، وكذلك لقادة املجتمعات 
والهيئ��ات والأ�سخا�س النازح��ني داخلًيا والالجئني امل�سارك��ني يف اإدارة املخيم وعمليات 

املخيم. ناأمل اأن متكنهم من اإدارة مهامهم ب�سكل اأكر فعالية وكفاءة.

م�رشوع اإدارة املخيمات 2008!

جمل�س الالجئني الدامنركي
املنظمة الدولية للهجرة

جلنة الإنقاذ الدولية
جمل�س الالجئني الرنويجي 

مفو�سية الأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني
مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية

م��ن اأعظم قيم جمموعة اأدوات اإدارة املخيم��ات 2008 اأنه مت و�سعها من 
املي��دان ومن اأجل العمل يف املي��دان. ولذلك يهمنا اأن نتلقى تعليقاتكم – �سواء 
كق��ّراء اأو م�ستخدم��ني اأو م�ستفيدين حيث �سي�ساعدنا ذل��ك يف قيا�س وتقييم اأثر 
جمموعة الأدوات على العمل اليومي للم�ساركني يف اإدارة املخيم. نحن ن�سجعك 

camp@nrc.no :على اأن تقوم باإر�سال م�ساهمةاتك واأفكارك اإىل

ملزيد من املعلوم��ات حول م�رشوع اإدارة املخيمات وجمموعة تن�سيق املخيمات واإدارة 
املخيمات، انظر امللحقني 1و 2 املرفقني مبجموعة الأدوات.

www.nrc.no/camp الرجاء مالحظة اأن جمموعة الأدوات هذه متوفرة جماًنا على الرابط
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�شكر وامتنان
تن�شيق امل�رشوع: نينا م. بريكيالند، غونهيلد لويز فور�سيلف، فايت فوغل

هيئ���ة التحرير: ليل��ى بدوي، نين��ا م. بريكيالند، جيلي��ان دون، كري�ستي��ان غاد، بيلن��دا هولد�سورث، 
ماتي�س لو روتي، ليا ماثي�سون، جني وانغريو مويغاي، روث موكوانا

املحررون: كاميال بينتزين، جينيفر كالين كفريمنو، اإميا هاديل، فايت فوغل
املحرر اللغوي )الطبعة العربية(: م�سعب حياتلي
املحرر اللغوي )الطبعة الإجنليزية(: تيم موري�س

www.fetetyper.no ،الت�شميم والتخطيط والطباعة: فيتي تايرب، اأو�سلو

املوؤلفون الرئي�ش���يون امل�ش���اهمون: جوزيف اأ�سمور، �ساكورا اأت�سومي، ليلى بدوي، نينا م. بريكيالند، 
جي��الن دون، �سيل��ي غورنال، اإميا ه��اديل، ماتي�س لو روت��ي، يل ماثي�سون، ج��ان واجنريو مويجاي، 

اأدريانو �سيلفي�سرتي، لينزي �سبينهاور، ديفيد �ستون، اإيلني فريميولني، فايت فوغل

بدعم وم�شاعدة من: اإيفا اآلني، فيليب األرد، كارونا اأنبارا�سان، اأ�سرتيد �سويف اآرين، ليندا اأتيا�س، اإيريك 
باتون��ون، جوزي��ف بيكيلي، كري�س بل��ريز، تينا فان دين بري��ل، هيلغا بروخم��ان، اأندريا�س كابيون، 
تت�سيانا كلرييكو، توم كور�سيلي�س، فان�س كولربت، �سارة ديفيد�سون، ماريت اإيلفرلند، ماثيو اإيفرييت، 
كيل��ي فلني، ج��ون فاولر، اإميانيويال غيالرد، مرييل ج��ريار، �ساجيت جونارات��ن، اإيديث هاينز، كريتا 
هوفريت��ز، جيزي��ال هوملني ينجروت، روال��د هوفرينغ، اإميا جويت، هوانين��ا كاروغابا، ح�سان خريي، 
جوان كينغزيل، بوب كيت�سني، هانز كري�ستني كنيفيل�رشود، داميان ليلي، اآن ماري ليند، �سارة لندفال، 
هيلغ��ا ليربغ، كي��م مان�سيني، لمني ماجن��اجن، يانيك مارتن، جين��ي ماك اأفوي، هان��ا مولن، �سارة 
مو�سكروفت، اأويفيند نورديل، كات نورتون، نونو نوني�س، هيكن اأوهيل�سون، بين�سون اأوكابو، �سي�سيليا 
اأومويل، كري�ستي��ان اأوك�سينبول، ناتاليا با�سكوال، اأريانا بريلروث، اإليزابيث بيندر، باتريك بونت�سارا، 
مارك �سليزاك، اأتلى �سولبريج، اأنى �سو�سي، كارل �ستايناكر، باول تومب�سون، اأنتونيال فيتال، اإيلي ويروم 

روجنريود، كاترين وولد، �سفانتي ينجروت، األفريدو زامويديو، جاك زارين�س، جينيفر ت�سيمرمان

كما نتقدم بال�سكر ملركز ر�سد النزوح الداخلي يف جينيف للدور الذي قدمه يف الدعم الإداري.
الن�شخة العربية

ترجمة: 
طباعة واإخراج: األغرافيكا كومباين �س.م.م. بريوت - لبنان

النا�رش: جمل�س الالجئني الرنويجي
م�رشوع اإدارة املخيمات

�ساحة القدي�س اأولفا�س | �سندوق بريد 6578 
0130 اأو�سلو، الرنويج

 camp@nrc.no :الربيد الإلكرتوين
www.nrc.no/camp  :املوقع

928-82-7411-190-7 : )ISBN( الرقم الدويل املعياري للكتاب

حقوق ن���رش ال�سور: بيرت ب��ريو، كريتي هوفريتز، 
جمل���س الالجئ��ني الرنويجي، �سوجي��وا دا �سيلفا، 

مارك �سليزاك، فايت فوغل

مت متويل جمموعة اأدوات اإدارة املخيمات من ِقبل 
وزارة ال�سوؤون اخلارجية الرنويجية.

Eurabia Translation 28 Lonsdale Road, Oxford OX2 7EW



5 جمموعة اأدوات اإدارة املخيم | جدول املحتويات

جدول املحتويات

الق�شم الأول: املقدمة  

21 ماذا تعني اإدارة املخيمات؟  الف�شل الأول 
22 الر�شائل الأ�شا�شية 
23 مقدمة 
25 الق�شايا الرئي�شية 
25 من امل�سوؤول عن اإدارة املخيمات 
26 اإدارة املخيمات ودور وكالت اإدارة املخيمات 

الأدوار وامل�سوؤوليات يف اأو�ساع الأ�سخا�س النازحني داخليًا 
29 التي يتم فيها ت�سغيل جمموعة تن�سيق املخيمات واإدارة املخيمات 
32 ال�رشاكات واأ�سحاب امل�سلحة يف اإدارة املخيمات 
36 ملاذا يعترب دور مدير املخّيم غاية يف الأهمية؟ 
36 القائمة املرجعية لوكالة اإدارة املخيم 
38 الأدوات 
38 قراءات ومراجع 

 
41 الأدوار وامل�شوؤوليات  الف�شل الثاين 
42 الر�شائل الأ�شا�شية 
43 مقدمة 
44 الق�شايا الرئي�شية 
44 اإدارة وتدريب املوظفني 
47 خدمات التن�سيق والر�سد 
55 �سمان رعاية و�سيانة البنى التحتية للمخيمات 
57 اإدارة املعلومات 
63 التوا�سل مع �سكان املخيم 
66 القائمة املرجعية لوكالة اإدارة املخيم 
72 الأدوات 
73 قراءات ومراجع 



جمموعة اأدوات اإدارة املخيم | جدول املحتويات6

الق�شم الثاين: مهام الإدارة الرئي�شية
75 امل�شاهمة وامل�شاركة املجتمعية   الف�شل الثالث 

76 الر�شائل الأ�شا�شية 
77 مقدمة 
81 الق�شايا الرئي�شية 
81 حتقيق امل�ساركة 
89 تقييم الإمكانيات 
90 توظيف �سكان املخيم 
90 امل�ساركة التطوعية يف مقابل امل�ساركة املدفوعة الأجر  
91 �سمان التمثيل املالئم بني خمتلف املجموعات 
95 التدريب والتوجيه 
97 احلمالت الإعالمية 
98 اإ�ساءة ا�ستغالل امل�ساركة 
99 ت�سوية النزاعات وامل�ساركة 
100 املجتمع امُل�سيف وامل�ساركة 
102 القائمة املرجعية لوكالة اإدارة املخيم 
104 الأدوات 
105 قراءات ومراجع 

 
107 التن�شيق  الف�شل الرابع 
108 الر�شائل الأ�شا�شية 
109 مقدمة 
109 ما هو التن�سيق؟ 
110 التن�سيق – دور وكالة اإدارة املخيم 
115 الق�شايا الرئي�شية 
117 اآليات التن�سيق 
124 التن�سيق مع ال�رشكاء 
130 عملية التن�سيق 
134 القائمة املرجعية لوكالة اإدارة املخيم 
135 الأدوات 
135 قراءات ومراجع 



7 جمموعة اأدوات اإدارة املخيم | جدول املحتويات

137 اإدارة املعلومات  الف�شل اخلام�س 
138 الر�شائل الأ�شا�شية 
139 مقدمة 
141 الق�شايا الرئي�شية 
141 ماذا ت�ستلزم اإدارة املعلومات من اإدارة املخيم 
143 جمع البيانات واملعلومات 
149 حتليل البيانات 
150 ن�رش املعلومات 
158 القائمة املرجعية لوكالة اإدارة املخيم 
160 الأدوات 
161 قراءات ومراجع 

 
163 البيئة  الف�شل ال�شاد�س 
164 الر�شائل الأ�شا�شية 
165 مقدمة 
166 الق�شايا الرئي�شية 
166 الأدوار وامل�سوؤوليات 
170 املالجئ 
171 املياه وال�رشف ال�سحي 
173 الطاقة املنزلية 
175 خطة الإدارة البيئية 
178 الزراعة 
179 ك�سب الرزق 
179 رعي احليوانات 
180 القائمة املرجعية لوكالة اإدارة املخيم 
184 الأدوات 
184 قراءات ومراجع 



جمموعة اأدوات اإدارة املخيم | جدول املحتويات8

187 اإن�شاء واإغالق املخيمات  الف�شل ال�شابع 
188 الر�شائل الأ�شا�شية 
189 مقدمة 
191 الق�شايا الرئي�شية 
191 اإن�ساء املخيم 
192 م�سوؤوليات الإن�ساء املنوطة باإدارة املخيم 
193 اختيار املواقع للمخيمات املخطط لها 
203 التخطيط للموقع 
210 اإغالق املخيم 
211 احللول امل�ستدامة 
219 م�سوؤوليات اإدارة املخيم 
229 القائمة املرجعية لوكالة اإدارة املخيم 
232 الأدوات 
234 قراءات ومراجع 

 
الق�شم الثالث: البيئة الآمنة  
237 احلماية يف موقع املخيم  الف�شل الثامن  

238 الر�شائل الأ�شا�شية 
239 مقدمة 
241 الق�شايا الرئي�شية 
241 احلماية ملن؟ 
245 توفري احلماية من قبل من؟ 
249 وكالت احلماية وخدمات الإحالة: من يفعل ماذا؟ 
253 اأن�سطة احلماية التي تتولها وكالة اإدارة املخيم  
260 ما هي معلومات احلماية التي حتتاجها وكالة اإدارة املخيم؟ 
269 القائمة املرجعية لوكالة اإدارة املخيم 
271 الأدوات 
271 قراءات ومراجع 



9 جمموعة اأدوات اإدارة املخيم | جدول املحتويات

275 الت�شجيل والت�شنيف  الف�شل التا�شع 
276 الر�شائل الأ�شا�شية 
277 مقدمة 
277 الت�شجيل 
280 الت�سنيف 
281 الق�سايا الرئي�سية 
281 دور وكالة اإدارة املخيم يف الت�سجيل/الت�سنيف 
285 منهجيات ومبادئ الت�سجيل 
303 منهجيات ومبادئ الت�سنيف 
307 القائمة املرجعية لوكالة اإدارة املخيم 
309 الأدوات 
309 قراءات ومراجع 

 
311 الوقاية من العنف اجلن�شاين وال�شتجابة له  الف�شل العا�رش 
312 الر�شائل الأ�شا�شية 
313 مقدمة 
313 ماذا ُيق�سد بالعنف اجلن�ساين؟ 
315 الق�سايا الرئي�سية 
315 الأ�سباب والعوامل التي تغذي العنف اجلن�ساين 
318 دور وكالة اإدارة املخيم 
326 القائمة املرجعية لوكالة اإدارة املخيم 
328 الأدوات 
328 قراءات ومراجع 

 
331 حماية الأ�شخا�س ذوي الحتياجات اخلا�شة  الف�شل احلادي ع�رش 
332 الر�شائل الأ�شا�شية 
333 مقدمة 
333 املجموعات ذات الحتياجات اخلا�سة 
335 الق�شايا الرئي�شية 
335 ال�سبية والفتيات 
343 املراهقون وال�سباب الذين مت اإخراجهم من املدار�س والعاطلون 
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345 الن�ساء ذوات الحتياجات اخلا�سة 
348 كبار ال�سن 
352 املر�سى واملعاقون 
356 القائمة املرجعية لوكالة اإدارة املخيم 
358 الأدوات 
358 قراءات ومراجع 

 
363 اأمن املخيمات و�شالمة املوظفني  الف�شل الثاين ع�رش 
364 الر�شائل الأ�شا�شية 
365 مقدمة 
367 الق�شايا الرئي�شية 
367 انتهاك القانون والنظام: اجلرمية والعنف واإ�ساءة املعاملة 
368 م�سوؤوليات اإدارة املخيم 
370 ت�سليح املخيمات 
375 العالقة باملجتمع امل�سيف واملجتمع املحلي 
378 �سالمة املوظفني 
383 القائمة املرجعية لوكالة اإدارة املخيم 
385 الأدوات 
385 قراءات ومراجع 

 
 

 الق�شم الرابع: خدمات املخيم
287 توزيع املواد الغذائية وغري الغذائية  الف�شل الثالث ع�رش 
388 الر�شائل الأ�شا�شية 
389 مقدمة 
390 الق�شايا الرئي�شية 
390 الأدوار وامل�سوؤوليات 
392 العمل مع وكالت خدمة التوزيع 
393 اأنظمة التوزيع 
395 جلان التوزيع يف املخيم 
395 الإعالنات الإعالمية 
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396 تنظيم مواقع التوزيع 
398 ال�سالمة يف مواقع التوزيع/ال�سيطرة على الزدحام 

الأ�سخا�س ذوو الحتياجات اخلا�سة 
400 واملجموعات العر�سة للمخاطر 
402 املعونة الغذائية 
405 املواد غري الغذائية 
410 القائمة املرجعية لوكالة اإدارة املخيم 
413 الأدوات 
414 قراءات ومراجع 

 
417 املياه وال�رشف ال�شحي والنظافة ال�شحية  الف�شل الرابع ع�رش 
418 الر�شائل الأ�شا�شية 
419 مقدمة 
421 الق�شايا الرئي�شية 
421 الأدوار وامل�سوؤوليات 
424 اإمدادات املياه 
430 ال�رشف ال�سحي 

الأ�سخا�س ذوو الحتياجات اخلا�سة/
444 الأ�سخا�س املعر�سون خلطر بالغ 
445 القائمة املرجعية لوكالة اإدارة املخيم 
450 الأدوات 
451 قراءات ومراجع 

 
453 املاأوى  الف�شل اخلام�س ع�رش  
454 الر�شائل الأ�شا�شية 
455 مقدمة 
457 الق�شايا الرئي�شية 
457 التخطيط لتدخالت الإيواء 
462 اأنواع برامج الإيواء 
463 طرق التنفيذ 
465 العناية باملاأوى و�سيانته وحتديثه 
467 املخاطر 
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475 خدمات البنية التحتية 
477 احتياجات امل�ستفيدين 
479 القائمة املرجعية لوكالة اإدارة املخيم 
482 الأدوات 
482 قراءات ومراجع 

 
485 الف�شل ال�شاد�س ع�رش الرعاية ال�شحية والتوعية ال�شحية 
486 الر�شائل الأ�شا�شية 
487 مقدمة 
489 الق�شايا الرئي�شية 
489 الأدوار وامل�سوؤوليات 
491 علميات التقييم 
493 التطعيم 
498 التغذية 
506 الهيكل الأ�سا�سي خلدمات الرعاية ال�سحية 
511 اأنظمة املعلومات ال�سحية 
514 ال�سيطرة على الأوبئة والأمرا�س املعدية 
522 ال�سحة الإجنابية 
524 ال�سحة العقلية والدعم النف�سي الجتماعي 
525 التوعية ال�سحية 
526 الأولويات ال�سحية عند اإغالق املخيم 
528 القائمة املرجعية لوكالة اإدارة املخيم 
532 الأدوات 
532 قراءات ومراجع 

 
537 التعليم  الف�شل ال�شابع ع�رش 
538 الر�شائل الأ�شا�شية 
539 مقدمة 
541 الق�شايا الرئي�شية 
541 الأدوار وامل�سوؤوليات 
542 البيئة املدر�سية 
543 اجلوانب متعددة القطاعات يف الربامج التعليمية 
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545 امل�ساركة املجتمعية 
545 املنهج الدرا�سي 
546 الربامج التعليمية الأخرى 
548 املعلمون 
551 النتهاك اجلن�سي وال�ستغالل 
552 القائمة املرجعية لوكالة اإدارة املخيم 
555 الأدوات 
556 قراءات ومراجع 

 
559 ك�شب الرزق  الف�شل الثامن ع�رش 
560 الر�شائل الأ�شا�شية 
561 مقدمة 
562 الق�شايا الرئي�شية 
562 الأدوار وامل�سوؤوليات 
566 فر�س التوظيف 
569 التجارة 
570 الزراعة والب�سنة وتربية احليوانات  
571 التدريب وامل�رشوعات املدرة للدخل 
573 املنح 
573 م�رشوعات التمويل الأ�سغر 
574 م�ساركة �سكان املخيم 
575 م�ساركة الن�ساء 
576 القائمة املرجعية لوكالة اإدارة املخيم 
578 الأدوات 
579 قراءات ومراجع 

 
583 املالحق  الف�شل التا�شع ع�رش 
583 امللحق 1: م�رشوع اإدارة املخيم 

امللحق 2: النهج العنقودي وجمموعة تن�سيق املخيمات/
585 اإدارة املخيمات 
591 امللحق 3: قائمة املخت�رشات 
594 امللحق 4: الوكالت الرئي�سية ومواقعها 
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حول جمموعة اأدوات اإدارة املخيمات

ما املق�شود مبجموعة اأدوات اإدارة املخيمات؟
اإذا نظرن��ا اإىل اإدارة املخيمات نظرة �ساملة وكلي��ة كقطاع اإن�ساين هام ومعرتف به، فاإن 
جمموعة اأدوات اإدارة املخيمات ت�سم جمموعة كبرية من املعلومات ذات ال�سلة والتي تغطي 

نواٍح متعددة لعمليات املخيمات، ول�سيما اأدوار وم�سوؤوليات وكالة اإدارة املخيم.
ترك��ز جمموعة اأدوات اإدارة املخيمات عل��ى ق�سايا هامة خا�سة بتوفري احلماية وتقدمي 
اخلدمات يف املخيمات واملواقع ال�سبيهة بها، وتقدم ن�سيحة عملية ملوظفي اإدارة املخيمات 
ب�س��اأن الط��رق الأف�سل ل�سمان التن�سي��ق والإدارة ال�ساملة للمخيم وحماي��ة حقوق الأ�سخا�س 

النازحني. فهو كتيب ا�ست�ساري ول يحاول و�سع �سيا�سات الوكالة اأو توجيهاتها.

 الرج��اء املالحظ��ة اأن جمموع��ة اأدوات اإدارة املخيم��ات ل تدع��و اإىل اإن�ساء 
املخيم��ات اأو ت�سج��ع عليه��ا، كم��ا ل ترم��ي اإىل الت�سجيع على حي��اة املخيمات، 
ب��ل تنتهج نهًجا عملًيا ُيق��ر باأن املخيمات تكون اأحياًنا اخلي��ار الوحيد وامللجاأ 
الأخ��ري لإي��واء الأ�سخا���س النازح��ني. ومبج��رد اتخ��اذ الق��رار باإقام��ة املخيم، 
ت�س��ارك ال��وكالت الإن�ساني��ة يف جمموعة م��ن الأن�سطة التي ت�سع��ى اإىل مراعاة 
حق��وق الأ�سخا���س النازح��ني وتلبية احتياجاته��م باأف�سل �س��كل. وت�ستمل هذه 
امله��ام على ت�سميم املخيم وتنفيذ تطويره و�سيانته والتخطيط حللول م�ستدامة 

وا�سرتاتيجيات لإنهاء املخيمات.

تنطب��ق جمموع��ة اأدوات اإدارة املخيمات على خميمات الالجئ��ني وخميمات الأ�سخا�س 
النازح��ني داخلًيا ويف حالت ال�رشاع وحالت الك��وارث الطبيعية. وقد متت كتابتها لتكميل 
اإر�س��ادات القط��اع املوج��ودة والأعمال القيا�سية مث��ل امليثاق الإن�س��اين واملعايري الدنيا يف 
جم��ال ال�ستجابة للك��وارث مل�رشوع �سفري وكتي��ب مفو�سية الأمم املتح��دة ل�سوؤون الالجئني 
اخلا���س بحالت الطوارئ، بالإ�ساف��ة اإىل الأعمال الأخرى. يتم ا�ستخ��دام امل�سطلح »خميم« 
يف الن���س لي�س��ري اإىل جمموعة من املخيم��ات واملواقع ال�سبيهة باملخيم��ات – امل�ستوطنات 
املوؤقتة مبا فيها املخيمات املنظمة اأو املخيمات التي ُت�سكن بدون تخطيط واملراكز اجلماعية 
واملراك��ز النتقالية ومراكز الع��ودة لإيواء الأ�سخا�س النازحني. وينطب��ق هذا امل�سطلح على 
الأو�س��اع اجلارية واجلديدة الت��ي ُي�سطر فيها الأ�سخا�س النازح��ون، ب�سبب وجود �رشاع اأو 

كارثة طبيعية، اإىل البحث عن ماأوى يف اأماكن موؤقتة.
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من��ذ عام 2004، يتم ا�ستخ��دام جمموعة اأدوات اإدارة املخيم��ات ب�سكل ن�سط يف املجال. 
ونتيجة ملا حدث من زيادة يف الدعم والوعي، فقد قامت عدة مئات من الأ�سخا�س واملنظمات 
بتنزي��ل جمموع��ة الأدوات م��ن موقع الوي��ب اخلا���س بامل���رشوع )www.nrc.no/camp(؛ 
وح�سل عليها عدد اأكرب عند ح�سورهم للدورات التدريبية اخلا�سة باإدارة املخيمات. ومن بني 
ه��وؤلء كان هناك موظف��ون من عدد من الوكالت التابعة ل��الأمم املتحدة واملنظمات الدولية 
واملنظم��ات غري احلكومي��ة املحلية والدولي��ة واجلامعات واملوؤ�س�س��ات البحثية واحلكومات. 
وم��ن الدول الت��ي مت ا�ستخدام جمموعة الأدوات فيها ب�سكل ن�س��ط ليربيا وال�سودان وباك�ستان 
و�رشيالن��كا وبورون��دي واأوغندا واإندوني�سيا وتيم��ور ال�رشقية وجورجي��ا ولبنان وجمهورية 

الكونغو الدميقراطية وكينيا وت�ساد واإثيوبيا.
يت��م ن�رش هذا الإ�سدار املنقح لعام 2008 من جمموعة اأدوات اإدارة املخيمات عن طريق 
م���رشوع اإدارة املخيم��ات – وه��و مب��ادرة م�سرتكة �س��ارك فيها جمل�س الالجئ��ني الدامنركي 
واملنظم��ة الدولي��ة للهجرة وجلنة الإنق��اذ الدولية وجمل�س الالجئ��ني الرنويجي ومكتب الأمم 
املتح��دة لتن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية ومفو�سية الأمم املتح��دة ل�سوؤون الالجئني. وهي حتتوي 
عل��ى ع��دد كبري م��ن مناذج املمار�س��ات اجلي��دة والدرو�س امل�ستف��ادة، مع تو�سي��ح تعليقات 
واقرتاح��ات من الزمالء العاملني يف املي��دان حول العامل. وهي حتتوي على معلومات حديثة 

خا�سة بكل قطاع وكذلك على اأحدث املعلومات املتوفرة عرب الإنرتنت وب�سكل مطبوع.
ناأم��ل اأن تك��ون جمموع��ة اأدوات اإدارة املخيمات اأحد امل�سادر الت��ي يرجع اإليها القارئ 
عند اإدارة عمليات املخيمات اأو العمل فيها. كما ناأمل اأن تتم قراءتها وا�ستخدامها ب�سكل فعال 
م��ن ِقبل موظفي الأعم��ال الإن�سانية الدوليني ومديري املخيمات املحليني وقادة املجتمعات 
وال�سلط��ات وجهات تقدمي اخلدمات وكذلك عن طري��ق الأ�سخا�س النازحني اأنف�سهم على وجه 

اخل�سو�س. 

جمموع��ة الأدوات هي عبارة ع��ن »وثيقة عملية« ت�سعى لن�رش الوعي مبجال 
اإدارة املخيمات دائم التطور ومواكبته اأي�سا.
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كيفية  ا�شتخدام جمموعة الأدوات
يختل��ف تنظيم وهيكل ه��ذا الإ�سدار املنقح من جمموع��ة اأدوات اإدارة املخيمات لعام 2008 
عن الإ�سدارات ال�سابقة حيث مت تنظيم اإ�سدار عام 2004 وفقًا للت�سل�سل الزمني باإتباع دورة 
حي��اة املخيم بداية من التخطيط والإن�ساء وحت��ى الإغالق بينما مت تق�سيم اإ�سدار عام 2008 

اإىل اأربعة اأق�سام موا�سيعية: 
1: مقدمة  	•

2: مهام الإدارة الأ�سا�سية  	•
3: البيئة الآمنة  	•

4: خدمات املخيم )انظر جدول املحتويات(.  	•

وقد مت اختيار هذا التنظيم اجلديد من اأجل:
اإن�ساين يت�سم بالتنوع وال�سمولية والتعقيد حتقيق املزيد من الو�سوح والتنظيم لقطاع  	•

تو�سي��ح م�ستوي��ات امل�ساءلة املختلفة – �سواء مبا�رشة اأو غري مبا�رشة - التي متتلكها  	•
وكالة اإدارة املخيم يف كل قطاع اأو جانب معني من العملية 

متك��ني الق��راء من العثور عل��ى معلومات حول مو�س��وع معني ب�سهولة بغ���س النظر عن  	•
الفرتة التي ترتبط بها هذه املعلومات من فرتات حياة املخيم

توف��ري ت�سني��ف يت�سم مبزيد م��ن املنطق للمو�سوع��ات والأن�سطة الت��ي تعك�س اجلوهر  	•
التنفيذي لإدارة املخيمات.

مقدمة اإىل اأق�شام جمموعة الأدوات
الق�شم الأول: مقدمة

يق��دم الق�سم الأول مقدم��ة اإىل جمموعة اأدوات اإدارة املخيمات 2008 وقطاع اإدارة املخيمات 
ككل. وبو�سف��ه قط��اع اإن�ساين جدي��د ن�سبًيا و�رشيع التط��ور، فمن املهم اأن يك��ون هناك تفهم 

م�سرتك ملعنى اإدارة املخيمات )الف�سل الأول( وما ت�سعى لتحقيقه. 
ميك��ن اأن تك��ون املخيمات واإدارة املخيمات خا�سة بال�سي��اق اإىل حد كبري، وتعتمد على 
طبيعة عمل املخيم والظروف اخلا�سة به. وتو�سح اخلربة اأن التفاق على الأدوار وامل�سوؤوليات 
)الف�سل الثاين( املوكلة اإىل الأطراف امل�ساركة ميكن اأن يكون من بني التحديات الكبرية، �سواء 
يف بداية حالة طوارئ جديدة اأو يف حالت النزوح املطول. ويعترب هذا التو�سيح مطلًبا هاًما 
لتحقيق ا�ستجابة فعالة يف املخيم. كما يدعم م�ساءلة اجلهات الإن�سانية عن املجتمع النازح. 
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الق�شم الثاين: مهام الإدارة الأ�شا�شية
يبني الق�سم الثاين مبزيد من التف�سيل مهام الإدارة الأ�سا�سية التي تتولها وكالة اإدارة املخيم. 
وه��ي ُتعد جميعها ق�سايا اأ�سا�سية و�ساملة، حيث تعترب �رشورية ل�سمان توحيد عملية توفري 

امل�ساعدة واحلماية ل�سكان املخيم. 
يعت��رب �سم��ان امل�ساركة املجتمعية )الف�سل الثالث( اأمًرا �رشورًي��ا لوكالة اإدارة املخيم، 
�سواء ل�سمان اإدارة املخيم ب�سكل فّعال اأو لتنمية قدرات املقيمني يف املخيم واحرتامهم لذاتهم 

وكرامتهم، وهي اأمور غالًبا ما يتم تقوي�سها ب�سبب النزوح. 
ويعت��رب التن�سيق )الف�سل الرابع( واإدارة املعلومات )الف�س��ل اخلام�س( هي الأن�سطة التي 
يت��م من خالله��ا ا�ستخدام معلوم��ات متخ�س�سة ودقيق��ة وحديثة حول املخي��م بني اجلهات 
امل�ساركة. ويعترب جمع البيانات واملعلومات وم�ساركتها اأمًرا �رشورًيا للتعرف على الفجوات 

والحتياجات يف عمليات املخيمات ومن ثم يتم التخطيط والتنفيذ على اأ�سا�سها. 
تعت��رب الطريقة الت��ي يتم بها ا�ستخدام امل��وارد الطبيعية والبيئة )الف�س��ل ال�ساد�س( اأمًرا 
حموريا يف عمل املخيم. فهناك حاجة اإىل النظر يف جميع الق�سايا البيئية يف جميع قطاعات 
املخيم وفيما وراء حدود املخيم، لأنها ل توؤثر على حياة املقيمني يف املخيم فقط، ولكنها يف 

الغالب توؤثر على املجتمع امل�سيف كذلك. 
جت��ب مراع��اة وجود اإ�سرتاتيجية خروج لإغالق املخيم عن��د التخطيط لإن�سائه. ول ميكن 
روؤي��ة اإقام��ة املخيم��ات واإغالقه��ا )الف�سل ال�ساب��ع( ب�سكل منع��زل، بل يج��ب روؤيتها كنقاط 
بداي��ة ونهاية للعمليات املرتابطة يف فرتة حياة املخيم. فالتخطيط ال�سليم لإقامة املخيمات 
واإغالقه��ا طبًق��ا للموا�سفات له اأث��ر مبا�رش على احلياة اليومية للمقيم��ني يف املخيم، وكذلك 

على طريقة اإدارة املخيم. 

الق�شم الثالث: البيئة الآمنة
يعت��رب احلف��اظ على حق��وق الأ�سخا�س النازحني اأم��ًرا حموريا يف عمل وكال��ة اإدارة املخيم. 
ولذل��ك، ف��اإن الق�سم الثالث من جمموعة الأدوات يتناول ع��دًدا من الق�سايا املتعلقة باحلماية 
واملعلوم��ات والإر�سادات الواجب اأخذها يف احل�سبان اأثناء العمل يف املخيمات. وهي ت�ستمل 
على اعتبارات عامة وخا�سة تتعلق بتوفري احلماية يف مواقع املخيمات )الف�سل الثامن( مبا 

يف ذلك موجز بالأدوار وامل�سوؤوليات والتفوي�سات اخلا�سة بوكالت احلماية املتخ�س�سة. 
ويعترب الت�سجيل )الف�سل التا�سع( اأحد الأدوات الرئي�سية للحماية واأ�سا�س لتقدمي امل�ساعدة 
واحلماي��ة العادل��ة. بالإ�سافة اإىل ذلك،ف��اإن معلومات الت�سجيل تعت��رب ذات اأهمية خا�سة يف 
حماي��ة اجلماع��ات التي تكون اأك��ر عر�سة للعنف اجلن�س��اين )الف�سل العا���رش(، والأ�سخا�س 
م��ن ذوي الحتياج��ات اخلا�سة )الف�سل احلادي ع���رش(. فهوؤلء جميًعا يكون��ون اأكر عر�سة 

للمخاطر يف مواقع املخيمات ولذلك يحتاجون اإىل م�ساعدة وعناية خا�سة.
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يعت��رب اأمان و�سالم��ة املخيمات )الف�سل الثاين ع�رش( من الأم��ور ال�رشورية لكل �سخ�س 
م�س��ارك يف عم��ل املخي��م - �س��واء املقيم��ني يف املخي��م اأو ال�سلط��ات اأو موظف��ي املنظمات 
الإن�ساني��ة. ويعت��رب توفري اإدارة فعال��ة لل�سالمة والأمان مطلًبا �رشورًي��ا لتمكني وكالة اإدارة 

املخيم من العمل يف هذه البيئة التي غالًبا ما تفتقر اإىل الأمان. 

الق�شم الرابع: خدمات املخيمات
يرتكز الق�سم الأخري من جمموعة الأدواتعلى قطاعات وخدمات اإن�سانية معينة توجد غالًبا يف 
املخيم��ات، وكذلك على امل�ساعدة ذات ال�سلة التي يتم توفريها لتلبية الحتياجات الأ�سا�سية 

وحقوق الإن�سان اجلوهرية ل�سكان املخيم.
اله��دف م��ن جمموع��ة اأدوات اإدارة املخيم��ات لي���س تغطي��ة جميع اخلدم��ات التي ميكن 

تقدميها يف املخيم. ولكنها تركز على اخلدمات التي يتم و�سعها يف الأولوية مثل:
توزي��ع الغ��ذاء وال�سلع غ��ري الغذائية )الف�سل الثال��ث ع�رش( – �سمان ح�س��ول الأ�سخا�س  	•
النازح��ني عل��ى غ��ذاء كاٍف واإمدادات و�سل��ع كافية للنظاف��ة ال�سخ�سية واأن�سط��ة الرفاهية 

والأن�سطة املنزلية. 
املياه وال�رشف ال�سحي والنظافة ال�سحية )الف�سل الرابع ع�رش( – توفري مياه �رشب اآمنة و�رشف  	•

�سحي منا�سب ومرافق نظافة لتجنب الأوبئة والأمرا�س واحلفاظ على �سحة الأ�سخا�س.
امل��اأوى )الف�س��ل اخلام���س ع���رش( – لي�س فقط �سم��ان احلماية اجل�سدي��ة لالأ�سخا�س من  	•

ا توفري م�ساحة من اخل�سو�سية والكرامة. الطق�س، ولكن اأي�سً
الرعاية ال�سحية والتثقيف ال�سحي )الف�سل ال�ساد�س ع�رش( – رفع الوعي باملخاطر الأكر  	•
اأهمي��ة على ال�سح��ة اجل�سدية والعقلية للمقيم��ني يف املخيم وكذلك بالإج��راءات املنا�سبة 

لتجنب الأمرا�س ال�سائعة اأو عالجها.
التعلي��م )الف�س��ل ال�ساب��ع ع���رش( – التاأكيد عل��ى اأهمية توف��ري التعلي��م والتدريب خا�سة  	•
لالأطف��ال وال�سباب من اأج��ل ت�سهيل تنميتهم ال�سخ�سية وت�سهي��ل اندماجهم مرة اأخرى عند 

العودة اأو عند ا�ستقراهم مرة اأخرى. 
ك�س��ب ال��رزق )الف�س��ل الثامن ع�رش( - تو�سي��ح اإمكانيات توفري �سب��ل املعي�سة وتعزيزها  	•
والأن�سطة امُلدرة للدخل التي تزيد من احرتام �سكان املخيم لذاتهم، وتزيد من الأمن الغذائي 

وتعزز ال�ستقالل القت�سادي.

الق�شايا املرتابطة
تعت��رب اأغل��ب املو�سوع��ات يف جمموع��ة اأدوات اإدارة املخيمات مرتابطة وله��ا �سلة وعالقات 
وا�سحة بقطاعات وف�سول اأخرى. وتعترب املو�سوعات مثل العنف اجلن�ساين واحلماية وامل�ساهمة 
وامل�ساركة املجتمعية واإدارة املعلومات والبيئة من الأمور املرتابطة بطبيعتها، وتعترب ر�سائلها 
ج��زًءا ل يتج��زاأ من جمموع��ة الأدوات ككل. بالإ�سافة اإىل ذلك، فق��د مت اإدراج معلومات خا�سة 

بالق�سايا املرتابطة مثل اجلن�س وال�سن وفريو�س الإيدز والق�سايا البيئية يف جميع الف�سول.
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تنظيم الف�شول
حتتوي جميع الف�سول على نف�س امللخ�س والهيكل الرئي�سي وهي تنق�سم اإىل:

الر�سائل الأ�سا�سية 	•
مقدمة 	•

الق�سايا الرئي�سية 	•
اإدارة املخيم القائمة املرجعية لوكالة  	•

الأدوات 	•
قراءات ومراجع 	•

وبطبيع��ة احل��ال يك��ون لكل ف�س��ل خ�سائ���س خا�سة ب��ه ب�سبب طبيع��ة كل مو�س��وع ولأنه 
مت��ت كتابت��ه بوا�سطة جمموعة من اخل��رباء – من داخل م���رشوع اإدارة املخيمات وعن طريق 
م�ست�ساري��ن خارجي��ني. وق��د مت حترير كاف��ة الف�سول وتب�سيطه��ا بعناية ودق��ة، يف حني مت 

احلفاظ على الأ�سلوب والنهج ال�سخ�سي للموؤلفني.

الر�شائل الأ�شا�شية
تعك���س حمتويات الف�سل وتوؤكد على بع���س املعلومات والق�سايا الهامة التي جتب مراعاتها 

عند التعامل مع اجلانب اأو القطاع ذي ال�سلة.

مقدمة
بن��اء عل��ى طبيعة الف�سل ومو�سوعه، فقد تلقي املقدمة ملح��ة عامة على حمتويات الف�سل اأو 

تقوم بتلخي�سه واإجماله اأو تقدم معلومات اأ�سا�سية هامة.

الق�شايا الرئي�شية
يت��م تقدمي جمي��ع املعلومات يف كل ف�سل يف هذا اجلزء. يتم تنظي��م الق�سايا الرئي�سية ب�سكل 
م��رن. و�سوف يالحظ القراء اأنه ل يتم و�سع اأدوار وم�سوؤوليات وكالة اإدارة املخيم ب�سكل دائم 

يف ق�سم منف�سل، بل يتم اإدراجها يف الن�س بوجٍه عام حيث تكون اأكر مالئمة.

القائمة املرجعية لوكالة اإدارة املخيم
تعك���س القائمة املرجعية وتوجز حمتوي��ات الف�سل، وحتتوي على تفا�سيل اإ�سافية ليتم 
التحق��ق منه��ا عند العم��ل يف قطاع ذي �سل��ة اأو يف مهام معين��ة. والهدف من ه��ذه القائمة 
املرجعي��ة ه��و اأن تكون اأداة عملية و»مذكرة �رشيعة« للموظف��ني امليدانيني، وهو ما ميكن اأن 
ي�ساع��د يف التخطي��ط واملراقبة والتقييم. ورغم ذلك، فه��ي ل ُت�ستخدم كقائمة ترتيب زمني اأو 
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قائم��ة �سامل��ة جلميع نقاط عمل »املهام« ليتم و�سع عالمة اأمامه��ا لتدل على اإجناز املهمة، 
لأن مثل هذه الأداة التف�سيلية تكون دائًما خا�سة بكل �سياق على حدة.

الأدوات
مت جم��ع الأدوات م��ن الزمالء العاملني يف املجال ومن م�س��ادر يف جميع اأنحاء العامل. 
ومت تطوي��ر العدي��د منه��ا مبعرفة املوظف��ني الباحثني عن اإجاب��ة خا�سة بال�سي��اق لحتياج 
مع��ني. وبو�سفها مناذج وخمططات، فيمكن اأن تقدم دعًما عملًيا مل�رشوعات اإدارة املخيمات 
واملوظف��ني امليداني��ني على امل�ستوى الدويل. ويف حني اأنه مت تطوير بع�س الأدوات ل�سياق اأو 

خميم فردي، فهناك بع�س الأدوات العامة و/اأو املعرتف بها دولًيا.

قراءات اأ�شا�شية ومراجع
يج��ب اأن ي�سع��ى جمي��ع موظف��ي اإدارة املخيمات با�ستم��رار اإىل احل�سول عل��ى مزيد من 
املعلوم��ات وم�ساهمات من م�سادر اأخرى. ويجب اأن ي�سعوا دائًما اإىل التطوير املهني والتعلم 
م��ن الأمثل��ة اخلا�س��ة باأف�سل املمار�س��ات. ولهذا فق��د مت اإرفاق قائمة حمدث��ة وانتقائية من 

املطبوعات الهامة ذات ال�سلة بالإ�سافة اإىل اإر�سادات وكتيبات يف نهاية كل ف�سل. 

تتوف��ر معظ��م الأدوات والن���رشات وغريه��ا من الوثائ��ق امل�س��ار اإليها على 
اأ�سطوانة جمموعة الأدوات )Toolkit CD( واملرفقة بكل كتيب مطبوع. كذلك مت 

و�سع روابط لتحميل امللفات اخلا�سة باملو�سوع من على �سبكة الإنرتنت. 

املربعات والرموز
توج��د مربعات باللون الأحم��ر وباللون الأ�سود يف كل ف�سل. ويت��م ا�ستخدامها عندما ل 
يك��ون من املمكن اإدراج معلوم��ات اأو اأمثلة هامة للممار�سات اجليدة �سمن الت�سل�سل املنطقي 
للن���س، ولكنه��ا معلوم��ات ذات اأهمية بالغة ويج��ب بالتايل عر�سها. وهن��اك رمزان ولونان 

خمتلفان للتمييز بني:

اأمثل��ة للح��الت وملح��ات عملي��ة ودرو�س م�ستف��ادة وممار�س��ات جيدة من 
الأخ�سائيني   امليدانيني  وحالت املخيمات يف جميع اأنحاء العامل.

حقائق ومعلومات فنية، واأ�سياء يجب النتباه اإليها عند اإدارة املخيم.

ومن الرموز امل�ستخدمة الأخرى:
روابط لف�سول اأو اأدوات اأو قراءات ومراجع �رشورية اأخرى. 
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تعن���ي م���اذا 
اإدارة املخيمات؟
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الر�شائل الأ�شا�شية
 تت��وىل ال��دول، يف �س��وء اللتزام��ات وامل�سوؤولي��ات املنوط��ة بالهيئ��ات ذات ال�سيادة، 
م�سوؤولي��ة توفري احلماية وامل�ساع��دة الإن�سانية للمواطنني النازح��ني داخليًا والالجئني 
املقيم��ني داخ��ل اأرا�سيها– ومن بينه��م القاطن��ني يف املخيمات اأو يف اأو�س��اع �سبيهة 
باملخيم��ات. ويف املواقف التي ل ترغب فيها ال�سلطات اأو تعجز عن توفري احلماية و/اأو 
امل�ساع��دة لل�سكان النازحني، تتوىل اجلهات الإن�سانية مهمة دعم وم�ساندة الدولة للقيام 

بذلك. 
بالرغ��م من اأن املخيمات متثل املالذ الأخري حلل اأو�ساع الالجئني اإل اأنها ت�سكل اأحيانًا   
اخلي��ار الوحيد املتاح لتوف��ري احلماية والدعم املوؤقتني لل�س��كان النازحني الذين اأُجربوا 

على النزوح من اأوطانهم ب�سبب الكوارث الطبيعية اأو ال�رشاعات. 
يتمثل الهدف الأ�سا�سي لإدارة املخيمات يف �سمان اللتزام باملعايري والقواعد املو�سوعة   
عل��ى النحو الذي ي�سمح للنازحني بالتمتع بحقوقهم الإن�سانية الأ�سا�سية، مع ال�سعي نحو 

التو�سل اإىل حلول دائمة. 

 ُتع��د اإدارة املخيم��ات )اأو تن�سي��ق املخيم��ات واإدارة املخيم��ات يف النه��ج العنق��ودي( 
اأح��د الأ�س��كال احليوية للم�ساع��دات الإن�سانية نظ��راً لأنها تتبنى تن�سي��ق برامج احلماية 
وامل�ساع��دات كم��ا اأنه��ا تعتن��ق نهج��ًا �ساماًل لدع��م حق��وق الإن�س��ان الأ�سا�سي��ة وتلبية 

احتياجات �سكان املخيمات. 

 يعتم��د �س��د الفجوات يف عمليات توفري امل�ساعدات وتف��ادي الزدواج يف هذه العمليات 
عل��ى التن�سي��ق الفعال على م�ستوى املخيم��ات مع موردي اخلدمات و�س��كان املخيمات، 
وك��ذا اإدارة املعلوم��ات بني وكالة اإدارة املخيم ووكالة قي��ادة القطاع اأو قائد املجموعة 

وغريهم من اأ�سحاب امل�سلحة – مبا فيهم املمثلني احلكوميني. 

 ي�س��كل الفه��م ال�سحي��ح لأهمي��ة تعبئة وم�ساركة �س��كان املخيمات – مب��ا فيهم الأفراد 
واملجموع��ات الأك��ر عر�سة للخطر – يف عمليات �سناعة الق��رار واحلياة اليومية داخل 

املخيمات اأحد العنا�رش الأ�سا�سية الالزمة لنجاح اإدارة املخيمات.
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 الأدوات القانونية
ت�ستم��د اإدارة املخيم��ات و�سعيته��ا القانوني��ة واللوائ��ح املنظمة له��ا من خالل 
ع��دد م��ن التفاقيات املربم��ة يف اإطار القانون ال��دويل. وملزيد م��ن املعلومات 
ع��ن احلقوق والواجبات اخلا�سة بالالجئني والنازح��ني داخليًا ، ُيرجى مراجعة 

التفاقيات التالية:
• اتفاقية عام 1951 ب�ساأن باأو�ساع الالجئني وبروتوكول عام 1967.

• الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، 1948.
• اتفاقيات جنيف لعام 1949 والربوتوكولني امللحقني بها لعام 1977. 

• املبادئ التوجيهية ب�ساأن النزوح الداخلي 1998. 

مقدمة 

اإن اأحداث��ًا مثل الزلزل والفي�سان��ات واإع�سار ت�سونامي واحل��روب الأهلية وال�رشاعات 
الإقليمي��ة وف�س��ل اإح��دى اتفاقيات ال�سالم – وغريه��ا من الأحداث- جميعه��ا ميكن اأن توؤدي 
وب�رشع��ة اإىل نزوح ال�سكان وحاجته��م اإىل احلماية وامل�ساعدة. و�سواء كانت هذه احلوادث من 
الكوارث الطبيعية غري املتوقعة واأدت اإىل نزوح الأ�سخا�س داخليًا من منازلهم اأو كانت نتيجة 
اأحد ال�رشاعات التي اندلعت واأدت اإىل تدفق مفاجئ لالجئني، اأو غريها من احلوادث الكارثية، 
فاإنه ميكن الإعالن عن حالت الطوارئ يف اأي وقت ويف اأي مكان. فبالن�سبة لالأ�سخا�س ممن 
فق��دوا ممتلكاتهم وواجهوا اأحداثًا موؤملة وفق��دوا و�سائل احلماية التي توفرها لهم اأوطانهم و 
جمتمعاتهم، فاإن املخيمات توفر لهم مالذاً اآمنًا لهم يهرعون اإليه، حيث ميكنهم تلقي العالج 
الطب��ي والغ��ذاء وامل��اأوى واحلماية. وبالرغم م��ن اأن ه��ذه املخيمات ل ميكنه��ا اأن توفر لهم 
احلل��ول الدائم��ة اأو امُل�ستدامة، اإل اأنه بو�سعها، اإذا حتققت لها الإدارة اجليدة وال�سليمة، اأن توفر 

لهم املالذ املوؤقت حيث يتم توفري امل�ساعدات التي حتافظ على حياتهم.

وتتمث��ل الأه��داف العام��ة لإدارة املخيم��ات يف رف��ع م�ست��وى املعي�س��ة يف املخيم��ات 
و�سم��ان تنفيذ برامج امل�ساعدة واحلماية يف ظل القوانني واملعايري املتفق عليها دوليًا ومبا 
ي�سم��ح ل�س��كان املخيمات بالتمت��ع بحقوقهم الإن�ساني��ة الأ�سا�سية. ومن الهام ج��داً اأن حتقق 
اإدارة املخيمات التن�سيق الفعال على م�ستوى هذه املخيمات بني برامج امل�ساعدات الإن�سانية 
واحلماية التي يتم تقدميها وبني ال�سكان النازحني اأو امل�ستفيدين منها. وتعمل كل وكالة من 
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وكالت اإدارة املخيمات مع جمموعة كبرية من اأ�سحاب امل�سلحة يف املخيم ل�سمان حتقيق 
العدال��ة وامل�س��اواة يف ح�س��ول �س��كان املخيم على امل�ساع��دات واخلدمات الت��ي يحتاجونها 
والت��ي لهم حق فيه��ا. ويتم ذلك من خ��الل اإدارة املعلومات اخلا�سة باملخي��م و�سكانه؛ ومن 
خ��الل عقد منتديات التن�سيق والدعوة لتوفري امل�ساعدات الكافية؛ ومن خالل اإقامة ال�رشاكات 
م��ع جميع امل�ساركني والتعبئة الفعالة ل�س��كان املخيم للم�ساركة يف هياكل القيادة و�سناعة 

القرار واحلياة اليومية يف املخيم. 
 انظر الف�شل 3 ملزيد من املعلومات عن امل�شاركة املجتمعية. 

 انظر الف�شل 4 ملزيد من املعلومات عن التن�شيق. 
 انظر الف�شل 5 ملزيد من املعلومات عن اإدارة املعلومات. 

 انظر الف�شول 13-18 ملزيد من املعلومات عن اخلدمات وامل�شاعدات الفنية داخل املخيمات. 

اإن الغر���س الأ�سا�س��ي م��ن اإقام��ة املخيمات ه��و �سمان دعم احل��ق الإن�س��اين الأ�سا�سي 
يف احلي��اة للمجتمع��ات النازح��ة مع اح��رتام كرامتها. وتعتم��د اأف�سل املمار�س��ات يف اإدارة 
املخيم��ات على تفهم �رشورة اأن يت��م تنفيذ كافة الأن�سطة داخل املخيم بهدف �سمان حماية 
�س��كان املخيم من اأي ن��وع من اأنواع املعاملة املهينة اأو امل�سيئ��ة مع دعم كافة حقوقهم مبا 

فيها حقوقهم يف الغذاء واملاأوى والرعاية ال�سحية ومل �سمل الأ�رشة.

وبالن�سب��ة ل��كل وكالة م��ن وكالت اإدارة املخيم، ينبغي اأن يتم تنفي��ذ اأي نوع من التدخل يف 
�سوؤون احلياة اليومية لأي من املخيمات اأو الأو�ساع ال�سبيهة بها – �سواء كانت هذه التدخالت 
به��دف اإج��راء اإ�سالحات يف اأ�سقف املالج��ئ اأو اإن�ساء دور احل�سان��ة اأو توزيع ال�سلع- ب�سكل 
يقل��ل م��ن تعر�س �سكان املخيم لالنتهاكات واحلرم��ان اأو التبعية، مع حتقيق اأكرب قدر ممكن 
من ح�سولهم على فر�س التمتع بحقوقهم وامل�ساركة احلقيقية واملت�ساوية. وباملثل، فاإنه من 
واج��ب وكالت اإدارة املخيمات �سمان ح�سول النازحني املقيمني يف املخيمات – الالجئني 
والأ�سخا���س النازح��ني داخليًا- عل��ى العرتاف القانوين بهم وتوف��ري احلماية لهم من خالل 
ت�سجيل واإ�سدار �سهادات امليالد والوفاة اخلا�سة بهم، و�سمان عدم اإرغامهم على العودة اإىل 

اأوطانهم بدون موافقتهم قبل اأن ت�سنح الظروف الآمنة بذلك. 

 انظر الف�شل 8 ملزيد من املعلومات عن احلماية. 
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الق�شايا الرئي�شية
من امل�شوؤول عن اإدارة املخيمات؟ 

تتمث��ل الإجاب��ة املبا�رشة على ه��ذا ال�سوؤال يف اأن الدول��ة هي امل�سوؤولة ع��ن اإدارة املخيمات 
وامل�ستوطن��ات املوؤقت��ة الواقعة �سمن حدوده��ا. وتاأتي هذه امل�سوؤولي��ة يف �سوء اللتزامات 
وامل�سوؤوليات املنوطة بالدولة يف توفري امل�ساعدات الإن�سانية واحلماية للمواطنني النازحني 

داخليًا والالجئني �سمن حدودها ال�سيادية. 
ويف ح��ال كانت �سلطات الدولة اإما عاجزة اأو غ��ري راغبة يف توفري امل�ساعدات واحلماية 
لالجئ��ني، فتتمت��ع مفو�سي��ة الأمم املتحدة ل�س��وؤون الالجئ��ني بتفوي���س وم�سوؤولية دوليني 
حلمايته��م. ويف اإط��ار العم��ل ع��ن قرب م��ع مفو�سي��ة الأمم املتح��دة ل�س��وؤون الالجئني ومع 
منظم��ات الأمم املتح��دة و/اأو املنظمات الدولي��ة الأخرى، التي تت��وىل م�سوؤولياتها كقيادات 
قطاع��ات، فع��ادة ما ت�سطل��ع اإحدى املنظمات غ��ري احلكومية الدولية اأو الوطني��ة بدور اإدارة 

 )I(  NGO -املخيمات
كم��ا ل تتمت��ع اأي��ة وكالة حم��ددة يف املواقف الت��ي يتم فيه��ا اإجبار ال�س��كان النازحني 
داخلي��ًا على الف��رار من منازلهم نتيجة لل�رشاعات اأو الك��وارث الطبيعية بتفوي�ًس حلمايتهم. 
وا�ستجاب��ة لالأع��داد املتزاي��دة م��ن ال�سكان النازح��ني داخليًا واحلاج��ة اإىل �سم��ان اأن ت�سري 
الأم��ور كما هو متوقع لها واإر�ساء مبداأ املحا�سب��ة يف ال�ستجابات الإن�سانية الدولية ملواقف 
الط��وارئ الإن�ساني��ة وتق�سي��م العمل ب�سكل اأو�سح ب��ني املنظمات، فقد ق��ام من�سق الإغاثة يف 
حالت الطوارئ )ERC( التابع لالأمم املتحدة –نائب الأمني العام لالأمم املتحدة الذي يراأ�س 
مكت��ب الأمم املتح��دة لتن�سي��ق ال�س��وؤون الإن�ساني��ة )OCHA( – باإجراء م���رشوع ا�ستعرا�س 
ال�ستجابة الإن�سانية لعام 2005. وقد �ساهم ذلك يف حتقيق مزيد من الدقة يف حتديد لأدوار 
وم�سوؤولي��ات القطاعات املختلفة لال�ستجاب��ة الإن�سانية. وكانت اللجنة الدائمة امل�سرتكة بني 
ال��وكالت )IASC( – وه��ي املنت��دى الرئي�س��ي لتن�سيق امل�ساع��دات الإن�ساني��ة والذي يجمع 
ب��ني اأبرز ال�رشكاء الإن�سانيني من التابعني وغري التابع��ني لالأمم املتحدة - قد قامت بتعيني 
قي��ادات عنقودي��ة عاملي��ة يف اإحدى ع�رش جم��اًل من جم��الت الأن�سطة الإن�ساني��ة، مبا فيها 
اإن�س��اء املخيمات. وميكن الإطالع على م�س��در املعلومات الرئي�سي لالأمم املتحدة حول النهج 

.www.humanitarianreform.org العنقودي على املوقع
ومفو�سي��ة الأمم املتحدة ل�س��وؤون الالجئني هي قائدة قائد املجموعة العاملية ملجموعة 
تن�سي��ق املخيم��ات واإدارة املخيم��ات )CCCM( للنازح��ني داخلي��ًا واملتاأثري��ن باأح��داث 
ال�رشاع��ات، بينما تقع م�سوؤولية قائد املجموعة املخت�سة بالنازحني داخليًا نتيجة للكوارث 

.)IOM( الطبيعية على عاتق املنظمة الدولية للهجرة

www.humanitarianreform.org
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وم��ن املمكن »تن�سيط« عناقيد تن�سيق املخيم��ات واإدارة املخيمات اأو اأنه ميكن اإن�ساءها 
عل��ى امل�ست��وى الوطن��ي يف ح��الت الط��وارئ امُل�ستج��دة اأو القائمة، وفق��ًا للتو�سي��ات التي 
ي�سعه��ا من�س��ق ال�س��وؤون الإن�ساني��ة لالأمم املتح��دة )اأو املن�س��ق املقيم(. ويبا���رش القائم على 
ال�س��وؤون الإن�ساني��ة اأعمال��ه بالت�ساور م��ع الهيئات اأو نظرائ��ه الوطنيني وكذا ���رشكاء اللجنة 
الدائم��ة امل�سرتك��ة بني الوكالت على امل�ست��وى القطري ومن�سق الإغاث��ة يف حالت الطوارئ 
و اللجن��ة الدائمة امل�سرتكة بني ال��وكالت العاملية. وهكذا فاإن اللجن��ة الدائمة امل�سرتكة بني 
ال��وكالت )IASC( تعمل وكاأنها منت��دى للجهات الإن�سانية: ال�سلطات الوطنية وهيئات الأمم 
املتحدة واملنظمات الدولية )ال�سليب الأحمر وحركة الهالل الأحمر واملنظمة الدولية للهجرة( 
واملنظم��ات غري احلكومي��ة الدولية والوطنية، كم��ا اأنها ت�سعى اإىل �سم��ان عمل هذه اجلهات 
�سويًا بال�رشاكة مع بع�سها لتحقيق التن�سيق الفعال والرتقاء مبعايري العمل يف املخيمات اأو 

الأو�ساع ال�سبيهة باملخيمات. 
ويف الأو�س��اع الت��ي ي�سع��ى فيها الالجئ��ون اأو النازحون داخليًا للح�س��ول على املاأوى 
املوؤقت يف اإحدى املخيمات اأو اأحد الأو�ساع ال�سبيهة، تلعب املنظمات املناط بها القيام بدور 
يف تن�سيق املخيمات واإدارة املخيمات وغريها من اجلهات العاملة يف املجال الإن�ساين، ومن 
خ��الل تواجده��ا ميدانيًا، جميعها تلع��ب دوراً حيويًا يف تلبية احتياج��ات ال�سكان النازحني، 
وذل��ك بتوف��ري اخلدم��ات وامل�ساعدات واحلماي��ة. وُتعترب تلبي��ة هذه املتطلب��ات اأحد اجلوانب 
الهام��ة التي تعزز احل��ق الأ�سا�سي لكافة الأ�سخا�س والالجئ��ني والنازحني داخليًا يف احلياة 

بقدر من الكرامة واحلرية بعيداً عن اأي نوع من املعامالت الوح�سية والالاإن�سانية واملهينة.

ملزيد من املعلومات عن الأدوار العنقودية وم�شوؤوليات جمموعة تن�شيق املخيمات واإدارة   
املخيمات )CCCM(، والوكالت القيادية، يرجى الإطالع على ق�شم »ال�رشاكات واأ�شحاب 

امل�شلحة يف اإدارة املخيمات« لحقًا يف هذا الف�شل ومللحق 2 وق�شم قراءات ومراجع. 

اإدارة املخيمات ودور وكالت اإدارة املخيمات
يج��ري تنفيذ فعالي��ات اإدارة املخيمات على م�ستوى كل خميم على ح��ده. ويف العادة، ولي�س 
ب�س��كل دائ��م، ت�سطلع اإحدى املنظمات غري احلكومية )الدولي��ة( بدور وكالة اإدارة املخيم ويف 
الغالب تقوم باإن�ساء مكتب/ مكاتب لها داخل املخيم اأو املخيمات التي اأو تديرها. وت�ستجيب 
وكال��ة اإدارة املخي��م وفقًا لالحتياجات املتغرية التي تن�ساأ ع��ن اأو�ساع املخيم الديناميكية، 
وعن طبيعة املخيم، ولي�س على اأ�سا�س الظروف الفرتا�سية اأو املعتادة. وت�سهم كل من طبيعة 
حالة الطوارئ وم��دى واأمناط النزوح ونوع املخيمات امُلقامة واملوارد املتوافرة واإمكانيات 
اأ�سحاب امل�سالح الرئي�سيني، يف حتديد نوعية الأن�سطة التي تتولها وكالت اإدارة املخيمات 

يف دورة حياة كل خميم. 
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وبال�س��كل الأمثل، حتر�س كل وكالة من وكالت اإدارة املخيمات على التواجد منذ بداية حالة 
الط��وارئ، مم��ا ي�سمح لها باأن تلعب دوراً مهمًا يف حتديد موقع املخيم/املخيمات وامل�ساركة 
يف املرحل��ة الأوىل م��ن ت�سميم واإن�ساء املخيم. غري اأن ما يحدث يف الواقع هو اأن وكالة اإدارة 
املخي��م تب��داأ عملياتها يف مرحل��ة لحقة، بعدما يت��م النتهاء من اإقامة املخي��م. ولذلك فاإن 
اأن�سطة وكالت اإدارة املخيمات تعتمد يف الأ�سا�س على عدد من املتغريات املحلية بالإ�سافة 
اإىل حج��م التفوي���س املمن��وح للوكال��ة ومواردها الرباجمية وق��درات واحتياج��ات اأ�سحاب 

امل�سالح الآخرين. 

      مثال ميداين حول اإدارة املخيمات
�سه��دت جنوب �رشيالنكا بع��د في�سانات ت�سونامي يف ع��ام 2005 جتمعات مت�ستتة 
ومتنقلة من �سكان املخيمات تعي�س يف مواقع �سغرية ن�سبيا حول �ساحل اجلزيرة. وكانت 
بع���س الأ���رش قد متكنت من توطني نف�سها بنف�سها حيث ف�سلت الإقامة  بالقرب من الوطن 
الأم، بينم��ا انتق��ل اآخرون اإىل مع�سكرات اأو مواقع مت بنائه��ا من قبل جمموعة متنوعة من 
الوكالت التي تفتقد للتفوي�سات اأو املوارد التي تعينها على اإدارة اأو �سيانة تلك املخيمات 
واملواق��ع التي �سيدوها يف مرحلة الطوارئ. وحي��ث كان هناك اأكر من 50 موقعا �سغريا 
يف منطق��ة واح��دة فق��ط، فقد كان من غ��ري املجدي اأن تق��وم اأية وكال��ة لإدارة املخيمات 
بالتاأ�سي���س لتواجد دائم باملوقع. كما ا�ستجابت منظمة غري حكومية عرب بتد�سني م�رشوع 
اإدارة مواق��ع التوط��ني )املخي��م( النتقالية، حيث كان��ت الأهداف الأولي��ة تتمثل يف ن�رش 
الوع��ي باإدارة املخيمات فيما بني الأطراف العامل��ني يف امل�ساعدات الإن�سانية والأطراف 
احلكومية وبناء قدرة املخيم اأو �سكان املوقع على الإدارة الذاتية. وبغية حتقيق ذلك، فاإنها 
قام��ت بتطوي��ر برنامج للتدريب عل��ى اإدارة املخيمات. وقد ا�ستغرق��ت عملية بناء املنازل 
الدائم��ة ل�سكان املوقع اأك��ر مما كان ياأمل اجلميع، مم��ا اأدى اإىل اإحداث تغري يف احلقائق 
امليدانية واحتياجات �سكان املخيم وجمتمع امل�ساعدات الإن�سانية. وبناء على تن�سيق من 
قب��ل حكومة �رشيالنكا ومكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية، ا�ستجاب م�رشوع 

اإدارة املواقع للو�سع اجلديد عن طريق تنفيذ اأن�سطة تلبي ثالثة اأهداف:
•			تدريب �سكان املخيم وذلك من اأجل حتقيق هدف حمدد وهو بناء جلان عاملة ومتثيلية 

باملخيم تكون قادرة على حتمل م�سوؤولية الإدارة امل�ستمرة للمواقع
•			تنفي��ذ واإ�س��الح وترقي��ة برنام��ج خا�س بالبن��ى التحتي��ة للموقع وذل��ك بال�ستعانة 

مبهارات وعمالة جمتمع �سكان املخيم واملجتمع امُل�سيف
•			اإن�س��اء وحتدي��ث قاعدة بيانات ت�سمل القطاعات واملواقع املختلفة ون�رش معلومات من 

اأجل دعم احلكومة والوكالت الإن�سانية الأخرى بهدف التخطيط للتدخالت املالئمة. 
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اأم��ا املهام الت��ي تتولها اإدارة املخيم��ات فتن�ساأ وتتغري مروراً مبرحل��ة اإقامة وت�سميم 
املخي��م والو�س��ول اإىل مرحلة الرعاي��ة وال�سيانة وانتهاًء باملرحلة الأخ��رية واإغالق املخيم. 
ومن الهام ج��داً ال�سعي نحو حتديد احللول امل�ستدامة والدائمة امل�ستقبلية لل�سكان النازحني– 

اإما باإعادتهم اإىل وطنهم اأو التكامل املحلي اأو اإعادة توطينهم.

 ينبغ��ي اأن ن�س��ع يف احل�سب��ان اأن وكال��ة اإدارة املخي��م حتت��اج يف املقام 
الأول – وخالل كافة املراحل – اإىل م�ساحة اأن�سطة اإن�سانية مالئمة حيث ميكنها 
ممار�سة اأعمالها. وذلك يت�سمن اإمكانية الو�سول اإىل املخيمات وتوفري �سمانات 
الأمن الالزمة ملوظفي الوكالة وتلقي الدعوة من ال�سلطات الوطنية يف البالد التي 

تعمل فيها هذه الوكالت اأو احل�سول على موافقة هذه ال�سلطات على الأقل. 

 انظر الف�شل 7 لالطالع على املزيد من املعلومات حول اإن�شاء واإغالق املخيمات. 

وت�سم��ل اأعم��ال وكال��ة اإدارة املخيم يف كل خميم م��ن املخيمات الأن�سطة الت��ي تركز على ما 
يلي:

•			تن�سي��ق اخلدم��ات )التي تقدمه��ا املنظمات غري احلكومية وغريها م��ن اجلهات التي توفر 
اخلدمات(.

•			اإر�ساء منظومة للحوكمة واآليات التعبئة/امل�ساركة املجتمعية. 
•			�سمان �سيانة البنية التحتية للمخيم. 

•			اإدارة املعلومات )مبا فيها جتميع ون�رش البيانات بال�سكل املالئم(.
•			الدف��اع ع��ن، اأو توف��ري، اخلدم��ات الرئي�سي��ة يف املج��الت الت��ي تع��اين خل��اًل يف تواف��ر 

اخلدمات. 
•			مراقبة ومتابعة عمليات تقدمي اخلدمات التي تتولها اجلهات الأخرى التي توفر اخلدمات 

مبا يتما�سى مع املعايري املتفق عليها يف هذا اخل�سو�س.
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       الفرق املتنقلة يف باك�شتان
يتوج��ب اأحيانا يف الأو�ساع التي ل يت�سنى فيها لوكالة اإدارة املخيم التواجد ب�سفة دائمة 
يف املخيم ال�ستعانة بفرق متنقلة لإدارة املخيمات. وهذا ما قامت به اإحدى وكالت اإدارة 
املخيم��ات يف باك�ست��ان بعد زل��زال عام 2005. فنظ��راً لنت�سار املخيم��ات وتوزعها على 
م�ساح��ة جغرافية �سا�سعة، فقد �سع��ت الفرق املتنقلة اإىل التنقل بني هذه املخيمات من اأجل 
الدع��م وامل�سورة للجهات والأف��راد الأقل خربة ممن يعملون داخل املخيمات. وقامت الفرق 
املتنقل��ة يف البداي��ة بتنفيذ اإحدى الربامج التدريبي��ة يف اإدارة املخيمات للوكالت العاملة 
عل��ى م�ستوى املخيمات، وا�ستمل ذلك على الهيئ��ات احلكومية املحلية ومنظمات املجتمع 
املدين. وحيث اأنه كان يركز على مو�سوعات ت�سمل التن�سيق وتهيئة املخيمات حللول ف�سل 
ال�ستاء، واملعايري الفنية، فقد قام فريق اإدارة املخيمات بالتنقل بني املخيمات ملتابعة ما 

حتقق من جهود. 

وكانت اأهداف هذه الفرق املتنقلة تتمثل فيما يلي:
•			زيارة املخيمات التي يعمل بها امل�ساركون يف التدريب على اإدارة املخيمات. 

•			تقدمي الن�سح والإر�ساد للم�ساركني يف عملهم اليومي. 
•			التدخل ب�سكل مبا�رش يف اإدارة املخيمات متى ا�ستدعت ال�رشورة. 

•			رفع التقارير وتوثيق اأ�سكال التح�سن )اأو التدهور( يف اأو�ساع املخيمات. 

وكانت املعلومات التي عكفت الفرق املتنقلة على جتميعها ت�شمل:
•			بيانات كل خميم: ا�سمه وموقعه وتعداد �سكانه. 

•			تاريخ الزيارة.
•			التحديات والفجوات التي تعاين منها قطاعاته اخلدمية.

•			اأو�ساع املخيم قبل وبعد تلقي التدريب اخلا�س باإدارة املخيمات.

الأدوار وامل�شوؤوليات يف اأو�شاع الأ�شخا�س النازحني داخلياً التي 
يتم فيها تفعيل جمموعة تن�شيق املخيمات واإدارة املخيمات

كان��ت جمموع��ة تن�سيق املخيم��ات واإدارة املخيم��ات العاملية قد ح��ددت الأدوار وامل�سوؤوليات 
املطلوب��ة يف اإدارة وتن�سي��ق املخيم��ات يف ال�ستجاب��ات ملواق��ف النازح��ني داخلي��ًا. وه��ذا 
التوجيه��ات، الت��ي تنبغي قراءتها بالكامل – انظر قائم��ة املراجع يف نهاية هذا الف�سل- ميكن 

تلخي�سها على النحو التايل:
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دور احلكومات والهيئات الوطنية يف الإدارة )الإ�رشاف( الر�شمية على املخيمات:
ي�س��ري مفهوم الإدارة الر�سمية للمخيمات اإىل املهام الت��ي تتولها احلكومات والهيئات الوطنية 
)املدني��ة( والتي تتعل��ق باملراقبة والإ�رشاف عل��ى الأن�سطة يف املخيم��ات والأو�ساع ال�سبيهة. 

وهي تتكون من عدد من املهام التي تتولها الدولة ذات ال�سيادة مثل:
•			حتديد مواقع املخيمات وقرارات فتحها واإغالقها.

•				توفري الأر�س وحقوق الإ�سغال لال�ستيطان املوؤقت، وف�س النزاعات النا�سئة عن عمليات تخ�سي�س 
الأرا�سي ومنع الدعاوى الق�سائية �سد الأفراد اأو الوكالت املقيمة اأو العاملة يف املخيمات. 

•			توفري الأمن وحفظ القانون والنظام و�سمان ال�سفة املدنية ملخيمات الأ�سخا�س النازحني.
•			اإ�س��دار الوثائ��ق والت�ساريح والرتاخي�س )مثل �سه��ادات امليالد وبطاقات الهوية ال�سخ�سية 

وت�ساريح ال�سفر( للمقيمني داخل املخيمات.
•			حماي��ة املواطن��ني ومن��ع اأ�سكال الط��رد اأو اإعادة الرتحي��ل اأو اأي اإج��راءات لإجبار القاطنني 
يف املخيم��ات على النزوح مرة اأخرى قبل اأن يت�سن��ى لهم ا�ستعادة منازلهم الأ�سلية باأمان 

وكرامة اأو قبل اأن يتم توفري مرافق اإقامة اأخرى لهم تتوافق مع املعايري الدولية. 
•			ت�سهيل اإمكانية و�سول الوكالت الإن�سانية للمخيمات. 

تن�شيق املخيمات: دور قيادات القطاعات التي تعينها اللجنة الدائمة امل�شرتكة 
بني الوكالت : 

يتمث��ل الهدف الأ�سا�سي من مهمة تن�سي��ق املخيمات يف خلق م�ساحة العمل الإن�ساين ال�رشورية 
ل�سمان تقدمي احلماية وامل�ساعدات، كما تت�سمن عمليات تن�سيق املخيمات كذلك ما يلي:

•			تن�سي��ق الأدوار وامل�سوؤولي��ات املرتبط��ة ارتباط��ًا مبا���رشاً بو�س��ع ودع��م اخلط��ط الوطنية/
الإقليمية لإن�ساء واإدارة املخيمات. 

•			�سمان دمج هذه اخلطط مع ا�سرتاتيجيات اخلروج واحللول. 
•			تن�سي��ق الأدوار وامل�سوؤولي��ات يف كامل عملي��ة ال�ستجابة الإن�سانية لحتياجات املخيمات، 
�سامل��ة �سم��ان اللتزام باملعاي��ري املتفق من قبل اللجن��ة الدائمة امل�سرتك��ة بني الوكالت 

)IASC( والتوجيهات العملياتية وفقًا ملجموعة تن�سيق املخيمات واإدارة املخيمات. 
•			�سمان التقييم ال�سليم لالأو�ساع والتخطيط اجليد للعمليات والت�سميم ال�سرتاتيجي والتنفيذ 

القائم على الر�سد امل�ستمرة وتوافر الدعم الفني والتن�سيق الكامل للقطاعات. 
•			�سمان اأن تتم امل�ساورة الكاملة واملالئمة اأثناء �سري ال�ستجابة الإن�سانية مع: 

جمموع��ات ال�س��كان املنتفع��ني، عل��ى نحو ي�سم��ن م�ساركته��م يف تقيي��م الحتياجات      .1
وتقدمي احلماية/امل�ساعدة وكذا و�سع/ تنفيذ احللول الدائمة.

الهيئ��ات احلكومي��ة الوطني��ة – اأو، يف حالة غياب تلك الأخ��رية، اجلهات غري احلكومية    .2
التي تتمتع بال�سيطرة الفعلية على املنطقة التي تتواجد فيها املخيمات. 
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ال�رشكاء العاملني يف املجالني الإن�ساين والتنموي �سمن جمموعة تن�سيق املخيمات واإدارة   .3
املخيمات – ومنهم مدراء املخيمات و�رشكاء تقدمي اخلدمات، اإىل جانب القطاعات و/اأو 

�رشكاء القطاعات الآخرين و الفريق الُقطري للجنة الدائمة امل�سرتكة بني الوكالت. 
اجلهات الأخرى مثل جمعيات املجتمع املدين واجلهات املانحة واملجتمع الدبلوما�سي    .4

واملجتمعات املحلية/امل�سيفة وو�سائل الإعالم. 
•			توفري الدعم املالئم للهيئات الوطنية، مبا يف ذلك بناء القدرات. 

•			اإر�س��اء قواع��د احل��وار املفت��وح مع ال�سلطات والهيئ��ات على نحو يت�سنى م��ن خالله مناق�سة 
امل�س��اكل املحتمل��ة نتيجة اجلهود املبذولة لتنفي��ذ اللتزامات التي تعه��دت بها احلكومات 

ووكالت الأمم املتحدة واملنظمات الإن�سانية. 
•			تعزي��ز وت�سجي��ع ت��ويل احلكوم��ة م�سوؤولي��ة اإ�سرتاتيجي��ة احلماي��ة وامل�ساع��دات للمخيمات 

وامل�ستوطنات املوؤقتة ال�سبيهة باملخيمات. 
•			�سمان تطبيق املعايري الدولية واللتزام بها بني املخيمات وداخلها. 

•			حتديد وتعيني وكالت اإدارة املخيمات وجهات تقدمي اخلدمات. 
•			مراقبة عملية تقدمي اخلدمات وتقييمها. 

•			حل م�ساكل �سعف م�ستوى الأداء الذي تقدمه اإدارة املخيمات و/اأو �رشكاء تقدمي اخلدمات. 
•			و�سع الربامج التدريبية والتوجيهية جلميع ال�رشكاء الإن�سانيني. 

•			و�سع اأنظمة التقييم والر�سد واأنظمة اإدارة املعلومات. 
•			�سم��ان ح�س��ول جميع ال�رشكاء وجهات تقدمي اخلدمات عل��ى البيانات العملياتية املطلوبة 
عل��ى م�ست��وى املخيم الواح��د وعلى م�ست��وى العملي��ات امل�سرتكة بني املخيم��ات املتعددة 
عل��ى نحو ي�سه��م يف حتديد اأ�سكال اخللل والفج��وات يف الأداء وجتنب الزدواج يف اخلدمات 

املقدمة. 

اإدارة املخيم���ات/دور وكالة  اإدارة املخيم، الت���ي تكون عادة املنظمات غري 
احلكومية املحلية اأو الدولية:

تق��وم وكالت اإدارة املخيم��ات ذات ال�سلة، �سمن اإطار التن�سيق والدعم العام الذي تقدمه وكالة 
تن�سي��ق املخيم��ات، بالتعاون عن قرب مع الهيئات املتواج��دة يف موقع العمل )الإدارة الر�سمية 

للمخيمات( والت�سال بها بالنيابة عن كافة اجلهات الإن�سانية واجلهات املقدمة للخدمات. 

ت�ش���مل اإدارة املخيمات الأن�شطة اجلارية يف كل خميم على حده والتي ت�شع 
ن�شب عينها ما يلي:

•			تن�سيق اخلدمات )التي تقدمها املنظمات غري احلكومية وغريها من املنظمات(
•			اإر�ساء اآليات احلوكمة وامل�ساركة/التعبئة املجتمعية.
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•			�سمان �سيانة البنية التحتية للمخيم.
•			جتميع وم�ساركة البيانات. 

•			توفري خدمات املحددة.
•			مراقبة عملية تو�سيل اخلدمات التي تقدمها اجلهات الأخرى وفقًا للمعايري املتفق عليها. 

•			حتديد الفجوات يف توفري احلماية وامل�ساعدات وجتنب ازدواج الأن�سطة.
•			اإحالة جميع امل�سكالت التي ل ميكن حلها على م�ستوى املخيم اإىل والوكالة قائدة املجموعة/

وكالة تن�سيق املخيم التابعني ملجموعة تن�سيق املخيمات واإدارة املخيمات.
•			م�ساع��دة الوكال��ة قائ��دة املجموع��ة / تن�سي��ق املخي��م يف حتدي��د املعاي��ري واملوؤ���رشات 
واجب��ة التطبي��ق يف ال�ستجاب��ات اخلا�س��ة التي تتطلب اإقام��ة خميمات اأو اأو�س��اع �سبيهة 

باملخيمات. 
كذل��ك ينبغ��ي اأن تقوم وكال��ة اإدارة املخيم بتوف��ري املعلومات والبيان��ات لوكالة التن�سيق 

للمخيم ولأي اأنظمة معلوماتية اأخرى يكون قد مت اإن�ساءها داخل القطاع.

ال�رشاكات واأ�شحاب امل�شلحة يف اإدارة املخيمات
تعم��ل وكال��ة اإدارة املخيم بالتع��اون الوثيق مع عدد من اجلهات الأخ��رى اأو اأ�سحاب امل�سلحة 
الآخري��ن، ممن يهتم��ون بظروف احلياة واملعي�سة يف املخيم. وي�سمل ال�رشكاء الرئي�سيني لوكالة 

اإدارة املخيم ما يلي:
•			والوكال��ة قائ��دة املجموعة اأو القطاعية ل�ستجابات املخيمات )مثل مفو�سية الأمم املتحدة 

ل�سوؤون الالجئني و املنظمة الدولية للهجرة(.
•			احلكومة الوطنية و/اأو الهيئات العاملة املوقع الذي يتم فيه اإقامة املخيم. 

•			جه��ات تق��دمي اخلدم��ات وغريهم من اجله��ات الإن�سانية العاملة يف املخيم��ات –غالبًا من 
املنظمات غري احلكومية و املنظمات غري احلكومية الدولية اأو املنظمات املجتمعية. 

•			جهات توفري احلماية يف املخيمات –غالبًا وكالت احلماية املفو�سة بذلك مثل اليوني�سيف 
اأو مفو�سية الأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني اأو جلنة ال�سليب الأحمر الدولية. 

•			�سكان املخيمات – مبا فيهم القادة وممثليهم والن�ساء والرجال والفتيات وال�سبية. 
•			ال�س��كان امل�سيف��ون – ال�سكان القاطنني يف املناطق املج��اورة للمخيم اأو يف املدن/القرى 

القريبة. 

قيادة املجموعة/القطاع )وكالة تن�شيق املخيم يف النهج العنقودي(
تعمل وكالة اإدارة املخيم عن قرب مع وكالت قيادة املجموعة اأو القطاع والتي تتمثل م�سوؤوليتها 
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يف التن�سي��ق م��ع الهيئ��ات الوطني��ة يف توفري ال�ستجاب��ة الكامل��ة للمخيم. ويف ظ��ل توجيهها 
ودعمها ميكن �سمان التن�سيق بني املخيمات، وكذا مراقبة م�ستويات امل�ساعدات بني املخيمات 
ل�سم��ان تطبيق املعايري يف جميع املخيم��ات دون تباين. فاإذا كانت تلك الأمور ت�سري على هذه 
الوترية، فاإن اأ�سكال التباين هذه قد توؤدي اإىل خلق »عامل جذب« يت�سبب يف انتقال ال�سكان من 
املخيمات واملجتمعات امل�سيفة املحيطة الأخرى اإىل املخيمات التي تتمتع مب�ستوًى اأف�سل يف 
اخلدم��ات اأو املرافق، والتي اأحيانًا ما ُتعرف مبخيمات »الهيلتون« –. وهكذا ميكن لوكالة اإدارة 
املخي��م باإحالة جمي��ع امل�سكالت التي يتعذر حله��ا اإىل والوكالة قائدة املجموع��ة اأو القطاعية 

لتن�سيق املخيمات واإدارة املخيمات. 

الهيئات
تعم��ل وكال��ة اإدارة املخيم اأي�سًا عن ق��رب مع الهيئات العاملة باملوق��ع )والتي تعرف بالإدارة 
الر�سمية للمخيمات يف النهج العنقودي التابعة لتن�سيق املخيمات واإدارة املخيمات( وتقيم معها 
قنوات الت�سال. ويف ق�سايا معينة، تقوم وكالة اإدارة املخيم بالت�سال بهذه الهيئات بالنيابة 
عن جميع اجلهات الإن�سانية وجهات تقدمي اخلدمات يف املخيم. وغالبًا ما تعمل املنظمات غري 
احلكومي��ة العاملة �سمن قطاعات حمددة ب�سكل مبا�رش مع الإدارات اأو الوزارات ذات ال�سلة مثل 
وزارة الرتبي��ة والتعلي��م اأو وزارة ال�سحة وذلك فيما يتعلق بالتدخ��الت التي ت�سب يف قطاعات 
معين��ة. وق��د تطلب وكالة اإدارة املخيم م�ساعدة اإحدى القي��ادات العنقودية اأو القطاعية يف طلب 

الدعم احلكومي ملبادرات معينة، اأو يف مواجهة حتديات معينة. 

م��ن الهام ج��داً اأن تعمل وكال��ة اإدارة املخيم على اإقامة ال���رشاكات الإيجابية 
التعاوني��ة ذات النف��ع املتبادل مع الهيئات من اأجل احل�س��ول على دعمها وتطوير 
اإمكانياته��ا يف دع��م حقوق الإن�سان ل�سالح الأ�سخا���س النازحني. وتتوىل هيئات 
الدول��ة م�سوؤولية توفري احلماية وامل�ساعدات لل�س��كان النازحني داخليًا والالجئني 
املقيم��ني على اأرا�سيها. ففي الوقت الذي ق��د تتواجد فيه اإحدى الوكالت يف حالة 
الط��وارئ فقط جند اأن الهيئ��ات احلكومية غالبًا ما تتواج��د يف موقع الأحداث قبل 
و�سول اأي وكالة اإليها بفرتة طويلة، وقد توا�سل تواجدها هناك اإىل ما بعد مغادرة 
برام��ج الإغاث��ة الإن�سانية. وبالرغم من ذلك، فاإن اإن�ساء ال�رشاكات الفاعلة قد يكون 
اأمراً معقداً وقد يتاأثر اأحيانًا مبحدودية نطاق التفاهم املتبادل والأجندات ال�سيا�سية 

وت�سارب الأولويات و/اأو غياب الإمكانيات واملوارد. 
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جهات تقدمي اخلدمات 
ينبغ��ي اأن تعم��ل اإدارة املخيم��ات الفعالة كذلك على متكني جهات تق��دمي اخلدمات من تنفيذ 
مهامها. فمن �سمن املهام الأ�سا�سية لوكالة اإدارة املخيم متكني الآخرين من تقدمي امل�ساعدات 
املالئم��ة والفعالة. فمن خالل الدعم الفع��ال الذي تقدمه اإدارة املخيمات، ميكن �سمان تقدمي 
اخلدم��ات مع مراعاة العدالة واحليادية والو�سول اإىل الفئ��ات ذات الحتياجات اخلا�سة، ول 
�سيم��ا الفئ��ات امل�ست�سعفة. ولتحقي��ق ذلك، تتوقع ال��وكالت احل�سول عل��ى معلومات دقيقة 
وحديثة حول �سكان املخيمات واأو�ساع املعي�سة يف املخيم، وكذا ت�سهيل اإن�ساء ال�رشاكات ذات 
النف��ع املتبادل مع القي��ادات القطاعية اأو العنقودية/الهيئات واملنتدي��ات الوطنية/املحلية 
من اأجل حتقيق التن�سيق الفعال. وف�ساًل عن ذلك، ينبغي توفري الفر�س والتوجيهات املنا�سبة 
جلهات تق��دمي اخلدمات التي تعينها على حتقيق التعبئة املجتمعية الفعالة وامل�ساركة كجزء 
م��ن م�رشوعاته��ا. وهذا ب��دوره ميكن اأن يع��زز مبادراتها ويوف��ر الفر���س للم�ستفيدين بطرح 
املدخ��الت واحل�س��ول على التعليق��ات والآراء، مما يكون له اآثاره الإيجابي��ة يف النهاية على 

جودة اخلدمات املقدمة. 
ويتمثل اأحد اأبرز جوانب التحدي يف ال�رشاكات مع جهات تقدمي اخلدمات يف اأن دور اإدارة 
املخيم��ات ي�سمل اأي�سًا مراقبة ورف��ع التقارير اخلا�سة مب�ستوى امل�ساعدات وتوفري اخلدمات. 
وينبغ��ي اأن تت��م بو�سوح �سياغة دور وكالة اإدارة املخيم فيم��ا يتعلق مبراقبة وكالت تقدمي 
اخلدم��ات وذل��ك يف مذك��رات التفاه��م واأن يتم دع��م هذا الدور م��ن جان��ب وكالت القيادات 
القطاعية/العنقودية ل�سم��ان �رشعيته واحرتامه بال�سكل الالئق. وتت�سمن اأف�سل املمار�سات 
يف اإدارة املخيم��ات اإقام��ة العالق��ات املتبادل��ة للثق��ة والح��رتام والدع��م. وبالرغ��م من اأن 
املناف�سة بني الوكالت والأجندات املت�ساربة واخلالفات وال�سيا�سات احلاكمة لكل منها – اأو 
بب�ساط��ة غياب مب��داأ امل�سائلة- قد ت��وؤدي جميعها ل�سعوب��ة املفاو�سات فيم��ا بينها، اإل اأن 
وكالة اإدارة املخيم تتحمل م�سوؤولية الدعوة اإىل التن�سيق وحتديد الو�سائل التي يت�سنى جلميع 
الأط��راف من خاللها العمل على نح��و يت�سم بالتعاون وال�سفافي��ة ول�سالح �سكان املخيمات. 
وق��د يتذبذب اأو يتغري م�ستوى اخلدمات املقدمة يف اأي خميم لعدة اأ�سباب خمتلفة. وهنا ياأتي 
دور اإدارة املخيم��ات يف التعرف على حالة الأو�س��اع يف حلظة معينة، والأ�سباب التي تكمن 

وراءها، واتخاذ التدابري الالزمة بالتعاون مع كافة الأطراف املعنية. 
كذل��ك ينبغ��ي عل��ى وكالت اإدارة املخيم��ات اأن تعمل م��ع الهيئ��ات ووكالت القيادات 
القطاعية/العنقودي��ة وجه��ات توفري اخلدمات لتحديد املعاي��ري واملوؤ�رشات الواجب تطبيقها 
داخ��ل املخي��م. ويلعب حتدي��د املعايري امل�سرتك��ة لتوفري اخلدم��ات وامل�ساع��دات دوراً مهمًا 
يف ق��درة وكال��ة اإدارة املخيم عل��ى حما�سبة وم�سائلة جهات تقدمي اخلدم��ات والت�سجيع على 

حت�سينها اإذا ما تراجعت هذه امل�ستويات اإىل ما دون احلد الأدنى املتفق عليه. 
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�شكان املخيم
اإن العم��ل م��ن اأجل تعبئة �س��كان املخيم و�سمان احلوكم��ة الفعالة والتمثي��ل وامل�ساركة – من 
جان��ب اجلميع خا�سة الأف��راد والفئات ذات الحتياجات اخلا�سة – يع��د من الركائز املحورية 
الت��ي ت�ساهم يف دور وكال��ة اإدارة املخيم. اأما بالن�سبة لطريقة حتقي��ق ذلك والعمليات التي تتم 
ال�ستعان��ة بها والنتائ��ج املتمخ�سة فتعتمد، مرة اأخرى وب�سكل كب��ري، على الظروف والأو�ساع 
اخلا�سة بكل حالة. ويف الواقع ُتعترب من اأكرب الإ�ساءات التي ترتكبها املنظمات الإن�سانية دون 
ق�سد يف حق جمتمعات النازحني هي اأن تعمل لهم ولي�س بالتعاون معهم. ذلك لأن النزوح يجعل 
ه��وؤلء النا���س م�ست�سعفني وعالة على الغري، ف��اإذا ما زيد على ذلك واأ�سبح��وا جمرد م�ستفيدين 
�سلبيني من الدعم وامل�ساعدات، فاإن هذا يزيد اعتمادهم على الآخرين ومن ثم يزيد من �سعفهم. 
اإن ال�سع��ي الن�س��ط لإن�ساء ال�رشاكات الإيجابية مع �سكان املخيم ُيعد اأحد الو�سائل التي ميكن بها 

ا�ستغالل وتطور قدرات �سكان املخيمات ومن ثم متكينهم من ا�ستعادة ا�ستقالليتهم وكرامتهم.

ال�شكان امل�شيفون
قد ت�سكل ا�ست�سافة �سكان املخيمات بالن�سبة لأي قرية اأو مدينة قريبة اأو غريها من املجتمعات 
املحلي��ة عبئ��ًا كبرياً عل��ى املوارد املح��دودة والثمين��ة يف املنطق��ة. فغالبًا ما يك��ون املجتمع 
امل�ست�سي��ف فق��رياً ويفتق��د اإىل املوارد القت�سادي��ة والطبيعية، كما قد يعاين م��ن �ساآلة فر�س 
املعي�س��ة وع��دم كفاية املرافق اأو غيابها. وقد تك��ون احتياجات هذه املجتمعات ت�ساهي، اإن مل 
تكن تفوق يف حجمها، عن حاجة ال�سكان النازحني. وفوق كل ذلك، قد ينتابهم �سعور باأن اأر�سهم 
واأ�سب��اب اأرزاقهم وثقافتهم واأمنهم ومواردهم الطبيعية – خا�سة املياه – كلها معر�سة لتهديد 
�س��كان املخيمات. كما اأن املجتمع امل�سيف قد يبدي ا�ستي��اًء من �سكان املخيمات وامل�ساعدات 
امُلقدم��ة له��م، خا�سة اإذا كان �سكان املخيمات ل ينتم��ون اإىل نف�س العرق اأو اللغة اأو التاريخ اأو 

التقاليد. وقد ت�ساورهم املخاوف من اآثار هذه املخيمات اأو من امل�ساكل التي قد ت�سببها لهم. 
وهن��ا يكم��ن دور وكال��ة اإدارة املخي��م يف اإر�ساء وتعزي��ز العالقات م��ع املجتمع امل�سيف 
بحيث ميكن التعرف على خماوفهم واحتياجاتهم واتخاذ ما يلزم من اإجراءات ل�سمان اإمكانية 
ال�سيطرة على الآثار التي قد تنتج عن املخيم على املجتمع امل�سيف والتعامل معها بحكمة – اإن 
اأمك��ن ذلك. كذلك من الهام جداً عقد املنتديات واأ�سكال الت�سال و�سمان تواجد ممثلي املجتمع 
امل�سي��ف يف اجتماع��ات املخيمات، لبحث جمال اأ�سكال التدخ��ل – خا�سة يف جمالت ال�سحة 
والتعلي��م – والت��ي قد تعود بالفائدة عل��ى كل من �سكان املخيم واملجتم��ع امل�سيف. اأ�سف اإىل 
ذل��ك ���رشورة اأن تتخذ وكال��ة اإدارة املخيم التدابري الالزم��ة ل�سمان حماية امل��وارد الطبيعية، 
مثل حطب الوقود واملياه، وال�سعي لإيجاد املوارد البديلة متى كان ذلك ممكنًا. كما ينبغي على 
وكال��ة اإدارة املخي��م بالتعاون م��ع الوكالت الإن�ساني��ة الأخرى املقدمة للم�ساع��دات اأن تتوىل 

الدعوة اإىل بحث احتياجات املجتمع امل�سيف عند حتديدها للفئات املنتفعة من خدماتها. 
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ملاذا يعترب دور مدير املخيم غاية يف الأهمية؟
تتمي��ز اأدوار وم�سوؤولي��ات وكالت اإدارة املخيم��ات باأنه��ا متنوع��ة و�سامل��ة و�سعبة، حتى يف 
املج��الت التي توؤدي فيها برامج امل�ساع��دات الإن�سانية وظائفها على اأكمل وجه. ويعود ال�سبب 
يف ذل��ك اإىل اأن بن��اء العالقات اجليدة م��ع �سكان املخيمات وحتقيق درجة م��ن الثقة وال�رشعية 
يف اأع��ني جمتم��ع النازحني ينطوي على ما هو اأكر من جمرد �سمان م�ساركتهم كونها تت�سمن 
زي��ادة خربته��م بالعدالة يف تقدمي اخلدم��ات وح�سولهم على القدر الكايف م��ن الأمن واحلماية 

وال�سالحية.
وينبغ��ي على وكالت اإدارة املخيم��ات يف كافة الظروف تعزيز النهج ال�سمويل يف م�ساعدة 
�س��كان املخيم��ات على نح��و ياأخ��ذ يف العتبار و�سعه��م ال�سحي ج�سدي��ا ونف�سي��ًا اإ�سافة اإىل 
اأو�ساعه��م النف�سية والثقافية والجتماعية. ويتحقق ذل��ك من خالل ر�سم نظرة �ساملة للمناحي 
املتع��ددة واأ�سح��اب امل�سالح املعنيني باملعي�سة يف املخيم. ويجب على الوكالة العمل من اأجل 
تعزي��ز امل�ساع��دات وتوفري احلماي��ة الكافية واملالئم��ة، التي متّك��ن الن�ساء والرج��ال وال�سبية 

والفتيات النازحني من احل�سول على اأب�سط حقوقهم الإن�سانية يف املخيم. 
وعالوة على ما �سبق، يلتزم جميع امل�ساركني يف اإدارة املخيمات باللتزام بالن�سائح التي 

.)ALNAP( تقدمها �سبكة التعلم الإيجابي للم�ساءلة يف جمال العمل الإن�ساين

»يج��ب على كافة الوكالت الإن�ش��انية اأن تذهب اإىل اأبعد م��ن الحتياجات املادية الفورية 
للنازح��ن واأن تبح��ث يف الق�شايا الأو�شع نطاقًا خا�شة الأم��ن ال�شخ�شي والكرامة و�شالمة كل 

فرد«
احلماية – دليل �سبكة التعلم الإيجابي للم�سائلة 
يف جمال العمل الإن�ساين للوكالت الإن�سانية، �سفحة 14. 

   القائمة املرجعية لوكالة اإدارة املخيم
وقع��ت وكالة اإدارة املخيم عل��ى مذكرة تفاهم مع الهيئات الوطنية تو�سح املالمح العامة   

لالأدوار وامل�سوؤوليات اخلا�سة بتوفري امل�ساعدات واحلماية ملجتمع النازحني. 
مت اإن�س��اء املخيمات كم��الذ اأخري لتوفري امل�ساع��دات واحلماية املوؤقت��ة لالأ�سخا�س الذين   

اأرغموا على ترك مواطانهم والنزوح منها ب�سبب اأحداث ال�رشاعات اأو الكوارث الطبيعية. 
يت�سدر البحث عن احللول امل�ستدامة قائمة الأولويات منذ البداية.   

ياأت��ي التخطيط للم�رشوعات الت��ي تتولها وكالة اإدارة املخي��م يف �سوء، ومع الو�سع يف   
العتبار، مبادئ القانون الدويل واملعايري واخلطوط العري�سة والقوانني ذات ال�سلة. 
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يت��م التخطيط لإن�ساء وتطوير نظم اإدارة وتن�سيق املعلومات الفعالة بالتعاون مع اأ�سحاب   
امل�سلح��ة الرئي�سيني يف ا�ستجابات املخيمات ل�سمان حتقيق العدالة واحليادية يف توفري 

امل�ساعدة واحلماية. 
يت��م التخطي��ط لتحقيق م�سارك��ة جمتمع املخيم��ات يف جميع اأ�سكال التدخ��الت، ويجري   
تخطي��ط وتنفي��ذ ومراقب��ة وتقيي��م اأن�سط��ة اإدارة املخيمات بال�س��كل الذي يع��زز احلوكمة 
الفعال��ة والتمثي��ل وامل�ساركة من جانب جمتمع املخيم��ات يف جميع مناحي املعي�سة يف 

املخيمات.
يتم و�سع الأنظمة املنا�سبة لتجميع وحتليل وتخزين ون�رش البيانات واملعلومات املتعلقة   
بالأو�س��اع املعي�س��ة يف املخيم لعدد كبري من اأ�سح��اب امل�سلحة – ولكن مع مراعاة اأمن 

و�رشية هذه البيانات. 
تتمي��ز مهام واأهداف واإمكانيات وكالة اإدارة املخي��م بالو�سوح اأمام اجلميع- ي�سمل ذلك   

توفري اأي م�ساعدات اإ�سافية خا�سة بقطاعات حمددة قد تقدمها نف�س الوكالة. 
يت��م دم��ج )وت�سهي��ل( حماي��ة الأ�سخا�س م��ن ذوي الحتياج��ات اخلا�س��ة واملجموعات   

والأفراد الأكر عر�سة للخطر يف جميع اأن�سطة اإدارة املخيمات. 
ت�سع��ى وكال��ة اإدارة املخي��م اإىل اإقام��ة ال���رشاكات النفعية املتبادل��ة املعيلة الت��ي تت�سم  	

بال�سمولية وال�سفافية مع الهيئات الوطنية ووكالة القيادات القطاعية/العنقودية واجلهات 
التي تقدم اخلدمات وامل�ساعدات و�سكان املخيمات واملجتمع امل�سيف. 

يتمث��ل اله��دف الإجمايل لربامج وكال��ة اإدارة املخيم يف رفع م�ست��وى املعي�سة يف املخيم  	

ومتكني �سكان املخيم من التمتع بحقوقهم الإن�سانية الأ�سا�سية. 
تقوم وكالة اإدارة املخيم باإحالة اأية ق�سايا تعجز عن حلها على م�ستوى املخيم اإىل    قائد  	

القطاع/املجموعة. 
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الأدوات

تتوفر معظم الأدوات والن�رشات وغريها من الوثائق امل�سار اإليها على اأ�سطوانة 
جمموع��ة الأدوات )Toolkit CD( واملرفق��ة بكل كتي��ب مطبوع. كذلك مت و�سع 

روابط لتحميل امللفات اخلا�سة باملو�سوع من على �سبكة الإنرتنت. 

. )اأوول اإن دياري(. اأداة عملية للعاملني يف  • ليندا ريت�سارد�س���ون وجيل براي�س، 2007	
جمال الأن�سطة الإن�سانية من واقع امليدان.

www.allindiary.org/uploads/final_All_in_Diary_cd.pdf       
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الر�سائل الأ�سا�سية

تت��وىل وكال��ة اإدارة املخيم امل�سوؤولية عن تن�سيق امل�ساع��دات واحلماية واخلدمات على   t
م�ست��وى املخي��م. وه��ذا ي�ستتبع بناء ���راكات فعالة م��ع اأطراف خمتلفة م��ن اأ�سحاب 

امل�سالح.  

تعم��ل وكالة اإدارة املخي��م على اإن�ساء نظام حوكمة فعال ونياب��ي للمخيمات وذلك من   t
اأجل تعزيز م�ساركة �سكان املخيم يف �سناعة القرار واحلياة اليومية يف املخيم. ويعتمد 
�سالح بيئة املخيم على ما يقدمه �سكان املخيمات من م�ساركة مبا�رة وغري مبا�رة. 

وتتخذ هذه امل�ساركة العديد من الأ�سكال. 

تتف��اوت طبيع��ة املوارد الب�ري��ة املطلوبة وكذل��ك تكوين وتنظيم طاق��م العمل املعني   t
ب��اإدارة املخيم بتفاوت الظروف والأو�ساع الراهن��ة. ومن العوامل املحورية يف حتقيق 
ج��ودة اخلدم��ات واإر�ساء مبداأ امل�ساءلة يف اأعمال وكال��ة اإدارة املخيم العمل على اإدراج 
الن�س��اء �سمن العامل��ن باملخيم وال�سعي لتو�سي��ح الأدوار وامل�سوؤوليات بالإ�سافة اإىل 

العمل على تدريب املوظفن وتطويرهم مهنيًا. 

يع��د التبادل الن�س��ط للمعلوم��ات اأمراً اأ�سا�سي��ًا لتف��ادي ازدواج الأن�سطة و�س��د الفجوات   t
ومعاجل��ة مناحي اخللل يف توفري اخلدم��ات و�سمان ات�ساق عملي��ات الر�سد واإجراءات 
التبليغ والتوثيق. وحتتاج وكالة اإدارة املخيم، �سمن هياكل جمموعة تن�سيق  املخيمات 
واإدارة املخيمات، اإىل امل�ساركة يف �سوغ بيان اخت�سا�سات ملجموعة املخيمات واإدارة 
املخيم��ات. ومثل هذا البيان لالخت�سا�سات يع��د اأمراً جوهريًا يف اأي اإ�سرتاتيجية تروم 

اأن تعك�س الحتياجات امليدانية وتر�سخ وحتفظ الروابط مع املجموعات الأخرى. 

اإن وكال��ة اإدارة املخي��م يف حاجة لعقد �راكات تت�س��م بال�سفافية وال�سمولية مع جميع   t
اأ�سح��اب امل�سال��ح امل�سارك��ن يف املخيم، ذلك اأن بن��اء اأنظمة الر�س��د وال�ستفادة من 
الآراء م��ع وكالت تق��دمي اخلدم��ات – مبا يف ذلك الأنظم��ة الفعالة و�سهل��ة ال�ستعمال 
الق��ادرة على التعامل مع ال�سكاوى والإفادة من الدرو�س امُل�ستقاة يف اخلطط اجلديدة – 

كل هذا يوؤدي لبناء الثقة وال�رعية. 
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مقدمة 

 ب��اق م��ن الزم��ن 25 دقيقة عل��ى عق��د اإح��دى الجتماع��ات التن�سيقية يف 
املخي��م، وي�سطف خارج املكتب طابور من �سكان املخيم الغا�سبن يريدون بث 
�سكواه��م ع��ن م�سكلة الغ��ذاء يف منطقته��م ال�سكنية، ذلك اأن ح�س���س الغذاء التي 
تقدمه��ا وكالة )ف��ود بايبالين( قاربت على النفاذ، ول��ذا ينبغي عقد اجتماع مع 
جلن��ة الغ��ذاء باملخيم لتنبي��ه اأع�ساءها له��ذه امل�سكلة باأ�رع م��ا ميكن، وكذلك 
تنبيه جميع املخيم اإىل اأن ح�س�س الغذاء الكاملة لن تتوافر هذا ال�سهر. وكان من 
املق��رر اأن ي�سدر التقرير ال�سهري اأم���س. وينطلق نداء من اأجهزة الإذاعة باملخيم 
يق��ول اأن م�س��وؤوًل رفي��ع امل�ستوى تابع لإح��دى اجلهات املانح��ة يف طريقه اإىل 
املخي��م يف جول��ة تفقدية مل يتم التخطيط لها. ومدي��رك يف العمل يرغب منك اأن 

تفعل ما يف و�سعك ل�سمان مرور هذه الزيارة دون م�ساكل. 
فما اأول اإجراء تتخذه لو وجدت نف�سك يف هذا املوقف؟ 

بالن�سب��ة مل��ن �سبق لهم اأن تول��وا م�سوؤولي��ة اإدارة املخيمات، اأو �سبق له��م العمل �سمن اإحدى 
وكالت اإدارة املخيم��ات، ل يختلف هذا ال�سيناري��و الفرتا�سي كثرياً عما يح�سل يف املعتاد، 
فالعملي��ات واملهام اليومية يف خميمات النازحن داخلي��ًا اأو الالجئن تدفع باملوظفن اإىل 
الت�ستت يف عدد من الجتاهات يف وقت واحد وهو ما يدفع مبقدرات جديدة يف عملية ترتيب 

الأولويات ومبا يجعلها حتيد عن م�سارها املر�سوم– اللهم اإل يف حالت نادرة. 
وتع��د مهمة وكال��ة اإدارة املخيم من املهام التي ت�ستلزم حرك��ة ون�ساطًا دائبن، ذلك اأن 
الوكال��ة تت��وىل امل�سوؤولية عن التن�سي��ق لوكالت تق��دمي اخلدمات الأخ��رى ومتابعة اللتزام 
باملعاي��ري واملوؤ���رات والإ�سغ��اء لالأط��راف واإدارة املواقف التي قد تنط��وي على �راعات 
اأو ت�س��ارب للم�سال��ح وتعزيز ان�سجام العالق��ات وامل�ساركة واإجراء امله��ام الإدارية وتناول 
الق�ساي��ا الأكرث �سموًل اخلا�سة باملوظفن والوكالة نف�سها. وبذلك فاإن مدير اأي خميم يتوىل 
يف نف���س الوقت دور العمدة وال�سفري والدبلوما�س��ي وامل�سوؤول املايل ومراقب احلماية والفني 
واملدرب وفني الإ�سالحات املختلفة-كل هذا يف اآن واحد، وهو ما يجعل اإدارة املخيم تتطلب 

�رعة يف التفكري وقدرة على البتكار وحر�سًا يف التخطيط. 
وق��د تتخ��ذ تدخالت اإدارة املخيم العديد من الأ�سكال – فم��ن فريق متنقل يقوم بزياراته 
غ��ري املنتظم��ة لعدد كبري م��ن املخيمات، اإىل فري��ق ذي ح�سور ميداين دائ��م. ويف العديد من 
احل��الت، تت��وىل اإحدى املنظمات غري احلكومي��ة الوطنية اأو الدولي��ة، واملكونة من فريق من 
املوظف��ن، امل�سوؤولية عن العمليات اليومية اخلا�سة باإدارة املخيم. ويحدد كل موقف الهيكل 
الإداري الأك��رث مالئمةَ وجدوى. واإذا ما اأردن��ا �سمان مبداأ امل�ساءلة، فمن الهام جداً اأن تكون 
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الأدوار وامل�سوؤولي��ات وا�سح��ة ودقيق��ة. وعلي��ه فاإن كل وكال��ة لإدارة املخي��م حتتاج لبيان 
اخت�سا�س��ات يت�س��م بال�سفافية والو�س��وح ويالئم الحتياج��ات الواقعية. وينبغ��ي اأن يكون 
لدى الوكالة الإمكانيات الكافية )�سواء اخلا�سة بالتمويل اأو باملوارد الب�رية( لتنفيذ املهام 

امللقاة على عاتقها.
وميكن ت�سنيف املهام اأو امل�سوؤوليات الرئي�سية لوكالة اإدارة املخيم اإىل �ستة فئات هي: 

•اإدارة وتدريب املوظفن. 	
•التن�سيق للم�ساعدات واخلدمات والإ�راف عليها.  	
•اإن�ساء نظم احلوكمة واآليات امل�ساركة املجتمعية.  	

•�سمان العناية بالبنية التحتية للمخيم و�سيانتها.  	
•اإدارة املعلومات. 	

•التوا�سل مع �سكان املخيم.  	

الق�سايا الرئي�سية

اإدارة وتدريب امل�ظفني 
طاقم العمل الأ�سا�سي ب�كالة اإدارة املخيم 

يح��دد ع��دد من العوامل اأهمه��ا حجم التمويل املت��اح للوكالة وال�سيا�س��ات اخلا�سة باملوارد 
الب�ري��ة والأو�ساع التي تعمل بها العديد من القرارات اخلا�سة باملوظفن واملوارد الب�رية 
الت��ي يج��ري اإ�سدارها عند تاأليف طاقم العم��ل الأ�سا�سي لوكال��ة اإدارة املخيم. فكل جمموعة 
من الأو�ساع تتطلب ن�سقًا خمتلفًا اأو بنية تنظيمية جديدة. وي�سهم ما متلكه الوكالة من فريق 
اأ�سا�س��ي واإمكاني��ات يف حتديد جان��ب كبري من فعالي��ة تنفيذ العملي��ات اليومية. ويف معظم 
الظ��روف، يتطل��ب الأمر جمموعة متنوعة م��ن املهام والقدرات املهني��ة، فكثري منها ي�ستدعى 
وجود خربة يف اإدارة املعلومات اأو الت�سييد اأو املياه اأو ال�رف ال�سحي اأو التعبئة املجتمعية 
اأو التدري��ب. وم��ن الهام جداً هنا �سم��ان اأن تعك�س الن�سبة بن اأع��داد املوظفن من اجلن�سن 
يف فري��ق العم��ل ن�سبة الرجال والن�س��اء يف املخيم، وكذلك من ال���روري اأن يكون العاملون 
م��ن ذوى اخل��ربة والن�س��ج الكافي��ن للتعامل م��ع املواقف احلرج��ة واملعلوم��ات ال�سخ�سية 

باحل�سا�سية وح�سن الت�رف املطلوبن. 
وينبغي اأن ت�سمل كفاءات ومهارات طاقم العمل الأ�سا�سي ما يلي:

•ال�ستعداد لتحمل امل�سوؤولية والقدرة على حتمل اأعباءها.   	
•التحلي ب�سعة الأفق والنظرة ال�سمولية يف التعامل مع الأمور املختلفة.  	
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•القدرة على ترتيب الأولويات والتخطيط ال�سليم لها.  	
•امتالك مهارات حتقيق التوا�سل والتن�سيق. 	

•القدرة على اإدارة النزاعات والو�سول بالآراء اإىل نقطة الإجماع والتفاق.  	
•اإتباع نهج يت�سم بالبتكار واملرونة والرتكيز على حل امل�سكالت.    	

• التحلي بنهج اإيجابي وا�ستباقي يف امل�سائل املتعلقة بالتعبئة وامل�ساركة املجتمعية. 	
عن��د تعي��ن موظف��ي اإدارة املخي��م يف امله��ام املختلفة، من امله��م �سمان 
التمثيل اجليد للن�ساء – على نحو يعك�س ب�سكل مثايل الن�سبة بن الرجال والن�ساء 
يف املخي��م. وبالأخ��ذ يف العتبار الت�سكيل��ة العامة لل�س��كان النازحن – والتي 
ع��ادة م��ا تتاألف ب�سف��ة اأ�سا�سية م��ن الن�س��اء والأطفال- ي�سحى م��ن املرغوب 
ال�ستعان��ة باملوظف��ن من ذوي اخلربات وامله��ارات يف قطاعات فنية معينة اأو 
لهم �سابقة اأعمال جيدة يف جمال احلماية والوقاية من العنف اجلن�ساين وكذا يف 

جمال حقوق الإن�سان.

الت�ظيف
تتطل��ب املراحل املختلفة من العملي��ات والحتياجات امليدانية املتغرية اأطقم عمل ومهارات 
وق��درات خمتلف��ة يف كل مرة، لذا فمن املهم اأن يحر�س القائم��ون على الوكالت على التحلي 
بدرجة من املرونة ت�سمح ببناء قدرات اأفراد الفرق العاملة منذ البداية حت�سبًا لتغري الأو�ساع. 
ويف حالت عديدة، يتمكن �سكان املخيم من امل�ساهمة وتقدمي خدماتهم كاأفراد موؤهلن وعلى 
م�ستوى عال من املهنية �سمن فرق اإدارة املخيمات. ويف الأو�ساع التي جتيز فيها املوؤهالت 
ال�سخ�سية وقوانن التوظيف اخلا�سة باملجتمع امُل�سيف ذلك، ينبغي اأن تبحث وكالت اإدارة 

املخيمات ال�ستعانة بكال النوعن من املوظفن، املتطوعن واملتقا�سن للرواتب. 
م��ن بن الو�سائ��ل املجدية يف تعين املوظفن البحث ع��ن لأفراد املدربن 
مهني��ًا �سم��ن ال�سكان النازحن وذل��ك اأثناء عمليات الت�سجي��ل ال�سابقة لالإقامة 
باملخي��م. فاإذا مل تتوافر امل�ستن��دات الدالة على املوؤهالت، ميكن اإجراء اختبارات 

للكفاءة كو�سيلة للتحقق من امتالك الفرد للمهارات املهنية املطلوبة. 

التدريب
من املهم اأن ن�سع يف احل�سبان اأن التدريب عملية دائبة با�ستمرار وميكن القيام بها اإما ب�سفة 
ر�سمية اأو غري ر�سمية. ومن جهتها، تتوىل وكالة اإدارة املخيمات امل�سوؤولية عن ال�سعي لتطوير 
قدرات ومهارات فريق اإدارة املخيم على نحو يتيح له اإجناز املهام الوظيفية املحددة املوكلة 
اإلي��ه. وينبغ��ي على جميع املوظفن العامل��ن يف كل خميم من املخيم��ات تلقى التدريب يف 

املجالت التالية:
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•اأ�ساليب اإجراء املقابالت وت�سجيل املالحظات الدقيقة.  	
•الر�سد والت�سجيل والتوثيق )قيامًا على معايري مثل معايري م�روع �سفري اأو املبادئ  	

التوجيهية اخلا�سة باأف�سل املمار�سات، مثل جمموعة اأدوات اإدارة املخيم(.
•ت�سنيف احلالت امل�ست�سعفة وذات الحتياجات اخلا�سة )مع ت�سجيل اأية م�ساعدات  	

خا�سة قد ي�ستحقها هوؤلء(
•احلماية وحقوق الإن�سان والوعي بالفوارق بن اجلن�سن.  	

•التعبئة املجتمعية وو�سائل امل�ساركة.  	
ينبغ��ي اأن يت��م تدري��ب فري��ق اإدارة املخيمات على الإب��الغ عن الفج��وات ومناحي اخللل يف 
امل�ساع��دات الإن�سانية وجهود احلماية – ويتم الإ�راف عليه يف ذلك- وكذلك عن اأي حوادث 
عنف اأو حوادث جنائية ميكن اأن توؤثر على ال�سكان وعلى ا�ستقرار اأحوال املخيم، وكذا تدريبهم 

على حتديد الأفراد والفئات الأكرث عر�سة للخطر وذات الحتياجات اخلا�سة من اأمثال:
•الأفراد من ذوي الحتياجات اخلا�سة مثل املر�سى والعجائز واملعاقن.  	

•املعر�سن خلطر العنف اجلن�ساين.  	
•الأفراد امل�ستجدين يف املخيم.  	

•العائالت ذات الحتياجات اخلا�سة مثل العائالت التي تعولها امراأة.  	
• الأطفال دون رفقاء اأو التائهن عن اآبائهم. 	

م�اثيق ال�سل�ك املهني
تن��درج مواثيق ال�سلوك املهن��ي اأحيانًا �سمن ال�سوؤون الداخلي��ة اخلا�سة بكل وكالة وتخ�سها 
وحده��ا، اأو تو�س��ع اأحيان��ًا ملخيم باأكمل��ه اأو تو�سع لتكون �ساملة يف تطبيقه��ا – واأبرز هذه 
املواثيق هو ميثاق ال�سلوك املهني حلركات ال�سليب الأحمر و الهالل الأحمر و املنظمات غري 
احلكومية يف برامج ال�ستجابة للكوارث )انظر ق�سم قراءات ومراجع من هذا الف�سل( . وت�سعى 
ه��ذه املواثي��ق لإر�ساء املعاي��ري التي حتدد وتف�س��ل قواعد ال�سل��وك الأخالقي ب��ن العاملن 
باملخيم اأو تعزيز مبداأ امل�ساءلة وال�سفافية بن جميع الوكالت العاملة يف املخيمات. ويجب 
اأن يح�س��ل كل عام��ل اأو متط��وع على �رح وتو�سي��ح مليثاق ال�سلوك املهن��ي اخلا�س بعمله 
ويطل��ب اإلي��ه التوقيع عليه عند بدئه ملهامه الوظيفي��ة، وهنا من ال�روري اأن تتم ترجمة كل 
م��ن الكتيب��ات التدريبية ومواثيق ال�سلوك املهني على النح��و املالئم، ويتم توفريها باللغة اأو 
باللغ��ات التي يت�سنى للعاملن ب��اإدارة املخيم فهمها ب�سهولة. وعند ال�ستعانة مبرتجم لتويل 
هذا الأمر، من املهم القيام مبراجعة الرتجمة اأكرث من مرة للتاأكد من دقة املعلومات والر�سائل 

املطلوب تو�سيلها. 
وم��ن اأجل ت�سجي��ع العاملن على املعاملة احل�سنة لالجئن والنازحن داخليًا، ينبغي اأن 
تغط��ي عملية التدري��ب اأو التوعية داخل املخيم مبيثاق ال�سل��وك املهني اخلا�س بوكالة اإدارة 

املخيم اجلوانب التالية:
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•املبادئ الإن�سانية 	
•اإجراءات التبليغ اخلا�سة بامل�سائل اخلا�سة اأو ال�رية.  	

•اآليات التعامل مع ال�سكاوى والتحقيق فيها.  	
•الإجراءات الواجب اتخاذها يف حالة انتهاك اأحد الأفراد لهذا امليثاق.  	

ت�سرتط العديد من الوكالت املانحة الآن التوقيع على ميثاق لل�سلوك املهني 
كاإجراء اأ�سا�سي يف اتفاقاتها املربمة من الباطن. 

ويتطل��ب كل �سياق هيكاًل واإج��راءات تالئمه للتبليغ ورفع التقاري��ر. ومن املهم احلر�س على 
حتقي��ق الت��وازن بن الإج��راءات املتبعة ل�سم��ان �ري��ة وخ�سو�سية التقاري��ر وبن اجلهود 
الرامية لت�سجيع �سكان املخيم على التحلي بال�سجاعة والإبالغ عن ال�سلوكيات التع�سفية التي 

يرتكبها اإما القائمون على �سوؤون جمتمع النازحن اأو موظفو وكالة اإدارة املخيم. 

tt ملزيد من املعلومات حول احلماية واإجراءات اإ�شدار التقارير والتحقيق يف ال�شكاوى، 
انظر الف�شل 8 وق�شم »الأدوات«. 

خدمات التن�سيق والر�سد
اإن �سمان �سد الفجوات يف عمليات امل�ساعدة وتفادي ازدواج الأن�سطة و�سمان التوفري العادل 
للخدم��ات يتطلب متابعة دورية ومنهجي��ة لعمليات تقدمي اخلدمات يف املخيم. وتقوم العديد 
م��ن الوكالت العاملة �سمن قطاع معن بتنفيذ اأعمال الر�سد اخلا�سة مب�روعاتها اخلا�سة، 
وحتتاج وكالة اإدارة املخيم اإىل التن�سيق عن قرب معها ل�سمان تكامل اأن�سطة الر�سد. وينبغي 
على اجلميع الإقرار باأن الر�سد الن�سطة وما تتمخ�س عنه من معلومات اإمنا ت�سب يف النهاية 

يف جناح عمليات التن�سيق على النحو الفعال الذي يراعي مقت�سيات الظروف. 

ويتطلب جناح هذه الر�سد ما يلي:
•ال�ستعانة باآليات واأدوات الر�سد املخطط لها جيداً واملختربة ميدانيًا من قبل. 	

•احل�سول على املعلومات الدقيقة واملهمة واملعربة عن اأحدث امل�ستجدات.  	
•القدرة على حتليل البيانات ل�ستخال�س املعلومات املفيدة.  	

•تبادل املعلومات يف التوقيت املالئم وعلى نحو يت�سم بال�سفافية.  	
•ت�سهي��ل اإقامة املنتدي��ات التن�سيقية لكل من تبادل املعلوم��ات والتخطيط امل�سرتك  	

لبع�س الربامج املحددة. 

ي�سهم التعدد يف منتديات التن�سيق يف م�ساعدة وكالة اإدارة املخيم على تن�سيق عمليات تقدمي 
اخلدمات. ومن ال�روري هنا عقد الجتماعات الدورية التي تتناول �سوؤون كل قطاع على حده 
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مع الوكالة اأو روؤ�ساء الربامج، وعلى اأن تكون هذه الجتماعات منف�سلة عن الجتماعات التي 
تعقد ملناق�سة التطورات ال�سيا�سية اأو ظروف الأمن العامة اأو اأو�ساع العاملن وخماوفهم. 

وميك��ن اأحيانًا ملن��اخ العمل امل�سحون بال�سغوط، خا�سة اإذا جاء مقرتنًا باختالفات يف 
الآراء بن الوكالت املقدمة للخدمات، اأن يوؤدي اإىل ن�سوب �راعات واحتكاكات غري حممودة 
بن الوكالت. ويف ظل هذه الظروف، قد يوؤدي انهيار ج�سور التوا�سل بن الوكالت اإىل ن�سوء 
م�ساع��ب جمة بالن�سبة لوكال��ة اإدارة املخيم وتكون لها عواقبه��ا ال�سلبية على �سال�سة توفري 
امل�ساعدات ملجتمع املخيم. لذا فمن املهم اأن ت�سعى وكالة اإدارة املخيم للتوا�سل امل�ستمر مع 

الوكالت الأخرى واأن حتر�س على ان�سجام ور�سوخ العالقات معها. 
ويف نف���س الوقت، فاإن اإناطة م�سوؤولية الربامج بال��وكالت وحما�سبتها على هذه امل�سوؤولية– 
مب��ا يف ذلك اأي تغي��ب عن الجتماعات التن�سيقي��ة اأو رف�س الإدلء مبعلوم��ات حيوية لها اأهميتها 
يف اإجناح برامج الوكالت الأخرى العاملة يف املخيم- لتعد اإحدى الو�سائل املهمة التي يت�سنى من 
خاللها لوكالة اإدارة املخيمات اكت�ساب ال�رعية يف اأعن �سكان املخيم واملحافظة على حقوقهم. 

بو�س��ع وكال��ة اإدارة املخي��م كذلك امل�سارك��ة يف جوانب اأخرى م��ن العمليات 
اجلاري��ة يف املخي��م م��ن خ��الل توف��ري اخلدم��ات. فيجوز له��ا على �سبي��ل املثال 
توف��ري التدري��ب للمعلمن اأو توف��ري اخلدمات ال�سحية اأو خدم��ات اإ�سالح املرافق 
اأو الوح��دات ال�سكنية يف املخيم اأو اإقامة امل�روعات املدّرة للدخل.. ورغم اأنه من 
املمك��ن اأن يتوىل تنفيذ هذه امل�سوؤولي��ات موظفون اآخرون تابعون لنف�س الوكالة، 
اإل اأن للوكالة احلق يف اعتبارها اأو عدم اعتبارها جزءاً من عمليات اإدارة املخيم. 

tt ملزيد من املعلومات عن التن�شيق واإدارة املعلومات، انظر الف�شلني 4 و 5. 
ت�سه��م عملي��ات الر�س��د والتن�سي��ق يف حتقي��ق اللت��زام باملعاي��ري وحما�سب��ة ال��وكالت عن 
م�سوؤولياتها يف توفري امل�ساعدات واخلدمات. ويف احلالت التي يتبن فيها �سعف م�ستويات 
الأداء اأو ع��دم كفاي��ة اجل��ودة اأو الك��م، تتحم��ل وكال��ة اإدارة املخيم، يف ظل دع��م من قيادات 
املجموعات/القطاعات على نحو ما تقت�سيه ال�رورة، واجبها يف احل�س بقوة على اللتزام 

باملعايري املتفق عليها وحتقيق احلد الأدنى من امل�ستوى املطلوب للم�ساعدات.  

وينبغي اأن تتم متابعة جميع القطاعات العاملة داخل املخيم، مع الرتكيز على:
ع مثل املواد الغذائية واملواد غري الغذائية. • ال�سل	

•اخلدمات الفنية املرتبطة باملياه وال�رف ال�سحي وال�سحة واأو�ساع التغذية.  	
•الربامج الثقافية والنف�سية الجتماعية، مبا يف ذلك الأن�سطة التعليمية وال�سبابية.  	

طوير البنى التحتية مث��ل الطرق وال�رف ال�سحي واملرافق التعليمية اأو  • �سيان��ة وت	
املجتمعية. 
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ولي�س الهدف من قيام وكالة اإدارة املخيم مبتابعة اخلدمات التي تقوم بها الوكالت الأخرى 
اأن ياأتي ذلك بدياًل عن ا�سطالع هذه الوكالت مب�سوؤولياتها اخلا�سة يف متابعة قدرة ال�سكان 
على النتفاع مب�روعاتها والوقوف على مدى التقدم والكفاءة يف تقدميها خلدماتها. فتنفيذ 
وكال��ة اإدارة املخيم لعملياتها يف متابعة اأعم��ال القطاعات املتنوعة اإمنا ي�ستهدف احل�سول 
على نظرة عامة على اللتزام باملعايري يف املخيم والفهم ال�سامل لالأو�ساع املعي�سية اليومية 
وتوفري امل�ساعدات. ولهذا الأمر اأهميته الكبرية نظراً لأن برامج اخلدمات وامل�ساعدات ل توؤدي 

فعاليتها يف املخيم مبعزل عن بع�سها، ومنها جتيء �رورة هذه النظرة العامة. 
وكث��رياً ما تتبادل امل�روع��ات التاأثري ب�سكل مبا�ر وغري مبا���ر على بع�سها البع�س، 
وله��ذا غالب��ًا تبعاته الإيجابية، بيد اأنه اأحيانًا ما يتمخ�س ع��ن بع�س النتائج ال�سلبية اأو غري 
املق�سودة. اإن العمل من اأجل رفع م�ستويات املعي�سة يف املخيم يتطلب متابعة جوانب ال�سورة 
الأو�س��ع – اأي اجل��ودة الإجمالية للمعي�سة بالن�سبة ل�سكان املخي��م. ويقع هنا �سمن م�سوؤولية 
وكالة اإدارة املخيم تفهم تاأثري امل�روعات، لي�س فقط يف حد ذاتها، ولكن باعتبار هذا التاأثري 

ميثل جانبًاً من ال�ستجابة العامة للمخيمات. 
تربز اأهمية عمليات الر�سد التي تقوم بها وكالة اإدارة املخيم ب�سفة خا�سة 
عند تقييم ظروف الأ�سخا�س من ذوي الحتياجات اخلا�سة. كما ل ينبغي اإغفال 
اأن بع�س اأفراد املخيم مثل الأطفال الذين يرافقهم ذووهم اأو املنف�سلن عن ذويهم 
اأو الأطف��ال الذين يعي�سون يف دور الكفالة اأو املنازل اجلماعية اأو العائالت التي 
يعوله��ا طفل اأو الأ�سخا�س العجائ��ز الوحيدين اأو العائالت الت��ي يعولها عجائز 
اأو الأطف��ال من ذوي الإعاقات، كل هوؤلء له��م احتياجاتهم وخماوفهم اخلا�سة 

باحلماية والتي يجب الوقوف على تفا�سيلها وتاأمينها خالل عملية النزوح. 

م��ن املمكن تعين الأفراد القائمن مبهمة الر�سد من بن جمتمع النازحن 
اأنف�سهم. 

اإ�سفاء ال�سفة الر�سمية على الأدوار وامل�س�ؤوليات مع وكالت تقدمي 
اخلدمات

يعد حتديد الأدوار وامل�سوؤوليات للوكالت املقدمة للخدمات يف املخيم واإ�سفاء ال�سفة الر�سمية 
عليه��ا اأم��راً �روريًا لعالج الفج��وات ومناحي اخللل التي م��ن املمكن اأن تن�س��اأ وكذا لتجنب 
اخلالف��ات. ويف بع���س احلالت، ي�سهم ه��ذا الإجراء يف تعزيز ال�رعية الت��ي تتمتع بها وكالة 
اإدارة املخي��م، ذل��ك اأن التفاقات الر�سمي��ة املحررة املت�سمنة للتفا�سي��ل اخلا�سة بالقائمن 
بالأعم��ال املختلفة ومكان وزم��ان وكيفية قيامهم بعملهم، حتى ولو ب�سكل ب�سيط، من �ساأنها 
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اأن حت�س��ن التن�سيق وتقيم احلجة عندما تاأتي اخلدمات املقدمة دون امل�ستوى القيا�سي املتفق 
عليه. وينبغي اأن حتتفظ وكالت اإدارة املخيمات بن�سخ لتفاقيات الوكالة وخطط العمل اخلا�سة 
بجميع ال�ركاء العاملن يف املخيم، ذلك اأن عقد اتفاقية اأو مذكرة تفاهم بن الوكالت حتى 
ول��و كانت ب�سيطة وغري ُملزمة ميكن اأن ي�سهم يف اإ�سفاء الطابع الر�سمي على م�ساركة املوارد 

وو�سع �روط ا�ستحقاق اخلدمات التي تقدمها الربامج داخل املخيم. 

رف���ع التقاري���ر اإىل ال�كالة اأو اجله���ة قائ���دة القطاع/املجم�عة 
والتن�سيق معها

تتحم��ل وكالة اإدارة املخيم م�سوؤولياتها، كجزء من اإ�سرتاتيجية ال�ستجابة العامة للمخيمات، 
اأمام اجلهة قائدة القطاع/املجموعة، ذلك اأن الإدارة يف اأي خميم اإمنا تعد حلقة يف اإ�سرتاتيجية 

اأكرث ات�ساعًا ت�سمل اأطرافا متعددة من اأ�سحاب امل�سالح واملنظمات. 
ويف احل��الت الت��ي تن�س��ط فيه��ا املجموع��ة، يتطل��ب الأم��ر و�س��ع بي��ان اخت�سا�سات 
واإ�سرتاتيجي��ة مميزي��ن ملجموعة تن�سي��ق املخيم��ات واإدارة املخيمات لكل �سي��اق على حده، 
ويتم حتديد الأدوار وامل�سوؤوليات، واإىل حد معن، قيامًا على ظروف واأو�ساع ال�سياق املعني. 
ورغ��م ذلك، وعلى نحو ما هو من�سو���س عليه يف الف�سل الأول، يتوىل من�سق جمموعة تن�سيق 

املخيمات واإدارة املخيمات ب�سفة عامة ما يلي:
•تطبيق املعايري يف اإدارة املخيمات.  	

•متابعة اآثار النزوح يف جميع املخيمات يف املنطقة وكتابة تقارير عنها.  	
•ال�سعي لدى من�سق ال�سوؤون الإن�سانية وغريه من الأطراف العاملية لتعبئة املوارد.  	

•تدريب الأطراف الإقليمين مبا فيهم وكالت اإدارة املخيمات وبناء قدراتهم.  	

اإن �سمان تلبية بيان اخت�سا�سات جمموعة تن�سيق املخيمات واإدارة املخيمات واإ�سرتاتيجيتها 
لالحتياجات العملية على اأر�س املخيم ليعد �رطًا اأ�سا�سيًا لفعالية اإدارة املخيم. وياأتي ب�سكل 
م��واز يف الأهمي��ة لذل��ك، وحيثما يج��رى تنفيذ النهج العنق��ودي، اإر�ساء ال�سل��ة بن جمموعة 
تن�سي��ق  املخيمات واإدارة املخيمات وغريها من املجموعات من اأجل تفادي ازدواج الأن�سطة 

و�سمان ات�ساق اإجراءات رفع التقارير والر�سد. 
اأم��ا فيما يتعلق بامل�س��كالت التي ل يت�سنى حلها على م�ست��وى املخيم فتتم اإحالتها اإىل 
قائ��د املجموعة اأو وكال��ة تن�سيق املخيم. وتعم��ل الوكالة الأخرية بدورها عل��ى بحث اأ�سكال 
التدخ��ل املالئم��ة م��ع الهيئات احلكومي��ة واجلهات املانح��ة وغريها من اأ�سح��اب امل�سالح 
عندم��ا تتفاق��م ه��ذه امل�ساكل. وهن��اك بع�س الق�سايا الت��ي تتطلب عناية خا�س��ة من وكالة 
تن�سي��ق املخيم يف البت فيه��ا على غرار ق�سية اإ�راك ممثلي الهيئ��ات احلكومية يف احلوادث 

اخلا�سة ب�سعف احلماية اأو �سوء �سلوك اأحد ممثلي الوكالت العاملن يف املخيمات. 
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نلم���س اإحدى مزاي��ا العمل والتعاون مع وكالة تن�سي��ق املخيم عندما يكون 
�سكان املخيم يف حالة مواجهة مع ال�سلطات، خا�سة يف مواقف النزوح الداخلي 
النا�سئ��ة عن ال�راع��ات الدائرة. فقد جت��د وكالت اإدارة املخيم��ات العاملة يف 
و�س��ط هذه الأج��واء م�سق��ة يف احل�سول عل��ى رقعة العم��ل الإن�س��اين ال�رورية 
ملزاول��ة ن�ساطها. وهنا ت�ستطيع وكالة تن�سيق املخيم، ذات ال�سالت الدبلوما�سية 
الأوث��ق مع ال�سلطات احلكومي��ة، اأن ت�سمن اإر�ساء الأط��ر الإقليمية يف موا�سعها 
ال�سحيح��ة لتو�سيح دور اإدارة املخيم. فتحريك اخلالف��ات اإىل امل�ستوى الوطني 
والتعام��ل معها على ه��ذا امل�ستوى من �ساأنه اأن يقلل م��ن ال�سغوط الواقعة على 

الأن�سطة اليومية لوكالت اإدارة املخيمات.  

العمل مع البعثات املتكاملة 
يت��م ب�س��كل متزايد اإر�س��ال بعثات حفظ ال�س��الم و�سناعة ال�س��الم التابعة ل��الأمم املتحدة اإىل 
مناط��ق ال�راعات الدائرة واملناطق التي انتهى ال�راع فيها. ويف كل بعثة متكاملة، يتوىل 
املمث��ل اخلا�س لالأمن العام لالأمم املتحدة امل�سوؤولية عن جميع عنا�ر البعثة – ال�سيا�سية 
والع�سكري��ة والإن�سانية. وترتاوح التفوي�سات املمنوح��ة للبعثات املتكاملة لت�سمل عدة مهام 
منها حتقيق ال�ستقرار الفوري لالأو�ساع وحماية املدنين ودعم امل�ساعدات الإن�سانية وحتى 
امل�ساع��دة يف اإر�س��اء الهياكل ال�سيا�سية اجلدي��دة ونزع ال�سالح وت�ريح اجلن��ود واإعادة دمج 
املقاتل��ن ال�سابقن. وي�ستهدف نه��ج البعثات املتكاملة اإخ�ساع املكون��ات امل�ستقلة للنظام 

الأممي لكيان ُكّلي متما�سك بغية حتقيق ال�ستقرار ال�سيا�سي وتعزيز التعايف من ال�راع. 
ورغم اأن نهج البعثة املتكاملة يعد يف حد ذاته حماولة بناءة لعالج عيوب تدخالت الأمم 
املتح��دة، اإل اأنه يطرح عدداً من التحدي��ات الأخالقية و/اأو العملياتية بالن�سبة لوكالت اإدارة 
املخيم��ات اأو غريه��ا من الوكالت الإن�ساني��ة. فعندما ت�ستمل البعثة على ق��وات ع�سكرية من 
الأمم املتح��دة اأو غريها من الهيئ��ات الدولية املختلفة )مثل حلف �سمال الأطلنطي اأو الإحتاد 
الأفريقي( قد جند اأن طائفة الأهداف التي ت�سعى البعثات املتكاملة لتحقيقها قد توؤدي حلدوث 

ارتباك واأحيانًا ت�سارب بن عمليات الوكالت. 
فعل��ى �سبيل املثال، فاإن اجلمع ب��ن العن�رين الع�سكري والإن�ساين يف البعثة املتكاملة 
يعن��ي بالن�سب��ة للبع�س اأحيانًا وجود �سائبة يف حيادية ونزاه��ة امل�ساعدات الإن�سانية ب�سبب 
م��ا تقدم��ه البعثة من دع��م اإىل فئة عن�ري��ة اأو ف�سائل �سيا�سي��ة معين��ة. اإذن فالق�سية هي 
ق�سية �سمان وجود رقعة العمل الإن�ساين التي ت�سمح لالأطراف غري الع�سكرين ومن غري ذوي 

النتماءات ال�سيا�سية بالو�سول اإىل جتمعات النازحن وم�ساعدتهم.
وهن��اك عدد من التعقيدات الإ�سافية، مث��ل اآثار انتهاكات حقوق الإن�سان التي ترتكبها قوات 
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حفظ ال�سالم، والتي غالبًا ما ت�سعر بها الوكالت الدولية العاملة يف املناطق الإقليمية اأو البالد. 
كذلك ل يزال النتهاك اجلن�سي واحداً من اأكرث انتهاكات حقوق الإن�سان التي ُترتكب �سد ال�سكان 
النازح��ن وغالب��ًا م��ا تظل طي الكتم��ان ول يعاقب مرتكبها م��ن قبل هياكل القي��ادة اخلا�سة 

بقوات حفظ ال�سالم. 
وت�ستطي��ع البعثات املتكاملة اأن متنح بع�س املزايا لوكالت اإدارة املخيم، وذلك مبا متلكه 
ه��ذه البعث��ات من قدر كبري م��ن املوارد النقدي��ة واللوج�ستية الت��ي ميكن تعبئته��ا للتعامل مع 
الحتياجات اخلا�سة التي تن�ساأ داخل املخيمات، بيد اأن النتقال للمرحلة التالية للح�سول على 

املوارد يتطلب العديد من ال�سكليات الإدارية.

دعم ال�حدات املتكاملة يف ليبرييا ما بعد ال�رصاع   
م��ا اإن غ��ادر �سارلز تيلور ليبريي��ا يف يوليو 2003، حتى انطلق��ت الأمم املتحدة 
بثقله��ا للم�سارك��ة ال�سامل��ة يف اإعادة الأم��ور لن�سابه��ا الطبيعي، فاأطلق��ت اثنن من 
ال��وكالت برناجم��ًا لالإنهاء التدريجي للمخيمات يف العا�سم��ة مونروفيا، والتي كان 
يقط��ن بها م��ا يقدر ب��� 310.000 ن��ازح داخلي��ًا. وكان��ت اإ�سرتاتيجية خف���س اأعداد 
املخيم��ات لع��ام 2004-2005 تتم بالتوازي مع خطة اأخ��رى تهدف لتحقيق العودة 
الطبيعي��ة واملنظم��ة لل�سكان. وقد ج��رى التخطيط ل�سيا�سة الع��ودة وعملياتها من قبل 
فري��ق تخطيط م�سرتك لإع��ادة النازحن داخليًا والتي تولت مهم��ة قيادته يف البداية 
وكالة ثالثة تعمل يف جمال اإدارة عمليات الرجوع والعودة. وقد وفرت البعثة املتكاملة 
لالأمم املتحدة الدعم ال�سيا�سي لالإنهاء التدريجي للمخيمات وعملية العودة، بيد اأنها مل 

تقدم اإل القليل من حيث الدعم املادي اأو العملياتي. 
وبالأخ��ذ يف العتبار نطاق النزوح واأع��داد النازحن داخليًا املطلوب م�ساعدتهم 
على العودة، كانت عملية الإعادة تعاين ب�سكل خطري من نق�س التمويل. ورغم امتالكها 
لالإمكانيات اللوج�ستية لتوفري ال�ساحنات – ورغم املطالبات املتكررة- مل تقم البعثة 
املتكاملة بتوفري هذه ال�ساحنات، وهو ما اأجرب الوكالت الداعمة لعودة النازحن على 
عق��د اتفاقيات اأخرى غري كافية. ورغم توافر املوارد بكميات هائلة، كان هناك غياب 

لالإرادة ال�سيا�سية يف ن�ر هذه املوارد وتوظيفها ل�سالح العمليات الإن�سانية. 
ويف املقاب��ل، كانت البعث��ة املتكاملة قد قدمت م�ساعدات عظيم��ة لإدارة املخيم 
وجه��ود الإنه��اء التدريج��ي للمخيم��ات. فق��د ا�ستعان��ت البعث��ة مب��ا لديها م��ن �سبكة 
للمحط��ات الإذاعية وو�سائل الإعالم املقروءة للم�ساعدة يف احلملة الإعالمية اخلا�سة 
باإغالق املخيم وخطط العودة. وقد كانت هذه امل�ساعدة عظيمة النفع يف جمملها، ومل 
تك��ن الوكالت العاملة يف اأق�سام العودة والت�سجيل و�ركاءها لت�ستطيع احل�سول على 

مثل هذا الدعم واإعالم النازحن بدون املنظومة التي اأتاحتها البعثة املتكاملة.
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قد ت�سعر املنظمات غري احلكومية )الدولية( املنفذة لالإدارة املخيمية ب�ساآلتها 
اأم��ام البعثات الأممي��ة املتكاملة ذات املوارد والإمكاني��ات اجلبارة. كما قد تعاين 
ه��ذه الوكالت من عدم كفاي��ة رقعة العمل الإن�ساين املتاحة اأمامها اأو عدم متتعها 
بال�ستقالل الذاتي يف اإجراءها لعملياتها، وت�ست�سعر باأن تفوي�ساتها تهيمن عليها 

وحتكمها الإ�سرتاتيجية ال�سيا�سية العليا لبعثة الأمم املتحدة.

القيادة وم�ساركة �سكان املخيمات
كانت التجارب واخلربات املرتاكمة قد اأظهرت اأن �سالح حال املخيم و�سال�سة عملياته يعتمدان 
عل��ى امل�سارك��ة املبا�رة وغري املبا�رة التي ي�ساهم به��ا �سكانه. لذا فمن املهم اأن تبدي وكالة 
اإدارة املخي��م التزام��ًا بهذه امل�سارك��ة واإميانًا بقيمتها ونهجًا اإيجابيًا وا�س��ع احليلة اإزاءها. وقد 
تتخذ امل�ساركة والتعبئة العديد من الأ�سكال، وت�سمل بع�س و�سائل اإ�راك �سكان املخيم ما يلي:

•عقد انتخابات القيادة لنتخاب قادة املخيم وممثليهم.  	
•عقد الجتماعات الر�سمية والتحاور مع كل من القادة التقليدين واملنتخبن.  	

•تعين اأفراد لتويل مهام التوا�سل غري الر�سمي مع �سكان املخيم.  	
•اإن�س��اء جلان للمخيم يكون اأع�ساءها ممثلن ل�سكان املخيم، ويكون لكل جلنة من هذه  	
اللج��ان اخت�سا�س��ات فنية اأو قطاعية معينة، فيتم مث��اًل اإن�ساء جلنة للمياه وال�رف 

ال�سحي وال�سحة اأو جلان ممثلة للعجائز والن�ساء. 
•اإ�راك عدد من �س��كان املخيم كمتطوعن يف مهام/م�روعات معينة والتي ت�ستخدم  	

و/اأو تطور مهاراتهم، مثل مهام النجارة والتدري�س. 
•�سم��ان تواف��ر الآلي��ات والإج��راءات الالزم��ة للتعامل م��ع الآراء وال�س��كاوى، واإقامة  	

املنتديات التي تكفل م�ساركة �سكان املخيم والإ�سغاء اإىل اآرائهم. 
•توفري فر�س التوظيف ل�سكان املخيم مثل مبادرات النقد مقابل العمل. 	

•الت�سجي��ع عل��ى م�ساركة املجتمع من خالل تاأليف جمموع��ات مثل جمموعات حرا�سة  	
املخيم وجمموعات الرعاية بذوي الحتياجات اخلا�سة وجمموعات الرتفيه. 

•�سم��ان متثي��ل وم�سارك��ة الفئ��ات ذات الحتياجات اخلا�س��ة وامل�ست�سعف��ن الأكرث  	
عر�سة للخطر. 

tt ملزيد من الأفكار حول م�شاركة �شكان املخيم، انظر الف�شل 3. 
tt ملزي��د م��ن املعلوم��ات عن العم��ل مع الأ�شخا�ص م��ن ذوي الحتياج��ات اخلا�شة، انظر 

الف�شل 11. 
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قادة املجتمع واملمثل�ن عنه  
يف بع���س احل��الت، ق��د يتطلب الأمر ب��ذل جهود خا�سة من قب��ل وكالة اإدارة املخي��م للموازنة 
ب��ن احرتام الهياكل القيادية التقليدي��ة اأو ذاتية التنظيم وبن �سمان التمثيل املت�ساوي جلميع 

الفئات التي يتاألف منها �سكان املخيم. 
ففي البداية، من املهم التعرف على الأ�سلوب الذي مت على اأ�سا�سه حتديد هوؤلء »القادة«:

•هل نزح �سكان املخيم كوحدة اأو جمموعة  واحدة ومن ثم احتفظوا بهياكلهم القيادية  	
التقليدية؟

•اإذا كان��ت عملي��ة النزوح متت ب�س��كل اأكرث ع�سوائية، ه��ل قام ال�س��كان بتنظيم اأنف�سهم  	
ذاتيًا؟ وكيف قاموا بتحديد بع�س الأ�سخا�س كقادة لهم؟

•هل كان هناك قدر ولو �سئيل من التنظيم الفعلي؟  	
•ه��ل القادة احلالي��ون هم من الأ�سخا�س ذوي النفوذ الوا�سح الذين عمدوا بب�ساطة اإىل  	

تقدمي اأنف�سهم للمجتمعات وللوكالت املجتمعية بهذه ال�سفة؟ 
ثانيًا، اإن على وكالة اإدارة املخيم اأن حتدد مدى القدرة التمثيلية الفعلية التي يتمتع بها الهيكل 
القي��ادي ملجتمع النازحن ومدى قدرته على العمل ل�سالح �سكان املخيم. وهذا يتطلب التحدث 
م��ع ع��دد من اأف��راد املجتم��ع باأكرب قدر ممك��ن وحماول��ة احل�سول على �س��ورة �سامل��ة للنوايا 

والإمكانيات وكذا اأي فجوات اأو مناحي خلل. 
وفيما عدا احلالت التي ينعدم فيها متامًا وجود اأي هياكل قيادية اأو ي�سود فيها عدم الر�سا 
ع��ن القيادة املجتمعية القائمة ، ُين�سح عمومًا مب�ساعدة املجتمع على تنظيم نف�سه اأو العمل مع 
اأي هي��اكل قيادي��ة قائمة. ويف هذا ال�سياق، ينبغي التعامل مع اأي فجوات اأو مناحي خلل تتعلق 
بالتمثيل والعدالة يف النظام من خالل ال�ستعانة بالآليات التكميلية، ولي�س من خالل جتاهل اأو 
تخط��ي الآليات احلالية. فعلى �سبيل املثال، اإذا وجدت وكالة اإدارة املخيم غيابًا لتمثيل الن�ساء، 
ميكنه��ا اأن تق��وم بالت�سجيع على حتديد قائد من الرجال وقائدة من الن�ساء لكل منطقة اأو تق�سيم 
جغ��رايف �سمن املخيم. ومع ذل��ك، ينبغي احلر�س على األ ياأتي هذا الإجراء مفرغًا من م�سمونه 
ول يك��ون للن�س��اء فيه �سوت حقيقي. وثمة و�سيلة اأكرث فعالية لتحقيق ذلك من خالل دعم �سبكة 
م��ن اجلماع��ات الن�سائية يقوم بتمثيله��ا �سوت واحد على امل�ستويات العلي��ا. واإىل جانب متثيل 

املراأة، ينبغي كذلك �سمان اأن حتظى فئات الأقليات بتمثيل عادل لها. 
اأثناء العمل مع املجتمع لت�سميم واإن�ساء هياكل احلوكمة، فاإن وكالة اإدارة املخيم تكون يف 
حاجة لأن تعي الكيفية التي يتم بها اختيار القادة حمليًا؛ ل اأن تدافع عن اإجراءات م�سطنعة اأو 
غ��ري مالئمة ثقافيًا. وباملثل، فاإن قادة وممثلي املجتم��ع ينبغي اأن ُتعطى لهم وظائف وا�سحة 
وم�سجلة وبيانات اخت�سا�سات متفق عليها. وينبغي على العاملن بالوكالت الإن�سانية احرتام 
اأي خم��اوف يبديها جمتم��ع املخيم من الف�ساد وفر���س ن�سوء العالق��ات الإقطاعية، والت�رف 
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على �سوء هذه املخاوف وكذلك �سمان ال�سفافية وال�راحة يف جميع العمليات من اأجل تفادي 
ال�سكوك واإغراءات اإ�ساءة ا�ستغالل املنا�سب.  

ينبغ��ي التفاق عل��ى مواثيق لل�سلوك املهن��ي للقادة واأفراد املجموع��ات. اإن و�سع بيانات 
الخت�سا�س��ات املت�سم��ة بال�سفافي��ة واآلي��ات التعام��ل م��ع ال�س��كاوى عل��ى نح��و يحافظ على 
اخل�سو�سي��ة وال�ري��ة واإجراءات واآليات تداول الع�سوية جميعه��ا ق�سايا ت�ستحق اأن تو�سع يف 

العتبار اإذا اأردنا اإقامة اأنظمة فعالة للحوكمة وامل�ساركة.
الل�ائح 

عن��د ا�ستقرار اأو�ساع املخيم، ي�سب��ح و�سع الإر�سادات التوجيهية الت��ي حتكم ا�ستخدام املرافق 
العامة اأحد الو�سائل التي ميكن من خاللها منع اإ�ساءة ا�ستعمال املرافق امل�سرتكة للمخيم ومنع 
اأي اأ�س��كال حمتمل��ة للتوتر والحتكاك. ومث��ل هذه الإر�سادات التوجيهي��ة )اأو اللوائح( ينبغي اأن 

تاأتي كمح�سلة للتعاون الأ�سيل بن جميع اأ�سحاب امل�سالح، خا�سة �سكان املخيم اأنف�سهم.

جلنة �سكاوى الالجئني – �سريالي�ن   
يف �سريالي��ون، مت اإن�س��اء جلن��ة ل�س��كاوى الالجئ��ن وذل��ك للنظ��ر والب��ت يف 
النته��اكات والنزاع��ات الب�سيطة داخ��ل اأحد املخيم��ات هناك، وبذل��ك يتم اإ�راك 
الالجئن يف حل م�ساكلهم وت�سوية نزاعاتهم اخلا�سة. وقد ا�ستعانت اللجنة ببدائل 
جمتمعية ملرافق الحتجاز داخل املخيم ملعاقبة املتهمن والتي كان منها توقيع 

الغرامات وفر�س القيام بالأ�سغال الجتماعية.

tt لاإط��اع عل��ى اأمثلة اأخ��رى على هياكل احلوكم��ة، انظر كتيب »احلماي��ة العملياتية يف 
املخيمات وامل�شتوطنات« ال�شادر عن مفو�شية الأمم املتحدة ل�شوؤون الاجئني. 

�سمان رعاية و�سيانة البنى التحتية للمخيمات  
�سيانة البنى التحتية للمخيمات

تق��ع يف الع��ادة م�سوؤولية �سمان �سيانة البن��ى التحتية مثل الطرق ومواق��ع التوزيع وال�رف 
ال�سح��ي على عاتق وكال��ة اإدارة املخيم. وقد تتوىل وكالة اإدارة املخي��م هذه العمليات بنف�سها، 
اأو تقوم بالتن�سيق لها مع غريها من جهات تقدمي اخلدمات، وذلك اعتماداً على عدد من العوامل 
م��ن بينه��ا طبيعة امليزاني��ات والإمكانيات املتوف��رة. ومتى كانت مرافق الط��وارئ املوؤقتة يف 
املوقع متوافرة، وكانت الأ�ر منهمكة يف اإن�ساء منازلها على �سبيل املثال، عندها تقع م�سوؤولية 

�سيانة دورات املياه ومرافق الغت�سال على عاتق وكالة اإدارة املخيم اأي�سًا.
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وميكن لوكالة اإدارة املخيم التعاون مع الوكالة القائدة ملجموعة املياه وال�رف ال�سحي 
والنظاف��ة ال�سحي��ة يف اإدارة الأنظمة املجتمعية اخلا�س��ة مبعاجلة واإزالة القمام��ة والنفايات، 

بينما تتوىل امل�سوؤولية عنها يف املناطق احل�رية الهيئات املحلية.  
وميك��ن اأن تتوىل جل��ان خا�سة يف املخيم بحث الأفكار املبتك��رة لرعاية و�سيانة املرافق 

العامة مثل دورات املياه املوجودة يف العيادات واملدار�س واأماكن الأ�سواق.

يف �ريالن��كا، ويف اأعقاب عا�سفة ت�سونام��ي التي �ربتها، تطلب جانب من 
م���روع اإدارة املوق��ع )املخيم( العمل مع الهيئات املحلي��ة من اأجل حتديث عملية 
توف��ري دورات املياه يف املواق��ع النتقالية )املخيم��ات(. وكان من بن التحديات 
الت��ي واجهت امل���روع �سمان التفريغ ال��دوري للدورات مياه، وه��ي مهمة ميتلك 
املجل���س املحلي اإزاءها اإمكانيات حمدودة. وج��اء احلل على هيئة م�روع م�سرتك 
تق��وم وكال��ة اإدارة املخيم مبقت�ساه بتمويل »�سّفاطة ال���رف« – وهي عبارة عن 
عرب��ة مزودة مب�سخة لتت��وىل تنظيف و�سفط النفايات املتجمعة يف فرتة ق�سرية -  
مع ال�ستمرار يف نف�س الوقت يف م�ساعيها لطلب الدعم احلكومي للم�سكلة. وم�ستعينًا 
باأح��د املقاول��ن من القطاع اخلا���س والذي مت تكليفه بالتعام��ل مع الحتياجات 
امللحة للمخيم، ا�ستطاع املجل�س املحلي تويل م�سوؤولية هذه الحتياجات تدريجيًا 

وو�سع احللول الأطول اأمداً والأكرث ا�ستدامة لها.

 حماية البيئة
ت�ستح��وذ حماي��ة البيئ��ة عل��ى جانب م��ن اهتمام��ات كل خميم وينبغ��ي اأن توؤخ��ذ يف العتبار 
من��ذ حلظ��ة اختي��ار املوقع وحتى حلظ��ة اإغالقه. وبعد مرحل��ة الإعداد الأولية، يج��ب على الفور 
مبا���رة التخطيط والتن�سيق اجليدين لق�سي��ة حماية البيئة بن جميع الأطراف املعنية – بداية 
م��ن املجتمع��ات املت���ررة وحتى ال�سلط��ات الوطنية- قبل الب��دء باأعمال املخي��م. ويعد تاآكل 
الرتب��ة وخ�سارة الغطاء النباتي الطبيعي بع�سًا من اأك��رث اأ�سكال الإ�رار بالبيئة �سيوعًا وبروزاً 
والناجم��ة ع��ن وجود املخيمات. وثمة اأ�رار اأخرى مثل تلوث املي��اه اجلوفية وتلوث الرتبة قد 
تك��ون اأقل و�سوحًا للعيان اإل اأن هذا ل يقلل م��ن اأهميتها. وتتفاوت طبيعة ونطاق الهتمامات 

واملخاوف البيئية بتفاوت موقع وطبيعة العمليات اجلارية. 
ينبغ��ي التن�سيق لرعاية واإدارة البيئة داخل املخيمات وم��ن حولها مع وكالة اإدارة املخيم 

والهيئات الوطنية واملجتمع امُل�سيف. 
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من املمكن اإذا مت و�سع خطة لالإدارة البيئية بالتعاون مع �سكان وجلان املخيم 
)اأو اجلماعات البيئية الريفية، اإذا تي�ر ذلك( اأن ي�سهم ذلك يف حتديد املجالت ذات 

الأولوية يف التعامل. 

tt ملزيد من املعلومات عن البيئة، انظر الف�شل 6. 

اإدارة املعل�مات
الت�سجيل

تاأت��ي اإدارة املعلومات يف معظم احلالت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بت�سجيل �سكان املخيم. ويكون 
الت�سجي��ل ه��و احلج��رة الأوىل التي تق��ام عليها عمليات وكال��ة اإدارة املخيم مل��ا تتيحه مرحلة 
الت�سجي��ل م��ن معلوم��ات اأ�سا�سية عن خ�سائ�س �س��كان املخيم، والتي ت�سه��م بدورها يف تغذية 
برام��ج امل�ساعدات الإ�سافي��ة باملعلومات والتن�سيق الفعال لعمليات التوزيع. وعالوة على ذلك، 

فاإن الت�سجيل:
•ي�سمن ح�سول جميع �سكان املخيم على حقوقهم وخدماتهم الأ�سا�سية اأثناء النزوح.  	

•يحدد الفئات والأفراد من ذوي الحتياجات اخلا�سة واملحتاجن مل�ساعدات اأو حماية  	
خا�سة يف املخيم. 

•يعط��ي ال��وكالت الإن�سانية القدرة عل��ى متابعة حرك��ة املجتمع��ات النازحة- �سواء  	
القاطنة يف املخيم اأو الوافدة حديثًا. 

وي�سه��م ت�سجي��ل الأ�سخا���س – مبا فيه��م الن�ساء والأطف��ال الذين ل يكون��ون برفقة ذويهم 
اأو املنف�سل��ن ع��ن ذويهم – يف خف�س حج��م ال�ست�سعاف وزيادة التمت��ع بامل�ساعدات وتقليل 
ح��وادث ال�ستغ��الل. وبينما تت��وىل غالبًا وكال��ة اإدارة املخي��م عمليات الت�سجي��ل يف خميمات 
النازح��ن داخلي��ًا، جندها يف خميمات الالجئ��ن تقع ب�سكل وا�سح �سم��ن تفوي�سات مفو�سية 

الأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئن. 
tt انظر الف�شل 9 لاإطاع على الإر�شادات اخلا�شة باإن�شاء اأنظمة الت�شجيل. 

حتديد الأ�سخا�ص ذوي الحتياجات اخلا�سة
ل ي�سكل النازحون يف اأغلب الأحيان جماعات متجان�سة. فالختالفات يف اجلن�س واملن�ساأ العرقي 
والق��درة اجل�سدي��ة والعمر كل ذلك من املمكن اأن يوؤثر على م��دى �سعف النازحن واإ�سرتاجتيات 
التاأقل��م خالل الن��زوح. اإن التعرف ب�سكل �سحيح على احتياجات واأث��ر امل�ساعب التي تواجهها 
اجلماعات ذات الحتياجات اخلا�سة واجلماعات الأكرث عر�سة للمخاطر ميثل حتديا كبريا اأمام 

وكالة اإدارة املخيم من اأجل منع تدهور و�سع هوؤلء الأ�سخا�س اإىل ما هو اأ�سوء من ذلك.
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ُتعد الن�س��اء والأطفال الفئات الأكرث عر�سة خلط��ر العنف اجلن�سي وال�ستغالل 
وغالب��ًا ما تواج��ه هذه الفئات م�ساعب تف��وق ما يعانيه الرج��ال البالغون عندما 
ت��دب الفو�س��ى يف اأ�سالي��ب املعي�س��ة واأنظمة الدع��م التقليدية. كما يع��اين ال�سكان 
احلامل��ون لفريو�س نق�س املناعة املكت�سبة/ الإي��دز من الإعاقات اجل�سدية وكذلك 
النب��ذ من املجتمع، وهو ما ي�ساعف من درجة احلرمان وال�رر التي يعانونها اإذا 

كانوا يعي�سون يف خميمات ذات وحدات �سكنية متال�سقة.
 

اإن قائم��ة الأف��راد اأو الفئات ذات الحتياجات اخلا�سة اأو الأكرث عر�سة للخطر ل ميكن ح�رها. 
بيد اأن اأكرث هذه الفئات  �سيوعًا، وعلى نحو يرتاوح من �سياق لآخر، هي:

•الأ�ر التي تعولها امراأة.  	
•الن�ساء احلوامل واملر�سعات.  	

•الأطف��ال )دون �س��ن اخلام�س��ة، واملنف�سل��ن ع��ن ذويه��م ول يكون��ون برفق��ة ذويهم  	
واملقاتلن ال�سابقن منهم(.

•العجائز. 	
•ال�سكان من ذوي الإعاقات الذهنية 	

•ال�سكان من ذوي الإعاقات اجل�سدية 	
• الأ�سخا�س احلاملن لفريو�س نق�س املناعة املكت�سبة/ الإيدز اأو غريها من الأمرا�س املزمنة. 	

tt ملزيد من املعلومات عن الأ�شخا�ص ذوى الحتياجات اخلا�شة، انظر الف�شل 11. 
tt ملزيد من الإر�شادات والتوجيه عن املجموعات الأكرث عر�شة للخطر، انظر الف�شل10. 

�سكان املخيم
يف معظم املخيمات ذات التخطيط اجليد، يتم تقدير تعداد �سكان املخيم من خالل عملية ت�سجيل 
واإحال��ة منظمة بالتعاون م��ع ال�سلطات والهيئات املحلية والوطنية ووكالة القيادة القطاعية اأو 
وكال��ة تن�سيق املخيم. ومن اأجل تفادي الت�سجي��الت املتعددة، ينبغي و�سع نظام ت�سجيل موحد 
والتف��اق علي��ه من قبل جميع الأط��راف. وت�سكل هذه املعلومات قاع��دة البيانات الدميوغرافية 
الأ�سا�سي��ة لإجم��ايل اأرقام التعداد ال�س��كاين التي و�سعت خالل تاريخ املخي��م وينبغي حتديثها 
ب�سف��ة منتظم��ة ب�س��كل يعك���س املوالي��د والوفي��ات والوافدين اجل��دد واملغادري��ن وغريها من 

التذبذبات يف التعداد ال�سكاين. 

ينبغ��ي حتقي��ق التناغ��م والن�سجام ب��ن القوائم الت��ي ت�سجلها جه��ات تقدمي 
اخلدم��ات يف دفاتره��ا واأرقام التع��داد ال�سكاين للمخيم يف قاع��دة بيانات مركزية 
للمخيم حتى ت�ستطيع جميع وكالت تقدمي اخلدمات ال�ستعانة بها والرجوع اإليها. 
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tt ملزيد من املعلومات عن الت�شجيل، انظر الف�شل 9. 
ينبغ��ي اح��رتام خ�سو�سية و�رية املعلوم��ات اخلا�سة ل�س��كان املخيم، ويج��ب اأن تو�سع لهذا 
الغر���س الأنظمة الروتينية الت��ي تكفل الحتفاظ املنهجي وتاأمن احلماي��ة للبيانات احل�سا�سة 
الت��ي ت�س��در اأثناء عملية الت�سجيل وذلك قبل البدء يف مبا���رة عملية جتميع املعلومات. ولأمن 
البيان��ات اأهمي��ة كبرية يف مواق��ف ال�راعات التي تكون فيها للجماع��ات العرقية اأو ال�سلطات 
املناف�س��ة م�سلحة اأكيدة يف احل�سول على قوائم باأ�سم��اء الأ�سخا�س املوجودين يف املخيمات. 
وتت�س��ع الطبيعة احل�سا�سة لبيانات �سكان املخي��م لت�سمل املعلومات اخلا�سة بانتهاكات حقوق 
الإن�سان، والتي ي�سهل اكت�سافها كذلك من معلومات الت�سجيل. اأما املعلومات اخلا�سة بالناجن 
اأو الناجيات من حوادث العنف اجلن�ساين، اأو الأطفال الذي انف�سلوا عن اآبائهم اأو اأولياء اأمورهم، 

فيجب التعامل معها هي الأخرى بقدر كبري من احل�سا�سية واحلر�س. 

tt ملزيد من املعلومات عن الت�شجيل واإدارة املعلومات، انظر الف�شلني 9 و 5. 

متابعة احلماية والإبالغ عن احل�ادث اخلطرية
ميك��ن كذل��ك رب��ط مهم��ة اإدارة املعلومات بتتبع احل��وادث املرتبط��ة باحلماي��ة يف املخيمات، 
وه��ي مهم��ة يف غاية احل�سا�سية لذا ينبغ��ي اأن ي�سحبها تدريب مكث��ف للعاملن من قبل اإحدى 
وكالت احلماية املتخ�س�سة. وميكن ال�ستعانة مبعلومات احلماية لتح�سن اإما الو�سع الإن�ساين 
اأو الأمن��ي. ويعتم��د اأثر وفعالي��ة متابعة احلماي��ة يف املخيمات بدرجة كبرية عل��ى مدى توافر 
اإمكانيات ال�ستجابة داخل املجتمع املحلي والإدارة اأو داخل املجتمع الإن�ساين. وتقع م�سوؤولية 
ال�ستجابة حلوادث احلماية على عاتق وكالت احلماية املفو�سة بذلك. ويف خميمات الالجئن، 

تتوىل هذه امل�سوؤولية دائمًا مفو�سية الأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئن. 
وعندما تتوىل اإحدى وكالت اإدارة املخيمات عمليات متابعة احلماية، ينبغي اأن يتوافر الو�سوح 

والقدرة على �سمان تنفيذ هذه املهمة ب�سكل م�سوؤول. وهذا يت�سمن الفهم الوا�سح ملا يلي:
•التفوي�س املمنوح للوكالة.  	

•الأو�س��اع التي يتم التعامل معها واأ�سحاب امل�سالح واأجنداتهم/قدراتهم فيما يتعلق  	
باحلماية. 

•ح�سا�سية املعلومات واأ�سكال الإ�رار والإيذاء التي ميكن اأن يت�سبب فيها ت�ريب هذه  	
املعلومات. 

•نوعية البيانات/املعلومات املطلوبة ب�سكل خا�س وملاذا 	
•احلاجة لتدريب فريق العمل 	

•حتم��ل تبعات امل�ساءلة اأمام �س��كان املخيم من حيث اإمكاني��ات ال�ستجابة؛ ما الآراء  	
وردود الأفعال التي ميكنهم توقعها؟ 
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•التبعات املحتملة لتجميع املعلومات اخلا�سة بانتهاكات حقوق الإن�سان وغريها من  	
ق�سايا احلماية. 

•التبعات املحتملة لعدم جتميع البيانات حول هذه الق�سايا.  	

وم��ن �س��اأن فهم النقاط ال�سابق��ة اأن يعمل على متكن وكالة اإدارة املخي��م من تنفيذ اأعمال 
متابعة احلماية وعن دراية بالأ�سباب الداعية اإليها واإمكانيات ال�ستجابة القائمة والأ�سياء التي 
يتوقع �سكان املخيم قيام الوكالة بها واإعالمهم بها وكذا اإجراءات الأمن وال�رية واخل�سو�سية 

 .)Do No Harm( »التي ينبغي اإتباعها ل�سمان اللتزام مع مبداأ »عدم الإ�رار

عدم الإ�رصار 
ينبغي على وكالة اإدارة املخيم وغريها من الأطراف املعنية العاملة يف املخيم اأن تبحث بعناية 
م��ا اإذا كان��ت هناك برامج م�ساعدات اأو اأن�سطة للدف��اع احلقوقي ميكن اأن جتعل �سكان املخيم اأو 
�س��كان املجتم��ع امُل�سيف عر�سة لتهدي��دات اأمنية اأو تت�سب��ب يف حرمانه من خدم��ات اأ�سا�سية 
اأو تن��ال م��ن كرامة و�سالم��ة جمتمع النازحن، ذلك اأن��ه من ال�روري اأن تك��ون اعتبارات اأمن 

و�سالمة النازحن وكرامتهم هي جوهر جميع برامج امل�ساعدة.
ُيع��د م�روع »عدم الإ�رار« م�روًع تعاويًن، وقد ن�ساأ هذا امل�روع كمح�سلة 
لتج��ارب العامل��ن الإن�ساني��ن يف العدي��د م��ن الأو�س��اع والظ��روف يف مطل��ع 
الت�سعين��ات، وهي التجارب التي جعلتهم عل��ى اإدراك بال�سعوبة املتمثلة يف توفري 
امل�ساع��دات الإن�سانية يف ظ��ل اأو�ساع ال�راع بو�سائل ل ت��وؤدي لتفاقم اأو تاأجيج 
ح��دة ال���راع بل ت�سه��م يف حتقيق ال�سالم. وُيل��زم مبداأ »عدم الإ���رار« الوكالت 
الإن�سانية بالتفكري يف التبعات، املق�سودة وغري املق�سودة، الناجمة عن تدخالتها. 
وي�سع��ى امل���روع لتحدي��د الو�سائ��ل الت��ي يت�سنى من خالله��ا توف��ري امل�ساعدات 
الإن�ساني��ة و/اأو التنموي��ة الدولي��ة اأثن��اء ال�راعات بحيث بدًل م��ن اأن توؤدي هذه 
امل�ساع��دات اإىل زيادة ال�راعات والنق�سامات �سوءاً، ت�ساعد الأطراف املعنية على 
ت��رك القتت��ال وو�سع اأنظمة لت�سوي��ة الق�سايا التي ت�سكل اأ�سب��اب ال�راع. ويحث 
هذا امل�روع  العاملن الإن�سانين على التعامل مع تعقيدات توفري امل�ساعدات يف 
اأو�ساع ال�راعات- من خالل حتقيق الو�سوح وتقليل خطر الإ�رار باملجتمعات 
الت��ي يج��ري فيه��ا توفري امل�ساع��دات. وميك��ن اأن ي�سهم مب��داأ »ع��دم الإ�رار« يف 
م�ساع��دة وكالة اإدارة املخيم وغريه��ا من الأطراف املعنية العاملة يف املخيم على 
تفهم العالقة املعق��دة بن اأ�سباب ال�راع وو�سعية املخيم وامل�ساعدات الإن�سانية 

التي يتم تقدميها ل�سكان املخيم. 
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اإن احل�س��ول عل��ى معلومات دقيق��ة عن الأ�سي��اء التي تندرج غالب��ًا حتت بند 
الأ�سياء ال�سخ�سية عالية احل�سا�سية، اأو تعترب ق�سايا حماية مت�س حمرمات ثقافية، 
لينط��وي على حتديات جمة، لي���س اأقلها حتقيق الثقة بن وكالة اإدارة املخيم وبن 
ال�س��كان. فعل��ى �سبي��ل املثال، عن��د اإجراء املقاب��الت م��ع الن�ساء، ميك��ن اأن ت�سهم 
ال�ستعان��ة بالعام��الت م��ن الن�س��اء املدربات تدريب��ًا جيداً وجمموع��ات املناق�سة 
ال�سغرية التي ميكن ائتمانها على الأ�رار واخل�سو�سيات، والتي ميكن من خاللها 
بناء الثقة مع ال�سكان مبرور الوقت، يف جناح هذه املقابالت وحتقيق املرجو منها 

واخلروج مبعلومات دقيقة. 

tt ملزيد من املعلومات عن جمموعات املناق�شة، انظر الف�شل 3. 

ر�سد املخيمات: مثال من اإحدى خميمات النازحني داخلياً يف 
ال�س�دان

يف ه��ذا املث��ال، تلقى فريق جمع املعلومات التاب��ع لإدارة املخيم التدريب الالزم، 
وكان اأفراده معروفن بالن�سبة ل�سكان املخيم حيث كانوا ي�ساهدونهم اأثناء تنقالتهم 
امل�ستم��رة يف اأرجاء املخيم. وكانت املوا�سي��ع التي جرى تكليفهم بجمع البيانات 
عنها يف تبدل م�ستمر، وذلك غالبًا ب�سبب التغريات املو�سمية. ففي املوا�سم املمطرة، 
كان��وا يجمعون البيانات عن الكولريا واأثر مياه الفي�سان على املالجئ عندما كان 
من املهم الت�سال ب�رعة باإحدى الوكالت املعنية لت�سليح اإحدى م�سخات املياه 
املك�س��ورة، وت�سجيل الوافدي��ن اجلدد اأو توزيع الرمال لإحدى املناطق التي غمرتها 
مي��اه الفي�س��ان. ويف ثنايا عمله��م هذا، ا�ستطاع اأف��راد الفريق ن��زع فتيل عدد من 
الأزم��ات املحلي��ة الب�سيطة ظاهريًا والت��ي كان من املمكن اأن تتفاق��م ويكون لها 

م�ساعفاتها اخلطرية على الأمن و�سالمة املعي�سة على م�ستوى املخيم.

وفيما يلي النم�ذج الذي ا�ستعان به اأفراد الفريق:
من�ذج متابعة املخيم

اأ�سماء القائمن على جمع املعلومات: 
التاريخ:القطاع الذي جرى فيه تلقي املعلومات:  

الغذاء واملياه
اأحداث نق�س الطعام/رداءة الطعام التي مت التبليغ عنها

اأحداث نق�س املياه/رداءة املياه التي مت التبليغ عنها
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ال�سحة
زيادة يف اأ�راب البعو�س اأو غريها من احل�رات

املواد اخلطرية ال�سارة لل�سحة
دلئل اأخرى على م�سكالت �سحية

ال�رصف ال�سحي
الفي�سانات يف املخيم اأو ق�سايا ال�رف ال�سحي الأخرى

دورات املياه املغمورة باملياه اأو غياب دورات املياه
دورات املياه املعطوبة اأو دورات املياه ذات الو�سع ال�سحي اخلطري  

احل�ادث )ال�سالمة اجل�سدية(
حوادث يف مناطق دورات املياه

حوادث اأخرى
ال�حدات املخيمية

نق�س املالءات البال�ستيكية
الوحدات غري ال�ساحلة اأو غياب هذه الوحدات )اأ�سباب اأخرى غري املالءات البال�ستيكية(

الوحدات املهجورة
التعليم

احلوادث املرتبطة بالبنى التحتية للتعليم والأدوات التعليمية
اأ�سكال الق�س�ر الإجرائية، مبا يف ذلك ق�سايا الت�زيع

الق�سور يف الت�سجيل
�سكاوى متعلقة بالتوزيع )�سواء لل�سلع الغذائية اأو غري الغذائية(

ال�افدين اجلدد يف املخيم 
الوافدين اجلدد من النازحن داخليًا )عدد الأ�سخا�س والقطاع(

احل�ادث غري املعتادة داخل املخيم
اأ�سكال الجتار غري املعتادة 

اأن�سطة املنظمات غري احلكومية غري املعتادة اأو املت�ساربة اأو غياب الأن�سطة
الجتماعات غري املعتادة

الدعاءات وال�سكاوى وال�سائعات
الدعاءات اأو ال�سكاوى �سد اأنا�س اأو فئات معينة

ال�سائعات املنت�رة يف املخيم 
الأمن

وج��ود الأ�سخا�س امل�سلح��ن اأو الأ�سخا�س غري امل�سلح��ن غري امل�رح لهم 
بالتواجد داخل املخيم
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tt ملزيد من املعلومات عن احلماية، انظر الف�شل 8. 

الت�ا�سل مع �سكان املخيم 
الإعالم ون�رص املعل�مات

يع��د احل�سول على املعلومات اأحد احلقوق الإن�ساني��ة الأ�سا�سية، فكل �سخ�س يحتاج ويرغب يف 
الإح�سا�س باأنه على دراية ومعرفة بالأو�ساع والظروف املحيطة به – �سواء كانت هذه املعرفة 
تتعل��ق بق�ساي��ا خا�سة باأمن��ه ال�سخ�سي والأ���ري اأو باأحوال وظروف اأ�رت��ه واأ�سدقائه وكذا 
املناق�سات الدائرة والآراء املتداولة والتطلعات اخلا�سة بامل�ستقبل وفر�س الختيار اأو القرارات. 
ويف املواق��ف التي تت�سبب فيها اإحدى الأزمات يف تعطيل معي�سة ال�سكان النازحن، ين�ساأ غالبًا 
فراغ معلوماتي. ولالأ�سف فاإن غياب املعلومات يكون اأحد الأ�سباب الرئي�سية يف تف�سي وانت�سار 

الإ�ساعات اأو املحاولت املتعمدة لن�ر البلبلة والت�سليل.  

 »تعد املعلومات من الناحية العملية قوة – وكلما زاد حجم املعلومات املتبادلة 
مع الالجئن عن الق�سايا ذات الأهمية بالن�سبة لهم، كلما زاد حجم ما يقدمونه من 
م�سارك��ة وم�ساهمة وكذا ق��درة على الت�رف؛ حيث ت�ساعده��م املعلومات الدقيقة 
واملع��ربة ب�س��دق عن اآخ��ر التط��ورات التي �سهدته��ا الأمور املختلف��ة يف الختيار 
ال�سليم واإ�سدار القرارات احلكيمة. اإن ت�سارك املعلومات مع جمتمع الالجئن يعمل 
عل��ى بناء الثقة وال�راحة والحرتام لهم ولقدرته��م على اإ�سدار القرارات احلكيمة 
قيام��ًا على املعلومات املتواف��رة لهم.« مفو�شية الأمم املتح��دة ل�شوؤون الاجئني، 

احلماية العملياتية يف املخيمات وامل�شتوطنات، ق�شايا احلماية اخلا�شة

حوادث اإطالق النار داخل املخيم
حوادث اإطالق النار خارج املخيم اأو يف حميطه 

حوادث الختفاء
احل�ادث وامل�سكالت الجتماعية بني النازحني داخلياً

العنف بن النازحن داخلياً 
ال�رقات اأو حماولت ال�رقة التي يرتكبها اأحد النازحن داخليًا اأو اأ�سخا�س 

غري معروفن داخل املخيم
امل�س��كالت التي تواجهها الن�ساء النازحات داخليًا بخالف العنف )اأي تبعات 

احلمل غري املرغوب، على �سبيل املثال(
اأ�سياء اأخرى

معلومات عن احلادثة اأو و�سف لها
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وم��ن اأجل �سمان ح�سول الرجال والن�ساء وال�سبية والفتيات على املعلومات وفهمها، ثمة 
عدد من ال�سرتاتيجيات املهمة التي يتعن ال�ستعانة بها، ومن اأهمها ما يلي:

•اختب��ار املعلومات اختباراً ميدانيًا قبل اإذاعتها على كافة املخيم للوقوف على كيفية  	
تلقي الآخرين لها ومدى ا�ستيعابهم للر�سائل الأ�سا�سية التي حتملها هذه املعلومات. 

•الوع��ي باأن بع�س الكلمات املعينة يتفاوت معناه��ا واأثرها على الفئات املختلفة من  	
�سكان املخيم. 

والتي قد  • النتفاع بعدة و�سائل لت�سارك املعلومات الأ�سا�سية، مثل عقد الجتماعات – 	
تت�سم��ن زيارات تبادلية للمن��ازل وذلك بالن�سبة لل�سكان الذين ل يت�سنى لهم النتقال 
م��ن اأماكنه��م، وكذل��ك الإعالنات الإذاعي��ة واإعالن��ات ال�سحف، ولوح��ات الإعالنات 
واخلط��ب الر�سمي��ة م��ن كب��ار الأ�سخا�س يف املخي��م وال�ستعان��ة بالأف��راد املثقفن 
واملتمتع��ن باح��رتام الآخرين مث��ل زعماء املجتمع��ات الديني��ة اأو املعلمن يف عقد 

جمموعات املناق�سة. 
•القي��ام بعملي��ات الر�سد ل�سمان فه��م الآخرين للر�سائل التي حتمله��ا هذه املعلومات  	
وت�رفه��م ال�سليم وفقها. وهذه اخلط��وة التي يتم اإغفالها غالبًا هي ذات اأهمية كبرية 
لي�س فقط يف التيقن من فهم الآخرين ال�سحيح لفحوى املعلومة، واإمنا كذلك لتلقي اآي 

اآراء اأو معلومات مهمة تتعلق باملو�سوعات قيد املناق�سة. 

tt ملزيد من املعلومات عن اإدارة املعلومات، انظر الف�شل 5.

يعطينا اجلدول التايل ملخ�سًا جيداً ل�سرتاتيجيات التوا�سل امل�ستخدمة يف ن�ر املعلومات:

التحدياتم�طن اأهميتهالن�ساط

الإعالنات  لوح��ات 
)الن�رات(

•ميكن و�س��ع قائمة بتفا�سيل  	
الإعالنات والرجوع اإليها عند 

احلاجة. 
•ت�سم��ل املعلوم��ات الرئي�سي��ة  	
املعيارية التي تخاطب جميع 

�سكان املخيم. 

•لي���س جمي��ع املهتم��ن مبعرف��ة  	
عل��ى  مي��رون  املعلوم��ات  ه��ذه 
لوحة الإعالنات اأو قادرين حتى 

على القراءة. 

املعلومات  لوح��ات 
امل�سورة

•مفيدة مع ال�سكان الأمين.  	
لتذك��ر  قوي��ة  •و�سيل��ة  	

املعلومات. 
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الجتماعات 
الأهلية

لالإع��الم  ب�سيط��ة  •و�سيل��ة  	
لالآخري��ن  الفر�س��ة  واإتاح��ة 
وال��رد  ال�ستف�س��ارات  لط��رح 

عليها.

•لي�س يف و�سع اجلميع احل�سور اأو  	
حتى تلقي الدعوة للح�سور، كما 
اأن البع�س ل يرتاح حل�سور هذه 

الجتماعات. 
تو�سي��ل الزيارات املنزلية  عل��ى  •الق��درة  	

لالأ�سخا���س  املعلوم��ات 
الالزمن ملنازلهم. 

•ن�س��اط ُم�ستن��زف لوق��ت وجه��د  	
العاملن.

لتلق��ي  املج��ال  يفت��ح  •ق��د  	
ا�ستف�سارات لي�س بو�سع العاملن 

الإجابة عليها.  
•و�سيلة مبتك��رة وي�ستمتع بها امل�رح 	

العديدون. 
•معلوماتها �سهلة التذكر.  	

•العرو�س الدرامي��ة تفتح املجال  	
واملعلوم��ات  اخلاط��ئ  للفه��م 
املغلوطة دومنا فر�سة للت�سحيح 

اأو التو�سيح. 
•يحظون باحرتام ال�سكان لهم القادة الرئي�سيون 	

وم��ن ث��م تكت�س��ي اأخباره��م 
اأهمية وانت�ساراً. 

•ق��د تكون له��م اأجنداته��م ال�سيا�سية  	
اخلا�سة بن�ر املعلومات.  

تبني الق�س�س 
التقليدية

•قد حتظى بالألفة واحلب •قد يتذكر ال�سكان النهاية الأ�سلية 	 	
للق�سة ب��دًل من الر�سالة اجلديدة 

التي يتم اإي�سالها. 
•�سهلة احلفظ  وم�سليةالأغاين جلمي��ع 	 مالئم��ة  تك��ون  ل  •ق��د  	

املو�سوعات )املحتوى(
•قد تكون ق�س��رية بالن�سبة لطول  	

الر�سالة التي يجب  تو�سيلها. 
اأو  ال�ستعرا�س��ات 
املواك��ب املخيمي��ة 

احلا�سدة 

•و�سيلة عظيمة لتب�سري النا�س  	
الذي��ن قد ل يواتيهم الهتمام 
ح�س��ور  اأو  بالجتماع��ات 

املنا�سبات الدينية. 
•احتفالية بطبيعتها.  	

لط��رح  فر�س��ة  توج��د  •ل  	
ال�ستف�سارات والإجابة عليها. 
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القائمة املرجعية ل�كالة اإدارة املخيم 

اإدارة وتدريب فريق العمل
حتقيق الفريق العامل على م�ستوى املخيم للتوازن بن املهارات والإمكانيات- �سواء فيما  � 
يتعل��ق باحلماية اأو بامل�ساعدات اأو بالقطاعات الفنية اأو بالإدارة اأو بتقنيات املعلومات اأو 

اإدارة املعلومات و/اأو التعبئة املجتمعية. 

وب�س��كل يعك�س ن�سب��ة الرج��ال والن�ساء يف  متت��ع الن�س��اء بتمثي��ل كاف يف فري��ق العمل –  �
املخيم. 

وج��ود بيان اخت�سا�سات وتو�سيف للوظائف واأدوار وم�سوؤوليات وا�سحة لدى فريق اإدارة  � 
املخيم.

وجود اإجراءات وا�سحة ملتابعة وتقييم اأداء العاملن.  � 

وجود خطة لعمليات التدريب والتطوير اجلارية للعاملن.  � 

توافر الوعي والتدريب التخ�س�سي على �سوؤون احلماية للعاملن.  � 

و�سوح تفوي�س وكالة اإدارة املخيم بالن�سبة جلميع العاملن.  � 

ح�سول جميع العاملن على التدريب الالزم وتوقيعهم على ميثاق لل�سلوك املهني، وباللغة  � 
التي يتحدثونها. 

ح�سول العاملن على التدريب الالزم على دمج احتياجات الأ�سخا�س من ذوي الحتياجات  � 
اخلا�سة يف الربامج املو�سوعة. 

املعايري وال�سيا�سات والت�جيهات العملياتية:
مت و�س��ع املعاي��ري واملوؤ���رات وال�سيا�س��ات والتوجيه��ات العملياتية الكافي��ة واملالئمة  � 

ون�رها لت�سكل التدخالت على م�ستوى املخيم. 

ات�سمت اأهداف وقدرات م�روع اإدارة املخيم بو�سوحها و�سفافيتها وات�ساقها مع اإ�سرتاتيجية  � 
ال�ستجابة العامة للمخيم. 

قي��ام وكالة اإدارة املخي��م بالتن�سيق الفعال مع والوكالة قائ��دة املجموعة اأو القطاعية يف  � 
�سمان اللتزام باملعايري. 
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و�سوح تفوي�س وكالة اإدارة املخيم وخطة امل�روع جلميع �سكان املخيم.  � 

و�سوح املعلومات اخلا�سة مبيثاق/مواثيق ال�سلوك املهني ذات ال�سلة ل�سكان املخيم.  � 

توافر الآليات اجلاهزة للتعامل مع الآراء وال�سكاوى والنظر فيها يف املخيم.  � 

معرف��ة �سكان املخيم )مبا فيهم الن�س��اء والأطفال( بالأماكن التي ميكنهم فيها الإبالغ عن  � 
اأي اإ�ساءات اأو انتهاكات اإن�سانية يتعر�سوا لها. 

وجود م�سوؤول اإبالغ معن خا�س بوكالة اإدارة املخيم واملخيم ككل.  � 

ان��دراج التدري��ب على املعاي��ري وال�سيا�س��ات والتوجيهات �سم��ن ال��دورات التدريبية التي  � 
يتلقاها العاملون. 

متابعة املعايري ورفع التقارير عنها ب�سفة دورية.  � 

خدمات التن�سيق والر�سد
مت تنفيذ التقييم ال�سامل لحتياجات احلماية وامل�ساعدة اخلا�سة ب�سكان املخيم.  � 

مت التف��اق على اإجراءات التن�سيق والر�س��د وتو�سيلها ب�سكل جيد جلميع اأ�سحاب امل�سالح  � 
الرئي�سين. 

ات�س��اق عملي��ات الر�س��د الدائبة واجلارية عل��ى م�ستوى املخي��م مع اإ�سرتاتيجي��ة ا�ستجابة  � 
املخيم. 

امتالك وكالة اإدارة املخيم للثقة وال�رعية املطلوبة التي توؤهلها للتن�سيق ب�سكل فعال على  � 
م�ستوى املخيم. 

حتقق ال�ستعانة مبجموعة من منتديات التن�سيق الفعالة على م�ستوى املخيم.  � 

موؤازرة وكالة اإدارة املخيم جلهود التن�سيق والر�سد وا�ستالم الآراء.  � 

قيام اأنظمة الر�سد والتقييم املجتمعي الدائبة بوظائفها على اأكمل وجه.  � 

)ومن بينه��م الن�ساء والأطفال  متابع��ة ا�سرتاتيجي��ات امل�ساركة اخلا�س��ة ب�سكان املخيم –  �
والفئات ذات الحتياجات اخلا�سة(. 

حتقق تعبئة اخلدمات الوطنية املتوافرة والتن�سيق لها لإفادة �سكان املخيم.  � 
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قيام جهات تقدمي اخلدمات بالتن�سيق والتعاون نحو حتقيق الأهداف امل�سرتكة وحتقيق ما  � 
فيه �سالح �سكان املخيم. 

دمج هدف احلماية �سمن متابعة التدخالت اجلارية اخلا�سة بكل قطاع من القطاعات.  � 

متابع��ة عملي��ات حماي��ة ورعاية الفئات والأف��راد من ذوي الحتياج��ات اخلا�سة والأكرث  � 
ُعر�سة للخطر. 

تنفيذ عمليات متابعة احلماية بال�سكل الالئق مع العناية الكافية بتدريب العاملن واحلفاظ  � 
على ال�رية واخل�سو�سية واإمكانيات ال�ستجابة. 

متابعة وحتقيق املالئمة الثقافية والدينية والجتماعية لبع�س الربامج القطاعية املعينة.  � 

توافر منظومة لالإبالغ ورفع التقارير ب�سكل يت�سنى معه متابعة جميع التدخالت.  � 

ر�س��د التقاري��ر لآراء وخم��اوف جمموعة عري�سة م��ن اأ�سحاب امل�سالح، مب��ا فيهم �سكان  � 
املخيم. 

تواف��ر الآليات ال�سامنة ل�ستيعاب الدرو�س امل�ستف��ادة يف التن�سيق والر�سد �سمن عمليات  � 
التخطيط امل�ستقبلية. 

قي��ام وكال��ة اإدارة املخيم بواجبه��ا يف توفري التن�سي��ق والر�سد الفعال��ة يف �سمان توفري  � 
برامج امل�ساعدة واحلماية يف املخيم. 

اإر�ساء اآليات احل�كمة وامل�ساركة املجتمعية
حتقيق امل�ساركة الدورية للقادة املحلين والت�ساور معهم.  � 

القيادة حتقق التمثيل ال�سحيح ل�سكان املخيم وتتمتع بال�رعية يف نظرهم.  � 

وجود مواثيق لل�سلوك املهني حتظى بالتفاق عليها من قبل قادة املخيم.  � 

حتق��ق ال�ستعان��ة با�سرتاتيجي��ات ومنتدي��ات امل�سارك��ة لتنفي��ذ اأن�سط��ة املخي��م وتق��دمي  � 
اخلدمات.

واأفكاره��م  للتح��دث ع��ن خماوفه��م  والن�س��اء  الأطف��ال  اأم��ام  الفر���س املالئم��ة  تواف��ر  � 
وت�ساوؤلتهم. 

اإ�راك الفئات ذات الحتياجات اخلا�سة يف جمريات احلياة اليومية يف املخيم.  � 
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ات�سام منتديات واآليات التن�سيق املجتمعية وقنوات املعلومات بالفعالية. � 

توافر املعلومات التف�سيلية عن اخلدمات والربامج داخل املخيم ون�رها على اجلميع.  � 

فعالية منتديات واآليات التن�سيق املجتمعي وقنواتها املعلوماتية.  � 

وجود اللجان القطاعية واللجان متعددة القطاعات داخل املخيم.  � 

امتالك جلان املخيم لبيانات اخت�سا�سات وا�سحة ومتفق عليها.  � 

توافر اآليات تلقي الآراء وال�سكاوى وكفاءتها.  � 

توافر الإجراءات التي من �ساأنها �سمان ا�ستيعاب الآراء املتلقاة من �سكان املخيم والإفادة  � 
منها يف التطويرات وتخطيط الربامج. 

�سمان رعاية و�سيانة البنى التحتية للمخيمات
مطابقة البنى التحتية يف املخيم للمعايري واملوؤ�رات املتفق عليها.  � 

املعاي��ري واملوا�سف��ات القائمة ت�ساعد ال�س��كان النازحن على التمت��ع بحقوقهم الإن�سانية  � 
الأ�سا�سية يف احلياة بال�سكل الالئق.

قدرة موفرو اخلدمات لكل قطاع على اإ�سالح و�سيانة البنى التحتية للمخيم   � 

ق��درة الهيئات الوطني��ة على ال�سط��الع مب�سوؤولياته��ا يف �سيانة البن��ى التحتية للمخيم  � 
بال�سكل املالئم. 

ق��درة وكالة اإدارة املخيم على �سد الفج��وات يف رعاية و�سيانة البنى التحتية للمخيم متى  � 
اقت�ست ال�رورة. 

كفاءة الظروف املعي�سية العامة والتنظيم الجتماعي لل�سكان النازحن بال�سكل الذي ي�سمح  � 
بحماية ورعاية الأ�سخا�س من ذوي الحتياجات اخلا�سة. 

التبلي��غ الدوري عن حالة البن��ى التحتية للمخيم اإىل والوكالة قائ��دة املجموعة/القطاعية  � 
ورفع تقارير ب�ساأنها يف الجتماعات التن�سيقية. 
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اإدارة املعل�مات 
تعاون وكالة اإدارة املخيم ب�سكل وثيق مع قائد املجموعة/القطاعية )وكالة تن�سيق املخيم  � 

وفق تعريف جمموعة تن�سيق  املخيمات واإدارة املخيمات( يف اإدارة املعلومات. 

م�ساركة الهيئات الوطنية يف الإدارة الفعالة للمعلومات.  � 

وج��ود اتفاقيات مع جهات تقدمي اخلدم��ات تتناول امل�سوؤولن املتكفلن بجمع املعلومات  � 
ونوعي��ة هذه املعلوم��ات ودواعيها، وذلك على م�ستوى املخيم )لتف��ادي الزدواج و�سعف 

بنية البيانات املتوافرة(.

�سمان قيد جميع اأفراد املخيم يف ال�سجالت.  � 

التحديث الدوري للمعلومات الدميوغرافية املف�سلة.  � 

جميع البيانات خمزنة يف موقع اآمن ويتم التعامل معها بال�رية الالزمة.  � 

توافر قاعدة بيانات اأ�سا�سية حول الق�سايا التي تتعلق بال�سالح املعي�سي للمخيم وذلك من  � 
اأجل املقارنات امل�ستقبلية.

ح�سول العاملن باإدارة املخيم على التدريب الكايف يف جمع البيانات.  � 

وجود دواعي واأ�سباب ذات اأهمية لعملية جمع البيانات.  � 

حتليل البيانات ون�رها ل�سالح جميع جهات تقدمي اخلدمات. � 

متحي�س البيانات ومراجعتها لبيان مدى دقتها وحتديثها دوريًا.  � 

توافر اإمكانيات ال�ستجابة للبيانات التي يتم جتميعها.  � 

الت�ا�سل مع �سكان املخيم
معرفة ودراية �سكان املخيم باأدوار وم�سوؤوليات وكالة اإدارة املخيم.  � 

وجود عالقة بن وكالة اإدارة املخيم و�سكان املخيم تقوم على الثقة والحرتام املتبادل.  � 

ا�ستخدام اللغة املحلية عند التفاعل مع �سكان املخيم.  � 

عند ال�ستعانة باملرتجمن التحريرين/الفورين، تتم مراجعة الر�سالة التي يتم تو�سيلها  � 
اأكرث من مرة للتاأكد من دقتها. 
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ال�ستعانة مبجموعة متنوعة من اآليات ن�ر وتبادل املعلومات.  � 

تلبية احتياجات ال�سكان الأمين.  � 

التعام��ل مع الر�سائ��ل التي قد تنطوي على غمو�س باحل�سا�سي��ة والو�سوح الالزمن لإزالة  � 
اأي لب�س عنها. 

معرفة �سكان املخيم بالقنوات املعلوماتية املتاحة لهم، �سواء لتقدمي اأو تلقي املعلومات.  � 

قيام جلان املخيم وغريها من فئات التمثيل بدورها كاآليات لن�ر املعلومات.  � 

قي��ام ق��ادة املخيم بالعم��ل على ت�سهيل التوا�س��ل الفعال بن �سكان املخي��م ووكالة اإدارة  � 
املخيم. 

اأخذ احتياجات الفئات ذات الحتياجات اخلا�سة يف العتبار عند و�سع اآليات التوا�سل.  � 

وجود الآليات الفعالة واملتفق عليها للتعامل مع اخلالفات والنزاعات التي تن�ساأ بن �سكان  � 
املخيم ووكالة اإدارة املخيم. 

وجود م�سوؤول اإعالم وات�سال �سمن فريق اإدارة املخيم.  � 

جمي��ع اأ�س��كال الت�سال بن �سكان املخي��م ووكال��ة اإدارة املخيم ماأمون��ة وتت�سم ب�سهولة  � 
ال�ستخدام وتفتح الفر�سة ل�ستقبال الآراء. 
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الأدوات

 تتوفر معظم الأدوات والن�رات وغريها من الوثائق امل�سار اإليها على اأ�سطوانة 
جمموع��ة الأدوات )Toolkit CD( واملرفق��ة بكل كتي��ب مطبوع. كذلك مت و�سع 

روابط لتحميل امللفات اخلا�سة باملو�سوع من على �سبكة الإنرتنت. 

•تق��وم املجموع��ة العاملي��ة لتن�سي��ق  املخيم��ات واإدارة املخيم��ات حالي��ًا ب�سياغ��ة بيان  	
الخت�سا�س��ات الع��ام لإحدى وكالت التن�سيق للمخيم واإح��دى وكالت اإدارة املخيم. ومن 
املقرر اأن يكون البيانان متوافرين يف عام 2008. وميكن الإطالع على مزيد من املعلومات 
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الر�شائل الأ�شا�شية 
ت�صهم م�صاركة �صكان املخيم يف �صناعة القرار ويف جمريات احلياة اليومية يف املخيم   t

يف �صمان فعالية الربامج وو�صولها للجميع. 

t للم�صارك��ة املجتمعي��ة نتائجه��ا الإيجابية على معي�صة و�صح��ة و�صالمة �صكان املخيم 
والعاملني فيه. 

t ينبغ��ي ت��ويل عناي��ة خا�صة لتحقي��ق قدرة جميع الفئ��ات على امل�صارك��ة، مبا يف ذلك 
الفئات ذات الحتياجات اخلا�صة و/اأو املهم�صة التي يغيب �صوتها يف عمليات �صناعة 

القرار. 

t بالرغ��م م��ن اأن اإر�ص��اء هي��اكل واإج��راءات امل�صاركة ق��د يتطلب بذًل ملزي��د من اجلهود 
املوجه��ة وتخ�صي���س املوارد الإ�صافي��ة، اإل اأنه اأم��ر ل غنى عنه يف تدعي��م الإح�صا�س 
بالكرام��ة وتقلي��ل ال�صت�صعاف وامل�صاع��دة يف بناء القدرات املحلي��ة دون الإ�رضار يف 

الوقت ذاته با�صرتاتيجيات التعاي�س لدى ال�صكان يف اأوقات الأزمات. 

t ينبغي اأن تاأتي امل�صاركة قيامًا على النتائج التي يتمخ�س عنها تقييم الهياكل احلالية 
والتي ميكن النتفاع بها يف دعم و�صائل امل�صاركة. 

t رغ��م ���رضورة اح��رتام اأ�صاليب امل�صارك��ة للثقافة املحلي��ة لل�ص��كان، اإل اأن هذا ل مينع 
الت�ص��دي للعالق��ات الت�صلطية التي ق��د تكون متجذرة يف ثقافة بع���س الفئات والتي قد 

تنطوي على ا�صتغالل اأو ا�صطهاد. 

t ميك��ن للم�ص��اركات املجتمعية اأن تتخ��ذ اأ�صكاًل عدة. ومن جانب اآخ��ر، ينبغي التخطيط 
له��ذه امل�ص��اركات ودجمها يف جمي��ع مراح��ل دورة امل�رضوعات- من تقيي��م وتخطيط 
وتنفي��ذ ومتابع��ة وتقيي��م – وجمي��ع مراح��ل دورة حياة املخي��م – بدءاً م��ن الت�صميم 

ومروراً بالإن�صاء وانتهاًء باإغالق املخيم. 
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مقدمة 
م��ن اله��ام جداً اأن نعي باأن امل�صاركة هي واحدة من احلقوق الإن�صانية الأ�صا�صية واأن لها دور 
يف تعزي��ز العديد من احلقوق الأخرى. وهي تن�صوي �صمن املادة 27)1( من الإعالن العاملي 
حلقوق الإن�صان والتي تن�س على اأن »لكل �صخ�س احلق يف حرية امل�صاركة يف احلياة الثقافية 

للمجتمع والتمتع بالفنون وامل�صاركة يف التقدم العلمي وثماره«.
ويه��دف هذا الف�صل اإىل اإتاحة الروؤية املطلوبة لوكالت اإدارة املخيمات لكي حتقق قدرة 
�ص��كان املخيم��ات على لعب دور ن�صط يف �صناعة القرار ويف جمريات احلياة اليومية ملجتمع 
املخي��م. ومو�ص��وع امل�صاهمة وامل�صارك��ة املجتمعية هو مو�صوع عمي��ق ول يتعر�س له هذا 
الف�ص��ل اإل للتوعية باأهميت��ه ولي�س لال�صتفا�صة فيه وو�صع قائمة �صاملة مبنهجيات حتقيقه. 
رج��اء الإط��الع على الإر�صادات الإ�صافية املتاحة يف ق�صم الأدوات وق�صم قراءات ومراجع يف 

نهاية هذا الف�صل.
اإن امل�صارك��ة وامل�صاهم��ة ي�صكالن جانب��ًا من حياة اأي جمتمع ولهم��ا اأهميتهما الكبرية 
يف تطوي��ر وتقوي��ة اأي جمتمع مكتمل الوظائف. وتتحدد اآليات اأي هياكل للم�صاركة بناء على 
الثقاف��ات التي حتك��م املجتمع ومعتقداته وقواع��ده وقيمه وعالقات ال�صلطة ب��ه. ومن اأف�صل 
املمار�ص��ات الت��ي ميكن اأن متار�صها وكال��ة اإدارة املخيم يف هذا ال�ص��اأن مراقبة وفهم هياكل 
واآلي��ات امل�صارك��ة القائمة اأو النامية، ثم النتفاع بها ودعمها وتقويتها من اأجل اإر�صاء مناخ 
عم��ل ومعي�صة يحرتم الثقاف��ة املحلية ويرفع يف الوقت ذاته من امله��ارات والقدرات املحلية 

باأكرب قدر ممكن. 
اإن اله��دف من امل�صاركة يف املخيم لي�س فقط �صمان امتالك الفئات املختلفة ل�صوت يف 
املخي��م، واإمنا كذلك لإ�صعاره��ا باأهميتها وقدرتها على امل�صاهم��ة يف �صنع القرارات املهمة 
الت��ي توؤث��ر على جم��رى حياتها. وثمة ف��ارق جوهري بني الت�ص��اور وامل�صارك��ة. فرغم ما قد 
ين�ص��اأ من اإحباطات للعديدين اإذا مل ت�صع وكالة اإدارة املخيم للت�صاور مع املجتمع فيما يتعلق 
بامل�صائل املختلفة، اإل اأن الأمر يكون اأ�صواأ بالتاأكيد اإذا متت امل�صاورات، ولكن مل توؤخذ نتائج 

هذه الت�صاور على النحو اجلدي والعملي املطلوب اأو مت بب�صاطة جتاهلها متامًا. 
ويق��ع العامل��ون الإن�صاني��ون اأحيانًا يف خطاأ العتق��اد باأن امل�صاركة ه��ي حتمًا »�صيء 
جي��د« يف نظ��ر اجلمي��ع. فرغم اأن العامل��ني يف احلقل الإن�ص��اين قد مييلون لتبن��ي نهج �صامل 
واحتوائ��ي وي�صتهدف حتقي��ق م�صاركة اجلميع، اإل اأن هذا قد ل ميث��ل العرف املقبول بالن�صبة 
للعدي��د م��ن الثقافات، ويرتتب على ذلك اأن جت��د وكالت اإدارة املخيمات نف�صها يف �صقاق مع 
�صكان املخيم يف هذا ال�صاأن، وهو الأمر الذي يجعل من ال�رضوري فهم �صياق العمل واملوازنة 

بني احل�صا�صيات الثقافية وبني اإعطاء �صوت لل�صكان. 
اإن �صمان فعالية امل�صاهمة وامل�صاركة املجتمعية قد ت�صتتبع ا�صتنزافًا للوقت وتتطلب بذًل 
جله��ود موجه��ة. وقد تتباطاأ عمليات �صناعة القرار اأو ا�صتكمال  املهام لهذا ال�صبب. واأحيانًا ما 
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جتد وكالت اإدارة املخيمات اأنف�صها يف حاجة لإ�صدار القرارات بدون امل�صاركة الكاملة لل�صكان 
التي ي�صعون اإليها عادة – خا�صة عندما يتعلق الأمر بحياة اأ�صخا�س. فثمة توازن من ال�رضوري 
ال�صع��ي لإقامته. كذلك فقد ت�صط��ر وكالت اإدارة املخيم، رغم �صعيه��ا الدائم لتحقيق امل�صاركة 

الكاملة بقدر الإمكان، اإىل اإ�صدار قرارات �رضيعة وعاجلة مب�صاركة جمموعة اأ�صغر من النا�س.
ينبغ��ي اأن تاأت��ي التوقعات املاأمول��ة من امل�صاركة وا�صحة ويتم التف��اق عليها من قبل 
كل م��ن ال�ص��كان النازح��ني ووكال��ة اإدارة املخي��م، وهن��ا من امله��م اأن تت�صم ه��ذه التوقعات 
بال�صفافي��ة والإدارة اجلي��دة. وقد يتوق��ع �صكان املخي��م اأو وكالة اإدارة املخيم ق��دراً اأكرب من 
مب��ادرات امل�صارك��ة عما هو ممكن واقعيًا. كما اأن البع�س ق��د يقي�صون جناح امل�صاركة قيامًا 
عل��ى املكت�صبات ال�صخ�صية بدًل من املكت�صبات املجتمعي��ة. وقد ي�صبح يف هذه احلالة تعزيز 
امل�صارك��ة املجتمعي��ة اأمراً يوؤدي اإىل الإحباط وا�صتنزاف املجه��ود. وعليه، ينبغي على وكالة 
اإدارة املخي��م اأن تت�ص��م بالواقعية وال�صفافية والتحديد فيما يتعل��ق بالأ�صياء املمكن حتقيقها 

بالن�صبة جلميع الأ�صخا�س امل�صاركني. 

ماذا نعني بامل�شاهمة وامل�شاركة املجتمعية؟
يتمث��ل هدف امل�صاركة بالن�صبة جلميع اأطراف حقل العمل الإن�صاين يف احتواء جميع اأ�صحاب 
امل�صالح الرئي�صيني. ويف �صياق م�صاركة اإدارة املخيم، قد تعني امل�صاركة اأن يتم اإ�رضاك جميع 
�صكان املخيم، واملجتمع امُل�صيف يف بع�س احلالت، يف املناق�صات وعمليات �صناعة القرار 
املتعلق��ة مبجري��ات املعي�ص��ة اليومية للمخيم، وه��ي تت�صمن عمليات اإن�ص��اء املخيم واأ�صلوب 
اإدارت��ه والعناية به و�صيانته واإدخال جميع التعديالت الالزمة ل�صمان حتقيق اأق�صى حماية 

وتوفري اخلدمات جلميع ال�صكان بال ا�صتثناء. 
وقد تتخذ هذه امل�صاركة العديد من الأ�صكال، وينبغي التخطيط لها وتنفيذها كجزء من الدورة 

الكاملة للربامج:
اأثناء عمليات التقييم البتدائية.

•كجزء من عمليات التخطيط والت�صميم الإ�صرتاتيجية. 	
•خالل التنفيذ. 	

•اأثناء عمليات الر�صد.  	
•يف عمليات التقييم النهائية. 	

ويتمث��ل الهدف اجلوهري للم�صاركة يف غر�س الإح�صا���س بالتملك – اأي اإح�صا�س ال�صكان 
باأنهم ي�صتثمرون يف املخيم وم�صوؤولني عنه وعن الأن�صطة اجلارية فيه. 

ويج��ب النظر اإىل امل�صاهم��ة وامل�صاركة باعتبارها عملية دائب��ة، وكو�صيلة للتن�صيق بني 
ال��وكالت وال�ص��كان النازحني م��ن اأجل دعم احلق��وق وحتقيق الأهداف وحت�ص��ني امل�صاعدات 

وخف�س ال�صت�صعاف. 
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 تع��د امل�صاركة املجتمعية عملية ُمطط��ة يقوم فيها كل فرد وكل جمموعة 
�صم��ن جمتم��ع النازحني بتحدي��د اأوجه نظره��م وروؤاهم والتعبري عنه��ا، وفيها 

يتخذون حتركات جماعية لتعك�س تلك الآراء وتلبي تلك الحتياجات. 

ما اأهمية امل�شاركة؟ 
اإن ال�ص��كان الذي��ن يقطنون يف املخيمات اأو الأو�صاع ال�صبيه��ة باملخيمات ب�صبب ال�رضاعات 
امل�صلح��ة اأو الكوارث الطبيعي��ة يكونون اأكرث عر�صة للمعاناة من احلرم��ان وانتهاك حقوقهم 
والعن��ف و�ص��وء املعامل��ة. وي�صعر ال�ص��كان النازحون بحالة م��ن ال�صعف واله��وان ملعي�صتهم 
املت�رضدة وافتقادهم لالأ�صول– مثل املنازل اأو الأرا�صي اأو الوظائف – التي كانت فيما م�صى 
تعطيه��م الأمان وال�صتقاللية يف الظ��روف املعتادة. ويف املخيمات، يكون ال�صكان النازحون 
عال��ة ب�صكل كب��ري على الآخرين يف ح�صولهم على ال�صلع واخلدم��ات التي كانوا عادة قادرين 
عل��ى اإيجاده��ا اأو توفريه��ا لأنف�صه��م ولأ�رضهم. وت�صه��م امل�صاركة، خا�ص��ة يف احلوكمة، يف 
التخفيف من هذه الآثار ال�صلبية من خالل منح النا�س بع�س القوة – من خالل تعويدهم على 
العتم��اد على الذات ومنحهم الإح�صا�س بالإجناز والتاأُثري والقدرة على التحكم يف املجريات 
اليومي��ة – ومب��ا يعيد لهم بع�صًا من كرامتهم الت��ي �صلبت منهم يف ال�صابق. كما تعطي النا�س 
الفر�صة لالختيار وا�صتع��ادة الإح�صا�س الطبيعي بالأمور ومبا ي�صع مقادير حياتهم باأيديهم 
ب��دًل م��ن اأن يكون��وا هم لعبة يف اأي��دي هذه املقادير. كذل��ك فاإن امل�صاهم��ة وامل�صاركة تتيح 
الفر�ص��ة للنا�س حلل م�صكالتهم اخلا�صة وتوؤدي لزي��ادة تقديرهم لذواتهم كما ت�صاعدهم على 

جتاوز اآلمهم. 

وترجع اأهمية امل�صاركة اإىل الأ�صباب التالية:
•تبني امل�صاركة يف النف�س الكرامة والتقدير للذات 	

•ت�صهم يف �صمان مالئمة وفعالية التدخالت 	
•ترفع من م�صتوى املعايري يف املخيم 	

•تنمي املهارات لدى ال�صكان يف مرحلة ما بعد النزوح 	
وتقلل التكالية وتزيد  • تعي��د النا�س مرة اأخرى اإىل دفة ال�صيط��رة على مقدرات حياتهم – 	

من العتماد على الذات.
وللم�صاركة اأثر اإيجابي لي�س فقط على �صكان املخيم، واإمنا على العاملني به كذلك. اإن امل�صاركة 
الت��ي تتم اإدارته��ا ب�صكل جيد توؤدي اإىل خلق مناخ يت�صم بالثق��ة وال�رضاحة وي�صعر خالله كل 
م��ن ال�صكان والعاملني بالحرتام والق��درة على تو�صيل روؤاهم وكذل��ك امل�صاركة. ويلعب هذا 
املن��اخ دوراً يف تعزي��ز ال�صفافي��ة وامل�صاءلة كما يقل��ل من فر�س الحت��كاك اأو الف�صاد. كذلك 
فاإن امل�صاركة تنمي لدى امل�صاركني اإح�صا�صًا بالتملك وي�صتتبع هذا الإح�صا�س م�صوؤولية يكون 
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له��ا اأثره��ا الإيجابي على حتقيق الأهداف الإجمالية. فمثاًل جن��د اأنه عندما ي�صارك النازحون 
ب�ص��كل ن�ص��ط ومبا�رض يف اأن�صطة مثل اإن�صاء مرافق الغ�صي��ل، فاإنهم يوطنون اأنف�صهم على حتمل 

م�صوؤولية �صيانة املرافق ورعايتها. 

         نهج امل�شاركة يف تنظيف املخيمات يف �رسيالنكا
واجه��ت املخيمات يف �رضيالن��كا يف اأعقاب اإع�صار ت�صونامي �صعوبة تتمثل يف 
كيفية التخل�س من القمامة والنفايات. وكانت املخيمات �صغرية احلجم ول تفتاأ 
القاذورات متالأ �صاحاتها كل حني، ومل تكن املجال�س البلدية من جانبها تفلح يف 
التخل���س اإل من القليل منه��ا. وباإلهام من املفهوم البوذي امُل�صمى »�رضامادانا« 
)اأي »التربع بالعمل«(، احت�صد اجلميع يف اإحدى املخيمات – من ال�صكان وفريق 
اإدارة املخي��م- يف ي��وم خ�ص�ص��وه للنظافة وقام��ت بتوف��ري الأدوات الالزمة له 
وكال��ة اإدارة املخيم. وملتابعة النتائج، مت اإن�ص��اء جلان للمخيم للمتابعة والعمل 
م��ع جهات تقدمي اخلدمات اخلا�صة واحلكومية املحلية والتي تتم ال�صتعانة بها 

حاليًا لإبقاء انت�صار القمامة حتت �صيطرة اأف�صل.

ما هي امل�شتويات املختلفة للم�شاركة؟
كم��ا نوهن��ا م��ن قب��ل، يتمث��ل اله��دف النهائ��ي م��ن امل�صارك��ة يف خل��ق اإح�صا���س بالتمل��ك 
وامل�صوؤولي��ة. وتق��وم وكال��ة اإدارة املخيم، واعتماداً عل��ى املرحلة التي و�صل��ت اإليها الكارثة 
و�صياقه��ا اخلا�س، بالتخطيط مل�صتوى اأو ملجموعة م��ن »م�صتويات« امل�صاركة بالإ�صافة اإىل 
ع��دد من ا�صرتاتيجيات امل�صارك��ة ومنهجياتها. وي�صهم »�ُصلَّ��م« امل�صاركة هذا يف فهم الدرجة 

التي و�صلت اإليها امل�صاركة املجتمعية. 



81 جمموعة اأدوات اإدارة املخيم | الف�شل 3 - امل�شاهمة وامل�شاركة واملجتمعية

التعريفدرجة امل�صاركة
يتحكم املجتمع يف عملية �صناعة القرار.التملك 

ي�ص��ارك املجتم��ع م�صارك��ة كامل��ة يف عملي��ة امل�صاركة التفاعلية
�صناعة القرار مع الأطراف املعنية الأخرى. 

امل�صاركة الوظيفية
يت��وىل املجتم��ع اإجن��از دور مع��ني فق��ط م��ع 
�صالحيات حمدودة يف �صناعة القرار )مثل اإن�صاء 
جلن��ة للمياه ويتوىل الإ���رضاف عليها لحقًا اأحد 

اأع�صاء فريق اإحدى املنظمات غري احلكومية( 

يت�صلم املجتمع يف هذا النوع من امل�صاركة �صلعًا التحفيز املادي
اأو نقوداً يف مقابل قيامه بخدمة اأو دور معني. 

الت�صاور
وهن��ا ُيطلب اإىل املجتم��ع اإبداء راأيه فيما يرغب 
يف حتقيق��ه، بيد اأن راأيه يف هذا احلالة ل يكون 
له �صوى تاأثري حمدود يف عملية �صناعة القرار. 

نقل املعلومات
يتم جتميع وا�صتخال�س املعلومات من املجتمع 
ولك��ن ل يتم اإ�رضاك��ه يف املناق�ص��ات املعقودة 

التي تتمخ�س عنها القرارات.    

امل�صاركة ال�صلبية 
وفيها يت��م اإعالم جمتمع املخيم باآخر القرارات 
والإج��راءات املتخ��ذة، ول يك��ون ل��ه راأي ل يف 

العملية ول فيما تتمخ�س عنه من قرارات. 

الق�شايا الأ�شا�شية
امل�شاهمة الفعالة

تتع��د ال�صبل التي ميكن لوكالة اإدارة املخيم من خاللها ت�صجيع وتطوير امل�صاركة، بيد اأن اأكرث 
ه��ذه الو�صائل �صيوعًا هي املجموعات التمثيلية. فبعد تقيي��م ال�صياق وبنى امل�صاركة القائمة، 
تعم��ل اإدارة املخي��م نحو اإيجاد الو�صائل التي من �صاأنه��ا امل�صاعدة يف دعمها وتطويرها و/اأو 
تعديلها ل�صمان اأن تخرج هذه امل�صاركة معربة اأف�صل تعبري ممكن عن املجتمع. وت�صمل و�صائل 
امل�صارك��ة الأخ��رى اآليات ا�صت��الم الآراء وال�ص��كاوى والتدريب واحلم��الت الإعالمية وتوظيف 

�صكان املخيم. كذلك من املمكن اأن ي�صتفيد املجتمع امُل�صيف اإذا مت اإ�رضاكه يف هذه الآليات.

تقييم الهياكل الجتماعية القائمة
نادراً ما تت�صم الرتكيبة ال�صكانية يف املخيمات بالتجان�س، فقد ت�صم املخيمات فئات �صكانية 
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قادمة من مواقع جغرافية متلفة اأو تتفاوت فيما بينها يف العرق واللغة والدين و/اأو املهن/ 
اأ�صل��وب املعي�صة. وبالأخذ يف العتب��ار هذه التعددية، يكون �صمان حتقق التمثيل الكايف لكل 
فئة واإدارة الختالفات بني الفئات اأحد التحديات التي تواجه حتقيق امل�صاركة الفعالة. ورغم 
ذل��ك، فالبد من وج��ود بع�س املالمح امل�صرتك��ة التي جتمع بني فئ��ات النازحني، فقد يجمع 
بينه��م مثاًل جميئهم من نف�س جمموع��ة القرى اأو من نف�س الإقليم اجلغرايف، اأو رمبا انتمائهم 

اإىل نف�س املجموعة العرقية اأو حتدثهم لنف�س اللغة. 
وم��ع وج��ود كل هذه الفئ��ات يف �صياق واحد، فق��د تن�صاأ هياكل اجتماعي��ة متما�صكة يف 
بع�س املواقع، بينما تن�صاأ يف البع�س الآخر هياكل اجتماعية متعددة ومتفرقة و/اأو ممزقة- 
تتمي��ز بان�صجامه��ا املح��دود يف اأف�صل الأح��وال اأو ت�صوبه��ا ال�رضاعات والتوت��ر يف اأ�صواأها. 
اأ�ص��ف اإىل ذلك اأن الرتكيب��ة ال�صكانية للمخيم يف حالة تغري م�صتمرة ويعي�س ال�صكان اأو�صاعًا 
غ��ري م�صتقرة مكاني��ًا، فالعنا�رض الأ�صا�صية من ال�صكان تغ��ادر و/اأو ت�صل يف اأوقات متلفة. 
وكل م��ا �صبق يعتمد على الأو�صاع والظروف اخلا�ص��ة بكل حالة. فقد تتم اإعادة توطني قرية 
باأكمله��ا ب�صكل �رضي��ع وتتحول للمعي�صة يف ميم من�صجم، بينما ق��د تت�صمن ميمات اأخرى 
اأنا�ص��ًا من ذوى اأ�صول اأكرث ت�رضذم��ًا واختالفًا وحيث ينمو هذا الت�رضذم والختالف مع مرور 
الوقت. وي�صيع و�صول اأنا�س من جمتمعات متعددة اإىل املخيم يف اأوقات متلفة، وحيث تظل 

الهياكل القيادية لكل جمموعة على حالها بال تغيري. 
ويتمث��ل دور وكال��ة اإدارة املخيم يف حتديد الهي��اكل الجتماعية والقيادية املختلفة يف 

املخيم، واأو�صاعها وكيفية حتقيق اأف�صل ا�صتغالل وانتفاع بها يف تطوير امل�صاركة. 

اأمثلة عن بنى امل�شاركة
ميك��ن للتمثي��ل وامل�صاهم��ة وامل�صاركة اأن تتخذ العدي��د من الأ�صكال املختلف��ة وتوظيف عدة 

و�صائل ومنهجيات، وهي ت�صمل:
•املجموعات املجتمعية.  	

•جمموعات املناق�صة.  	
•جلان املخيم للقطاعات الفنية )واللجان الفرعية( 	

•جلان املخيم للق�صايا متعددة القطاعات.  	
•فرق الدفاع احلقوقي. 	
•جمموعات امل�صالح.  	

•جلان بحث ال�صكاوى واملظامل.  	
•الفرق العاملة اأو فرق امل�صاريع.  	

•توظيف �صكان املخيم كموظفني متطوعني اأو عاملني بالأجر.  	

وطبيعي اأن ل جند كامل هذه الفئات موجودة يف اأي ميم من املخيمات.
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اإدارة النزاعات
مهم��ا تك��ن درجة التما�صك والتنظي��م التي تتمتع بها اأي هياكل قيادي��ة ومتثيلية لأي ميم، 
فالب��د واأن ت��وؤدي امل�صارك��ة يف اأي منت��دى اجتماع��ي، ويف اأي ثقافة، حتم��ًا اإىل مواقف من 
اخلالف��ات والنق�صام��ات يف الآراء. وت��وؤدي هذه املواق��ف غالبًا اإىل ن�صوء ح��الت من التوتر 
واأحيان��ًا م��ن الن��زاع. ول ميكننا اأن ن�صف ذلك اإل اأنه ميثل بب�صاط��ة الطبيعة التي جبل عليها 
الب���رض، بي��د اأن ه��ذه الطبيعة غالبًا م��ا تتفاقم ب�ص��كل خا�س يف املخيمات وحي��ث الأو�صاع 
املعي�صي��ة تك��ون اأكرث اإث��ارة لل�صغوط ع��ن املعت��اد. فاملخيمات تع��اين ازدحام��ًا واحت�صاداً 
لل�ص��كان، واملوارد قد تك��ون �صحيحة كما قد حتدث اختناقات ب�صب��ب تعاي�س املجتمعات غري 
املتجان�ص��ة معًا ونتيجة لذلك تتفاقم فيها م�صاعر عدم الأمان وال�صاأم واخلوف وال�صخط. ومن 
جانبها، ينبغي على وكالت اإدارة املخيمات اأن تكون م�صتعدة ملجابهة كل هذا والتعامل معه 
بحكم��ة وتفوي�س العاملني لديه��ا للتعامل مع هذه النق�صامات وما يرتت��ب عليها بالفعالية 

املطلوبة كجانب من اإ�صرتاتيجيتهم للم�صاركة. 
وق��د يت�صمن هذا ال�صتعداد توفري التدريب للعاملني و�ص��كان املخيم على و�صائل حتقيق 
التوا�ص��ل الفّع��ال – والتي ق��د تت�صمن مهارات التوا�صل غري العنيف��ة والتو�صط حلل النزاعات 
والتدري��ب عل��ى الإدارة؛ وا�صتعم��ال وتفعي��ل مواثيق ال�صل��وك ومتابعة ال�ص��كاوى وال�صتعانة 
بالإج��راءات الالزم��ة ل�صطب اأو ا�صتبدال الع�صوي��ات اجلماعية. كما تت�صم��ن اأي�صًا الإجراءات 

الأمنية التي ميكن تنفيذها لإبقاء ال�صكان يف اأمان اإذا ما خرجت الأمور عن زمام ال�صيطرة. 

ع�صا التحدث 
من الأمثلة الب�صيطة ولكن الفعالة على اأدوات التوا�صل التي ميكن ا�صتخدامها يف 
املجموعات التمثيلية ا�صتخدام »ع�صا التحدث« ل�صمان اأن ياأخذ اجلميع اأدوارهم 
يف امل�صاهمة يف املناق�صات و�صمان اإ�صغاء الآخرين لهم. وهذه الع�صا بب�صاطة 
ه��ي ع�ص��ا ينبغ��ي اأن يحملها ال�صخ���س الذي يتح��دث، اأما الأ�صخا���س الآخرين 
غ��ري احلاملني للع�صا فملزم��ون بالإ�صغاء اإىل املتحدث حت��ى يحني دورهم يف 
حم��ل الع�ص��ا ومن ثم التحدث. وتفي��د هذه الو�صيلة يف منع بع���س الأ�صوات من 
الهيمن��ة، وك��ذا وقاية املناق�ص��ات احلامية م��ن اأن ينفرط زمامه��ا وتتحول اإىل 

جل�صة �رضاخ. 

قادة املجتمع
عندما تتوافر درجة كافية من التما�صك ت�صمح بتحديد قادة املجتمع، ينبغي على وكالة اإدارة 
املخي��م �صم��ان توفري الأماك��ن التي يت�صنى لهم اللتق��اء فيها دومنا اأي اإزع��اج. واأحيانًا ما 
تعمل الوكالة على توفري بع�س الأدوات الالزمة مثل املفكرات والأقالم وكذلك بع�س الأدوات 
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الريا�صي��ة والرتويحي��ة. وينبغي اأن ُتعقد الجتماعات الدورية ب��ني وكالة اإدارة املخيم وبني 
جماع��ات الق��ادة، ومن جانبهم، ينبغي على املمثلني امل�صارك��ة يف التخطيط وو�صع الربامج 

ومتابعة وتقييم عمليات توفري اخلدمات وجهود احلماية.
كذل��ك ينبغ��ي اأن يت��م و�صع بيان��ات الخت�صا�ص��ات والأهداف اخلا�صة ب��كل جمموعة، 
خا�ص��ة املجموع��ات الت��ي تت��وىل و�صع الق��رارات ل�صالح قطاع��ات اأكرب من �ص��كان املخيم. 
وت�صتدع��ي ال�رضورة يف هذه الأحوال و�صع ميثاق لل�صل��وك يحدد املالمح العامة لاللتزامات 

والإجراءات الأخالقية يف عمليات ال�صتبعاد اأو اإعادة النتخاب. 

وق��ادة املجتمع ميثلون فئ��ة عري�صة، حيث ي�صل كل قائد اإىل مركز القيادة ب�صكل يختلف عن 
الآخر ح�صب ظروف املجتمع فقد يتم تعيني القائد عن طريق:

•االنتخاب 	
•التعيني الذاتي  	

•التقاليد والأعراف 	
•املركز الديني 	

•اأو كونه ذو �صخ�صية قوية اأو كاريزمية وكان قد اأبدى موقفًا �صجاعًا عندما كان جمتمعه  	
مير باأزمة.

وب�صف��ة عام��ة، ميثل قادة املجتم��ع ر�صيداً مهم��ًا بالن�صبة لأي وكال��ة لإدارة املخيم وميكن 
حتديدهم ب�صهولة من خالل �صوؤال �صكان املخيم. ومن املهم اأن يتم فهم القطاع ال�صكاين الذين 
ميثله��م القائ��د وما اإذا كان لدى ه��وؤلء القادة نف�س امل�صتوى من التمثي��ل وال�صلطة، اأي ما اإذا 

كانوا جميعًا قادة قرى متلفة اأم اأنهم يزعمون متثيل جمموعة من القرى. 
كذلك يكون من ال�رضوري اأن يحظى كل فرد يف املخيم مب�صتوى معني من التمثيل، وذلك 
حتى يت�صنى حتديد الفجوات النا�صئة، خا�صة بالن�صبة للفئات ذات الحتياجات اخلا�صة. كذلك 
ف��اإن مطالبة الق��ادة بر�صم خريطة م�صرتكة تو�صح الفئات املتنوع��ة الداعمة لهم اأو مناطقهم 

اجلغرافية من �صانها اأن ت�صهم يف تو�صيح مناطق التقاطع اأو الفجوات.
فاإذا مل يكن هوؤلء القادة قد نظموا اأنف�صهم بالفعل طبقًا للهياكل التقليدية يف جمتمعاتهم، 
ف�صيك��ون م��ن اجليد ل��و مت القيام بذل��ك من خالل حتديد الق��ادة ح�صب املناط��ق اجلغرافية اأو 
القطاعات. ويف املخيمات الكبرية للغاية، قد ت�صتدعي ال�رضورة ت�صجيع وجود طبقات هرمية 
متع��ددة للقي��ادة )باأن يكون هناك على �صبيل املثال قادة جمتمعيني وقادة جغرافيني وقادة 
عل��ى م�صت��وى القطاعات( بحي��ث يت�صنى لوكال��ة اإدارة املخي��م التحدث مبا���رضة لعدد ي�صهل 

التعامل معه من الأفراد الذين يعملون كمتحدثني ر�صميني عن املجموعات التي ميثلونها. 
ويف بع�س احلالت، قد تظهر جمموعة كبرية من الأفراد يزعم كل منهم اأن له دوراً قياديًا 
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يف املجتم��ع، وعل��ى نحو يجعل م��ن امل�صتحيل بالن�صبة لأي وكالة خارجي��ة متييز الأ�صخا�س 
الذين يتوجب عليها التعامل معهم. ويف هذه احلالت، رمبا تكون الو�صيلة الوحيدة الناجحة هي 
الب��دء م��ن جديد و�صوؤال املجتمع من اأجل حتديد املمثل��ني و/اأو انتخاب قادته. وقد ي�صعر قادة 
املجتمع التقليديني بنوع من التهديد اأو احلط من �صاأنهم عندما تعمد الوكالت اإىل تعيني قيادات 
جديدة. لذا فاإن م�صاألة انتخاب و/اأو اختيار الأ�صخا�س الذي يتولون مواقع متثيلية اأو ذات نفوذ 
يف جمتمعاته��م ينبغي اأن يتم التعامل معها بح�صا�صي��ة وحر�س واحرتام. كما ينبغي اإجراءها 

باأ�صلوب ل يت�صمن ا�صتبعاداً لأميا �صخ�س من التقدم والتطوع من اأجل امل�صاركة الن�صطة. 
وينبغي على الوكالة اأن تكون على دراية باأي حماولت تنطوي على ا�صتغالل اأو احتيال 

قد يقوم بها اأولئك الذين تت�صمن اأجنداتهم اكت�صاب النفوذ اأو اإ�صاءة ا�صتغالله. 

 يف جميع مبادرات القيادة وامل�صاركة، ينبغي اأن يوؤخذ يف العتبار حتقيق 
الت��وازن بني الفئات املختلف��ة )من حيث اجلن�س والعرق والدي��ن( كما ينبغي اأن 
يعك���س اختي��ار امل�صاركني ب�ص��كل مثايل الن�ص��ب التقريبية لفئاته��م من اإجمايل 

�صكان املخيم. 

التحديات اخلا�شة باإمكانيات اإدارة خميمات النازحني داخلياً
�شوت من امليدان 

»م��ن بني اأبرز ال�صرتاتيجيات التي ا�صتخدمناها هن��ا يف بناء القدرات يف اإدارة 
املخيم��ات تدريب �صكان ميمات النازحني داخليًا على ال�صطالع بدور قيادي 
يف اإدارة ميماتهم. وقد زاد حجم ال�صتعانة ب�صكان املخيمات يف تويل ال�صوؤون 
الإداري��ة للمخي��م، بعد اأن تراجع��ت اأعمال ال��وكالت وال�صلط��ات نتيجة لنتهاء 
مرحل��ة الطوارئ. ويواجه النازحون داخليًا م��ن جانبهم مزيداً من التحديات يف 
التن�صي��ق مع جهات تقدمي اخلدم��ات للح�صول على امل�صاع��دة التي يحتاجونها. 
ورمب��ا تكون من بني الأ�صباب الداعية لذلك غي��اب القدرة على الت�صال الهاتفي 
وغياب اآليات التوا�صل التي ميكن العتماد عليها وغياب غطاء ال�رضعية يف ق�س 
احتياجاتهم واإحالتها اإىل جهات تقدمي اخلدمات، بدون احل�صول يف البداية على 

دعم ال�صلطات اأو الوكالت«.

 تتاأل��ف املجموع���ات املجتمعية من اأنا�س جتم��ع بينهم �صف��ة م�صرتكة – مث��ل الن�صاء اأو 
املراهق��ني اأو العجائز. ويف املخيم��ات الكبرية، قد تتواجد عدة جمموعات �صمن كل ت�صنيف. 
وم��ن املهم اإ�رضاكه��م جميع��ًا يف الق�صايا اخلا�صة باحلوكم��ة. وبالرغم م��ن اأن ثمة ثقافات 
ق��د متن��ع م�صارك��ة الن�صاء وال�صب��اب يف ال�صطالع باأدوار القي��ادة املبا���رضة، اإل اأن باإمكان 
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وكال��ة اإدارة املخي��م اأن تعمل على ت�صجيع تواجد ممثلني عن هذه اجلماعات. كذلك فاإن بو�صع 
املجموع��ات املجتمعية التحدث والدفاع عن الق�صايا املهمة بالن�صبة لها �صواء �صمن هياكل 
التن�صيق الكربى اأو ب�صكل مبا�رضة اإىل وكالة اإدارة املخيم. وعليه، ت�صتطيع جمموعات ال�صباب 

مثاًل ال�صعي لالنتفاع  بالفر�س التعليمية واملهنية. 
وق��د ل يك��ون ت�صكيل جمموعات املجتم��ع جانبًا �صائعًا اأو مقبوًل يف ثقاف��ة املجتمع. بيد اأن 
الجتماع��ات التي تعقدها املجموع��ات ال�صغرية ب�صفة عامة تلقى ترحيب��ًا بها وُينظر اإليها 
باعتباره��ا قوة اإيجابية يف املخيم. وي�صح ذلك ب�صكل خا�س عندما تغيب اأو تتوارى الفر�س 

الجتماعية الأخرى، ومن ثم يجب العمل على ت�صجيعها. 

وتعد جمموعات النقا�ش واحدة من و�صائل تقييم امل�صاركة، وقد اأُدرجت يف كتيب و�سيلة 
مف��سي��ة الأمم املتحدة ل�س�ؤون الالجئني لتقييم امل�ساركة يف العمليات. وجمموعات النقا�س 
ه��ي جمموعة هدفه��ا التمكني من فهم وحتليل مو�صوع معني م��ن املو�صوعات. ويتم اختيار 
املجموعة على اأ�صا�س �صفة م�صرتكة جتمع بينها – مثل اجلن�س اأو العمر اأو املكانة الجتماعية 
والقت�صادي��ة. ويت��وىل اإدارة مناق�ص��ات املجتم��ع وتي�ص��ري فعاليتها اأحد العامل��ني باملخيم، 
ويتمث��ل دوره يف ا�صتخال���س  املعلوم��ات املتب�رضة من اأفراد املجموعة ح��ول جتاربهم اإزاء 
خدم��ة اأو ق�صي��ة معينة. وترتكز املناق�ص��ة حول عدد قليل من الأ�صئل��ة املحورية، والتي قد ل 
توج��د له��ا اإجابات »�صحيحة« باملعن��ي ال�صائع للكلمة. وترجع فعالي��ة جمموعات املناق�صة 
اإىل اأن الن�ص��اء والرج��ال وال�صبي��ة والفتيات من الأعمار واخللفي��ات املختلفة يتاأثرون ب�صكل 
متف��اوت ج��راء النزوح ومن ث��م فلهم احتياجاته��م اخلا�صة بهم ومنظ��ور كل منهم املختلف 
لالأم��ور. وميكن ملقارنة املعلوم��ات النوعية التي تقدمها جمموع��ات املناق�صة اأن ت�صاعد يف 

اخلروج بتقييم متوازن ومتثيلي لق�صية معينة من الق�صايا.

جل���ان املخيم هي جمموع��ات من ممثلي املجتمع، مم��ن لهم توجه قطاع��ي اأو �صامل معني. 
وت�صم��ل الأمثل��ة على ذل��ك جلان املياه وال���رضف ال�صحي والنظافة ال�صحي��ة وجلان ال�صحة 
وامل��راأة والبيئ��ة. وقد ي�صم املخيم العديد م��ن هذه اللجان وتعقد اجتماعاته��ا ب�صفة دورية. 
كم��ا ق��د يكون لدى اأفرادها خربة فنية معينة، واإن كان ذلك لي�س �رضوريًا، ورمبا قد تلقوا يف 
ال�صاب��ق تدريبًا على تنفيذ مهام الر�ص��د والإ�رضاف اخلا�صة بوكالة اإدارة املخيم، يف قطاعهم 
حتدي��دا، بالإ�صافة اإىل متثيل �صكان املخيم يف الجتماعات التن�صيقية للمخيم. ولهذه اللجان 
احل��ق يف مقابلة اأ�صحاب امل�صالح الآخرين، مثل الهيئ��ات امليدانية وجهات تقدمي اخلدمات 
ومدي��ر املخيم وممثلي املجتم��ع امُل�صيف. كذلك فاإن لهم حق امل�صارك��ة وامل�صاهمة يف ن�رض 
املعلوم��ات بني �صكان املخيم بعد عق��د اجتماعاتهم وتلقي الآراء واإجراء عمليات الر�صد على 
الإج��راءات الت��ي مت التفاق عليها. وميك��ن اإن�صاء جلان فرعية كق�صم م��ن جمموعات اأو جلان 
امل�صال��ح. وعادة ما تكون مهام هذه اللجان الفرعية، ومن ثم فرتة وجودها، حمدودة زمنيًا، 

وتكون م�صوؤولياتها اإزاء املجموعة اأو اللجنة الأكرب اأ�صغر اأو اأكرث حتديداً.
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تعط��ي جمموعات الدفاع �صوتًا لغري القادرين على تو�صي��ل اأ�صواتهم لالآخرين مثل الأطفال 
واملعاق��ني ج�صدي��ًا اأو عقلي��ًا اأو املر�ص��ى اأو العجائ��ز وامل�صاب��ني بفريو���س نق���س املناعة 
املكت�صب��ة/ الإيدز. وقد تكون هذه املجموعات هي اأ�صعب اأنواع املجموعات يف ت�صكيلها كما 
تتطل��ب قدراً كبرياً من احل�صا�صية يف تعاملها مع املجتمع. وقد ل يحب اأفراد هذه املجموعات 
تق��دمي خدماته��م عالنية اأو قد ل ي��رى اأفراد الأ�رض اأو املجتمع م�صاركته��م على اأنها �رضورية 
اأو اإيجابي��ة. فالبع���س منهم يرى اأنهم قادرون على الدفاع ع��ن اأنف�صهم بينما قد يجد البع�س 
الآخر اأنا�صًا اآخرين يدافعون عنهم. وبالن�صبة للبع�س، فاإن عن�رض الظهور العلني الذي ي�صحب 
امل�صاركة قد يعر�س اأمنهم للخطر اأو يوؤدي لتفاقم حالتهم من ال�صعف اأو يزيد من تهمي�صهم. 
وهن��ا تق��ع �صم��ن م�صوؤولي��ات وكال��ة اإدارة املخي��م، اإىل جانب الأط��راف املعني��ة باحلماية 
وغريه��ا من الوكالت، مهمة �صم��ان ح�صول هوؤلء اجلماعات والأف��راد على التمثيل والدعم 

املالئمني. 

تتمحور اأهداف جماعات امل�ش���الح ح��ول م�صلحة اأو ق�صية معينة، وهي ق��د ت�صبه اإىل حد ما 
اللج��ان، بي��د اأنها، واعتماداً على طبيعة املوقف، قد تك��ون ذات طابع اأقل ر�صمية عن اللجان، 
وذلك من حيث الواجبات التي تتولها يف الر�صد والتمثيل. وقد يرتكز مو�صوع هذه اجلماعات 
عل��ى اأم��ن املخيم اأو اإقامة ال�صالت بني املعلمني واأولياء الأم��ور اأو �صيانة تو�صيالت املياه. 
وق��د تت�ص��ل ه��ذه اجلماعات مبا�رضة بالأف��راد املعنيني م��ن �صكان املخي��م اأو باملنظمة غري 
احلكومية امل�صوؤولة عن توىل �صوؤون القطاع الفني املعني، بيد اأن بو�صعها يف الوقت ذاته رفع 

بع�س الق�صايا املحددة اإىل م�صتوى وكالة اإدارة املخيم. 

ميكن اإن�صاء جلان ال�شكاوى من اأجل التعامل مع اخلالفات الب�صيطة والنتهاكات الب�صيطة يف 
املخي��م بال�صرت�صاد مبجموعة من اللوائح املو�صوع��ة لهذا الغر�س. وينبغي اأن يتمتع الأفراد 
املخت��ارون واملنتخب��ون �صمن جل��ان ال�صكاوى عمومًا باح��رتام �صكان املخي��م. والعقوبات 
املطبق��ة ل تخ��رج عن ح��دود توقيع الغرام��ات اأو فر�س القي��ام ببع�س الأ�صغ��ال يف املخيم. 
وينبغ��ي للمج��الت التي ميكن لهذه اللجن��ة امل�صاركة فيها اأن تكون حم��ددة ووا�صحة متامًا 
كما ينبغي على وكالة اإدارة املخيم اأن حتر�س على متابعة اأعمال هذه اللجنة عن قرب. وعند 
حتدي��د الق�صاي��ا التي ت�صتطيع جلنة ال�صكاوى التعامل معها، م��ن املهم مالحظة مدى ارتباط 
القيم التي حتملها الفئات املختلفة يف �صكان املخيم، بالإ�صافة اإىل الت�رضيعات املحلية، بقيم 

حقوق الإن�صان والقوانني والأعراف الدولية. 

tt ملزي��د م��ن املعل�م��ات عن امل�ساءلة وعالقتها بامل�ساركة، رج��اء زيارة م�قع �رشاكة 
www.hapinternational.org :على الرابط التايل )HAP( امل�ساءلة الإن�سانية

www.hapinternational.org
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الفرق العاملة اأو فرق امل�رسوعات
وه��ي جمموعات يتم اإن�صاءها بغر�س حتقيق مهمة معينة ت�صتغرق فرتة زمنية حمددة، وهذه 
املهمة اإما اأن تكون طارئة اأو عاجلة. ويتم اختيار هذه املجموعات غالبًا قيامًا على ما ميلكه 
اأفراده��ا م��ن خ��ربة اأو اإملام مبو�صوع اأو حق��ل تخ�ص�صي معني، وذلك لتجمي��ع املعلومات اأو 
تنفيذ اإحدى املهام الفنية. فعلى �صبيل املثال، اإذا نتج عن تف�صي مر�س مفاجئ وجود �رضورة 
لختبار املياه يف عدة اآبار متلفة اأو حدث تراجع مفاجئ يف اأعداد الطالب يف اإحدى مدار�س 

املخيم، يتم اإن�صاء فريق م�رضوع اأو فريق عمل لبحث هذا الأمر. 

امل�شاركة يف �شمال اأوغندا – �شوت من امليدان  
»يف منطق��ة لريا ال�صمالية، كانت حركة جي�س الرب املتمردة قد ت�صببت يف نزوح 
اآلف ال�ص��كان يف ع��ام 2003. وقد مت اإن�صاء ميمات للنازحني داخليًا مع وفود 
ح�ص��ود غف��رية م��ن ال�صكان من الق��رى غري الآمن��ة. ومل تكن هن��اك خطة طوارئ 
تق�ص��ي بكيفية التعام��ل مع حالة احلرب والن��زوح امل�صتمرة. واعتم��اداً على ما 
تواف��ر حينها من معرفة واإملام حمدودين بكيفي��ة ت�صميم واإن�صاء املخيمات، مت 
اإن�ص��اء اإحدى املخيم��ات لي�صغله اأكرث من 24.000 ن��ازح داخليًا ميثلون 4200 
اأ���رضة. وعلى مر الأعوام، �صهد املخيم عدة ح��وادث لندلع النريان كانت تق�صي 
عل��ى اثن��ني اأو ثالثة من قطاعات املخي��م يف كل مرة. وكان��ت خدمات ال�رضف 
ال�صحي املقدمة رديئة والزدحام يخنق املخيم بحيث مل يوىل اأي اعتبار لإفراغ 

م�صاحة لإن�صاء دورات مياه اأو و�صائل ت�رضيف. 
وعندم��ا و�صل��ت وكال��ة اإدارة املخي��م يف ع��ام 2006، قامت بتحدي��د وتدريب 
الف��رق الت��ي كان��ت تعمل م��ع املجل�س املحل��ي يف الق�صاي��ا اخلا�ص��ة بت�صميم 
املخي��م و�صيانت��ه. ومت اإن�صاء ور�س التوعية مع �ص��كان املخيم، كما اأن�صئت جلنة 
للتعام��ل مع احلرائق، ومت تزويدها ب�صفارات واأنيط��ت بها مهمة حتذير ال�صكان 
يف حال��ة ان��دلع اأي حرائق. وبال�صتعان��ة بعمالة من املخي��م نف�صه، مت حتديث 
مرافق ال���رضف ال�صحي. ويراأ�س قادة القطاع��ات ال�صكانية وقادة املخيم الفرق 
ال�صت��ة – الت��ي تتاألف كل فرقة منها من 50 رج��اًل- والتي كانت مهمتها حتديد 
اأولوي��ات املجتمع وو�صع خطط العمل وتنفيذ العمل املطلوب. وقامت هذه الفرق 
بنق��ل بع�س وحدات املخيم واأن�ص��اأت حواجز ف�صيحة مانع��ة لتف�صي النريان كما 
اأقام��ت قن��وات الت�رضيف من اأجل ���رضف �صحي اأف�صل. وق��د ت�صمن جانب من 
خط��ة العمل الأف��راد امل�صت�صعفني ب�صكل خا�س حيث متت م�صاعدتهم على اإن�صاء 
مواق��د اأك��رث اأمانًا واأكرث توفرياً يف الطاقة. وكان��ت نتيجة هذه املبادرات تراجع 

ماطر اندلع احلرائق يف املخيم ومرافق �رضف �صحي اأكرث حت�صنًا«.
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تقييم الإمكانيات
بالإ�صافة اإىل تقييم الهياكل الجتماعية والقيادية املختلفة �صمن املخيم، ينبغي كذلك على 
وكالة اإدارة املخيم اأن ت�صعى ب�صكل ا�صتباقي لتحديد الأفراد الذين ميلكون املهارات ال�صخ�صية 
واملهنية املرغوبة يف العمل املخيمي. ويتم جتميع املعلومات اخلا�صة بامل�صتويات التعليمية 

واملهن خالل عملية الت�صجيل البتدائية يف املخيم.  
وحت��ى يف احل��الت الت��ي ل تتوافر فيها ه��ذه املعلومات ب�صف��ة فورية، ل ي��زال من املمكن 

جمعها من خالل:
•احلمالت الإعالمية.  	

•الردود على اإعالنات طلب الوظائف.  	
•�ص��وؤال الأ�صخا���س املعروفني بالفعل لدى الوكالة لتحدي��د الأ�صخا�س الآخرين من ذوى  	

املهارات املفيدة. 
وت�صع��ى ال��وكالت املنفذة للربامج الفني��ة لأن تعني معها اأنا�س مث��ل املعلمني اأو املهند�صني 
اأو العم��ال ال�صحي��ني من بني �صكان املخي��م بينما تطلب جميع ال��وكالت الفرق الداعمة مثل 
املدراء واملرتجمني واملحا�صبني. وقد تكون �صهادات التخرج وما اإليها مفقودة ب�صبب اأو�صاع 
النزوح بيد اأن هذا ل يكون م�صكلة كبرية حيث تكون الختبارات حينها كافية لتحديد الكفاءات 

واملوؤهالت. 
كذل��ك ينبغ��ي على وكال��ة اإدارة املخيم اأن تتحل��ى ب�صعة الأفق والبت��كار عند بحثها يف 
املهارات املوجودة لدى �صكان املخيم والتي ميكن ا�صتغاللها يف تعزيز عالقتها مع املجتمع 
الأك��رث ات�صاعًا، حيث ميكن ال�صتعانة على �صبيل املثال بالفنانني اأو رواة الق�ص�س من �صكان 
املخي��م يف احلمالت الإعالمية كما ميكن للعجائز توف��ري اخللفيات التاريخية املطلوبة ب�صدة 

اأو التحليالت ال�صياقية.

اخلربة املحلية – �شوت من امليدان  
»يف جمهوري��ة الكونغو الدميقراطية، قامت اإحدى وكالت اإدارة املخيمات الدولية 
بتعيني اأ�صخا�س حمليني يف فرقها العاملة، وهو ما يعني اأن مدراء املخيم املحليني 
كان��وا يديرون ميمات توؤوي ما يقرب من 20.000 �صخ�صا والتي كان غالبًا ما 
يتوىل اأ�صخا�س اأجانب اإدارتها. وكان من بني الأ�صباب التي دعت الوكالة اإىل ذلك 
اإملام هوؤلء بالأو�صاع املحلية والتوترات العرقية. ويعي العاملون املحليون جيداً 
اأهمية الزعماء الدينيون واحلاجة لإ�رضاكهم يف عملية �صناعة القرار. وقد مت اإن�صاء 

جلنة للزعماء الدينيني يرتاأ�صها اأحد اأع�صاء اللجنة التنفيذية للمخيم«.
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توظيف �شكان املخيم
يعد التوظيف، و�صواء كان مدفوع الأجر اأم ل، مثاًل على امل�صاركة املبا�رضة. ولأ�صباب خا�صة 
بت�ص��اوي الفر���س وم��ن اأجل تف��ادي  الف�ص��اد اأو حماباة الأق��ارب، ينبغي األ يت��م اإ�رضاك قادة 

املجتمع يف عملية اختيار املوظفني.

وبالإ�صافة اإىل ذلك:
•ينبغي اإ�صفاء الطابع الر�صمي على تقدمي الطلبات والتعيني.  	

•ينبغ��ي على الوكالت الراغبة يف تعيني موظفني يف اأطقمها الإعالن �رضاحة عن املواقع  	
ال�صاغرة فيها. 

•ينبغي على الوكالت تطبيق معايري التوظيف املت�صمة بال�صفافية واملو�صوعية.  	

وينبغ��ي اأن ُتتاح بع�س فر���س التوظيف اأمام املجتمع امُل�صيف اإذا اأمك��ن. فبالإ�صافة اإىل اأن 
هذا  يتيح تقدمي الدعم القت�صادي للمجتمع امُل�صيف، فاإنه ي�صهم كذلك يف تعميق الروابط مع 

املجتمع امُل�صيف ويخفف اأي احتكاك بني املحليني وبني �صكان املخيم. 

 عن��د احلاجة لأعمال فنية يتطلب اإجراوؤها وجود عمالة مدربة، ويف حال مل 
تتوفر اخلربات املطلوبة لها ب�صكل كاف داخل املخيم، فاإن من بني اخليارات التي 
ميك��ن اللج��وء اإليها تعيني »مدربني اأ�صاتذة« من املجتم��ع امُل�صيف والذين ميكن 
توظيفه��م لقيادة امل�رضوع يف املخي��م. وميكن ل�صكان املخيم بعدها التقدم ل�صغل 
مواق��ع كمتدربني. وهذا الإجراء ي�صم��ح ل�صكان املخيم بالعمل اإىل جانب »املدرب 
الأ�صت��اذ« كنوع من املمار�ص��ة التدريبية، وبذلك ميكنه��م امل�صاركة املبا�رضة يف 
امل���رضوع ويف حي��اة املخيم، وحتدي��ث مرافق املخيم ويف عملي��ة تعلم املهارات 
اجلدي��دة، والت��ي ميكن اأن ت��وؤدي اإىل انبثاق فر���س توظيف داخ��ل املخيم تكون 

متطلبة لهذه املهارات وذات عائد جمز يف الوقت ذاته. 

امل�شاركة التطوعية مقارنة بامل�شاركة املدفوعة الأجر
اإن حتدي��د اأي��ًا من الأعم��ال اأو الوظائف ينبغي اأن يك��ون مدفوع الأجر واأيه��ا ينبغي اأن يكون 
طوعي��ًا ق��د ي�صكل م�صدراً اخلالفات وامل�ص��اكل. وعندما يتعلق الأم��ر بامل�صاركة يف اللجان اأو 
الف��رق املجتمعية مثل جمعي��ات املعلمني واأولياء الأمور واحتادات رعاي��ة الطفل، فاإن العمل 
عل��ى اأ�صا���س تطوعي قد يبدو اأك��رث مقبولية. ورغم ذل��ك، فاإن اخلالف��ات والآراء حول الأعمال 
مدفوعة الأجر وغري مدفوعة الأجر تعتمد ب�صكل كبري على نوعية الظروف القائمة وينبغي على 
وكالة اإدارة املخيم من ناحيتها اأن تبحث اإ�صرتاتيجيتها ومربراتها يف هذا اخل�صو�س بعناية. 
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ومع ذلك، فهناك جمموعة عري�صة من الوظائف الواجب القيام بها، والتي ميكن تعيني العاملني 
بها اإما على اأ�صا�س رواتب تدفع لهم، اأو ميكن تعبئتهم للعمل بها على اأ�صا�س تطوعي. 

 يف احلالت التي تكون فيها العمالة مدفوعة الأجر، ينبغي على وكالة اإدارة 
املخي��م اأن تتاأك��د من قيام جهات تقدمي اخلدمات بتحقي��ق الن�صجام بني رواتب 
املوظف��ني مدفوعي الأجر واأن تتوق��ع قدراً م�صاويًا من املخرجات بالن�صبة للعمل 
التطوعي. وينبغي اأن يكون هناك اتفاق حول اأي الوظائف �صتكون مدفوعة الأجر 

واأيها لي�س كذلك، وذلك منذ حلظة اإن�صاء املخيم. 

عندم��ا يتعل��ق الأمر مبا اإذا كان �صيتم توفري اأجر لوظيف��ة معينة من عدمه، ينبغي اأن ُتوؤخذ يف 
العتب��ار عدة عوامل. فقد يكون لالأجر ما يربره عندما يعمل ال�صخ�س ب�صكل متفرغ متامًا ذلك 
اأن هذا �صيعني اأنه �صيكون عاجزاً عن القيام باأي اأعمال اأخرى مدفوعة الأجر ت�صاعده يف اإعالة 

اأفراد اأ�رضته.
وهن��اك م��ا يربر دفع اأج��ور بالن�صبة لالأعمال التي تخدم قطاع��ات وا�صعة من املجتمع – مثل 
تنظي��ف دورات املي��اه يف اأماك��ن الأ�ص��واق، بينما ل جند مث��ل هذا التربي��ر بالن�صبة ملن يقوم 
بنظيف دورات املياه يف م�صاكن املخيم. ومن املهم كذلك اأن توؤخذ يف العتبار املخاطر التي 
يتج�صمها املوظف وما اإذا كان توافر الأجر بالن�صبة له �صوف يقلل من تعر�صه لالإغواء اأو لقبول 

الر�صاوى.

 ينبغي اأن تت�صم وكالة اإدارة املخيم بال�صفافية فيما يتعلق بقراراتها اخلا�صة 
بالأعمال مدفوعة الأجر وغري مدفوعة الأجر من اأجل تفادي �صوء الفهم اأو و�صول 

الر�صائل ب�صكل مغلوط ولتقليل ماطر التوتر الناجمة عن الإ�صاعات. 

�شمان التمثيل املالئم بني خمتلف املجموعات
بع�س اجلماعات اأو الأفراد تعوقها عن امل�صاركة اأ�صباب ثقافية اأو بدنية و/اأو نف�صية. وبالن�صبة 
لأي وكالة من وكالت اإدارة املخيم، قد يتطلب حتقيق امل�صاركة التمثيلية قدراً كبرياً من الوقت 
والدع��م. وغالبًا ما تكون اأ�صعب املهام ه��ي �صمان قدرة الأ�صخا�س امل�صتبعدين اأو املهم�صني 
على امل�صاركة ب�صكل مالئم. وي�صتهدف العمل مع هذه الفئات تقليل حدة التعر�س لالأذى البدين 
و/اأو ال�صتغ��الل. وبالن�صب��ة للوكال��ة، يتطل��ب التخطيط الفع��ال لتحقي��ق م�صاركتهم املالئمة 
معلومات دقيقة بيد اأن هذا قد ينطوي على �صعوبات. وغالبًا ما يكون الأ�صخا�س الأكرث �صعفا 
هم الأكرث بعداً عن الأنظار والأقل لفتًا لالنتباه. فعلى �صبيل املثال، ففي املخيمات التي تاأتي 
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فيها معظم املعلومات املن�صورة واملتاحة ب�صكل عام من الرجال يف منت�صف العمر، قد يتبني 
اأنه��م ل يعرف��ون اإل اأق��ل القلي��ل- اأو اأنهم ل يبدون ا�صتع��داداً اإل لت�صارك القلي��ل- عن الفئات 
املري�ص��ة اأو فئ��ات الأرام��ل الالئي يع�صن مبفرده��ن اأو الأطفال من ذوي الإعاق��ات اأو الن�صاء 

املعر�صات للعنف اجلن�صاين.

اإن احل�ص��ول على املعلوم��ات املتعلقة بالفئ��ات ذات الحتياجات اخلا�صة 
اأو تل��ك الأك��رث عر�ص��ة للخطر ق��د يتطلب قدراً كب��ريا من احل�صا�صي��ة واإتباع نهج 

ا�صرتاتيجي حُمكم يهدف خلف�س حدة التعر�س للخطر. 

الأ�شخا�ش ذوو الحتياجات اخلا�شة
فيما يلي ب�صفة عامة الفئات املعر�صة للعجز عن تقدمي امل�صتويات الكافية من امل�صاركة يف 

اأي ميم:
•الن�صاء 	

•الأطفال وال�صباب 	
•الأ�رض التي يعولها طفل 	
•الأ�رض التي تعولها امراأة 	

•العجائز  	
•الأ�صخا�س الذين يعانون من اإعاقات بدنية اأو ذهنية 	

•املر�صى 	
•الأ�صخا�س احلاملون لفريو�س نق�س املناعة املكت�صبة/ الإيدز  	

ويف كل و�صع من الأو�صاع، يكون من املهم بالن�صبة لوكالة اإدارة املخيم حتديد الفئات 
الأخرى ذات الحتياجات اخلا�صة وتلك الأكرث عر�صة للخطر اأو املهم�صة داخل املخيم. وت�صمل 
ه��ذه الفئات الأقليات العرقي��ة اأو الدينية والآباء الوحيدي��ن اأو الأ�صخا�س الذين ل ياأتون من 

نف�س الأماكن التي جاء منها باقي �صكان املخيم. 
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 النفوذ وامل�صاركة 
اإن اإ���رضاك الفئ��ات الأك��رث عر�صة للخط��ر يكون اأك��رث �صعوبة بكثري ع��ن اإ�رضاك 
الفئ��ات الت��ي تتمت��ع بالنف��وذ. واإذا كان ذوو النف��وذ فق��ط هم امل�صرتك��ون، فاإن 
امل�صارك��ة حينها لن تفلح �صوى يف تقوية هي��اكل النفوذ القائمة والتي قد تت�صم 
ممار�صاته��ا بال�صتغالل اأو بال�صطهاد. وينبغ��ي على وكالة اإدارة املخيم تقييم 
العوائ��ق املتوق��ع اأن تق��ف اأمام م�صاركة فئ��ات معينة. وقد تكون ه��ذه العقبات 

مرئية، اإل اأن العديد منها، اإن مل يكن معظمها، يكون خفيًا.  
اإن الأم��ر يتطل��ب م��ن وكالة اإدارة املخي��م تقييم اأوجه النظ��ر الثقافية فيما 
يتعل��ق باأنواع امل�صاركة. فبع�س املجتمعات ل تاألف اإطالقًا امل�صاركة من خالل 
التعبري عن الآراء اأو �صناعة القرار. كذلك فاإن بع�س الهياكل الهرمية الجتماعية 

الرا�صخة لدى جمتمعات اأخرى قد تعوق امل�صاركة اأو تفر�س عليها تعقيدات. 

ميكن لتفهم احتياجات احلماية اخلا�صة بالن�صاء واإ�رضاكهن يف التخطيط والت�صميم و�صناعة 
الق��رار اأن مين��ع ن�صوء العديد من امل�صاكل املرتبط��ة باحلماية. ورغم اأن حتقيق هذه امل�صاركة 
قد يبدو ع�صيًا اأحيانًا، اإل اأنه ل يكون دومًا بال�صعوبة التي ُت�صاع عنه. فحتى يف املجتمعات 
التي يهيمن فيها الذكور والتي ل تتمتع الن�صاء فيها بح�صور يف ال�صاحة العامة، يكون للن�صاء 
غالبًا دور رئي�صي يف �صناعة القرار داخل اأ�رضهن. وت�صتطيع الوكالت الإن�صانية دعم م�صاركة 
املراأة من خالل الرتكيز على الق�صايا التي تتمحور حول الهتمامات الأ�رضية واملنزلية. وحتى 
اإذا كان��ت بع���س هذه الق�صايا مت���س املخيم باأكمل��ه، اإل اأنه من الواجب عل��ى الوكالة تناول 
ه��ذه الق�صايا كذل��ك على امل�صتوى الأ�رضي، وبذل��ك يت�صنى لها الإطالع عل��ى اآراء وتو�صيات 
الن�ص��اء ب��دون اإثارة ل�صخط اأحد اأو الت�صبب يف توت��رات الوكالة يف غنى عنها. وقد وجد اأن هذا 
الأ�صل��وب يلب��ي كذلك احتياجات املجتم��ع ب�صكل اأكرث فعالية نظراً لأن��ه يعتمد على العالقات 
وال�صلوكي��ات واملوؤثرات التي تعمل عملها يف اأنحاء املجتمع. وت�صتطيع الإ�صرتاتيجية الرامية 
لالإ���رضاك الفعال للن�صاء ا�صتغ��الل مكانتهن الجتماعية اخلا�ص��ة واأدوارهن الثقافية القائمة 

بدًل من حماولة اإ�رضاكهن بو�صائل تخالف التقاليد وال�صنن الرا�صخة يف جمتمعاتهن. 

اأن ت��وؤدي  اإدارة املخيم��ات احلر���س واحل��ذر م��ن   ينبغ��ي عل��ى وكالت 
ال�صرتاتيجيات املختارة اإىل دعم اأو تعزيز اأو الت�صامح مع اأي حماولت لإخ�صاع 
املراأة وقمعها. ينبغي اأن يعي مدراء املخيم اأن حوادث النزوح والعنف وال�رضاع 

قد توؤدي لزيادة حدة اخلالفات و/اأو اأ�صكال التوتر واجلور بني اجلن�صني. 
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وقد ترجع القيود املفرو�صة على م�صاركة املراأة يف جانب منها اإىل الواجبات املنزلية والأ�رضية 
العديدة وامل�صتنزفة للوقت والتي ُينظر اإليها ثقافيًا باعتبارها م�صوؤولية اأ�صيلة تتولها املراأة 
وحده��ا. وغالبًا ما تعاين الن�ص��اء النازحات من م�صوؤوليات قا�صمة للظه��ر يف الرعاية باأفراد 
اأ�رضه��ن كما اأنه��ن يفتقدن الوقت الالزم ملمار�ص��ة اأي اأن�صطة اأخرى. ومن ث��م فاإن اأي نوع من 
مب��ادرات امل�صارك��ة ينبغي التخطيط له��ا يف البداية ب�صكل جيد واأن تاأخ��ذ يف العتبار الواقع 
اليوم��ي حلي��اة ال�صكان وتطلعاته��م وتوقعات الآخرين. كم��ا ينبغي اأن ُي��وىل الهتمام الالزم 
لالأه��داف والعقب��ات املحتملة واأ�ص��كال الدعم والر�ص��د الإ�صافية. وت�صمل الأمثل��ة على الدعم 
الإ�صايف خطط الرعاية بالطفل، وكذلك ت�صجيع ت�صارك الأعمال الروتينية املنزلية متى اأمكن. 

الو�شول اإىل الن�شاء! �شوت من امليدان  
»يف اإح��دى ميمات الالجئني يف بوروندي، مل يك��ن الأمر ليتطلب �رضعة بديهة 
ك��ي اأحلظ اأن الرجال، ال�صباب والكبار منهم، هم فقط من كانوا ياأتون اإىل مكتبي 
حامل��ني اإيّل م�صاكله��م ورغباته��م وماوفهم. ولأنن��ي اأرى اأن من املفرو�س األ 
جتد الن�صاء م�صكلة اأو غ�صا�صة يف املجيء اإيّل )نظراً لأنني مديرة للمخيم و�صيدة 
مثلهم(، فق��د اعرتتني ده�صة اإزاء هذا املوقف. ولأنني اأقوم يوميًا بالتجوال ملدة 
�صاعت��ني يف اأرج��اء املخي��م، فقد انتبه��ت اإىل اأن من بني العوام��ل التي تف�رض يل 
اإحج��ام الن�صاء عن املجيء ه��و اأن الن�صاء كن من�صغالت – من�صغالت للغاية على 
نح��ن مينعهن من املجيء ومقابلتنا حيث يق�صني كل وقتهن يف الطبخ والغ�صيل 
ورعاي��ة اأطفاله��ن حول املالج��ئ. وتدريجيًا اأ�صبح��ت جولتي اليومي��ة و�صيلة 
لالق��رتاب اأكرث م��ن الن�صاء املن�صغالت. اإن التج��وال يف املخيم يعطي فريق اإدارة 
املخي��م القدرة على »ال�صع��ور« بالأو�صاع ال�صائدة والإ�صغ��اء والتعلم والو�صول 
اإىل اأولئ��ك الذي��ن ل يج��روؤون اأو ل ي�صنح له��م الوقت للمج��يء اإىل مكتبك. كذلك 
فاإن هناك عامل اآخر مهم وهو عامل الظهور العلني؛ حيث ي�صعر الالجئون باأننا 
مهتم��ون واأننا ن�صعى للتعرف على النا�س وم�صاكلهم يف اأماكن اإقامتهم، بل اأننا 

نتابع اأطفالهم وهم يكربون ... اإن هذا اأمر يف غاية الأهمية«.

وي��رى البع�س اأن عل��ى املجتمعات اأن ت�صطلع مب�صوؤولية رعاية العاجزين عن رعاية اأنف�صهم. 
بي��د اأن الواقع يخربنا اأن معظم النا�س تبتلع اأوقاتهم م�صوؤوليات الرعاية بعائالتهم على نحو 
ل يت�صن��ى لهم معه تخ�صي�س جانب من هذا الوق��ت لرعاية الآخرين يف املخيم. وينبغي على 
وكالت اإدارة املخيمات اأن تكون واعية باأي اأنظمة دعم تقليدية وتقوم بالبناء عليها بالتعاون 
مع قادة املجتمع. ويف حالة غياب اأنظمة الدعم تلك، ينبغي تنظيم الدعم املجتمعي للعاجزين 
عن بناء وحداتهم ال�صكنية اأو جمع املياه لأنف�صهم اأو ال�صري اإىل قاعة الجتماعات املجتمعية. 
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وبغي��ة حتقي��ق ذلك، رمبا يكون من الواجب عل��ى وكالت اإدارة املخيم��ات اأن تدفع لقاء هذه 
اخلدمات، �صواء كان ما تدفعه رواتب اأو غذاء اأو مواد بناء للعمل، وذلك ل�صمان حتقق م�صتوى 
الرعاي��ة الكايف لأفراد املجتم��ع امل�صت�صعفني وذوى الحتياجات اخلا�ص��ة. وعلى الوكالت 
الإن�صاني��ة يف ه��ذا ال�صدد اأن تتذكر اأن مواق��ف الأزمات واحلرمان ل جتع��ل ال�صكان يقدمون 
اأف�صل ما لديهم. فمعظم ال�صكان �صوف يق�صون وقتهم بحثًا عن و�صائل لإعالة اأ�رضهم، وهو ما 

يعد بالن�صبة للعديد من �صكان املخيم اأمراً يت�صمن من ال�صعوبة ما يكفي. 

 اإن امل�صارك��ة والتمثيل املجتمعي هما اآليتان ينبغي فيهما العمل على بناء 
العالق��ات والثق��ة بني اجلميع، كذل��ك فاإنهما يعتم��دان ب�صكل كب��ري على طبيعة 
ال�صي��اق والأو�ص��اع القائم��ة. ومن جانبن��ا، ينبغي علين��ا األ نر�صخ م��ن الأدوار 
التقليدي��ة التي حُتّج��م من الفر�س املتاح��ة للبع�س اأو تخال��ف معايري احلماية 
الدولي��ة بي��د اأنه لي�س يف و�صعن��ا يف الوقت ذاته اأن نتحدى ب�ص��كل �صافر القواعد 
والقي��م والهي��اكل املجتمعية القائم��ة. يجب اأن نكون حري�ص��ني على األ نفر�س 
اأف��كاراً ناق�ص��ة ال�صي��اق للدميقراطي��ة و�صناعة الق��رار اأو ن�صعى لإع��ادة ت�صكيل 
جمتمع��ات النازحني. اإذن فعلينا -وبدون امل�صا���س مبعايري احلماية- اأن نحدد 

ا�صرتاتيجيات اأكرث حيادية تت�صم باأنها مقبولة ثقافيا وفعالة يف الوقت ذاته. 

التدريب والتوجيه 
ميكن تعزيز امل�صاركة من خالل التدريب والتثقيف، وهما من الو�صائل التي يت�صنى من خاللهما 

حتديد املهارات احلالية وتطوير املهارات اجلديدة، وكذا رفع م�صتوى الوعي والتب�صري ب�:
•حقوق الإن�صان 	

•حقوق الالجئني 	
•املبادئ التوجيهية ب�صاأن النزوح الداخلي 	

•احلقوق والواجبات التي يتحملها كل �صخ�س. 	
•الأدوار وامل�صوؤوليات يف املخيم.  	

•اأهمية امل�صاركة )من بني مو�صوعات اأخرى( 	
•كيفية اإلهام وحتفيز ودعم الأن�صطة املجتمعية.  	

•كيفية امل�صاهمة يف تطوير اآليات التعاي�س.  	

كذل��ك ف��اإن التوجيه ميك��ن اأن يكون و�صيلة فعال��ة ملتابعة برامج التدري��ب البتدائية وتوفري 
الدع��م والإر�صاد امل�صتمرين للفئات التي تقوم بتطوير مبهارات جديدة اأو تنفيذ اأن�صطة معينة. 
فيمك��ن مث��اُل اأن تعقد جل��ان املخيم املتدربة عل��ى مو�صوع اإدارة املخي��م جل�صات توجيه كل 
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اأ�صبوع اأو اأ�صبوعني مع فريق املخيم  لدعمهم يف متابعة قطاعات فنية معينة. 
وُيع��د التدري��ب اأح��د الو�صائل املهم��ة لإن�صاء جمموعة م��ن الفرق املوؤهل��ة. وينبغي على 
وكال��ة اإدارة املخي��م احلر�س على اإقام��ة الروابط مع جهات تقدمي اخلدم��ات لتوفري التدريب 
الإ�ص��ايف متى تطلب الأمر وكذا ح�صد املوارد التدريبية مع الوكالت الأخرى. وينبغي التنويه 
اإىل اأن الحتياج��ات الوظيفي��ة تتبدل مبرور الوقت، واأنه من املمك��ن انتقال اأفراد الفريق بني 

جمموعة من املواقع الوظيفية املختلفة وانتخاب اأفراد جلان جدد. 

 ينبغي اأن يكون التدريب عملية دائبة وم�صتمرة، وتتوىل م�صوؤولية التخطيط 
والتنفيذ لها وكالة اإدارة املخيم. 

مرة اأخرى، عندما يتعلق الأمر بالتدريب، ينبغي اأن توؤخذ يف العتبار احتياجات املجتمعات 
املحلي��ة والهيئات املحلية وامله��ارات املتوافرة لديها. فقد يتبني اأن ل��دى م�صوؤويل احلكومة 
املحلني اهتمام بالتدريب على اإدارة املخيم كما قد تكون املجتمعات املحلية يف حاجة للفوز 

بفر�س وظيفية يف هذا الأمر. 
وميكن اأن ياأتي التخطيط للدورات التدريبية املقدمة لفريق العاملني ليتناول اأن�صطة فنية 
معين��ة، مثل عمليات الت�صجيل وم�رضوعات التوزيع وال���رضف ال�صحي، كما قد تتناول بع�س 
الأن�صط��ة العام��ة اأو املتوافق��ة مع جمموعة متنوعة م��ن املهام اخلا�صة ب��اإدارة املخيم، مثل 

الإدارة وتدوين حما�رض الجتماعات اأو حتديث لوحات الإعالنات. 

كم��ا ينبغي لتدريب القائمني على متابعة اإج��راءات احلماية والأخ�صائيني الجتماعيني 
اأن يلبي الحتياجات اخلا�صة بال�صياق القائم ويراعي الق�صايا الثقافية كما يجب اأن يت�صمن 

دورات عن:
•احلماية وحقوق الإن�صان 	

•و�صائل الر�صد 	
•اأ�صاليب اإجراء املقابالت ال�صخ�صية 	

•املحافظة على اأمن البيانات و�رضيتها. 	
•التوثيق 	

•الفئات املعر�صة للخطر 	
•و�صائل تقييم امل�صاركة 	

• ا�صتطالع الآراء وو�صع حما�رض الر�صد	
كم��ا ينبغ��ي اأن تتلقى جل��ان املخي��م دورات تدريبية ح��ول امل�صاهم��ة املجتمع��ي وامل�صاركة 
والتمثيل بالإ�صافة اإىل املو�صوعات الأخرى ذات الطابع الفني املرتبطة باأهداف هذه اللجان. 
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امل�ش���اركة يف اأو�شاع النزوح التي ت�ش���تمر ل�شنوات 
طويلة – �شوت من امليدان، كينيا

»يف اأو�ص��اع الن��زوح املمت��دة ل�صن��وات طويلة، قد يح��دث اأن يوؤدي م��رور اأعوام 
طويل��ة م��ن تقدمي امل�صاع��دات للنازحني اإىل الإ���رضار باآلي��ات التعاي�س اخلا�صة 
باملجتم��ع. ذل��ك اأن قب��ول احل�صنات وعدم اتخ��اذ اأي مبادرات لتحقي��ق الكتفاء 
الذات��ي م��ن �صاأنه اأن يزيد من التكالية على الآخرين، والتي بدورها ل تقدم �صيئًا 
�ص��وى اأنها تزيد من ه�صا�صة الأو�ص��اع وت�صلب ال�صكان كرامتهم وثقتهم باأنف�صهم. 
وعل��ى مر الأع��وام، كانت مئات ال��وكالت واملراقبني واخلرباء وف��رق التقييم قد 
زارت املخيم��ات، كم��ا عقدت مئ��ات املناق�صات واللق��اءات والجتماعات. ونظراً 
لنع��دام اأي حت�صن ملمو�س يف حياة ال�صكان، ينتهي املاآل بهم اإىل اإعطاء اإجابات 
ممطوطة، كما تزداد �صعوبة بناء الثقة معهم اأو معرفة حقيقة الأو�صاع عن عمق. 
وق��د �ص��ارك اأغلب ممثلي جمتم��ع املخيمات يف عدد هائل م��ن الأعمال التدريبية 
طيل��ة فرتة اإقامته��م يف املخيم، وكان اأغلب هذه الأعم��ال التدريبية يتناول رفع 
الوعي ح��ول عدد من الق�صايا الأ�صا�صية داخل املخيمات مثل الر�صاعة الطبيعية 
وتعاط��ي املخدرات والإ�صابة بفريو�س نق�س املناع��ة املكت�صبة/ الإيدز – وهي 
كله��ا مو�صوع��ات مهمة ومطلوبة ول �صك. بي��د اأن الأهم بالن�صبة ل��وكالت اإدارة 
املخيم��ات ه��و اأن ت�صع��ى لتبني نهج اأك��رث حثًا على امل�صارك��ة – من خالل جعل 
عملية التدريب عملية تفاعلية تعتمد على تبادل الأفكار والروؤى باأكرث مما تعتمد 
على التلقني من جانب واحد، كما ينبغي اأن يكون التدريب اأكرث �صمولية يف تغطيته 
ملو�صوعات��ه. وبع�س قادة املخيمات قد تلقوا دورات تدريبية عدة مرات بينما مل 
تت��ح لآخرين نف�س الفر�صة. ويف اأو�صاع النزوح املمتدة ل�صنوات طويلة ينبغي اأن 
تتطل��ع وكالة اإدارة املخيم لالأنواع الأخرى من التدريب التي تبني احلياة وتنمي 

املهارات املهنية وخا�صة التدريب الفني يف املهن املطلوبة ب�صدة يف املخيم«.

احلمالت الإعالمية
ت�ص��كل احلم��الت الإعالمي��ة كو�صيلة م��ن الو�صائ��ل القوية الق��ادرة على تو�صيع نط��اق الوعي 
وامل�صارك��ة ب�ص��اأن مو�صوع��ات واأن�صطة معينة. وم��ا مل تكن املخاوف الأمني��ة �صديدة، ميكن 
ل��وكالت اإدارة املخيم��ات اأن تبح��ث فكرة ن���رض الأخبار الت��ي تتناول الأو�ص��اع القائمة يف 
البل��دان واملواط��ن الأ�صلية ل�صكان املخي��م. وهذه الفكرة ل ت�صهم فق��ط يف التخفيف من حدة 
الإحب��اط الت��ي ميك��ن اأن تن�صاأ عندم��ا ي�صعر النازح��ون باأنه��م معزولون متامًا ع��ن الأخبار 
القادم��ة ع��ن الوطن الأم، واإمن��ا ت�صهم كذلك يف تدعي��م عملية �صناعة الق��رارات القائمة على 
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النتفاع باملعلومات املتوافرة وت�صجيع ال�صكان على و�صع الأطر الزمنية الواقعية وامل�صاركة 
يف املناق�صات املتناولة للحلول طويلة الأمد. 

ينبغ��ي عل��ى وكالت اإدارة املخيم��ات الإع��داد اجلي��د للحم��الت الإعالمية الت��ي تتعلق 
مبج��الت م�صوؤولياتهم، والتي قد ت�صمل ال�صتخ��دام املالئم للهياكل الأ�صا�صية و�صيانتها. اأما 
املنظم��ات غري احلكومية الأخرى، فيمكنها الإعداد للحم��الت التي تتناول ق�صايا معينة مثل 

لقاحات التح�صني �صد احل�صبة اأو ال�صحة ال�صخ�صية. 

 ت�صح��ى احلمالت الإعالمي��ة اأكرث فعالية عندما تت�ص��م بدرجة من البتكار 
وال�صتعانة بالأ�صاليب التي ياألفها �صكان املخيم، مثل ا�صتخدام ال�صور اأو تاأليف 
الأغ��اين. وينبغ��ي على هذه احلم��الت اأن تاأخذ يف اعتباره��ا احتياجات الأميني 

وغريهم من الفئات ذات الحتياجات اخلا�صة. 

اإ�شاءة ا�شتغالل امل�شاركة
م��ن اأبرز املخاطر التي تواجهها اأي م�صاعي اإن�صانية هي اإ�صاءة ا�صتغالل املخ�ص�صات املالية 
اأو الأ�صول اأو التالعب بها اأو حتويل امل�صاعدات اإىل جهات اأخرى غري م�صتحقيها. وقد يتعر�س 
الفري��ق املع��ني من قبل جمتم��ع النازحني ل�صغوط يومي��ة من قبل زمالئه��م، وبخا�صة فرق 
الت�صجيل وامل�صاهمة حيث تواجه العديد من التحديات وجتد م�صقة يف مقاومة قبول الر�صاوى 
اأو التحري���س م��ن قبل الأقارب اأو الأ�صدقاء اأو ق��ادة املجتمع. وقد ل تتوافر اأية حلول �رضيعة 

للتعامل مع هذه املخاطر اأو التخفيف منها، بيد اأن ثمة و�صائل نافعة يف هذا ال�صاأن وت�صمل:
•اإجراء عمليات التعيني بالعناية وال�صفافية الالزمني. 	

•توفري التدريب.  	
•و�صع ميثاق لل�صلوك الأخالقي.  	

•تغيري مواقع العاملني ب�صفة روتينية.  	
•�صمان اأن جميع الفرق مكونة من العاملني الذين مت تعيينهم حمليًا والأفراد النازحني.  	

•و�ص��ع تو�صيفات وا�صحة بالوظائف مع تف�صي��ل لأدوار وم�صوؤوليات واخت�صا�صات كل  	
وظيفة ب�صكل وا�صح.

•ال�صتعانة باإجراءات الر�صد والتقييم. 	
•ت�صجيع قيم ال�صفافية والأمانة وال�رضاحة وتكرمي املخل�صني لها.  	

•و�صع منظومة توفر ال�رضية واخل�صو�صية لالإجراءات اخلا�صة بال�صكاوى. 	
•الت�صاق  وعدم الزدواج يف املعايري يف متابعة الق�صايا اخلا�صة ب�صوء ال�صلوك. 	

• تكرمي قيم النزاهة ومكافاأة املتحلني بها. 	
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 من ال�رضوري بالن�صبة لوكالة اإدارة املخيم اأن تعي الآثار املتفاوتة لإعالن 
وج��ود فر�س امل�صاركة على �ص��كان املخيم. ذلك اأن ال�ص��كان الذين يح�صون عدم 
رغب��ة يف م�صاركته��م م��ن قبل القائم��ني عل��ى اإدارة املخيم قد تنتابه��م م�صاعر 
عميقة من الإحباط والغ�صب. وقد يزداد التوتر اإذا وجد هوؤلء ال�صكان اأن اأ�صاليب 

امل�صاركة حتابي فئات اأو اأفراد معينني.  
 

ت�شوية النزاعات وامل�شاركة
قد مير الأفراد النازحون، خا�صة يف مناخ ال�رضاعات واأثناء املعي�صة يف املخيمات، بتجارب 
من ال�صعور بال�صغط الع�صبي والقلق والريبة التي قد تغذي ب�صهولة ال�صدام والحتكاك الداخلي 
بالآخرين. وينبغي اأن تكون وكالة اإدارة املخيم على علم باأي اآليات اأو ا�صرتاتيجيات تقليدية 
ق��د ميلكه��ا ال�صكان يف ت�صوية وحل ال�رضاعات الداخلية، وم��ن جانبها ينبغي على الوكالة اأن 

ت�صيف لهذه ال�صرتاتيجيات اآليات اأخرى ت�صمل:
•جلان ال�صكاوى حلل ال�رضاعات الداخلية �صلميًا.  	

وهذا فقط يف ح��ال متتعهم باحرتام  • كب��ار ال�ص��ن والعجائ��ز يف مبادرات بناء ال�ص��الم – 	
الأ�صغر �صنًا.

•ممثلي املجتمع والفئات، �رضيطة متتعهم بالحرتام.  	
•تو�صيح مواثيق ال�صلوكيات وقواعد املخيم والعقوبات املوقعة على املخالفات.  	

  م��ن ال��وارد اأن تكون قيادة املخيم ه��ي نف�صها م�ص��دراً لل�صقاق وال�رضاع. 
فعندم��ا ل يتمت��ع ه��وؤلء الق��ادة بالع��رتاف به��م اأو كان املجتم��ع يراهم قادة 
فا�صدين اأو ل ميثلونهم التمثيل احلقيقي، فقد يرى املجتمع يف عمل جهات تقدمي 

اخلدمات ووكالة اإدارة املخيم اإىل جانب هوؤلء القادة حتيزاً وانعدامًا للنزاهة. 

م��ن ال��وارد اأن تكون ا�صرتاتيجيات الت�صوية التي كان يتم انتهاجه��ا قبل النزوح قد تال�صت اأو 
تبدل��ت وهنا يقع �صم��ن م�صوؤولية وكال��ة اإدارة املخيم و�صع و�صائل بديل��ة لتخفيف وت�صوية 
اخلالف��ات وال�رضاعات بني �ص��كان املخيم. ويف بع�س املواقف املح��ددة غري الطارئة، ميكن 
التفكري يف و�صع جمموعة من اللوائح للمخيم ليعلم كل فرد واجباته وحدوده. ولدى مفو�صية 
الأمم املتح��دة ل�ص��وؤون الالجئني خربة يف و�صع قواعد ولوائ��ح املخيمات ومن ثم ميكن طلب 

م�صورتها يف هذا ال�صاأن. 
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وقد تت�صمن و�صائل تخفيف اأ�صكال التوتر وت�صوية اخلالفات ما يلي:
•�صمان العدالة يف ح�صول ال�صكان على امل�صاعدات واخلدمات.  	

•�صمان �صفافية املعلومات واإتاحتها ملن يطلبها ومتى يطلبها.  	
•و�صوح املعلومات اخلا�صة بالربامج والإجراءات وامل�صتحقات. 	

•اإجراءات ال�صكاوى واآليات ال�صتجابة.  	
•الر�صد الفعالة والنتفاع بالآراء يف عمليات التوا�صل و�صناعة القرار.  	

املجتمع امُل�شيف وامل�شاركة
كم��ا �صبق واأن ذكرنا، قد ي��وؤدي التناف�س على املوارد واإهمال الحتياجات املحلية اإىل زيادة 
الحت��كاك بني �صكان املخيم وال�ص��كان املحليني. وتلعب وكالة اإدارة املخيم من جانبها دوراً 
و�صيطًا بني ال�صكان النازحني واملجتمعات املحلية ومن ثم ينبغي اأن تكون �صباقة يف حتديد 
العوام��ل الت��ي ت��وؤدي لنبثاق التوت��ر وال�صقاق وتعمل م��ع كال اجلانبني من اأج��ل البحث عن 

احللول. 
يكت�ص��ي تقيي��م الحتياج��ات املحلي��ة اأهمية خا�صة يف ظ��ل الأو�صاع الت��ي تعاين فيها 
املجتمع��ات املحلية اأنف�صها من الفقر اأو التاأث��ر بال�رضاعات اأو الكوارث. ويف بع�س احلالت، 
ق��د يتب��ني اأن املجتمع امُل�صيف يعي���س م�صتوى معي�صي��ًا اأفقر من امل�صت��وى املعي�صي ل�صكان 
املخي��م، وق��د يتفاقم الأم��ر وي�صعر املحلي��ون بالتهديد جراء وجود ه��ذه املخيمات ويح�صون 
اأنه��ا تتناف�س معهم على حط��ب الوقود والأرا�صي واملياه وفر���س التوظيف. كذلك فقد يكون 
للمجتم��ع امُل�صيف ماوفه اإزاء �صلوك �صكان املخيم الذين يغادرون املخيم، خا�صة اإذا كانوا 
م�صحوب��ني – اأو ُيعتق��د ارتباطهم - مبجموع��ات م�صلحة. كما قد ي�صت�صع��ر الرجال املحليون 
القل��ق اإزاء اخت��الط ن�صائهم واأطفاله��م اجتماعيًا مع �صكان املخيم، مع م��ا قد ي�صكله ذلك من 

تهديد لثقافتهم ودينهم واأ�صلوب معي�صتهم ولغتهم. 

اإن التعامل مع اأ�صكال التوتر التي تن�صاأ بني املجتمع املحلي وجمتمع النازحني قد مي�س 
جوان��ب ع��دة ويتطلب منحى تعاوني��ًا بني الوكالت. وم��ن جانبها، ينبغي عل��ى وكالة اإدارة 
املخي��م حتقيق التوا�صل بني �صكان املخيم وب��ني ال�صكان املحليني و�صمان ا�صت�صارة ووجود 
ممثل��ي املجتم��ع امُل�صيف يف الجتماعات التن�صيقية للمخيم. وت�صم��ل الو�صائل املمكنة لبناء 

العالقات ما يلي:
•توظيف ال�صكان املحليني يف املخيم.  	

•التو�صط لدى جهات تقدمي اخلدمات لتقدمي م�صاعداتها اأي�صًا للمجتمع امُل�صيف.  	
•اإقامة املنا�صبات لجتماعية وت�صجيع كال املجتمعني على امل�صاركة.  	
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•التخطيط لإ�رضاك املجتمع املحلي يف اأن�صطة اإعادة الت�صجري.  	
• دعم الأن�صطة املدرة للدخل. 	

وم��ن جانبها، تلتزم وكالة اإدارة املخيم مبتابع��ة اأ�صكال التفاعل بني املجتمعني وال�صعي مع 
قادة املجتمع وال�صلطات من اأجل حتديد اأي بوؤر ممكنة لالحتكاك ال�صار بني املجتمع املحلي 

واملجتمع امُل�صيف وواأدها قبل ا�صتفحالها. 

  »اأكرث من جمرد حمتاجني« – �شوت من امليدان 
»عندم��ا �ص��ارك فريق املخيم لك��رة القدم يف كاأ�س كرة الق��دم الإقليمية – وجنح 
يف الف��وز عل��ى الفري��ق املحل��ي وال��ذي ا�صتم��ل على لعبني م��ن اأف��راد ال�رضطة 
والع�صكريني- كان الالعبون وامل��درب وجمهور امل�صاهدين يبدون للناظر اإليهم 
اأكرث من »جمرد« لجئني اأو »�صكان للمخيمات« – فقد كانوا بعيدين �صاعتها عن 
تلك النظرة ال�صائعة والنمطية عنهم كاأ�صخا�س يعانون احتياجًا دائمًا ويعي�صون 
األوان��ًا م��ن ال�صعوبات. وقد هالني هذا احلما�س املتاأج��ج وامل�صاركة الن�صطة يف 
مب��اراة كرة الق��دم؛ وكذلك هذه ال�صعادة والفرحة الغام��رة التي ل تقل عن فرحة 
الالعب��ني يف املباري��ات الت��ي كنت اأ�صاهده��ا يف وطني. فعلى ح��ني غرة، راأيت 
بينن��ا الكثري م��ن الهتمامات امل�صرتكة ووج��دت عالقة تتوث��ق اأوا�رضها بيننا 

وموا�صيعًا اأخرى نتبادل احلديث عنها غري موا�صيع الحتياجات وامل�صاكل«. 
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القائمة املرجعية لوكالة اإدارة املخيم

حتق��ق التخطيط اجليد للوقت واملوارد املطلوبني لتنمي��ة امل�صاركة الفعالة كجانب من  � 
م�صوؤوليات اإدارة املخيم وتوافر امليزانيات الكافية لها. 

ح�صول فريق املخيم على التدريب والدعم الالزمني يف اآليات امل�صاهمة وامل�صاركة.  � 

توافر تقرير تقييمي ببنى امل�صاركة القائمة.  � 

جميع الفئات املختلفة �صمن �صكان املخيم معلومة لفريق الإدارة.  � 

حتق��ق النتفاع مبناحي الت�صابه والختالف بني الفئات ال�صكانية يف املخيم يف اإقامة  � 
بنى امل�صاركة ال�صاملة واملالئمة. 

ح�صول الفئات ذات الحتياجات اخلا�صة، ل�صيما الفئات امل�صت�صعفة اأو املهم�صة، على  � 
فر�صتها يف التمثيل وامل�صاهمة وامل�صاركة. 

م��وؤازرة وكال��ة اإدارة املخيم لقيم امل�صاركة وامل�صاهمة، وقي��ام جهات تقدمي اخلدمات  � 
من جانبها بتوظيف منهجيات مالئمة للم�صاركة. 

التق��اء الق��ادة احلاليني للمخيم وبناء جهود امل�صاركة ابت��داًء منهم مع عقد اجتماعات  � 
اإ�صافية وجل�صات تخطيطية معهم. 

حتقق النتفاع قدر الإمكان بهياكل النفوذ القائمة بني �صكان املخيم و�صمان امل�صاركة  � 
التمثيلية واملبا�رضة. 

�صم��ان حتديد اأ�صكال اجلور والظلم الناجمة عن هياكل النفوذ التقليدية وبذل العاملني  � 
للجهود املطلوبة ملتابعة وعالج اأ�صكال اخللل القائمة بدون الت�صبب يف تغريب قطاعات 

معينة من املجتمع. 

قادة جمتمع املخيم مت انتخابهم اأو تعيينهم اأو اختيارهم.  � 

مت و�صع بيانات الخت�صا�صات وتو�صيفات الوظائف ومواثيق ال�صلوك.  � 

مت تقييم القدرات املتوافرة بني ال�صكان النازحني داخليًا واملجتمع امُل�صيف.  � 
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ح�صول جهات تقدمي اخلدمات على الت�صجيع الالزم يف حتديد وتوظيف وتدريب الرجال  � 
والن�صاء من كال املجتمعني النازحني وامل�صيف. 

النتفاع بالدورات التدريبية والتثقيفية يف ت�صجيع امل�صاركة املبا�رضة. � 

توظيف احلمالت الإعالمية متى دعت احلاجة.  � 

التق��اء الفئات املختلف��ة من �صكان املخيم ب�صفة دورية وفق ج��دول منظم ويف اأماكن  � 
تت�صع لتجمعاتهم. 

ح�صول فريق املخيم و�صكانه على التدريب الالزم على اأ�صاليب التوا�صل الفعالة واإدارة  � 
ما ين�صب من خالفات ونزاعات. 

مت التخطي��ط مل�صاهم��ة وم�صارك��ة �ص��كان املخيم عل��ى م�صتوى كل مرحل��ة من مراحل  � 
امل�رضوعات- التقييم والتخطيط والتنفيذ والر�صد والتقييم.

وج��ود اتفاق بني وكالة اإدارة املخيم وبني جهات تقدمي اخلدمات بخ�صو�س التوظيف  � 
مدفوع الأجر والتطوعي يف املخيم. 

وجود الآليات الكافية للنظر يف ال�صكاوى والبت فيها.   � 

حتقق م�صاركة املجتمع امُل�صيف وم�صاهمةه يف معي�صة املخيم.  � 

تواف��ر منظوم��ة للمتابع��ة مهمتها التحق��ق من تواف��ر امل�صتوى املقبول م��ن امل�صاركة  � 
وامل�صاهمة املجتمعي. 

م��ن خ��الل  )مث��اًل  امل�صارك��ة  النف��وذ يف  اإ�ص��اءات ل�صتغ��الل  اأي  متابع��ة ومراقب��ة  � 
و�ص��ع املوؤ���رضات اخلا�ص��ة باأع��داد املجموع��ات والن�صب��ة املئوي��ة لل�ص��كان املتمتعة 
بالتمثي��ل و�صم��ان األ تت�ص��م هذه الن�صبة بتحيز م��ا قائم على اجلن���س اأو العمر اأو مدى 

ال�صت�صعاف(. 

متابع��ة اأي اأ�ص��كال لإ�ص��اءة ا�صتغالل اآلي��ات امل�صاركة يكون مردها الف�ص��اد اأو حماباة  � 
الأق��ارب اأو حتري���س الأ�صدق��اء اأو ال�صعي لتحقي��ق امل�صالح اخلا�ص��ة والتعامل معها 

بال�صكل املالئم من قبل وكالة اإدارة املخيم.  

تقييم امل�صاركة وامل�صاهمة كجزء من الدورة امل�صاريعية لوكالة اإدارة املخيم.  � 
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الأدوات

تتوف��ر معظ��م الأدوات والن���رضات وغريه��ا من الوثائ��ق امل�ص��ار اإليها على 
اأ�صطوان��ة جمموعة الأدوات )Toolkit CD( واملرفقة بكل كتيب مطبوع. كذلك مت 

و�صع روابط لتحميل امللفات اخلا�صة باملو�صوع من على �صبكة الإنرتنت. 

. �ص��ورة حي��ة للتخطي��ط املوجه لل�صكان: و�صيل��ة تخطيط عملية  • م. ب. اآندر�ص��ون، 1994	
للعاملني من الالجئني. 

. www.sheltercentre.org/shelterlibrary/items/pdf/UHCR_POPatwork.pdf

 ت�صهم هذه الو�صيلة الرباجمية، والتي و�صعت خ�صي�صًا للعاملني مبفو�صية الأمم املتحدة 
ل�ص��وؤون الالجئ��ني و�رضكاءها، يف تف�صيل احلقائق الأ�صا�صي��ة املعربة عن اأي جمموعات 
م��ن الأ�صخا�س الالجئني/النازحني. ولهذه احلقائق )والتي ت�صمل معلومات دميوغرافية 
ع��ن ال�صكان وقيمهم الثقافية وتقاليده��م( اأهميتها يف حتقيق الكفاءة يف التخطيط، كما 
تتي��ح الو�صائ��ل التي يت�صنى بها تنظيم وترتيب املعلوم��ات على نحو ميكن معه النتفاع 

بها يف و�صع القرارات ال�صائبة فيما يتعلق بالربامج وكذا تنفيذ الربامج الناجحة. 

•القائمة املرجعية لإن�صاء واإدارة اللجان.  	

•القائمة املرجعية لإدارة جمموعات النقا�س.  	

•القائم��ة املرجعي��ة لإن�صاء اآلي��ات النظر يف ال�ص��كاوى والبت فيه��ا )واملقتب�صة عن دليل  	
)Good Enough Guide

•القائمة املرجعية لإ�رضاك املنتفعني.  	

. مبادئ م�صاركة اأ�صحاب امل�صالح وال�رضاكات: القائمة املرجعية  • مين��و هيماتي، 2002	
لأ�صحاب امل�صالح. 

www.a iaccpro jec t .o rg /mee t ings /Tr ies te_02/ t r i es te_cd /S takeholders /
StakeholderChecklists.doc

•برنام��ج املث��ايل يف احل��رم . التخطي��ط لهي��اكل ال�صلط��ة. و�صيل��ة لالنتف��اع بال�صبكات  	
والعالقات. 

www.idealist.org/ioc/learn/curriculum/pdf/Power-Mapping.pdf

www.aiaccproject.org/meetings/Trieste_02/trieste_cd/Stakeholders/StakeholderChecklists.doc
www.idealist.org/ioc/learn/curriculum/pdf/Power-Mapping.pdf
www.sheltercentre.org/shelterlibrary/items/pdf/UHCR_POPatwork.pdf
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•بيان اخت�صا�صات اللجنة التوجيهية ملخيم الالجئني الكونغوليني من جيهينجا )مكتب  	
جمل�س الالجئني الرنويجي يف بوروندي( والذي و�صع بالتعاون بني اإدارة املخيم وبني 
وكال��ة اإدارة املخي��م وغريها م��ن الوكالت احلا���رضة يف املخيم وممثل��ي الالجئني – 

واأقرته ر�صميًا يف النهاية اإدارة املخيم. 

•ماك اأوديل، »افعلها الآن« جمموعة الأدوات التقديرية.  	
http://appreciativeinquiry.case.edu/uploads/Do%20It%20Now-%20ExercisesPhoto-

031.doc

جمموع��ة تت�صم��ن اأكرث 30 و�صيلة ميك��ن ا�صتخدامها لتلطيف اأجواء احل��وار اأو يف بع�س 
الور�س املحددة لتو�صيح مفاهيم ال�صتف�صارات التقديرية. 

. )اأول اإن دي��اري(. الأداة العملي��ة للعم��ال  • لين��دا ريت�صارد�ص��ون و جي��ل براي���س، 2007	
الإن�صانيني امليدانيني. 

www.allindiary.org/uploads/final_All_in_Diary_cd.pdf

 :) • 	RAP( ويلي��ام م. فاي�س، بول بولت��ون و اأنيتا �صانكر، 2000. اإج��راءات التقييم ال�رضيع
التعام��ل م��ع الحتياجات الظاهرة لالجئني والنازحني داخلي��ًا من خالل التعلم والفعل 

امل�صارك. 
http://www.jhsph.edu/refugee/resources.html

ويتي��ح هذا الكتي��ب اأدوات ومعلومات مفيدة للممار�صني امليداني��ني املهتمني با�صتخدام 
اأ�صالي��ب تقيي��م امل�صارك��ة الريفي��ة. واإىل جانب ما يطرح��ه من مفاهيم تخ���س مفاهيم 
اإج��راءات التقيي��م ال�رضيع، ير�ص��د الكتيب املمار�صني يف تفكريه��م يف نوعية الإمكانيات 
التنظيمي��ة املطلوبة لتنفيذ اإجراءات التقييم ال�رضي��ع ويطرح اقرتاحات حول كيفية البدء 

والق�صايا التي ينبغي اأن ُتوؤخذ يف العتبار. 

قراءات ومراجع
ALNAP, 2003/04. ALNAP Global Study on Consultation and Participation of Disaster-
affected Populations. www.odi.org.uk/alnap/publications/participation_study.htm# 

British Overseas NGOs for Development (BOND), 2006. A BOND Approach to Quality 
in NGOs. Putting Beneficiaries First. www.bond.org.uk/futures/standards/report.htm 

Centre for African Family Studies, 1998. Empowering Communities: Participatory 
Techniques for Community-Based Programme Development. http://pcs.aed.org/docments.
htm 

http://appreciativeinquiry.case.edu/uploads/Do%20It%20Now-%20ExercisesPhoto-031.doc
www.allindiary.org/uploads/final_All_in_Diary_cd.pdf
http://www.jhsph.edu/refugee/resources.html
www.odi.org.uk/alnap/publications/participation_study.htm#
www.bond.org.uk/futures/standards/report.htm
http://pcs.aed.org/docments.htm
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Handbook used as part of a hands-on course to familiarise staff with the history and 
concepts of participatory learning and action approaches, as well as provide concrete tools  
for designing, developing and implementing participatory programmes. The handbook also 
provides tips on effective facilitation and planning of participatory processes. 

Charlotte Dufour, François Grünewald and Karla Levy. 2003. Participation by Crisis-
affected Populations in Humanitarian Action. Practitioners’ Handbook (Draft). 
www.odi.org.uk/alnap/publications/gs_handbook/gs_handbook.pdf 

ECB Building Trust Working Group, 2007. Building Trust in Diverse Teams: The 
Toolkit for Emergency Response. 
http://publications.oxfam.org.uk/oxfam/display.asp?isbn=9780855986155 

Karen Freudenberger, 1999. Catholic Relief Services PRA Manual. 
www.crs.org/publications/pdf/Gen1199_e.pdf 

OXFAM/ Emergency Capacity Building Project, 2007. The Good Enough Guide: 
Impact Measurement and Accountability in Emergencies. 
http://ecbproject.org/publications_2.htm 

Sarah Thomas, What is Participatory Learning and Action (PLA): An Introduction. 
Definition of key techniques/tools used in PLA (complete with illustrations) as well as a 
select bibliography of text and Internet resources. 

The Guiding Principles on Internal Displacement, 1998. www.brookings.edu/projects/
idp/gp_page.aspx 

The Universal Declaration of Human Rights, 1948. www.un.org/Overview/rights.html 

UNHCR 2006, The UNHCR Tool for Participatory Assessment in Operations. 
www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Portals/1/cluster%20approach%20
page/clusters%20pages/Em%20Shelter/Tollkit%20Field/7.2%20Assessment/7.2.2%20
Guidelines/7.2.2.8%20UNHCR%20Participatory%20Assessment%20Tool.pdf 

USAID/ Center for Development Information and Evaluation, 1996. Conducting  
Participatory Evaluation. www.adpc.net/pdr-sea/eval/file30.pdf 

WFP, 2001. Participatory Techniques and Tools – A WFP Guide. www.livelihoods.org/
info/pcdl/self/self_instruction_materials18.html 

David Wilcox, 1994. Community Participation and Empowerment: Putting Theory into 
Practice. www.jrf.org.uk/knowledge/findings/housing/h4.asp

www.odi.org.uk/alnap/publications/gs_handbook/gs_handbook.pdf
http://publications.oxfam.org.uk/oxfam/display.asp?isbn=9780855986155
www.crs.org/publications/pdf/Gen1199_e.pdf
http://ecbproject.org/publications_2.htm
www.brookings.edu/projects/idp/gp_page.aspx
www.un.org/Overview/rights.html
www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Portals/1/cluster%20approach%20page/clusters%20pages/Em%20Shelter/Tollkit%20Field/7.2%20Assessment/7.2.2%20Guidelines/7.2.2.8%20UNHCR%20Participatory%20Assessment%20Tool.pdf
www.adpc.net/pdr-sea/eval/file30.pdf
www.livelihoods.org/info/pcdl/self/self_instruction_materials18.html
www.jrf.org.uk/knowledge/findings/housing/h4.asp
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التن�سيق
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الر�سائل الأ�سا�سية 

t ي�شكل التن�شيق مهمة اأ�شا�شية من مهام وكاالت اإدارة املخيمات. ومن خالله يتم اكت�شاف 
الثغرات وتفادي التكرار و�شمان امل�شاركة ورفع املعايري و�شون احلقوق. 

t اإن تطوي��ر و�شيان��ة �شبكة م��ن ال�رشاكات الفعالة مع �شتى الن�شط��اء املعنيني يف �شياق 
املخي��م ميكن اأن ي�شهل التن�شيق الذي �شوف يف�ش��ي اإىل توفري احلماية وامل�شاعدة لكافة 

�شكان املخيم. 

كن جميع  t يق��وم التن�شي��ق الفعال عل��ى معلومات موثقة وحديثة من �شت��ى القطاعات تمُ
الن�شطاء املعنيني من تقدير احتياجات جميع الفئات داخل املخيم، وو�شع خطط التدخل 

لتلبيتها. 

t قد ينطوي التن�شيق على تبادل املعلومات اأو التعاون اأو اال�شرتاك يف و�شع الربامج مع 
ال���رشكاء. وهذا �ش��وف يعني البحث عن ال�شبل التي ميكن م��ن خاللها لتنوع التفوي�شات 

والقدرات واأهداف الربامج فيما بني ال�رشكاء اأن يحقق تدخالت متكاملة. 

t اإن ال���رشاكات الناجح��ة، وم��ن ث��م التن�شي��ق الناج��ح، تعتم��د جزئي��ًا عل��ى االجتاهات 
وامله��ارات والكفاءات مبا يف ذلك االإن�شات املمعن والقي��ادة اجليدة والتوا�شل الوا�شح 

وال�شفاف والقدرة على حتقيق االإجماع.   
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مقدمة

ما هو التن�سيق؟ 
اله��دف م��ن التن�شيق بالن�شب��ة لوكالة اإدارة املخيم ه��و �شمان ت�شليم اخلدم��ات وامل�شاعدات 
االإن�شاني��ة بطريق��ة موحدة وفعال��ة اإىل �شكان املخيم، مثل احلفاظ عل��ى م�شتوى املعي�شة يف 
املخي��م، و�شمان احل�ش��ول الكامل والع��ادل على حقوق االإن�ش��ان االأ�شا�شية ل�ش��كان املخيم. 
وبغية حتقيق هذا الهدف، تقوم وكالة اإدارة املخيمات باالأن�شطة االآتية بالتن�شيق على م�شتوى 

املخيم: 
•التخطيط اال�شرتاتيجي  	

•جمع البيانات واإدارة املعلومات  	
•تعبئة املوارد و�شمان امل�شاءلة  	

•ت�شهيل توزيع وا�شح ومتفق عليه للمهام  	
•تطوير و�شيانة �شبكة من ال�رشاكات مع اأ�شحاب امل�شلحة االأ�شا�شيني من داخل وخارج  	

املخيم
•توفري القيادة.  	

بينم��ا يقر كث��ريون باأهمية التن�شيق يف اال�شتجابة الحتياج��ات املخيم، اإال اأنه قد يكون 
م��ن ال�شعب حتقيق التن�شي��ق الفعال على اأر�ص الواقع. وي�شدق ه��ذا ب�شكل خا�ص يف مواقف 
ال�رشاع��ات والك��وارث، والتي بطبيعتها تعمه��ا الفو�شى وي�شودها االرتب��اك وحيث قد توؤدي 
االأجن��دات التناف�شية ب��ني اأ�شحاب امل�شلح��ة اإىل تقوي�ص التن�شيق. اإن املن�ش��ق الفعال يوؤمن 
م��ن حيث املبداأ اأن هناك الكثري مم��ا ميكن حتقيقه عندما يعمل االأ�شخا�ص معًا واأن الكل اأكرب 
م��ن جمموع اأجزائه. ويعم��ل املن�شق بطرق تعزز وتطور عالقات اإيجابية وفعالة بني اأ�شحاب 

امل�شلحة. 

   م�ستويات التن�سيق 
يف اإدارة اال�شتجابة ملخيمات الالجئني اأو لالأ�شخا�ص النازحني داخليًا، ميكن اأن 
يقع التن�شيق على م�شتويات عديدة بني اأ�شحاب امل�شلحة املختلفني. من منظور 
اإدارة املخيم، والأغرا�ص هذا الف�شل، ف�شوف ين�شب الرتكيز على دور وكالة اإدارة 
املخي��م وم�شوؤولياته��ا ل�شم��ان التن�شي��ق الفعال ب��ني اأ�شح��اب امل�شلحة داخل 

املخيم الواحد، والعمل على م�شتوى املخيم- اأو بداخل املخيم.
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يج��ري التن�شي��ق اأي�شًا بني املخيمات، اأو من خميم الآخر. ويف حاالت االأ�شخا�ص 
النازح��ني داخليًا حيث يتم تفعي��ل جمموعة تن�شيق املخيمات واإدارة املخيمات. 
وع��ادة م��ا تت��وىل وكال��ة التن�شيق هذا ال��دور بينما تق��وم وكالة قي��ادة القطاع 
)مفو�شي��ة االأمم املتح��دة ل�ش��وؤون الالجئ��ني اأو منظم��ة اأممية اأو دولي��ة اأخرى( 
بالتن�شيق ب��ني املخيمات، و�شمان تقدمي امل�شاع��دة واحلماية عرب الربط ب�شبكة 
حملية ون�شطاء على امل�شتويني الوطني والدويل، جميعهم لهم م�شلحة اأ�شيلة يف 

حتقيق اال�شتجابة للمخيم ب�شكل عام. 

tt ملزيد من املعلومات حول دور وكالة تن�صيق املخيمات اأو قيادة القطاع، انظر الف�صل 1. 

التن�سيق- دور وكالة اإدارة املخيم 
كم��ا ناق�شنا يف الف�شلني 1 و 2، ت�شكل �شمان تو�شيل امل�شاعدة واخلدمات اإىل �شكان املخيم 
مب��ا ين�شجم مع القانون الدويل واملعايري الدولية اإح��دى املهام الرئي�شة لوكالة اإدارة املخيم. 
ويتطل��ب ذل��ك يتطل��ب عملية من التن�شي��ق والت�شهيل ب��ني جميع هوؤالء املعني��ني، )مبن فيهم 
مقدم��ي اخلدمات والن�شطاء احلكوميني امليدانيني وجمتمع املخيم( يف اأن�شطتهم وتدخالتهم. 
وبدورها تكون وكالة اإدارة املخيم، باعتبارها املن�شق على م�شتوى املخيم، هي امل�شوؤولة عن 
كل م��ن ت�شهي��ل االتفاقات املبدئية ور�شد تقدمي اخلدم��ات، والتاأكد من احلفاظ على املعايري 
والدع��وة الإدخ��ال اأي تعديل عل��ى امل�شاعدة تقت�شي��ه االحتياجات املتغرية عل��ى االأر�ص. اإن 
التن�شي��ق عملية م�شتمرة. ويجب اأن يكون ديناميكيًا واإيجابيا، يعك�ص التحوالت غري املتوقعة 

غالبًا يف ظل الظروف املتغرية طوال دورة حياة املخيم ويتجاوب معها. 
اإنه من ال�شعب يف جميع االأحوال حتقيق م�شتوى من االتفاق والت�شوية فيما بني جمموعة 
متنوع��ة م��ن اأ�شحاب امل�شلحة ح��ول كيفية و�شع اأهداف م�شرتك��ة ومقبولة جلميع االأطراف 
ت�ش��ون حقوق ال�ش��كان النازحني وتتطاب��ق مع املعايري املتف��ق عليها واملواثي��ق القانونية 
الدولي��ة. وم��ن ثم ي�شبح لزامًا على اإدارة املخيمات اأن تلجاأ يف مواجهة التحديات اإىل احللول 
املبتك��رة، وتقي��م التوا�شل الوا�ش��ح والدبلوما�شي مهم��ا كان مدى التعار�ص ب��ني االأجندات 
وت�رشك جمي��ع املعنيني يف حوار لتحديد االأولويات والتحركات املالئمة. وهي كذلك بحاجة 
اإىل التاأك��د م��ن و�ش��ع كاف��ة التدخالت مبا يخ��دم م�شالح �ش��كان املخيم على خ��ري وجه مع 
مراع��اة تامة ملبادئ امل�شاركة وحماية االأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�شة. وبغية التاأكد 
من تطابق املعايري واالأن�شطة يف املخيم مع االإ�شرتاتيجية االأ�شمل لال�شتجابة للمخيم، ف�شوف 
تقوم وكالة اإدارة املخيم اأي�شًا باإقامة �شلة وثيقة مع املجموعة اأو قيادة القطاع، والتي تقوم 

بر�شد املخيمات املختلفة وتن�شق بينها. 
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   التن�سيق يف اأو�ساع النزوح الطويلة الأمد 

  �سوت من امليدان، كينيا 
»يف جمي��ع اأو�شاع الن��زوح الطويل االأمد، مثل خميم��ات الالجئني يف كينيا، قد 
يك��ون هن��اك افتق��ار يف الروؤية امل�شرتكة ب��ني اأ�شحاب امل�شلح��ة، حيث ت�شبح 
اجتماع��ات التن�شيق ترين��ًا روتينيًا للقي��ام بب�شاطة مبراجع��ة بع�شهم البع�ص 
ويوجد غياب للتخطيط امل�شرتك اأو تبادل اخلربات. اإن اإحدى التحديات الرئي�شية 
تكمن يف املنازعات عميقة اجلذور وطويلة العهد والق�شايا ال�شيا�شية وال�رشاعات 
ال�شخ�شي��ة وتعار���ص امل�شالح. وي�ش��اف اإىل ذلك اأنه يف بع���ص احلاالت يتغري 
العاملون يف الوكالة ب�رشعة فائقة، وباالأخ�ص املوظفون املغرتبون. وهذا ميكن 
اأن يقو�ص تطوير اأو تقوية اآليات التن�شيق. لذا فمن ال�رشوري اأن تقوم وكالة اإدارة 
املخيم بتحديد نقاط ال�شعف والبناء على نقاط القوة بطريقة �شاملة و�شفافة، اإذ 
من �ش��اأن القدرة على االبتكار واجلهوزية لتعديل اآليات التن�شيق التي حتتاج اإىل 

مراجعة اإحداث فارقًا ملحوظًا«.

كيف ميكن حتقيق التن�سيق؟ 
تعم��ل وكالة اإدارة املخيم كجهاز منظم وجامع، يجمع بني االأ�شخا�ص معًا وي�شجع العمل يف 
فري��ق وامل�شاهم��ة يف تخطيط وتنفيذ ور�شد امل�شاعدات االإن�شاني��ة واأن�شطة املخيم. وحتر�ص 
منتدي��ات التن�شيق- االآلي��ات واالجتماعات التي تهدف اإىل حتقيق التن�شيق يف �شياق حمدد- 
حتر���ص على اإ�رشاك الن�شطاء عل��ى م�شتويات خمتلفة من داخل وخارج املخيم على حد �شواء. 
ويعت��رب تنظيم منتديات واآليات التن�شي��ق و�شمان علم اجلميع بهذه العملية وم�شاركتهم فيها 
جزء مهم من دور وكالة اإدارة املخيم. واإذا ف�شلت االأطراف االأ�شا�شية يف االلتزام بنظم التن�شيق 
املتفق عليها- على �شبيل املثال بعدم التوجه اإىل االجتماعات- واختاروا بداًل من ذلك العمل 
ب�شكل م�شتقل ومبعزل عن بع�شهم البع�ص، فاإنه ي�شبح من ال�شعب بدرجة متزايدة على وكالة 
اإدارة املخي��م اأن ت�شم��ن تقدمي امل�شاعدة واحلماية بدون انقطاع. فلكي ينجح التن�شيق، يتعني 
عل��ى وكال��ة اإدارة املخيم التاأكد من اإ�رشاك جميع هوؤالء املعني��ني، والتاأكد من توا�شل جميع 

اأ�شحاب امل�شلحة من داخل وخارج املخيم مع بع�شهم البع�ص. 
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الو�سوح وال�سمول- �سوت من امليدان   
جمهورية الكونغو الدميقراطية   

»يف جمهوري��ة الكونغ��و الدميقراطية، كان��ت وكالة اإدارة املخي��م تعمل بتن�شيق 
وثي��ق م��ع مفو�شية االأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئ��ني لت�شكيل جمموعة عمل تتبع 
جمموع��ة تن�شي��ق املخيم��ات واإدارة املخيم��ات  ولو�ش��ع اإ�شرتاتيجية ملجموعة 
تن�شي��ق املخيم��ات واإدارة املخيم��ات والتو�ش��ل اإىل اتف��اق ح��ول اخت�شا�شات 
وكال��ة اإدارة املخي��م وتق��دمي التدري��ب. وكانت م��ن نتيجة ذلك اإن�ش��اء جمموعة 
تن�شي��ق املخيم��ات واإدارة املخيمات مب��ا يتما�شى مع التعريف��ات العامة الأدوار 
وم�شوؤولي��ات جمموعة تن�شيق املخيم��ات واإدارة املخيمات ومبا يعك�ص مذكرات 
التفاه��م  ب��ني ال�رشكاء. وكان له��ذه الطريقة الوافية وال�شامل��ة انعكا�شًا اإيجابيًا 
عل��ى التن�شي��ق. فبم��ا اأن اجلان��ب املتعل��ق بالتن�شي��ق م��ن اإدارة املخي��م مي���ص 
»ا�شتقاللي��ة« منظم��ات اأخرى، لذا فمن الهام جداً اأن يكون هناك فهم وا�شح لدى 

جميع املعنيني الأدوار وم�شوؤوليات وكالة اإدارة املخيم«.

ما الذي يحتاجه التن�سيق؟ 
يتاألف التن�شيق من عملية جلمع وتبادل املعلومات والتخطيط امل�شرتك بغية بلوغ غايات 
م�شرتكة ومتفق عليها. ويعتمد جناح هذه العملية وينطوي يف الوقت نف�شه على تطوير و�شون 
���رشاكات �شفافة وفعالة مع جمموعة متنوعة م��ن امل�شاركني، مبا يف ذلك قيادة املجموعة/ 

القطاع، وال�شلطات امليدانية وموفري اخلدمات و�شكان املخيم واملجتمع امل�شيف. 

اجتاهات نحو ال�رشاكة 
تت�شمن بع�ص ال�رشوط امل�شبقة من اأجل ال�رشاكات الناجحة، ومن ثم التن�شيق الناجح، ما يلي: 

•التزام بالتن�شيق  	
•توجه �شامل ون�شط  	

•مهارات اإن�شات ممعن 	
•ا�شتح�شان للتنوع واملهارات واالأ�شاليب بني االأ�شخا�ص  	

•التزام بالعملية وكذلك بالنتيجة  	
•قدرة على الثقة  	

•الرغبة يف التو�شل اإىل اإجماع والقدرة على ذلك  	
•القدرة على القيادة والقبول بالقيادة  	

• احل�شا�شية الثقافية 	
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م��ع اأن ه��ذه ال�شفات قد تكون اأحيانًا �شمنية اأو مهملة، غري اأنه من امل�شتحيل بدونها اأن 
يكون التن�شيق فعااًل على الوجه االأكمل. 

   ينط��وي التن�شي��ق على عملية جلمع البيانات ون���رش املعلومات حول احلياة 
يف املخي��م، والتخطي��ط لتح��رك متفق عليه وفع��ال لتلبي��ة االحتياجات و�شون 
حق��وق ال�شكان. ف��اإذا مت ذل��ك بال�شكل املرج��و، فحينئذ ميكن حماي��ة النازحني 

وميكن تو�شيل امل�شاعدات بال�شكل املنا�شب ويف التوقيت املنا�شب. 

جمع البيانات واإدارة املعلومات 
يعتمد التن�شيق على اإمكانية احل�شول على اأوثق واأحدث املعلومات املمكنة. وهذا يت�شمن 
بيان��ات حديثة من �شتى القطاعات حول الو�شع يف املخيم وبيانات دميوغرافية حول �شكان 
املخي��م. ثم تت��م معاجلة ه��ذه البيانات وحتليله��ا الإعطاء موؤ���رشات وا�شحة ح��ول الفجوات 
وموا�ش��ع التك��رار يف امل�شاع��دة واحلماي��ة، والتغ��ريات يف الظ��روف ويف احتياج��ات �شكان 
املخي��م. ويج��ب اأن تك��ون البيانات دقيقة وجمع��ت وحفظت بالطريق��ة ال�شحيحة يف و�شائل 

وا�شحة و�شهلة الو�شول اإليها حتى يت�شنى للجميع احل�شول على املعلومات ذات ال�شلة.
 

جمع البيانات- �سوت من امليدان   
»مهم��ا بدا ال�شوؤال ب�شيطًا على �شحيفة جم��ع البيانات، فمن املالحظ اأنه قد يتم 
تف�ش��ريه ب�شكل خمتلف ب��كل �شهولة. ورد مثال على ذل��ك يف م�رشوع ر�شد حيث 
كان��ت وكال��ة اإدارة املخيم جتمع بيان��ات حول عدد الدورات املي��اه العاملة يف 

رح ال�شوؤال يف ال�شحيفة على النحو االآتي:  خميم. وطمُ
1- كم عدد الدورات املياه املوجودة يف املخيم؟ 

2- كم عدد الدورات املياه العاملة؟ 
3- كم عدد الدورات املياه غري العاملة؟ 

ال�ش��وؤال االأول مل يح�شل على اإجابة دقيقة- ح�شاب عدد املهاجع. لكن هذا الرقم 
مل يفيد وكالة اإدارة املخيم كثرياً. ومن جهة اأخرى كانت االإجابة على ال�شوؤالني 2 
و 3، والت��ي من �شاأنها اأن ترثي م�رشوع اإ�شالحي، غري دقيقة يف جميع االأحوال. 
كان من ال�شهل روؤية ذلك الأن االإجابات على ال�شوؤالني 2 و 3 كان يجب اأن ت�شاوي 
tt           .االإجابة على ال�شوؤال 1 عند جمعهما معًا، لكن هذا هو ما مل يحدث
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ك�شف��ت املناق�ش��ات م��ع الطاق��م اأن امل�شكل��ة كانت تكم��ن يف التف�ش��ري ال�شحيح 
للمق�ش��ود من كلم��ة »عاملة«. هل كانت تق�شد »حمل اال�شتعم��ال«، اأم هل كانت 
تق�ش��د »املطابقة للمعايري«؟ عندما كان هن��اك دورة مياه من الوا�شح اأنه لي�ص 
حم��ل ا�شتعمال، حينئذ كانت االإجابة �شبه موؤكدة- اأنه كان غري عامل. لكن ماذا 
يح��دث ل��و كان املرحا���ص ال ي��زال حمل ا�شتعمال عل��ى الرغم من اأن��ه ال يعمل؟ 
عندم��ا كان الب��اب مك�ش��وراً مث��اًل؟ اأو عندما مل يكن له �شق��ف، لكنه ال يزال حمل 
ا�شتعم��ال؟ فكي��ف حت�شب؟ الأن طاقم الر�ش��د كان يعم��ل يف اأزواج، فقد انعك�شت 

مناق�شاتهم وخالفاتهم حول هذه الق�شية يف البيانات املجمعة. 
اإن الدرو���ص امل�شتف��ادة م��ن ذلك اأ�شهم��ت يف اإثراء عملية و�ش��ع تعريفات اأف�شل 
وتدري��ب اأف�ش��ل على ا�شتخدام امل�شطلحات يف ا�شتم��ارات جمع البيانات ووعي 

اأكرب بكيفية التحقق من االحتمالية العددية لالإجابات التي اختاروها«.      

 تبادل املعلومات والتخطيط امل�سرتك 
ين�ش��ب دور وم�شوؤولية وكال��ة اإدارة املخيم على اإقامة جمموعة متنوعة من منتديات واآليات 
التن�شيق الفعال يف املع�شكر حيث ميكن تبادل املعلومات بني اأ�شحاب امل�شلحة؛ هذه االآليات 
ناق�ص مب�شاحة اأكرب من التف�شيل الحقًا يف هذا الف�شل. اإن الهدف من التن�شيق قد ي�شتلزم يف  تمُ
بع�ص احلاالت ن�رش املعلومات وتبادلها مع جمموعة متنوعة من اأ�شحاب امل�شلحة. يف هذه 
املنتدي��ات ميكن حتديد الفجوات ونقاط التداخل يف امل�شاع��دات اأو احلماية وتو�شيح االأدوار 
وامل�شوؤولي��ات. وقد ميتد التن�شيق اأي�شًا لي�شمل عملية من التعاون اأو التخطيط امل�شرتك، والتي 
مبوجبه��ا يو�ش��ع تقييم م�شرتك الحتياجات القطاع بني مقدم��ي اخلدمة يف املخيم، وتو�شع 
اخلطط امل�شرتكة من اأجل االأن�شطة الفنية. وميكن اأي�شًا، اإن اأمكن، اإجراء تدريب م�شرتك لطاقم 
العاملني يف الوكالة. وقد تقرر الوكاالت اأي�شًا تبادل املوارد ال�شخ�شية والت�شغيلية كجزء من 

اأن�شطتها للتن�شيق. 
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الق�سايا الأ�سا�سية

     احتياجات اللغة 
اإن �شم��ان التوا�ش��ل الفع��ال يف منتديات تب��ادل املعلوم��ات والتخطيط يتطلب 
و�ش��ع تقدير باالحتياجات اللغوي��ة للمجموعة وتوفري الرتجم��ة عند االقت�شاء. 
ويج��ب عل��ى املتحدث��ني االأ�شلي��ني االنتب��اه اإىل اأن ال�رشعة الت��ي يتحدثون بها 
ولكنتهم وا�شتخدامهم للتعب��ريات الدارجة والعامية قد ي�شكل �شعوبة بالغة على 
االآخري��ن لفهمه��م وامل�شاركة بطريقة فعالة. ويف اأغل��ب الثقافات يعترب من غري 
االأدب اأن يقاط��ع امل��رء حدي��ث ل�شخ�ص اآخ��ر لكي يطلب منه ترجم��ة اأو تو�شيح. 
وعلي��ه فق��د يف�شل امل�شاركون يف اأي اجتماع البق��اء �شامتني بداًل من املطالبة 
بتلبي��ة احتياجاته��م اللغوية. كما توؤثر الرتجمة غري ال�شليم��ة تاأثرياً �شلبيًا بالغًا 

يف م�شاهمةات بع�ص اأ�شحاب امل�شلحة يف اأي منتدى للتن�شيق. 

الر�سد والتقييم 
نّفذ من برامج، وتقييم فاعلية اآليات التن�شيق يف �شد الفجوات وتقدمي  اإن الر�شد الدائم الأثر ما يمُ
امل�شاع��دة املنا�شب��ة يف الوقت املنا�شب، ي�شكل اأهمية حمورية لعم��ل وكالة اإدارة املخيم كما 
ّكن من تعديل امل�رشوعات وتعلم  ينبغ��ي. كذلك فاإن تقييم التدخالت املحددة بقطاع بعينه ميمُ

الدرو�ص لال�شتفادة بها يف التخطيط الأي م�رشوع م�شتقباًل. 

اإن الطريقة التي تتعامل بها وكالة اإدارة املخيم مع التن�شيق والنتائج التي تتحقق �شوف توؤثر 
تاأث��رياً مبا�رشاً على احلماية واخلدمات املقدم��ة ل�شكان املخيم. ومع اأن التن�شيق هو مو�شوع 
يتط��رق اإلي��ه النقا�ص كثرياً فيما يتعلق باال�شتجابة للمخيم��ات، اإال اأن تنفيذه العملي والفعال 

قد يربهن على �شعوبة خا�شة. واليكم بع�ص التحديات التي تكتنفه: 

التن�سيق يعتمد على الفرد ب�سكل اأكرث من الالزم
بينم��ا تق��ول اأغلبيتنا اأنها تري��د التن�شيق مع االآخري��ن، وتعرتف بقيمته، اإال اأن��ه عندما يكون 
�شخ���ص ما اآخر هو الذي يق��وم بالتن�شيق فحينئذ ت�شبح امل�شاألة مغاي��رة تامًا. هناك الكثري 
م��ن النقا�ص يف الوقت الراهن حول مدى اعتماد التن�شيق الفعال على �شخ�شية �شخ�ص ما. اإنه 
لي�ص من الكايف اأن ننظر بب�شاطة يف قدرات التن�شيق لدى فرد ما يتمتع باملهارة والكاريزمية 
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ولدي��ه القدرة على االإلهام بالثقة ودفع االأ�شخا���ص اإىل العمل �شويًا. بل هناك حاجة للتوحيد 
بني القيم والنظم واالآليات واالأدوات بالطرق التي جتعل وكالة اإدارة املخيم قادرة على تكني 

االأ�شخا�ص من حتقيق اال�شتفادة من العمل �شويًا. 

ا�ستثمار الوقت واملال 
من بني التحديات االأ�شا�شية التي تواجه الوكاالت يف تن�شيق اال�شتجابة االإن�شانية اأنها غالبًا 
م��ا تتوقع حتقيق �رشاكات مثمرة بدون اأن يكون لديه��ا الوقت الكايف اأو امليزانيات املطلوبة 
للنج��اح يف ذل��ك. وغالب��ًا ما يكون لديه��ا معرفة م�شبقة حم��دودة بوكاالت اأخ��رى اأو باأطقم 

عامليها، االأمر الذي قد يجعل التن�شيق الفعال بالغ ال�شعوبة عند العمل و�شط اأزمة ما. 

اإ�سفاء ال�رشعية وتوفري الدعم 
ت�شكل قدرة وكالة اإدارة املخيم على بث روح ال�رشاكة الفعالة اأهمية حمورية لتحقيق التن�شيق 
اجلي��د. لذلك يعترب التن�شيق توجه- جمموعة م��ن القيم والتزام بامل�شاركة- بقدر ما هو جمع 
للمعلوم��ات ون�رشه��ا اأو تخطي��ط م�شرتك. وت�شكل عملي��ة بناء العالقة اأهمي��ة حمورية- لي�ص 
له��وؤالء الذي��ن ميلك��ون االإرادة والق��درة على امل�شارك��ة فح�شب، لكنه��ا تاأتي اأي�ش��ًا على قدر 
م�ش��اوي من االأهمية لهوؤالء الذي��ن ال ميلكون االإرادة وال القدرة على ذل��ك- االأ�شخا�ص الذين 
ميلك��ون موارد حمدودة اأو ال ميلكون اأي منها لتكري�ش��ه اأو الذين قد تتمثل اأجندتهم ال�شيا�شية 
يف عرقلة قدرة وكالة اإدارة املخيم على التاأكد من �شون حقوق �شكان املخيم اأو حتا�شيها اأو 

تعطيلها اأو تقوي�شها. 
اإن اإ�شفاء امل�شداقية على القدرة لتويل زمام املبادرة يف التن�شيق يعد حتديًا كبرياً اأمام 
وكاالت اإدارة املخيمات- حتى يف اأكرث االأو�شاع مثالية. فلي�ص لوكالة اإدارة املخيم تفوي�ص 
مبوج��ب القان��ون وال تلك عقوبات حت��ت ت�رشفها لكي جترب �شواها عل��ى تنفيذ التن�شيق، وال 
تقت�ص مبا�رشة من هوؤالء الذين يرف�شون اإخ�شاعهم للمحا�شبة اأو الذين يتقاع�شون عن تنفيذ 
الواجب��ات. يف مثل ه��ذه احلاالت قد تلجاأ وكالة اإدارة املخيم اإىل طلب الدعم من ال�شلطات و/
اأو وكال��ة تن�شي��ق املخيم��ات التي قد تتخ��ذ بدورها اإج��راءات نحو تن�شيق اأف�ش��ل وتعزيز هذا 
التوج��ه. واحلاج��ة تقت�شي اأن تتقرر اإجراءات ال�شك��وى وا�شرتاتيجيات الدعم كجزء من اخلطة 

االإ�شرتاتيجية لوكالة اإدارة املخيم. 

و�سع الإجراءات وحتقيق النتائج 
اإن تخطيط واإن�شاء نظم واآليات التن�شيق الوا�شحة وال�شاملة والتي تكون �شهلة االإدارة واأدوات 
االت�ش��ال الفعال��ة يعد ج��زء ال يتج��زاأ من املمار�ش��ة اجليدة والنج��اح. فبمج��رد االنتهاء من 
و�ش��ع  االإج��راءات املفيدة وامل�شاندة ف��اإن عمل اإدارة املخيم بال�شكل املرج��و يبداأ يف اإ�شفاء 
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امل�شداقي��ة وحتقيق نتائج ملمو�ش��ة. وينجح التن�شيق عندما ي�شتطي��ع االأ�شخا�ص روؤية فوائد 
التن�شي��ق وتكت�ش��ب عملية التن�شيق يف ح��د ذاتها احرتامًا. وهذا يحدث عندم��ا يبداأ االأ�شخا�ص 
يف االعتم��اد على �شيغة فعالة لتب��ادل املعلومات والتخطيط امل�ش��رتك وي�شتثمرون يف بناء 
العالق��ة الأنه��ا تثمر عائدا وفق معايري كفاءة و/اأو فاعلي��ة براجمهم. وحينئذ ينظر اإىل وكالة 

اإدارة املخيم على اأنها ت�شكل فارقًا حقيقيًا. 

اآليات التن�سيق 
كي��ف يتحقق التن�شي��ق؟ اإن م�شطلح »اآلي��ات التن�شيق« يعني بب�شاطة الط��رق التي ن�شتخدمها 
م��ن اأج��ل التن�شيق اأو و�شيلة من اأجل تب��ادل املعلومات اأو منطلق للتخطي��ط امل�شرتك. واآليات 
التن�شيق هي الطريقة التي تتحقق بها نتائج التن�شيق. ويف اأي ا�شتجابة ملخيم ينبغي ا�شتخدام 

جمموعة متنوعة من اآليات التن�شيق من اأجل التن�شيق بني اأ�شحاب امل�شلحة املختلفني. 

�شتخدم  االجتم��اع ه��و املنهج االأكرث �شيوعًا- ورمبا االأكرث تعر�شًا ل�ش��وء اال�شتخدام اأي�شًا. قد يمُ
االجتماع لتحقيق جمموعة متنوعة من النتائج. وقد ي�شتخدم بب�شاطة كمنتدى لتبادل املعلومات. 

كما قد ي�شتخدم اأي�شًا التخاذ القرارات. اإليكم اأدناه بع�ص اآليات التن�شيق االأكرث �شيوعًا: 
•االجتماعات )مبا يف ذلك االأجندات واملحا�رش املوزعة(  	

•املوؤترات عن بعد )التي جتمع بني املزيد من اأ�شحاب امل�شلحة(  	
•فريق املجموعة/القطاع )بت�شهيل من من�شق املخيم(  	

•جمموعات ممثلة على م�شتوى املخيم )جمموعة متنوعة من اأ�شحاب امل�شلحة االأ�شا�شيني  	
مثل موفري اخلدمات على م�شتوى املخيم( 

•جلان املخيم )تثيل �شكان املخيم يف حكومة املخيم(  	
•جل�شات الدرد�شة والنقا�ص غري الر�شمية )بناء العالقات العامة املنظمة اأو املوؤقتة(  	

•قوى املهمات )ت�شتخدم عادة ال�شتهداف ق�شية حمددة حتتاج اإىل اهتمام عاجل من قبل  	
اخلرباء اأو الفنيني وتقدمي تعليقات وتو�شيات( 

•جمموعات العمل )جمموعة فرعية تكلف مبهمة البحث يف ق�شية حمددة اأو حتقيق اأهداف  	
حمددة اأو تقدمي تعليقات حمددة(. 

التن�سيق داخل وخارج املخيم 
يو�ش��ح �ش��كل ال�شجرة البياين اأدن��اه اأ�شحاب امل�شلحة داخل وخارج املخي��م. وب�شكل مثايل، 
ي�ش��ارك ممثلون لل�شلطات وموفري اخلدمات و�شكان املخيم ووكالة اإدارة املخيم يف التن�شيق 
عل��ى م�شتوى املخي��م. يف هذا املثال يكون نظ��ام التن�شيق العنق��ودي اأو اجلماعي م�شتخدمًا، 

واالأدوار وامل�شوؤوليات املعنية حمددة بو�شوح. 
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يف الواقع، دائمًا ما يكون اأ�شحاب امل�شلحة املعنيون اأكرث ارتباطًا ب�شياق حمدد، وتتباين 
االأدوار اخلا�شة بن�شطاء حمددين على م�شتوى املخيم وخارجه طبقًا للحاجة والظروف. ويف 
بع���ص احلاالت قد تنط��وي اجتماعات اإدارة املخيم والتي تنعق��د داخل املخيم على جمموعة 
من �شكان املخيم وحدهم لو كان الن�شطاء االآخرون غري موجودين يف املخيم ب�شكل م�شتمر اأو 

لو كانت وكالة اإدارة املخيم تعمل من خالل فريق متنقل. 
�ش��واء على م�شتوى املخيم اأو من خالل منتدي��ات خارجية، فاإن اإيجاد الفر�ص املنتظمة 
الأ�شح��اب امل�شلحة يف املخيم لتبادل املعلومات واالتفاق على التدخالت وو�شع اخلطط لها 
ور�ش��د ما يتحقق من تق��دم واملحافظة عليها ي�شكل اأهمية حمورية من اأجل املمار�شة اجليدة 
يف اإدارة املخيم. اإن عر�ص خارطة ن�شطاء كما يف املثال املبني اأدناه قد يكون طريقة ب�شيطة 

وفعالة جلعل نظام التن�شيق اأكرث تي�رشاً و�شفافية جلميع املعنيني.
انظر ال�سكل التو�سيحي يف التقرير

 

 

اإدارة املخيم
ال�شلطات احلكومية 

على م�شتوى قومي/اإقليمي

تن�سيق املخيم
بزعامة وكالة تن�شيق املخيمات 

مفو�شية االأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني )الالجئني/
االأ�شخا�ص النازحني داخليًا ب�شبب ال�رشاعات(

املنظمة الدولية للهجرة )االأ�شخا�ص النازحني داخليًا 
ب�شبب الكوارث(

قيادة قطاع/جمموعة 
املخيمات واإدارة املخيمات

اإدارة
املخيمات

اإدارة
املخيمات

اإدارة
املخيمات

اإدارة
املخيمات

التن�شيق على م�شتوى املخيم
بقيادة وكالة اإدارة املخيم

وكالة اإدارة 
املخيم

جلنة ال�شبابجلنة املراأةجلنة ال�شحة
وال���رشف  املي��اه  جلن��ة 
جلان اأخرىال�شحي والنظافة ال�شحية

ممثلو �شكان 
املخيمات

موفرو اخلدمات )املنظمات 
احلكومية/خدم��ات  غ��ري 

ال�شحة والتعليم املحلية(
ممثلو ال�شكان 

امل�شيفني
م�شوؤولو احلكومة 

املحلية
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خ��ارج املخي��م �شيكون هناك ع��ادة جمموعة من اجتماع��ات التن�شيق املح��ددة بقطاع و/اأو 
املحددة مبنطقة و/اأو بني الوكاالت و/اأو بني املخيمات. هذه االجتماعات تنظمها وترتاأ�شها 
ع��ادة اإم��ا ال�شلطات اأو وكاالت االأمم املتحدة اأو قي��ادات جمموعة/قطاع  اآخرون مثل منظمة 
غ��ري حكومي��ة دولي��ة. ويف مثل ه��ذه االجتماع��ات، تتقدم وكال��ة اإدارة املخي��م بتقرير حول 
و�شعي��ة املخيمات التي تعمل فيها. وق��د يت�شمن تقريرها االأن�شط��ة احلديثة و/اأو التغيريات 
يف الظ��روف و/اأو الفجوات و/اأو موا�شع التك��رار يف اخلدمات وامل�شاعدات واأية ق�شية ملحة 
اأخ��رى ق��د تتطلب دعما م��ن ال�شلطات اأو من وكال��ة تن�شيق املخيمات اأو قي��ادات املجموعة/
القط��اع. وميكن لالجتماعات ح�شنة االإعداد والرئا�شة، والتي يح�رشها هوؤالء من ذوي �شلطة 
�شن��ع الق��رار، اأن حتدد ق�شاي��ا حمددة وتناق�ص وتب��ت يف اأف�شل حل له��ا، وت�شع خطة عمل. 

ويجب اأن حتدد حما�رش االجتماع م�شوؤولية كل �شخ�ص وتوقيت قيامه بها. 

  اإن املحا�رش الدقيقة والوا�شحة ذات التوقيت املنا�شب الجتماعات التن�شيق 
والت��ي يتم توزيعه��ا على جميع هوؤالء املعنيني والتي تتط��رق بالتف�شيل لنقاط 
العم��ل وتعر�ص تفا�شي��ل االت�شال ميكن اأن ت�شهم مب�شاهم��ة كبرية يف التن�شيق 

الفعال وامل�شاءلة. 

وعل��ى م�شت��وى املخيم، تتحمل وكال��ة اإدارة املخيم امل�شوؤولية ع��ن تطوير وت�شهيل عمل 
�شت��ى املنظم��ات وجمموع��ات االأ�شخا���ص املوجودين والن�شط��ني يف املخيم. وه��ذا يت�شمن 
موف��ري اخلدمات و�شكان املخيم ومملثي اجلماعات ذات االحتياجات اخلا�شة وهوؤالء االأكرث 
عر�ش��ة للمخاط��ر. اإن املجموع��ة املمثلة الأ�شح��اب امل�شلحة التي جتتمع ب�ش��كل منتظم لكي 
تناق���ص ق�شايا تتعلق باإدارة املخيم واأحداث وقعت موؤخ��راً، وحتدد االأولويات وتقوم بالعمل 
لتلبي��ة االحتياجات ق��د تعرف اأحيانًا حتت م�شم��ى »فريق« اإدارة املخيم��ات. وقد تكون هذه 

املجموعة مرتكز التن�شيق وامل�شاركة الفعالني على م�شتوى املخيم. 

اأدوات التن�سيق 
اإن اأدوات التن�شي��ق، )مث��ل منتديات ر�شد املخيم( توؤدي وظيف��ة معلوماتية حمددة وتن�شاأ من 
اأج��ل �شياق بعينه. و�شواء ا�شتخدم��ت االأداة الأغرا�ص التن�شيق داخل نف�ص املخيم اأو بينه وبني 
خميمات اأخرى، فاحلاجة تقت�شي من اأ�شحاب امل�شلحة املعنيني االتفاق على اأدوات حمددة 
واإن�شائه��ا. ومن بني التحديات االأ�شا�شية لدى اإقام��ة تن�شيق فعال ذلك التحدي املتعلق بقيام 
االأطراف باإن�شاء وا�شتخدام اأدوات تن�شيق م�شرتكة تلبي احتياجات م�شرتكة للمعلومات. وهذا 
ق��د يب��دو �شهاًل تامًا، لكنه يتطلب م��ن اأ�شحاب امل�شلحة اأن تتوفر فيه��م القدرة على الوثوق 
باملعلومات التي تقوم بجمعها اأطراف اأخرى والتزام جميع االأطراف ب�شد احتياجات اأ�شحاب 
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امل�شلح��ة االآخرين من املعلومات وروؤية ذلك ينعك�ص على اأدوات م�شرتكة. ويف املواقف التي 
ال يحدث فيها ذلك ف�شوف تكون هناك غالبًا فجوات وموا�شع تكرار يف جمع البيانات واإدارة 

املعلومات. 
tt ملزيد من املعلومات حول اإدارة املعلومات، انظر الف�صل 5.

مهما كانت االآليات واالأدوات امل�شتخدمة، فاإن ت�شهيل التعاون الفعال يتطلب من وكالة اإدارة 
املخي��م تبني نهج ن�ش��ط و�شامل ومرن لو�شع احللول التي ته��دف اإىل تلبية جمموعة متنوعة 
كب��رية م��ن االحتياجات. ويتعني عل��ى وكالة اإدارة املخي��م مراعاة ما يلي عن��د اإن�شاء اآليات 

واأدوات التن�شيق: 
• التعرف على املخيم؛ مبا يف ذلك االأ�شخا�ص واملكان. واخلروج من املكتب واالبتعاد عن  	

الر�شائل االلكرتونية! والتحدث اإىل االأ�شخا�ص واالإن�شات الحتياجاتهم. 
•اإ���رشاك االأ�شخا���ص يف املناق�شات التي بحاج��ة اإىل تن�شيق، وحتمي�شه��م حول فاعليتها  	

وتوعيتهم بكيفية التغلب على التحديات اأمام التن�شيق الفعال. 
•ر�ش��م خريطة بالن�شط��اء امل�شاركني يف التن�شيق على م�شتوى املخيم واإدراج التن�شيق مع  	

الن�شطاء الدوليني والوطنيني. 
•الو�ش��وح فيما يتعلق باالحتياجات املعلوماتية وت�شجيع نظم واأدوات تبادل املعلومات  	

وجمع البيانات كلما اأمكن 
•تنظي��م منتديات التن�شيق املالئمة واآليات تب��ادل املعلومات من اأجل اأ�شحاب امل�شلحة  	

املختلفني املختلفني. 
•ا�شتخ��دام اأداة »حتلي��ل التن�شي��ق خما�شي العوام��ل« )انظر ج��زء االأدوات يف هذا الف�شل(  	

لتقييم اآليات التن�شيق القائمة وحت�شينها. 
•تدوي��ن اآليات التن�شيق يف املخيم مثل جداول االجتماعات وعر�شها بطريقة وا�شحة يف  	

مكان عام ومرئي للجميع. 
•ا�شتخ��دام جمموعة متنوعة من االآليات التي جتعل املعلومات متاحة للجميع، مبن فيهم  	

هوؤالء الذين ال يعرفون القراءة والكتابة. 
•التوعية باأدوات التن�شيق امل�شرتك وتدريب االأ�شخا�ص على كيفية ا�شتخدامها.  	

•اإن�شاء اللجان التي جتعل �شكان املخيم هم حمور علمية التن�شيق.  	
•التاأكد من و�شوح اخلطط واأهداف التن�شيق وب�شاطتها واالتفاق عليها واملعرفة بها.  	

•عق��د االجتماعات املنتظمة والفعالة والتاأك��د من ت�شجيل املحا�رش وتدوين نقاط العمل  	
واملواعيد بال�شكل ال�شليم الأغرا�ص الر�شد. 

•اإحاطة اجلميع علمًا مبا يتم وذلك يف كل مرحلة ومتابعة اخلطط والتقدم.  	
•اال�شتعداد لتعديل اخلطط واالإجراءات والعمليات اإذا مل ت�ص االأمور كما ينبغي لها اأو اإذا  	

ما طراأ تغيري يف املواقف. 
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•ت�شجي��ع ثقافة االحرتام والثق��ة وامل�شاركة، وهو ما يتجاوز االأجن��دات املحددة للوكالة  	
ويرتب اأولويات الغايات امل�شرتكة وي�شون حقوق النازحني. 

•اإ���رشاك �ش��كان املخيم و�شكان املجتمع امل�شيف يف العم��ل التطوعي ومدفوع االأجر عند  	
االقت�شاء لبناء الثقة والعالقات املهنية. 

اأداة حتليل التن�سيق خما�سي العوامل 
اإن م��ن ال�شه��ل توجي��ه االنتق��اد للتن�شيق ال��رديء، ولي�ص هناك نق���ص يف االأدل��ة التف�شيلية 
لتو�شي��ح م��ا يحدث عندما تف�شل اآليات التن�شيق عن العم��ل. اأما االأمر الذي رمبا قد يكون اأكرث 
حتدي��ًا فهو امل�شي اإىل ما ه��و اأبعد من االنتقادات واإيجاد احللول العملية- اأي العمليات التي 
تاأتي بعد ذلك واالأدوات التي ت�شتخدم جلعل التن�شيق اأكرث فاعلية. لكن اإيجاد احللول ال�شاحلة 
للتطبي��ق ق��د يربهن عن �شعوبة خا�شة، وحتديداً يف اأو�ش��اع االأزمة، التي من تعريفها تكون 

اأكرث تعقيداً ب�شبب من الفو�شى والتناق�ص. 
تعط��ي اأداة التحلي��ل خما�ش��ي العوامل نقطة االنطالق للتفكري ح��ول االأ�شباب التي جتعل 
نه��ج تن�شي��ق حم��دد ال يعمل وتفت��ح الباب اأم��ام اإمكاني��ة اإدخ��ال التح�شني املنظ��م. وت�شمح 
بتحليل التن�شيق وفقًا خلم�شة معايري، وهي املكان والع�شوية و�شنع القرار وال�شبغة الر�شمية 
واملوارد. ومن الهام جداً اأن نعلم اأن التن�شيق الفعال يقوم باالأ�شا�ص على التزام من قبل هوؤالء 

امل�شاركني يف عملية التن�شيق ذاتها واالإميان بفوائدها. 

عوامل التن�سيق اخلم�سة 
•املكان  	

•الع�شوية 	
• االلتزام	 �شنع القرار   

•ال�شبغة الر�شمية  	
• املوارد 	

اإن اإعط��اء بع���ص االأمثل��ة االفرتا�شية الآليات التن�شي��ق ميكن اأن ي�شاعد يف اإظه��ار اال�شتخدام 
املحتمل لهذه االأداة الب�شيطة؛ 

املث���ال 1: اجتماع منتظم مع جماع��ة بعينها، مع اأنها موجودة يف م��كان جيد ولها ع�شوية 
�شامل��ة ودائم��ة، اإال اأنها ق��د ت�شم اأع�شاء بدون الق��درة الكافية ل�شنع الق��رار لل�شماح باإعطاء 

االلتزامات اأو بتحديد نقاط العمل. 

{
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املث���ال 2: قائمة بعناوين الربيد االلكرتوين يراد له��ا اأن تعمل كاآلية حمورية لن�رش املعلومات 
عل��ى م�شتوى املخيم وال ت�شم قائم��ة ع�شوية دقيقة اأو حمدثة ب�شكل جيد. اإن ات�شال االنرتنت 
ال��ذي ال يعتم��د علي��ه يعني اأنه لي���ص باالإمكان الدخول اإليه��ا دائما واأن هن��اك الكثري جداً من 

الوكاالت التي ال حتيل اإليها اأو تعلم بوجودها من االأ�شل.
ثم��ة حتلي��ل ب�شيط لالآليات التي ن�شتخدمها من اأج��ل التن�شيق يخربنا بالكثري حول كيفية 
عملها اأو ملاذا تخفق يف تلبية التوقعات املنتظرة منها. اأحيانًا ميكن اأن توؤدي اأب�شط التغيريات 

اإىل ظهور اأكرب اختالف. 

العوامل واالأعمال التي توؤثر على فاعلية اآلية التن�شيق ت�شمل: 
•موقع لوحة املعلومات يف املع�شكر  	

•توقيت االجتماع  	
•لغة التقرير اأو جودة ترجمته  	

•توفري املوارد مثل االأقالم اجلاف والورق للجنة املع�شكر 	
•و�ش��ع م�شودة باخت�شا�شات/الو�شف الوظيفي ل�شكرت��ري للجنة الذي يتعني عليه ت�شجيل  	

حما�رش االجتماعات
•التعجيل بت�شليم الدعوات مع اإ�شدار ر�شائل تذكريية 	

•النقل اإىل االجتماع  	
•تدريب طاقم العاملني بني الوكاالت على ا�شتخدام اأداة الر�شد امل�شرتك  	

•توزيع قاعدة بيانات على املنظمات غري احلكومية ال�شغرية  	
•احلفاظ على اأجندات االجتماع واملحا�رش التي تكون ب�شيطة ووا�شحة  	

•الر�شد الدائمة لنقاط العمل املحدد والقابلة لالإدارة  	
•التعاون بني الوكاالت يف ا�شتخدام ا�شتمارة م�شرتكة جلمع البيانات  	

•الدعم املقدم اإىل احلكومة التي ت�شت�شيف االجتماع، لكن لي�ص من قدرتها معاجلة املحا�رش  	
وتوزيعها. 

اإن اآلي��ات واأدوات التن�شي��ق بحاج��ة اإىل التخطي��ط له��ا واختيارها وتعديلها ب�ش��كل يركز على 
االأهداف املرجو حتقيقها منها. وعند التعامل مع اأجندات معقدة ويف الغالب متعار�شة فحينئذ 
بال��ذات ي�شبح من اله��ام جداً تذكر ال�شوؤال االآتي: ما هي االحتياج��ات التي يراد حتقيقها وما 

الذي �شيحقق الفارق يف �شبيل حتقيقها؟ 

الجتماعات 
اإن عقد العديد من االجتماعات ب�شكل مفرط فيه قد يكون �شمة دائمة لعمليات االإغاثة املعقدة. 
فم��ا مل تكن هذه االجتماعات قد خطط له��ا ب�شكل جيد وتخ�شع لرئا�شة جيدة، فهي يف الغالب 
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ال حتق��ق �ش��وى القليل ن�شبيًا، على االأقل فيم��ا يت�شل مبقدار الزمن ال��ذي ت�شتهلكه. عند تنظيم 
االجتماعات الفعالة يكون من الهام جداً التاأكد مما يلي:

•اإر�شال املعلومات ذات ال�شلة �شلفًا  	
•و�شوح االأجندة واالتفاق عليها  	

•االتفاق على مواعيد البدء واالنتهاء وااللتزام بها  	
•قواعد العمل على االأر�ص يف مكانها )االإر�شادات اخلا�شة بال�شلوك البناء(  	

•ا�شتخدام عن�رش الزمن يف بناء الثقة والعالقات بداخل املجموعة  	
•االلتزام باالأجندة  	

•ت�شجيل نقاط عمل متفق عليها  	
•تقييم االجتماع قبيل انتهائه من قبل امل�شاركني فيه: ما الذي ميكن القيام به ب�شكل اأف�شل  	

يف املرة القادمة؟ 

اإن��ه م��ن املفي��د تخ�شي�ص اجتماع��ات معين��ة ملو�شوعات خمتلفة تنظ��ر دائمًا فيم��ا اإذا كان 
االجتماع: 

•�رشوريًا من االأ�شل  	
•له اأهداف وا�شحة  	

•يت�شمن تخطيط للربامج  	
•يت�شمن التطورات ال�شيا�شية واالأو�شاع االأمنية ذات ال�شلة 	

•يتناول االحتياجات التدريبية وهموم العاملني.  	

ه��ل م��ن املق�شود تنظيمه من اأجل جمموعة اأكرب واأك��رث �شمواًل اأو من اأجل جمموعة اأ�شغر فقط 
اأم حت��ى اجتم��اع ثنائي؟ عند تراأ�ص اجتماع اأو م�شاندة �شخ�ص م��ا اأيًا من كان، فقد يكون من 
التحدي االلتزام باالأهداف واالإطار الزمني ويف الوقت نف�شه ت�شهيل امل�شاهمات من امل�شاركني 
وال�شماح مب�شاحة كافية من اأجل تبادل اخلربات. ومن جهة اأخرى فهناك حاجة لو�شع غايات 

حمددة ووا�شحة وقابلة للتحقيق تولد امل�شاركة وااللتزام بروح من الثقة. 

  ال يعن��ي التن�شي��ق الفعال عقد ع��دد اأكرب من االجتماعات بق��در ما يعني عقد 
اجتماعات اأف�شل! 

اإن وكال��ة اإدارة املخي��م �شت�شاعد يف توجيه ور�شد تطور اجتماع��ات اللجان يف املخيم. وهنا 
ت�ش��كل امل�شاركة م��ن جانب �شكان املخيم وتثيلهم اأهمية بالغ��ة. وتتطلب اللجان ما هو اأكرث 
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م��ن جم��رد اإ�رشاك اجلماعات ذات ال�شلة. وي�شتلزم االأمر منه��ا معرفة ثقافية و�شيا�شية كافية 
ب�ش��كان املخي��م حتى تعرف من ينبغي اأن يكون حا�رشاً ويف اأي وقت. ويجب اأن تكون اللجنة 
�شغ��رية بالق��در الكايف مبا يجع��ل �شنع الق��رار ممكنًا، وتت�شم��ن هوؤالء الذي��ن لديهم �شلطة. 
ويتع��ني كذلك اأن تكون اللجان كب��رية بالقدر الكايف كي تكون �شاملة، وكي ال تكون خا�شعة 
الأ�شوات القيادات فقط. اإن عملية تنظيم اللجان الفعالة البد واأن ت�شع بعني احل�شبان الهياكل 
االجتماعي��ة ذات الطابع الثقايف، واالأفكار اخلا�ش��ة بالو�شع االجتماعي واملفاهيم اخلا�شة 
بعالقات النوع وال�شلطة، ويف الوقت نف�شه املحافظة على مبادئ امل�شاركة العادلة واحليادية 
والتمثي��ل الع��ادل. و�شيكون هن��اك تفاوت فيمن يت��م اإدراجهم يف اللج��ان ويف الطريقة التي 
ي�شم��ون وينتخب��ون بها من �شياق الآخر. هذه العملية ت�شكل اأهمي��ة بقدر االأهمية التي ي�شكلها 
املنت��ج. وميك��ن للح�شول عل��ى اتفاقات ح��ول مبادئ اأ�شا�شي��ة مثل االخت�شا�ش��ات ومدونة 

ال�شلوك واإجراءات التظلم اإن ي�شاعد يف ت�شهيل عمل اللجنة. 

التن�سيق مع ال�رشكاء 
اإن بناء عالقات العمل الفعالة مع ال�رشكاء ي�شتلزم فهم وا�شح وم�شرتك لالأدوار وامل�شوؤوليات 
والتوقع��ات املتبادل��ة. ومن الهام جداً اأن يتم تلخي�ص ه��ذه االأمور واأن يتم االتفاق عليها يف 
مرحلة مبكرة من العالقة. هذه االتفاقات توفر االأ�شا�ص واملعايري لل�رشاكة وامل�شاءلة املتبادلة. 
وال يج��ب على وكاالت اإدارة املخيم��ات اأو املنظمات االأخرى اأن تفرت�ص اأن �شكان املخيمات 
اأو االإدارة املحلية يعرفون بال�رشورة مبا يفعلونه يف املخيم. فمن االأهمية الق�شوى التعريف 

بكل و�شوح و�رشاحة باالأدوار وامل�شوؤوليات. 

التن�سيق مع احلكومات وال�سلطات املحلية 
يف �شي��اق االأ�شخا�ص النازحني داخليًا و�شياق الالجئ��ني على ال�شواء، تثل ال�شلطات القومية 
واملحلية اأهمية  مركزية لالأن�شطة والتدخالت يف املخيم. وتقع عليها امل�شوؤولية االأ�شا�شية عن 
املجموع��ات يف اأط��ر املخيم، الذين على اأ�شا�ص دعوة منهم، اأو على االأقل بناء على موافقتهم، 
ح�رشت وكالة اإدارة املخيم. وعليه فاإن اأف�شل ممار�شة يف اإدارة املخيم البد اأن ت�شتتبع العمل 
عل��ى تعبئة ودع��م ال�شلطات القومية كلما اأمك��ن ذلك من اأجل تقدمي الدع��م واحلماية لل�شكان 

النازحني. 
واعتماداً على ال�شياق، ميكن اأن تكون ال�شلطات املحلية منخرطة كثرياً اأو قلياًل يف احلياة 

اليومية للمخيم، وقد تكون ممثلة اأو غري ممثلة على م�شتوى اإدارة املخيم. 
اإن قدرة ال�شلطات احلكومية اأو املحلية تتفاوت بدرجة كبرية فيما يتعلق مبدى معرفتها 
باملب��ادئ االإن�شاني��ة وباإط��ار املخي��م، ومب��دى رغبته��ا يف التن�شي��ق وقدرتها علي��ه وتويل 

امل�شوؤولية وبناء ال�رشاكات الفعالة. 
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وبينم��ا ق��د ميتلك بع�ص ممثلي احلكومة امل��وارد الالزمة للتن�شي��ق واالإرادة لذلك يف اآن، 
فق��د ال ميل��ك اآخرون اأي من االثن��ني. ويف حقيقة االأمر فقد تكون احلكوم��ة هي التي تقوم يف 
بع���ص املواقف وعن ق�شد منها مبهاجمة التن�شيق الفعال الأن�شطة املخيم اأو تعطيله اأو فر�ص 
�شيطرته��ا علي��ه اأو و�ش��ع العراقيل اأمامه. ويف ه��ذه املواقف، يكون من احل��ري بوكالة اإدارة 
املخي��م، عل��ى امل�شتوى الداخلي للمخي��م، اأو وكالة تن�شيق املخيم��ات اأو وكالة قيادة القطاع 
على التوايل، وعلى امل�شتوى اخلارجي بني املخيمات، اأن ت�شتخدم الو�شائل احلقوقية املالئمة 

لتذكري ال�شلطات مب�شوؤولياتها وواجباتها طبقًا للقانون الدويل. 

حيثما اأمكن، ي�شرتط اأن تعمل هياكل التن�شيق داخل املخيم على ما يلي: 
•دعم ال�شلطات احلكومية واملحلية 	

•ال�شعي اإىل ا�شتخدام وتطوير قدراتها  	
•بناء روابط قوية بينها وبني االأو�شاط االإن�شانية، وكذلك مع �شكان املخيم.  	

      حي��ث تك��ون وكال��ة تن�شيق املخيمات حا���رشة، فاإن جزء م��ن دورها يتمثل 
يف ت�شهي��ل التوا�ش��ل الفعال بني وكالة اإدارة املخيم من جهة وبني ال�شلطات من 
اجلهة االأخرى. وميكن للتقدمي الر�شمي لل�شلطات من وكالة تن�شيق املخيمات منذ 
بداي��ة العمليات اأن يزيد كثرياً من م�شداقية وكالة اإدارة املخيم وتلعب ال�شلطات 

دوراً يف غاية االأهمية ل�شمان االأمن يف املخيم. 

tt ملزيد من املعلومات حول احلماية، انظر الف�صل 8. 
tt ملزيد من املعلومات حول الأمن، انظر الف�صل 12. 

التن�سيق مع �سكان املخيم 
اإن تطوي��ر التن�شي��ق الفع��ال م��ع اأع�شاء جمتم��ع املخيم هو ج��زء ال يتجزاأ م��ن عملية �شمان 
امل�شارك��ة وامل�شاءلة. ويكون الأع�شاء املجتمع وممثلي اجلماعات حاجة ما�شة لي�ص للت�شاور 
معه��م فح�ش��ب، واإمنا للم�شارك��ة اأي�شًا يف تقدير وتخطي��ط وتنفيذ ور�شد وتقيي��م كافة اأوجه 

احلياة يف املخيم. 
اإن اإ���رشاك ممثلي املخيم يف اجتماعات املخيم والتن�شيق بني القطاعات ميكن اأن ي�شاعد 
يف حت�ش��ني نظ��م جمع البيانات ون�رش املعلوم��ات وو�شع التقارير. وهذا ب��دوره قد ي�شهم يف 
م�شاع��دة وحماي��ة وتقدمي خدم��ة اأف�شل. يجب عل��ى وكالة اإدارة املخي��م اأن ت�شجع على تبني 
نهج قائم على ال�شفافية وامل�شاركة وت�شجع موفري اخلدمات االآخرين على فعل ال�شيء نف�شه. 
وميكن ل�شكان املخيم امل�شاركة بن�شاط يف االإدارة الفعالة لنزوحهم اأنف�شهم، ويجب على وكالة 
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اإدارة املخي��م تبني نهج يقوم على احرتام قدراتهم واال�شتفادة منها، مبا يف ذلك املجموعات 
ذات االحتياجات اخلا�شة وهوؤالء االأكرث عر�شة للمخاطر. 

tt ملزيد من املعلومات حول امل�صاركة املجتمعية انظر الف�صل 3. 

�سوت من امليدان   
»اإن �ش��كان املخي��م، وبالتحديد هوؤالء الذي��ن �شبق لهم العي���ص يف خميم لبع�ص 
الوق��ت، ق��د ال يرتاحون للوكاالت اجلديدة. ولهذا فمن اله��ام جداً اأن تكون وكالة 
اإدارة املخي��م الت��ي تاأت��ي يف مرحلة متاأخ��رة وا�شحة حول من ه��ي وملاذا هي 
هناك. اإن احل�شور اجلديد يف املخيم ال يلقى اال�شتح�شان دائمًا، وبخا�شة اإذا كان 

املجتمع ال ي�شتطيع اأن يرى اأية قيمة فورية اأو فائدة مادية من و�شولها«.  
 

tt انظر »اإىل اأي مدى تلتزم بامل�صاءلة؟« يف ق�صم »الأدوات« من هذا الف�صل. 

التن�سيق مع املجتمع امل�سيف 
اإن التن�شي��ق اجلي��د على م�شتوى املخيم ومع املجتمع املجاور عل��ى حد �شواء ميكن اأن ي�شاعد 
يف تف��ادي الر�شائل املتعار�شة ويزيد من الثقة بني �شكان املخيم وبني م�شيفيهم. وميكن اأن 
يكون الإ�رشاك ال�شكان امل�شيفني فيما يجري يف املخيم من تطورات، وتوفري منتدى لالإن�شات 

للم�شكالت والعمل على رفع املظامل وقعًا اإيجابيًا على العالقات وعلى اإدارة املخيم ذاتها. 

قد توؤدي ا�شت�شافة �شكان خميم اإىل و�شع �شغوًط اجتماعية واقت�شادية وبيئية وثقافية 
هائل��ة على ال�شكان امل�شيفني الذين هم يف الغالب فقراء ويعانون من نق�ص يف املوارد. ويف 
بع���ص احلاالت، قد يتمتع �شكان املخي��م مب�شتوى معي�شة اأعلى اأو بحماية اأف�شل من تلك التي 
يتمت��ع بها ال�شكان امل�شيفون. ويف الغالب تن�شاأ التوترات حول تقا�شم املوارد امل�شرتكة، مما 
يزع��زع العالق��ة ب��ني املجتمع امل�شيف م��ن جهة وبني املجتم��ع النازح من اجله��ة االأخرى. 

وبغية التخفيف من حدة هذه التوترات، ين�شح القيام مبا يلي: 
• دع��وة املمثل��ني عن املجتم��ع امل�شيف واإ�رشاكه��م يف منتديات من اأج��ل التن�شيق ب�شاأن  	
ق�شايا املخيم مثل االهتمام بالبيئة اأو توفري املزيد من فر�ص العمل. اإن القيام بذلك من 
�شاأنه اأن يزيد التفاهم املتبادل ويطور روح من الت�شامح والقبول بني املجتمع املحلي من 

جهة وبني �شكان املخيم من اجلهة االأخرى. 
• تقييم ال�شبل التي قد ي�شتطيع من خاللها املجتمع امل�شيف حتقيق اال�شتفادة من احلياة يف  	
املخي��م اأو اخلدمات املقدمة فيه، مثل احل�شول على الوظائف اأو نقاط املياه اأو امل�شاركة 
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يف الفعالي��ات االجتماعية والثقافية. ويف ظل ظروف معين��ة فقد يكون املجتمع املحلي 
بحاج��ة اإىل اخلدم��ات االأ�شا�شية اأكرث م��ن حاجة �شكان املخيم الذي��ن يتلقون امل�شاعدات 

اإليها. 

التن�سيق مع موفري اخلدمات 
اإن التن�شيق مع وكالة اإدارة املخيم يحتاج اإىل اأن يقدم قيمة م�شافة من اأجل موفري اخلدمات. 
وم��ن خ��الل جهودهم يف التن�شي��ق، يحتاج موفرو اخلدم��ات اإىل اأن تتوفر لديه��م القدرة على 
تب��ادل وتلقي املعلوم��ات وت�شجيع امل�شاندة لرباجمهم وتعظي��م مردودها. اإن كل من موفري 
اخلدمات ووكالة اإدارة املخيم ي�شطلعون بدور يف االإ�شرتاتيجية العامة للم�شاعدات االإن�شانية 

التي يتم تو�شيلها اإىل املخيم، ومن ثم فال�شفافية مطلب اأ�شا�شي. وكذلك ما يلي: 
•يجب حتدي��د االأدوار وامل�شوؤوليات بني الوكاالت التي تقدم اخلدمات يف املخيم واالتفاق  	
عليه��ا و�شياغته��ا يف مرحل��ة مبكرة من عم��ل املخيم. هذه هي اخلط��وة االأوىل للت�شدي 

للثغرات وميكن اأن ت�شاعد يف تفادي وقوع حاالت �شوء التفاهم.  
•يجب اإ�شفاء ال�شبغة الر�شمية على االتفاقات املكتوبة، مثل االخت�شا�شات ب�شاأن االأدوار  	

وامل�شوؤوليات، وذلك بهدف حت�شني التن�شيق و�شمان امل�شاءلة. 
•يج��ب ا�شتخ��دام االتفاق��ات كاأداة حقوقي��ة عندم��ا تعج��ز اخلدم��ات ع��ن تلبي��ة املعايري  	

املحددة. 
•يجب اأن يكون الهدف جلميع االأطراف هو اإقامة عالقات اإيجابية واملحافظة عليها وتقدمي  	

املراجعات احلديثة لبع�شهم البع�ص ب�شكل منتظم. 
•االتفاق��ات ال�شفهي��ة حتت��اج اإىل الر�ش��د وحتم��ل امل�شوؤولية ع��ن االلتزام��ات. اإن االلتزام  	
بامل�شاءل��ة يبني الثقة. فاإذا كانت وكالة اإدارة املخيم ت�شاند وت�شجع الوكاالت يف عملها، 

ففي اأغلب الظن اأنها �شتلقى معاملة باملثل. 
•م��ن اله��ام جداً تقدمي الدع��م املتبادل. ويف اأغل��ب الظن ميكن حتقي��ق امل�شاءلة يف تقدمي  	
اخلدم��ة م��ن خ��الل الت�شجيع اأكرث منه م��ن خالل اأية م�شاع��ي اأو نظري��ات لفر�ص مراقبة 

�رشطية على موفري اخلدمة يف املخيم. 
•حت��ى عندم��ا تعر���ص الربامج بعناي��ة يف خطط العم��ل، وت�شف��ى ال�شبغ��ة الر�شمية على  	
االأدوار وامل�شوؤولي��ات يف اتفاق��ات مكتوبة، فال يزال يتطلب االأم��ر �شمان ت�شهيل م�شتمر 

لكي يتحقق التقدم. 
•اإن اال�ش��رتاك يف و�شع غايات ق�شرية ومتو�شطة االأج��ل، وا�شحة وقابلة للتحقيق يف اآن،  	
�شيوف��ر الدافع جلمي��ع امل�شاركني و�شيجعل من ال�شهل مراقب��ة التدخالت وبلوغ كل هدف 

اتفق عليه. 



جمموعة اأدوات اإدارة املخيم | الف�سل 4 - التن�سيق128

         يج��ب اأن تتلق��ى وكاالت اإدارة املخيم��ات وب�شكل منتظم ن�شخًا من اتفاقات 
الوكال��ة وخطط العمل لتوزيعها على جميع ال�رشكاء العاملني يف املخيم. ويجب 
عليه��ا باملث��ل اأن ت�شم��ن ال�شفافي��ة خلط��ة عملها و�شهول��ة الو�ش��ول واالإطالع 

عليها.

يف ات�سال مع املخيم- �سوت من امليدان   
»يج��ب على وكال��ة اإدارة املخيم اأن ت�شجع الوكاالت وموفري اخلدمات على احلد 
م��ن مركزية خدماتهم، والتواج��د حيثما اأمكن لهم التواج��د. يف بع�ص املواقف، 
الت��ي تكون فيها املخيمات قد تو�شعت لكن املكاتب مل تتو�شع، ي�شبح من ال�شهل 
فق��د االت�ش��ال ب��ني �ش��كان املخيم من جه��ة وبني موف��ري اخلدمات م��ن اجلهة 
االأخرى، وظهور �شعوبة يف االت�شال ب�شبب امل�شافة اأو عدم القدرة على الدخول. 
اإن جممعات املنظمات غري احلكومية، حيث ت�شع الوكاالت مكاتبها جميعًا معًا، 
يف الغال��ب لدواع��ي اأمنية، ميك��ن اأن يوؤدي بطاق��م العاملني يف الوكال��ة اإىل اأن 
ي�شبح��وا منعزل��ني للغاية عن احلياة يف املخيم، وي�شب��ح االت�شال حمدوداً بني 

�شكان املخيم من جهة وبني هوؤالء الذين اأتوا مل�شاعدتهم من اجلهة االأخرى«.
  

التن�سيق مع وكالت التن�سيق يف املخيمات 
عن��د العم��ل يف �شياق اأ�شخا�ص نازحني داخلي��ًا اأو حيث يتم تفعيل نظ��ام التن�شيق اجلماعي، 
تكون وكالة اإدارة املخيم جزء من اإ�شرتاتيجية اال�شتجابة العامة للمخيم بقيادة وكالة تن�شيق 

املخيمات، وبالتعاون مع ال�شلطات املحلية ذات ال�شلة. 
ويف مواق��ف اأخ��رى الأ�شخا���ص نازح��ني داخلي��ًا، وحي��ث ال يت��م تفعيل نظ��ام التن�شيق 
اجلماع��ي، فقد تكون هناك وكالة قيادة قطاع تلعب دور تن�شيقي بني املخيمات وتعمل معها 
وكال��ة اإدارة املخيم بتعاون وثيق. ويف �شياقات الالجئ��ني، فاإن دور التن�شيق بني املخيمات 

يتحدد مبوجب تفوي�ص من مفو�شية االأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني. 
اإن نوعي��ة العالق��ة بني وكالة اإدارة املخي��م وبني وكالة تن�شيق املخيم��ات ت�شكل اأهمية 
حموري��ة للق��درة ب�شكل عام على اال�شتجابة للمخيم لتوفري احلماي��ة وامل�شاعدة. ويعتمد تتبع 
الثغرات ونقاط التكرار يف تقدمي اخلدمة على قيام وكالة اإدارة املخيم و/اأو من�شق املخيمات 
و/اأو قي��ادة القط��اع بتطوير وحتديث نظ��م واأدوات اإدارة املعلومات. لكن يف الواقع فقد ت�شل 
وكال��ة اإدارة املخي��م اأواًل اأو ق��د ي�ش��ل من�شق اخلدم��ات اأواًل ومبجرد اأن ينته��ي كل منهما من 
تاأ�شي���ص نف�شه، تكون نظم واآليات واأدوات التن�شي��ق تعمل جزئيًا بالفعل. وت�شبح امل�شاألة اإذن 
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تتعل��ق بتب��ادل ما هو مو�شع ا�شتخ��دام بالفعل، والعمل معًا ل�شمان تلبي��ة احتياجات جميع 
اأ�شحاب امل�شلحة من املعلومات. 

tt ملزيد من املعلومات حول دور وكالة تن�صيق املخيمات، انظر الف�صل 1. 
tt ملزيد من التفا�صيل حول اإدارة املعلومات، انظر الف�صل 5. 

    م�ساألة القيادة 

التن�شي��ق الفعال يحتاج اإىل القيادة واالإدارة. ويت�شم��ن دور القيادة يف التن�شيق 
على م�شتوى املخيم م�شاءلة كل وكالة ور�شد اأدائها للتاأكد من عمل نظم التن�شيق 

امل�شتخدمة بال�شكل باملرجو. 
اإن م�شداقي��ة وكال��ة اإدارة املخيم تعتمد على الدعم من جميع ال�رشكاء. ومن بني 
اأك��رب التحديات التي تواجه التن�شيق هو اأنه عل��ى الرغم من دعم االأكرثية للفكرة 
من حيث املبداأ، غري اأنهم يف�شلون العمل ب�شكل م�شتقل يف املمار�شة، وال يريدون 

اأن ميلى عليهم ما يقومون به اأو اأن توجه لهم االنتقادات. 
لك��ي ينجح التن�شي��ق، فالبد اأن يكون القائ��د قد ح�شل على تفوي���ص اأو �شلطة اأو 
طل��ب للقي��ادة. وهذا يتطل��ب االكت�شاب والتجدي��د امل�شتمر لثقة جمي��ع ال�رشكاء، 
الذين ي�شمحون الأنف�شهم باخل�شوع للتن�شيق وامل�شاركة طبقًا للعملية واالإجراءات 

املن�شو�ص عليها يف اأجندة التن�شيق املتفق عليها. 
لكي تبقى القيادة �رشعية وخا�شعة للم�شاءلة، البد اأن تكون هناك م�شاحة الإبداء 
االآراء، وذل��ك م��ن اأجل التظلم ومن اأج��ل التغيري. اإن التغيري الفع��ال هو بطبيعته 

ديناميكي ومرن، والبد اأن يلبي احتياجات هوؤالء ال�شاعني اإىل التن�شيق. 

  حتديات واحتياجات يف التن�سيق- �سوت من امليدان 
»هن��اك تدريجيًا القليل والقلي��ل من الوكاالت التي تعمل كن�شط��اء اأ�شا�شيني يف 
املخيم��ات هنا. وحيث توجد وكاالت اإدارة خميمات، ف��اإن الق�شية تكون اأنها ال 
ت���رشك االأ�شخا���ص النازحني داخليًا وجلان املخيمات. وم��ع تقدم املردود، فاإن 
ال��وكاالت تعاود الرتكيز على مناطق املردود وتك��ون هناك بوجه عام م�شاعدة 
اأق��ل يف املواقع. وثم��ة حتدي اآخر هو اأن قيادة االأ�شخا���ص النازحني داخليًا يف 
املخيم��ات تكون متخوف��ة، وذلك بالنظ��ر اإىل املخاطر االأمنية. فه��م يتعر�شون 
ال�شتهدافهم من قبل جمموعات �شبه م�شلحة كلما عال �شوتهم. وتتعر�ص القيادات 
املجتمعي��ة للم�شاءلة ويحا�شبون عن ق�شاي��ا خارج �شيطرتهم. اإن التحدي يكمن 
يف العث��ور على الن�شطاء ممن لديه��م الرغبة على حتمل امل�شوؤولية واأخذ القرارات 

ال�شاملة والتن�شيق واالأخذ بزمام املبادرة يف املخيمات«.   
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عملية التن�سيق 
املقرتح��ات االآتية ميكن اأن ت�شاعد يف و�شع نظ��م التن�شيق عند بدء وكالة اإدارة املخيم لتويل 

مهامها. 
•يت�شم��ن جمع البيان��ات التاأكد من توف��ر البيانات واملعلومات املوثق��ة واملنتظمة حول  	
املخي��م واتخاذ القرارات ب�شاأن من يقوم بجمع البيانات وملاذا وحول ماذا ومتى وكيف. 
يج��ب اأن يك��ون كل فرد وا�شح ح��ول ال�شبب الذي جتمع من اأجل��ه البيانات وما هي قدرة 

اال�شتجابة املتوفرة، حتى تت�شنى اإدارة توقعات ال�شكان يف املخيم ب�شكل فعال. 
•تتطل��ب اإدارة املعلوم��ات من وكال��ة اإدارة املخيم اأن تن�شق مع وكال��ة تن�شيق املخيمات،  	
اأو قي��ادة القطاع، ومع ال�شلط��ات واأ�شحاب امل�شلحة االآخرين ذوي ال�شلة لتحديد من هو 
امل�ش��وؤول ع��ن معاجلة وحتليل اأية بيانات، وكيف �شيت��م ن�رشها، ومعدل ن�رشها، واإىل من 
�شتن���رش. كيف �شتدار املعلومات ال�رشية واحل�شا�شة وكي��ف �شتتم حماية املجموعات ذات 
االحتياج��ات اخلا�ش��ة وهوؤالء املعر�ش��ني للمخاطر؟ ما ه��ي اآليات اإب��داء االآراء والر�شد 

امل�شتخدمة من اأجل جمتمع املخيم، لكي يحاطون علما مبا يجري من تطورات؟ 
•م��ن الهام جداً حتديد ما هي املعلومات املتعلقة باحلي��اة يف املخيم التي �شيتم تبادلها،  	
وم��ع م��ن، وبا�شتخ��دام اأي االآلي��ات. ويج��ب تف��ادي التاأخ��ري يف التعامل م��ع التوقعات 
واملطال��ب العدي��دة ويف الغال��ب املتعار�شة من االأط��راف املختلف��ة. اإن دور وكالة اإدارة 

املخيم يعني التفاو�ص والتو�شل اإىل اتفاقات. 
•ي�ش��كل التعامل مع الر�شائ��ل املعقدة اأهمية حا�شمة. وهناك حاج��ة اإىل التوا�شل ال�شفاف  	
واالأم��ني ل�شم��ان فهم املعلومات املعقدة، وتف��ادي اإر�شال الر�شائ��ل املتعار�شة. و�شوف 
يك��ون للر�شائ��ل التي تو�شله��ا وكال��ة اإدارة املخيم اأثراً، �ش��واء بق�شد اأم غ��ري ق�شد، على 
مفاهي��م االأ�شخا���ص و�شلوكياته��م. اإن احل�ش��ول عل��ى املعلوم��ات تثل حاج��ة اأ�شا�شية 
واملعرف��ة قوة. ويف اأزمنة ال���رشاع والفو�شى واالأزمات، حتتاج املعلومات اإىل معاجلتها 

بعناية وحذر، مع االأخذ مببداأ »ال ت�رش« الذي يدعم النهج الذي مت اختياره. 
•من ال�رشوري احلفاظ على تركيز وا�شح. فمن ال�رشوري و�شط االأجندات املتناف�شة احلفاظ  	

على الرتكيز على اأدوار وم�شوؤوليات وكالة اإدارة املخيم وغايات وكالة اإدارة املخيم. 

           يج��ب اأن تك��ون تدخ��الت واأه��داف وكالة اإدارة املخي��م »ذكية«؛ اأي حمددة 
وقابلة للقيا�ص والتحقيق وذات �شلة ومقيدة بزمن. 

•م��ن الهام جداً تو�شيح االتفاقات. ويج��ب اأخذ الوقت الالزم للتاأكد من وجود فهم م�شرتك  	
ملا يتم التو�شل اإليه من اتفاقات. ومن املفيد اأن يذّكر االأ�شخا�ص بع�شهم البع�ص بالعملية 
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الت��ي اأدت اإىل االتفاق وب�شاأن النتائج املحددة، وامل�شوؤولي��ات واالأطر الزمنية املت�شمنة. 
ويجب اأن تكتب الوثائق مثل حما�رش االجتماعات و مذكرات التفاهم  واخلطط واملوؤ�رشات 
واالإر�ش��ادات والتقارير وتن���رش بالطريقة التي جتعل االتفاقات وا�شح��ة وحمددة و�شهلة 

التداول ومفيدة للجميع. 
•اإن حتقي��ق اأي تق��دم يتطلب اتخاذ ق��رارات والعمل من اأج��ل اإبرام االتفاق��ات التي ت�شمح  	
بتحري��ك االأ�شياء قدمًا، حتى لو كانت اخلطوات �شغ��رية. وتعترب املرونة والتاأمل املنفتح 
م��ن االأ�شياء املطلوب��ة، وذلك ال�شتيعاب احتياجات االآخري��ن اأو التغريات يف الظروف. اإن 
التقدم الذي يكون �شاماًل وم�شتدامًا ي�شتلزم وقتًا و�شرباً واإبداعًا. وهناك حاجة اإىل احللول 

والت�شويات عندما تتعرث العمليات. 
•م��ن اله��ام جداً اأي�شًا النظر دومًا اإىل ال�شورة الكب��رية. وحتتاج وكالة اإدارة املخيم عندما  	
تنهم��ك يف ح��ل امل�ش��اكل وامل�شائل الفنية ال�شغ��رية اأن حتافظ على نظ��رة �شاملة واإملاًم 
بال�ش��ورة الكب��رية ومب��دى االت�ش��ال والرتابط بني ه��ذه امل�شائل. على �شبي��ل املثال، يف 
الغال��ب ما يك��ون لتن�شيق حل مل�شاألة تتعل��ق باملياه وال�رشف ال�شح��ي وال�شحة العامة 

انعكا�شات بالن�شبة للحماية. 
•م��ن امله��م جدا اأن يكون هناك خربة يف جمال االإدارة. عندما ت�شعر بالراحة لدور »االإملام  	
بجمي��ع التخ�ش�شات وعدم التخ�ش�ص باأي منها«، تقوم وكالة اإدارة املخيم عادة باإن�شاء 
فري��ًق لدي��ه م��ا يكفي من املعرف��ة بقطاع حمدد لفه��م عمل تلك ال��وكاالت التي تعمل يف 
املخيم وميكن اعتباره ب�شكل مثايل كمنتدى لتبادل اخلربات عرب �شتى القطاعات. وهناك 

حاجة اإىل تبادل اخلربات املحلية والدولية حتى ي�شتفيد بها اجلميع. 
•اح��رتام التنوع ���رشوري. وينبغي على طاقم العاملني يف وكال��ة اإدارة املخيم اأن يتحلوا  	
دوم��ًا باالح��رتام والتفاه��م ويو�ش��وا بهما ب��ني كافة املجموع��ات واأ�شح��اب امل�شلحة 

املعنيني. 
•اإن الر�ش��د والتعدي��ل والتقيي��م يتطل��ب ر�ش��د التغري واالإج��راءات، وتقيي��م االإجنازات يف  	
التن�شيق والتاأمل فيها وحتديد التحديات. ومن الهام جداً حتديد املناهج اجلديدة والتح�شب 

لالحتياجات امل�شتقبلية. 

    اإن عملية التن�شيق الفعال هامة بقدر اأهمية امل�مُنت�َج. 

ميكن فهم عملية التن�شيق با�شتخدام دورة التن�شيق من النوع املبني اأدناه. تو�شح هذه الدورة 
عملي��ة ت�شتخ��دم فيها البيانات التي يت��م جمعها داخل املخيم لتحدي��د الثغرات وو�شع خطط 
التدخ��ل وتقييم االأث��ر. وتقود االأ�شئلة على كل �شهم من االأ�شه��م يف الر�شم البياين من عمل اإىل 
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التايل، عرب دائرة من جمع ومعاجلة وحتليل البيانات، من خالل تبادل املعلومات والتخطيط 
�شتخدم هذا ال�شكل البياين يف اإثراء  امل�شرتك، اإىل تنفيذ امل�رشوع والر�شد والتقييم. وميكن اأن يمُ

نهج وكالة اإدارة املخيم الذي تتبناه يف التن�شيق بني االأن�شطة املق�شورة على قطاع معني. 

الر�سم التو�سيحي

دورة املعلومات 
والتن�سيق

ما الذي تعنيه 
هذه البيانات؟

من الذي يحتاج 
هذه املعلومات؟

تبادل 
املعلومات

التخطيط 
امل�سرتك

التنفيذ 
والر�سد

التقييم

 اأين توجد 
كيف توزع املهام؟الثغرات؟

االإجنازات  ما هي 
التي حتققت؟

ما ه��ي املعلومات التي 
هناك حاجة اإليها االآن؟

التقييم وجمع البيانات
 )اخلطوة 1 يف درا�سة 

احلالة اأدناه(

معاجلة وحتليل 
البيانات
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      درا�سة حالة )افرتا�سية(- ا�ستخدام املعلومات ودورة التن�سيق 
اخلطوة 1: يف املخيمات يف البلد �ص، من املالحظ اأن املرافق ال�شحية غري مالئمة. يف 
املخيم �ص، يتم جمع البيانات املتعلقة بعدد وحالة الدورات املياه يف املخيم، وكيف 

يجري ا�شتخدامها. 

اخلطوة 2: تخ�شع هذه البيانات للمعاجلة والتحليل، و ... 

اخلط���وة 3: تن���رش اإىل من�شق املخي��م وال�شلطات ووكال��ة اإدارة املخي��م. وعلى م�شتوى 
املخي��م تكون هناك وكالتان تتعهدان بتنفيذ برامج املياه وال�رشف ال�شحي والنظافة 

ال�شحية . وتوجد اأي�شًا جلنة املياه وال�رشف ال�شحي والنظافة ال�شحية . 

اخلط���وة 4: يبداأ من�ش��ق املع�شكر، وكجزء من خط��ة لتحديث املراف��ق ال�شحية عرب عدة 
خميمات، يف العمل للح�شول على الدعم من ال�شلطات. ومن خالل تبادل املعلومات يف 

منتديات التن�شيق داخل وخارج املخيم على ال�شواء .... )اإىل اخلطوة 5( 

اخلط���وة 5: و�شع خطة م�شرتكة، )مب��ا يتما�شى مع التفوي�شات والق��درات، وبا�شتخدام 
معايري مفو�شية االأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني ومعايري جلنة املياه وال�رشف ال�شحي 
والنظافة ال�شحية  كمرجعية(، وهو ما ينطوي على اإ�شالح الدورات املياه القائمة وت�شييد 
مرافق اإ�شافية. وباالإ�شافة اإىل ذلك، تتفق ال�شلطات على ا�شتخدام اخلدمات التي يقدمها 
املجل�ص البلدي مرة يف ال�شهر، لنزح خزانات متعفنة كاملة. ويف هذه االأثناء تعمل وكالة 
اإدارة املخي��م يف املخيم �ص بتعاون وثيق م��ع جلنة املياه وال�رشف ال�شحي والنظافة 
ال�شحي��ة ، ومع ممثلني من املياه وال�رشف ال�شح��ي والنظافة ال�شحية  ومنظمات غري 
حكومية على حد �شواء، وتن�شئ م�رشوع »نظافة و�شحة عامة«. وهذا ينطوي على و�شع 
قائمة بالدورات املياه التي يراد التفتي�ص عليها وتنظيفها ب�شكل منتظم، وتوعية االأطفال 

حول اال�شتخدام ال�شليم للمرافق مع الت�شديد على اأهمية غ�شل اأيديهم. 

اخلطوة 6: يتم اختي��ار موؤ�رشات حمددة وقابلة للقيا�ص والتحقي��ق من اأجل تنفيذ هذه 
امل�رشوع��ات، باالتف��اق مع من�شق املخيم، ويتفق على متابعة م��ا يتحقق من تقدم من 

قبل فريق اإدارة املخيم ملدة �شهرين. 

اخلطوة 7: مع نهاية هذه الفرتة، يتم تقييم الو�شع. ويتم ت�شجيل ما حتقق من اإجنازات 
ويت��م الت�ش��دي للتحدي��ات وتو�ش��ع خطة عمل جدي��دة، مب��ا يف ذلك نوعي��ة البيانات 

املطلوبة الإثراء التدخالت م�شتقباًل.
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قائمة املراجعة اخلا�سة بوكالة اإدارة املخيم
اأدوار وم�شوؤوليات وكالة اإدارة املخيمات وا�شحة ومن�شورة ب�شكل جيد.  � 

قي��ادة فعالة، حمرتمة و�رشعية، من اأج��ل التن�شيق بني اأ�شحاب امل�شلحة يف اال�شتجابة  � 
للمخيم. 

االتفاق على اأهمية التن�شيق ووجود م�شلحة يف فوائده واعرتاف بها.  � 

وج��ود توجه �شامل و�شف��اف اإىل ال�رشاكة واحرتام للتنوع الذي تعمل وكالة اإدارة املخيم  � 
على ت�شجيعه واحلفاظ عليه. 

من الوا�شح من يقوم مباذا واأين؛ االتفاق على االأدوار وامل�شوؤوليات والتوقعات.  � 

هناك اأدوات تن�شيق م�شرتكة ومتفق عليها.  � 

مت تدري��ب الطاق��م عل��ى ا�شتخدام ه��ذه االأدوات حتى تك��ون املعلوم��ات املقدمة جديرة  � 
بالثقة وقيمة. 

اآليات التن�شيق ح�شنة التخطيط ومنوعة ومالئمة للغر�ص.  � 

اآليات التن�شيق من�شورة ب�شكل جيد.  � 

هن��اك م�شارك��ة جي��دة. ويتم تثي��ل جمي��ع اأ�شح��اب امل�شلح��ة االأ�شا�شيني مب��ن فيهم  � 
املجموعات ذات االحتياجات اخلا�شة وهوؤالء املعر�شني ملخاطر عالية. 

تلعب �شلطات احلكومة املركزية/املحلية دوراً حموريًا يف التن�شيق.  � 

تتم مراجعة منتديات التن�شيق وتكون هناك اإجراءات من اأجل اإبداء االآراء وال�شكوى.  � 

تلبية االحتياجات اللغوية للمغرتبني واأبناء البلد يف املنتديات املختلطة.  � 

هناك معلومات موثوقة وذات �شلة وحديثة متوفرة حول احلياة يف املخيم.  � 

هن��اك منتدي��ات للتخطي��ط امل�ش��رتك ت�شع��ى اإىل التكامل مب��ا يتما�شى م��ع التفوي�شات  � 
والقدرات املتنوعة. 
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          تتوف��ر معظ��م االأدوات والن���رشات وغريه��ا م��ن الوثائ��ق امل�ش��ار اإليها على 
اأ�شطوان��ة جمموعة االأدوات )Toolkit CD( واملرفقة بكل كتيب مطبوع. كذلك مت 

و�شع روابط لتحميل امللفات اخلا�شة باملو�شوع من على �شبكة االإنرتنت. 

•قائمة مراجعة »اإىل اأي مدى تخ�شع للم�شاءلة؟«، مراجعة املعلومات العامة 	

. املذكرات ال�شاملة. اأداة عملية لعمال امل�شاعدات  • لين��دا ريت�شارد�شون وغيل براي�ص 2007	
www.allindiary.org/uploads/final_All_in_Diary_cd.pdf .االإن�شانية امليدانية

•حتليل التن�شيق خما�شي العوامل )اأداة تدريبية من املجل�ص الرنويجي لالجئني(. 	
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الر�صائل الأ�صا�صية 
تع��د املعلوم��ات الدقيقة واحلديث��ة هي االأ�سا�س ال��ذي تقوم عليه اال�ستجاب��ة التي تت�سم    t
بالتن�سي��ق والفعالية داخل املخيمات، والتي تك��ون متما�سية مع املعايري الفنية الدولية 
)م���روع �سفري/مفو�سي��ة االأمم املتح��دة ل�س��وؤون الالجئ��ن(. كما ي�سمن اإتب��اع اأف�سل 
املمار�س��ات التخطي��ط اجليد الأنظم��ة اإدارة املعلومات قيامًا عل��ى االحتياجات الواقعية 
املرتبط��ة ب�سناع��ة القرار، وي�سمن كذل��ك تبادل ون�ر املعلوم��ات بحيث يت�سنى جلميع 

االأطراف العمل �سويًا انطالقًا من نف�س البيانات اخلا�سة باملخيم. 
ت�سطل��ع وكالة اإدارة املخي��م مب�سوؤولية جمع وحتليل ون�ر املعلومات، وهذه املعلومات  	t
ه��ي االأ�سا�س الذي يقوم عليه التن�سيق الفعال داخل املخيم، كما ت�سكل خارجيًا جزءاً من 
عملي��ات الر�سد والتن�سيق بن املخيمات، وذلك من قبل القيادات العنقودية/القطاعية و 

مكتب تن�سيق ال�سوؤون االإن�سانية التابع لالأمم املتحدة وال�سلطات املحلية. 
ت�ستتب��ع اإدارة املعلوم��ات جمع البيان��ات املتعلقة بالتعداد ال�س��كاين يف املخيم والبنود  	t
اخلا�س��ة بتوف��ري امل�ساع��دات واخلدم��ات داخ��ل املخي��م. كم��ا ت�سم��ل جم��ع املعلومات 
الدميوغرافي��ة امل�سنف��ة ومتابع��ة االلت��زام باملعاي��ري واملوؤ���رات على م�ست��وى جميع 

القطاعات؛ مبا يف ذلك ما يت�سل منها بالتن�سيق وامل�ساركة بن املخيمات وبع�سها.
ينبغ��ي اأن يت��م جمع وحتليل ون�ر املعلوم��ات اخلا�سة باملخيم على نح��و يتما�سى مع  	t
االإ�سرتاتيجي��ة املو�سوع��ة الإدارة املعلوم��ات عل��ى امل�ست��وى الوطني. كم��ا ينبغي دعم 
امل�ساركة يف النظم واالأدوات اخلا�سة باملعلومات على نحو ي�سمن قدرة جميع االأطراف 
عل��ى احل�سول عل��ى احتياجاتهم من املعلوم��ات املهمة ب�سهولة. وت�سه��م البيانات التي 
ُروعي��ت �سالمة عملي��ة جمعها واإدارتها يف �سمان حتقق ج��ودة املعايري وات�ساقها فيما 
يتعل��ق بعملي��ات امل�ساعدة واحلماي��ة داخل املخيم��ات وفيما بينها، كم��ا ميكنها كذلك 
اأن ت�سه��م يف ت�سهي��ل عملي��ات التخطيط املبدئية للتع��ايف من الكوارث وجه��ود التنمية 

الالحقة. 
تكت�س��ي امل�سارك��ة وحتم��ل امل�سوؤولية اأم��ام �سكان املخي��م – من خالل اإتب��اع اإجراءات  	t
امل�ساءل��ة وامل�ساركة ال�سامل��ة- اأهمية حمورية يف حتقيق اأف�س��ل املمار�سات يف جمال 
اإدارة املعلوم��ات على م�ستوى املخيم. وهذا يت�سم��ن �سمان اإدارة البيانات واملعلومات 
احل�سا�سة باأكرب قدر ممكن من العناية واحلذر و�سمان متتعها مبظلة احلماية التي تكفلها 
مب��ادئ ال�ري��ة واخل�سو�سية واالأمن وكذا �سم��ان حماية ال�س��كان النازحن يف جميع 

االأوقات. 
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مقدمة
تتمث��ل مهم��ة وكالة اإدارة املخي��م يف ت�سهيل تناق��ل البيانات عرب القن��وات املخ�س�سة لذلك 
وتوف��ري الرابط��ة ال�رورية بن �س��كان املخيم وبن املجريات داخ��ل املخيم من جهة، وبن 
اأ�سحاب امل�سالح املختلفن خارج املخيم من جهة اأخرى. وقد ت�سمل قائمة اأ�سحاب امل�سالح 
املق�سودي��ن هن��ا املجتم��ع امُل�سيف وجه��ات توفري اخلدم��ات ووكاالت احلماي��ة والهيئات 
الوطني��ة وهيئات التن�سيق بن املخيمات مثل القيادات العنقودية/القطاعية اأو مكتب تن�سيق 
ال�س��وؤون االإن�سانية التابع لالأمم املتحدة. وينبغي اأن مت�سك وكالة اإدارة املخيم يف يدها زمام 
القيادة يف حتقيق اأهداف اإدارة املعلومات كما ينبغي اأن متلك النظرة العامة للمعلومات ذات 
ال�سل��ة بجمي��ع االأطراف املعني��ة، واأن حُت�سن ا�ستغالل املنتديات التن�سيقي��ة التي تعقدها من 
اأج��ل ن���ر هذه املعلومات على النحو املطلوب من ال�سفافي��ة وامل�سوؤولية، وال تغفل يف الوقت 

ذاته عن �سمان �رية واأمن جميع املعلومات يف كافة االأوقات. 
تق��ع مهم��ة اإدارة املعلومات يف قل��ب املهام التي ت�سطلع بها وكال��ة اإدارة املخيم وهي 
تت�س��ل ب�سكل وثيق بعمليات الت�سجيل والتن�سيق يف املخيم. وتتمثل اأوىل اخلطوات ال�رورية 
يف تعام��ل الوكالة مع املعلومات يف �سمان دقة البيانات االأ�سا�سية عن �سكان املخيم والتي 
ت��رد اإليها خ��الل اإجراءات الت�سجي��ل. كما اأن املداوم��ة على التحقق من حداثة ه��ذه البيانات 
وتعبريه��ا عن اآخ��ر امل�ستجدات اخلا�س��ة ب�سكان املخي��م واحتياجاتهم يكون له��ا مردودها 

النافع بالن�سبة للعمليات التخطيطية للربامج العاملة يف جمال احلماية وامل�ساعدات.

tt	ملزيد من املعلومات عن التن�صيق والت�صجيل، انظر الف�صلني 4 و 9. 

وتتي��ح رقاب��ة وكالة اإدارة املخيم على برامج احلماية وامل�ساع��دات وكذلك متابعتها الدورية 
ملوائم��ة امل�ستوي��ات املعي�سي��ة يف املخيم التعرف على اأي عي��وب يف عمليات توفري احلماية 
امل�ساع��دات وتف��ادي ازدواج االأن�سط��ة وكذا امت��الك االأ�سا�س املتن ال��ذي يخولها باملطالبة 
بالدع��م االإ�سايف املالئم الأن�سطتها. وهنا ت�سكل م�ساركة املعلومات املعربة تعبرياً دقيقًا عن 
االأو�س��اع املعي�سي��ة يف املخيم كعن�ر رئي�سي يف التن�سيق م��ع ال�ركاء االآخرين يف املخيم 

ل�سمان االلتزام باملعايري وعدم امل�سا�س بحقوق النازحن. 

    اإدارة املعلومات والتن�صيق
تع��د االأنظم��ة واملنتديات املختلفة، على غرار االجتماع��ات اأو جل�سات التخطيط 
امل�سرتكة التي تتم فيها م�ساطرة وتبادل املعلومات و�سناعة القرار اعتماداً على 
ه��ذه املعلومات، هي هم��زة الو�سل التي ترب��ط بن اإدارة املعلوم��ات والتن�سيق 

الفعال – وهما من �سميم االأن�سطة التي ت�سطلع بها وكالة اإدارة املخيم.
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كذلك ت�ستلزم اإدارة املعلومات موافاة �سكان املخيم باملعلومات املهمة التي تتناول الق�سايا 
املوؤث��رة على معي�ستهم وحياتهم. ونظ��راً لالأهمية احليوية لو�سائ��ل احل�سول على املعلومات 
هن��ا، يق��ع على وكال��ة اإدارة املخيم ع��بء ت�سهيل احل�سول عل��ى هذه املعلوم��ات، كما تكون 
م�سوؤول��ة اأم��ام �سكان املخيم ع��ن �سمان جودة و�سائل التوا�سل – مب��ا يف ذلك اأنظمة الر�سد 
ومناق�سة املقرتحات- معهم ومتتعها بال�سفافية والفعالية املطلوبة. وت�سمل اإدارة املعلومات 
موافاة �سكان املخيم باملعلومات اخلا�سة بالعمليات واالأن�سطة والقرارات ال�سادرة عن قادة 
املخيم والت��ي توؤثر على م�ستواهم املعي�سي ومتتعهم بحقوقه��م وح�سولهم على احتياجاتهم 
م��ن اخلدم��ات وامل�ساع��دات. ويت�سمن جانب من ه��ذه امل�سوؤولية امللقاة عل��ى كاهل الوكالة 

اإخبار ال�سكان بنوعية املعلومات التي يتم جمعها ودواعيها واملردود املرجو منها. 
وتت�سم��ن اأف�سل املمار�سات يف ميدان اإدارة املعلوم��ات اإن�ساء املنتديات واالآليات التي 
ت�سع��ى الإ�راك �س��كان املخيم وحتقيق م�ساهمته��م يف عمليات تب��ادل املعلومات. وهنا يقع 
على وكالة اإدارة املخيم �سمان اأن تاأخذ يف االعتبار اآراء �سكان املخيم واحتياجاهم واآمالهم 
واقرتاحاته��م وت�ساوؤالتهم وذل��ك �سمن ما ُي�ستخدم من و�سائل تقيي��م امل�ساركة املقامة لهذا 

الغر�س – على غرار جمموعات املناق�سة واللقاءات واالجتماعات واإجراءات ال�سكاوى. 

  ما �صبب اأهمية اإدارة املعلومات 
اإن لكف��اءة اإدارة املعلوم��ات املنفذة ل�سالح حتقيق دعم عمليات التن�سيق دورها 
ال��ذي ال ينك��ر يف �سمان اإجن��از االأطراف املعنية ملهامها قيام��ا على ما يتوافر 
لديه��ا م��ن معلومات حديثة ودقيقة. كذلك ف��اإن البيانات التي روعي يف جمعها 
واإدارته��ا اال�ستعانة باملناه��ج املالئمة اأثناء حاالت الط��وارئ تفيد ب�سكل كبري 
اأن�سط��ة االنتعا�س املبك��ر واجلهود التنموي��ة املعقبة لها وكذا اأن�سط��ة اال�ستعداد 

للكوارث. 
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  ملحوظة حول »املعايري« و »املوؤ�رشات« 
جتدر الإ�صارة اإىل اأن م�صطلحي »املعايري« و »املوؤ�رشات« يحمالن معان خمتلفة 

بالن�صبة لكل من م�رشوع �صفري و مفو�صية الأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني. 
ففي دليل م�روع �سفري، جند »املعايري« تتخذ طابعًا نوعيًا و�سموليًا. فهي تكون 
تعب��رياً عن ح��ق وقابلة للتطبي��ق يف اأي مناخ عم��ل. اأما »املوؤ���رات الرئي�سية« 
فتك��ون غالب��ًا ذات طبيعة كمي��ة و »تعمل كاأدوات اأو اإ�س��ارات لقيا�س املعايري«. 
ول��كل »معيار« جمموعة م��ن »املوؤ�رات الرئي�سي��ة« و »املالحظات التوجيهية« 

التي تدعم تنفيذ هذا املعايري يف ال�سياقات املختلفة. 
ويف كتيبه��ا املعنون »الدليل العملي لال�ستخ��دام املنهجي للمعايري يف عمليات 
مفو�سي��ة االأمم املتح��دة ل�سوؤون الالجئن«، تعّرف املفو�سي��ة املعيار باعتباره 
»نقط��ة اأو مدى ثابت معن على التدريج املتغري )املوؤ�ر( والذي يتحتم الو�سول 
اإلي��ه لتفادي ن�س��وء اأو�ساع غري مقبول��ة لالجئن اأو االأ�سخا���س املعنين«. هذا 
بينم��ا يعّرف دليل املفو�سية »املوؤ���ر« باعتباره التدريج املتغري الذي ُي�ستخدم 
م��ن اأج��ل القيا�س املو�سوع��ي للنق��اط املختلف��ة املرتبطة بتغ��ريات معينة يف 

االأو�ساع.  وبتعبري اآخر، متثل املوؤ�رات مقايي�سًا مرجعية لقيا�س التغري. 

ماذا ت�صتلزم اإدارة املعلومات من اإدارة املخيم؟ 
ت�ستلزم اإدارة املعلومات العمليات التالية: 

مبا فيهم  • جمع البيانات على م�ستوى املخيم من جهات توفري اخلدمات و�سكان املخيم – 	
ق��ادة ال�سكان واللجان – واملجتمع امُل�سيف والهيئات امليدانية وذلك من خالل عمليات 

املراقبة املبا�رة والر�سد امل�ستمرة. 
•حتلي��ل البيانات بعد جمعها بغية حتديد معاي��ري احلماية وامل�ساعدات يف املخيم لربطها  	

باحتياجات وحقوق �سكان املخيم. 
•ن���ر وتوزي��ع املعلومات على �سكان املخيم واملجتم��ع امُل�سيف وجهات توفري اخلدمات  	
والقيادات العنقودية/القطاعية والهيئات الوطنية – وبحيث يتم بالتوازي مع ذلك تفعيل 
جمموع��ة تن�سي��ق  املخيمات واإدارة املخيم��ات لتويل مهمة اإدارة املخي��م- وذلك الإعداد 
وحتلي��ل اال�ستجابة االإجمالية الحتياجات املخيم وما يتعلق بهذه اال�ستجابة من اأطراف 

وخدمات وعيوب يف توفري امل�ساعدات. 

الق�صايا الرئي�صية
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    احلد من املخاطر باأكرب قدر ممكن 
ينبغ��ي على وكاالت اإدارة املخيم��ات التعاون مع جميع االأطراف املعنية من اأجل 
حماي��ة اأمان و�ري��ة املعلومات وتقلي��ل خماطرها املحتملة عل��ى �سكان املخيم 

للحد االأدنى. ويقع �سمن الو�سائل الالزمة لذلك حتقيق ما يلي: 
1- اإجراء حتليل للمخاطر: حيث يتفاوت م�ستوى املخاطر الذي ت�سكله املعلومات 
بتف��اوت نوعي��ة ه��ذه املعلوم��ات وم��دى ح�سا�سيتها، وينبغ��ي على وكال��ة اإدارة 
املخيم التعاون مع الهيئات االأخرى العاملة يف بحث م�ستويات املخاطر املرتبطة 
باملعلوم��ات ثم تعم��د اإىل ت�سميم اأنظمتها الإدارة املعلوم��ات قيامًا على ما ي�سفر 

عنه بحثها يف هذا ال�ساأن. 
2- االتف��اق عل��ى االإج��راءات: حي��ث تن�ساأ احلاج��ة لتحقيق اتفاق ال��وكاالت على 
بروتوكوالت تنظيمية لعملية جميع البيانات واإدخالها وتخزينها والو�سول اإليها 
وا�ستعادته��ا ون�ره��ا عل��ى اأن يك��ون الهدف منه��ا تقليل املخاط��ر املرتبطة بها 

وحتديد نوعية املعلومات الواجب بقاءها حتت مظلة احلماية امل�سددة. 

اإدارة املعلومات – �صوت من امليدان  
»يف اإحدى خميمات النازحن داخليًا يف اأوغندا التي مت بها تفعيل كل من جمموعة 
تن�سي��ق  املخيمات واإدارة املخيمات وجمموعات احلماي��ة، �سهدت عمليات وكالة 
اإدارة املخي��م جه��وداً ملتابعة ق�سايا احلماي��ة. وكان من ب��ن الق�سايا املرتبطة 
باحلماي��ة هن��اك ق�سية العن��ف اجلن�س��اين – املت�سلة بح��وادث االغت�ساب وهتك 
العر���س و/اأو االعت��داء اجلن�س��ي. وكان يت��م جم��ع املعلوم��ات املت�سل��ة به��ذه 
الق�سي��ة من امل�رفن اأنف�سهم وكذلك من خ��الل متطوعي املخيم وجلان احلماية 
واملجموع��ات الن�سائية. وُتمع هذه املعلوم��ات بوا�سطة مناذج حمررة ُمعدة لهذا 
الغر�س و�سعتها والوكالة قائدة املجموعة، ويتم اإر�سال ما اكتمل منها اإىل املكتب 
الرئي�سي لوكالة اإدارة املخيم، حيث يتم اإدخال هذه البيانات داخل قاعدة بيانات 
اآمنة. ومتى تطلب االأمر، يتم اإر�سال ن�سخ م�سورة من هذه املعلومات اإىل الوكاالت 
االأخرى الإحالة بع�س احلاالت املحتاجة ملتابعة. وُيراعى اأثناء ذلك �سمان اإخفاء 
اأي مم��ا ميكن اأن ي�سري اإىل هوية الناجي��ات وحمايتهن عن طريق حذف التفا�سيل 
ال�سخ�سي��ة وا�ستبداله��ا باأكواد �سفري��ة. كما تقوم وكال��ة اإدارة املخيم برفع تقرير 
بي��اين واإح�سائي ب�سفة �سهرية للقيادة العنقودية ويتم تبادل هذه التقارير داخل 
املجموع��ة العنقودية الواحدة وب��ن املجموعات العنقودي��ة املختلفة. كما تر�سل 
وكال��ة اإدارة املخيم بن�سخ من التقرير ملدراء امل�روعات االآخرين العاملن �سمن 
نف���س الوكال��ة. وتر�سل البيان��ات املتعلقة بالفج��وات التي تعاين منه��ا العمليات 
االإن�ساني��ة اإىل ال�سلط��ات وجمي��ع ال��وكاالت واملجموعات ذات ال�سل��ة وكذلك اإىل 

الهيئات يف املنطقة بغية اإجراء التدخالت املالئمة.«
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           لي���س ثم��ة حاج��ة ت�ستلزم من وكالة اإدارة املخي��م اأن تكون متخ�س�سة يف 
اإدارة املعلومات. بيد اأن هذا ال مينع �رورة اأن تعي وكالة اإدارة املخيم املبادئ 
واالإج��راءات الت��ي تنطوي عليها اأف�س��ل املمار�سات يف مي��دان اإدارة املعلومات 
واأن تك��ون متفهمة للق�ساي��ا واالأدوار وامل�سوؤوليات التي ت�ستتبعها هذه املبادئ 
واالإجراءات على م�ستوى املخيم وخارجه. كما ينبغي على الوكالة اأن تكون قادرة 
على ا�ستخدام اأنظمة اإدارة املعلومات التي و�سعها املتخ�س�سون يف جمال اإدارة 
املعلوم��ات والتي ح��ازت ر�سا جمموعة عري�سة من االأط��راف املعنية من حيث 
�سمان ه��ذا االأنظمة ل�سهولة الو�سول للمعلوم��ات وتوافقها مع االأنظمة االأخرى 
وموائمته��ا لعملي��ات الوكالة وحفاظها عل��ى عن�ر ال�رية وكذل��ك ا�ستعدادها 

للعمل متى دعت احلاجة ال�ستخراج املعلومات منها.   

جمع البيانات واملعلومات
ما نوعية البيانات واملعلومات املطلوبة عن املخيمات؟

ينبغ��ي قب��ل اإط��الق اأي مب��ادرات جدي��دة جلم��ع املعلوم��ات اأن يت��م يف البداية اإج��راء جرد 
للمعلومات القائمة وحتليلها، وذلك لتفادي االزدواج يف عمليات جمع البيانات وتنب تكرار 
نف���س االأ�سئل��ة على �سكان املخيم يف كل مرة. ويعد العم��ل على حتقيق هذا النوع من التن�سيق 
وت�سهيل��ه بن الوكاالت وال���ركاء القطاعين/العنقودين يف جهود اال�ستجابة باملخيم اأحد 

االأدوار املهمة التي ت�سطلع بها وكالة اإدارة املخيم.
وم��ن ال�روري جم��ع االأنواع التالية من املعلومات على م�ست��وى املخيم وت�سليم م�ستنداتها 

لوكالة اإدارة املخيم وغريها من اأ�سحاب امل�سالح لالهتداء بها يف عمليات �سناعة القرار:
•بيان��ات الت�سجي��ل اخلا�س��ة بالعائ��الت واالأف��راد: على اأن ين��درج �سمن ه��ذه البيانات  	
التع��داد االإجمايل ل�سكان املخيم وحالته��م )الجئن/نازحن داخليًا/عدميي اجلن�سية(، 
باالإ�ساف��ة اإىل بيانات اأخرى ت�سمل العمر واجلن���س واحتياجات احلماية. ورغم اأنه لي�س 
بال���رورة اأن تق��ع م�سوؤولية اأن�سطة الت�سجيل على وكال��ة اإدارة املخيم، اإال اأنه غالبًا ما 

ُتعهد اإليها مهمة ت�سهيل حتديث ما يتمخ�س عن االأن�سطة من بيانات. 

•معلوم��ات عن الفئات اأو االأفراد االأكرث عر�سة للخطر والفئات ذات االحتياجات اخلا�سة  	
وم��ن بينه��ا االأطف��ال والن�س��اء والعجائ��ز واملر�س��ى واملعوق��ن واملحارب��ن القدامى 

واالأ�سخا�س احلاملن لعدوى فريو�س نق�س املناعة املكت�سبة/ االإيدز. 
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•معلوم��ات عن اخلدم��ات املقدمة واملعاي��ري امُلطبق��ة واالأن�سطة اجلاري��ة داخل املخيم،  	
والت��ي قد تتن��اول قطاع��ات اأ�سا�سية مث��ل املياه وال���رف ال�سحي واملالج��ئ وال�سلع 
غ��ري الغذائي��ة وال�سح��ة والتعليم واأح��وال املعي�سة واحلماي��ة – مبا فيها برام��ج الن�ساء 
واالأ�سخا���س ذوي االحتياجات اخلا�سة – هذا اإىل جانب املعلومات اخلا�سة باإجراءات 

التوزيع والت�سجيل. 

•املعلومات اخلا�سة بانتهاكات اأمن املخيم وق�سايا اأمن العاملن، مبا يف ذلك انتهاكات  	
القان��ون والنظ��ام اأو حم��ل االأ�سلحة اأو القي��ود املفرو�سة عل��ى حرية احلرك��ة اأو العنف 

اجلن�ساين اأو التغريات يف املوؤ�رات االأمنية. 

•املعلوم��ات اخلا�س��ة باإج��راءات واأنظم��ة اإدارة املخي��م مب��ا يف ذلك م�ستوي��ات القيادة  	
والتمثيل وامل�ساركة ومنتديات التن�سيق واآلياتها واأنظمة االإحالة واإجراءاتها وم�ستويات 
امل�ساءلة واالعتبارات البيئية. وينبغي اأن تت�سمن املعلومات املقدمة الق�سايا املرتبطة 

بها مثل اجلن�س وحماية االأ�سخا�س ذوي االحتياجات اخلا�سة. 

مبا فيها الط��رق واملم��رات  واملجمع��ات واملراكز  • حال��ة البن��ى التحتي��ة يف املخي��م – 	
ال�سحي��ة واملدار�س ومواقع التوزيع ودورات املي��اه وامل�سارف واأنابيب املياه واأ�سالك 

الكهرباء ودور التجمع واملدافن. 

•معلوم��ات عن اآلي��ات التن�سيق، م��ن حيث االأ�سخا���س القائمن عليها وحم��ل تواجدهم،  	
وماهي��ة الوكاالت وجهات توفري اخلدمات العامل��ة وطريقة االت�سال بها، وكذلك اأ�سماء 
امل�سارك��ن يف اللج��ان واملجموع��ات وحم��ل عق��د اجتماعاته��م، وماهي��ة املنا�سبات 
االجتماعي��ة اأو الرتفيهية اأو الريا�سية التي تعق��د، ومدى م�ساركة املجتمعات امل�سيفة، 

وماهية الدورات التدريبية املقدمة. 

tt	ملزيد من املعلومات عن التن�صيق، انظر الف�صل 4. 
tt	ملزيد من املعلومات عن الت�صجيل، انظر الف�صل 9. 

tt	ملزي��د م��ن املعلومات عن العنف اجلن�ص��اين واالأ�صخا�ص ذوى االحتياجات اخلا�صة، 
انظر الف�صلني 10 و 11. 



145 جمموعة اأدوات اإدارة املخيم | الف�صل 5 - اإدارة املعلومات

�صوت من امليدان  
»تعتم��د اإمكانية اإجراء عملي��ات الت�سجيل من عدمها عل��ى املرحلة الزمنية التي 
و�سل��ت اإليه��ا دورة حي��اة املخيم. فبع���س النازح��ن داخليًا يف �سم��ال اأوغندا 
ا�سطرته��م الظ��روف للعي���س يف خميمات واأو�س��اع نزوح الأكرث م��ن عقدين من 
الزم��ان ومل يتم اإطالقًا طيلة هذه املدة و�سع اأي اإجراءات ت�سجيل منا�سبة ب�سبب 
القي��ود املفرو�س��ة على الو�سول له��ذه املخيمات. وكان برنام��ج الغذاء العاملي 
ه��و الوحيد الذي متكن من بن جميع املنظمات م��ن ت�سجيل النازحن املقيمن 
يف ه��ذه املخيمات، بيد اأن هذا كان لغر�س توزيع الغذاء وحده. ومل تبداأ وكاالت 
اإدارة املخيم��ات ووكال��ة  تن�سيق املخيمات يف العمل هن��اك اإال يف عام 2006، 
عندم��ا كانت اإج��راءات اإعادة ه��وؤالء الأوطانهم قد بداأت بالفع��ل. وال تزال هناك 
خميم��ات قائم��ة اإىل االآن، بي��د اأن النازح��ن داخليًا قد ب��دءوا يف االنتقال منها 
اإىل مواق��ع العودة �سمن الدوائ��ر االأبر�سية ملنازلهم اأو حت��ى ملنازلهم االأ�سلية. 

وبالو�سول اإىل هذه املرحلة، مل تعد عملية الت�سجيل مطلوبة«.

    الدرو�س امل�صتفادة من امليدان
�س��ع ن�س��ب عيني��ك دائم��ًا اله��دف املرجو م��ن وراء املعلوم��ات، ذل��ك اأن جمع 
املعلوم��ات اأو البيانات ال يحمل وح��ده مقومات العمل االإن�ساين، حيث ينبغي اأن 
تخ��دم ه��ذه البيانات هدف��ًا، فيكون مع كل منه��ا هدف وم�ستفيد. ف��اإذا مل يوجد 
يف االأف��ق هدف من هذه البيان��ات اأو و�سيلة لالنتفاع بها، فال ينبغي من االأ�سل 

ت�سم م�سقة احل�سول عليها. 
ا�ستخدم قوالب و�سيغ البيانات املتفق عليها، حيث ينبغي على اأ�سحاب امل�سالح 
االتفاق على كل من ماهية البيانات املطلوب جمعها والقوالب التي �ستو�سع بها، 
حيث من ال�روري اأن تت�سم هذه البيانات بقدر من التحديد والتف�سيل وبدون اأن 
تكون يف نف�س الوقت مفرطة يف الطول على نحو ال يت�سنى معه احتواءها. ولكي 

حتقق هذه البيانات الفائدة املرجوة منها، ينبغي حتليلها والعمل اهتداًء بها.  
ا�س��ع للت��درب على اإدارة املعلوم��ات. فعلى العاملن بوكال��ة اإدارة املخيم التزام 
بتلق��ي دورات تدريبية عل��ى اإدارة املعلومات وجمع املعلوم��ات واحل�سول على 
ن�سائ��ح اخل��رباء يف هذا ال�س��اأن. واعلم اأن ع��دم اجتياز هذه ال��دورات التدريبية 
�سي��وؤدي اإىل اأخط��اء كان م��ن املمكن تفاديه��ا يف جودة البيان��ات واال�ستجابة 

االإن�سانية. 

ئ
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التحديات التي تواجه جمع البيانات
الق�ساي��ا التالي��ة متثل بع�سًا م��ن الق�سايا التي تتطل��ب عناية خا�س��ة يف تناولها عند 

التخطيط لعمليات جمع البيانات على م�ستوى املخيم:
•ينبغ��ي اأن تت�سم املعاي��ري واملوؤ�رات بالو�سوح، ذلك اأن متابع��ة معايري توفري اخلدمات  	
تتطلب ا�ستخدامًا منهجي��ًا ووا�سحًا للموؤ�رات الكمية والنوعية، ومتم�سيًا يف الوقت ذاته 
م��ع القوان��ن واملعايري الدولي��ة – مثل املوؤ���رات امل�ستخدمة من قبل م���روع �سفري اأو 
مفو�سي��ة االأمم املتحدة ل�س��وؤون الالجئ��ن و/اأو اللجنة الدائمة امل�سرتك��ة بن الوكاالت 

-  واملتفق عليها يف اجتماعات التن�سيق بن املخيمات. 
•ت�سه��م اأ�س��كال التو�سيف ال���ردي التي حتلل وت���رح م�سمون ودالل��ة البيانات الرقمية  	
يف اإعط��اء �س��ورة اأكرث �سمولية واإف��ادة للموقف املعني عما لو مت االكتف��اء بلغة االأرقام 

وحدها. 
•ينبغي اأن تكون القوالب وال�سيغ امل�ستندية امل�ستخدمة يف جمع البيانات حمكمة الت�سميم  	
واجت��ازت اختب��ارات ميدانية يف ال�ساب��ق. ويندرج �سمن هذه احلاجة ���رورة اأن تر�سد 
قوال��ب و�سيغ جم��ع البيانات املعلوم��ات املهمة واملحددة لها. كم��ا ينبغي لالختبارات 
امليداني��ة لهذه القوالب – �سواء كانت هذه القوالب امل�ستندية تتخذ �سكل وثيقة مالحظات 
اأو ا�ستبيان��ات اأو لق��اءات اأو قوائ��م اأ�سئلة للمناق�سة – اأن تت�س��م بالدقة والنفاذ اإىل �سميم 
املو�س��وع والقابلي��ة للقيا���س. كذلك من املهم اإج��راء اختبار مبدئي له��ذه القوالب لبحث 
اإمكانية تكييفها اأو اإدراج بع�س التنقيحات عليها وتبيان تربة القائمن بجمع البيانات 
معه��ا واإب��داء راأيهم فيها من حيث �سعوبة اأو �سهول��ة ا�ستخدامها. كما اأنه من املهم كذلك 
االهتم��ام بالتفا�سي��ل اللغوية للقالب واأ�سلوب ترجمت��ه اإذا كان ُمرتجمًا، اإذ اأن امل�سمون 
الرئي�س��ي الأي ر�سال��ة يكون عر�س��ة ب�سهولة للفهم املغل��وط اأو حتول الرتكي��ز عن الفكرة 

الرئي�سية عندما تتم ترجمة قوالب جمع املعلومات لال�ستخدام داخل املخيم. 
•م��ن اله��ام جداً �سمان ج��ودة ما يتلق��اه العاملون من تدري��ب، حيث اأن دق��ة املعلومات  	
ومو�سوعيته��ا يعتم��دان ب�س��كل كبري على مهارة ونزاه��ة ال�سخ�س القائ��م بجمعها. ومن 
ب��ن االأ�سئل��ة التي تتحتم االإجابة عليه��ا يف هذا ال�ساأن ما يلي: هل يفه��م العاملون بدقة 
املعلومات املطلوب منهم جمعها و�سببها؟ كيف ميكنهم الت�رف عندما ال تتوافر اأمامهم 
املعلوم��ات املطلوبة؟ م��ا الت�رف الواجب اتخ��اذه اإذا اأعطى م��ن ي�ستجوبونهم اإجابات 
يت�سكك��ون يف دقتها؟ هل مبقدورهم التاأك��د من �سحة املعلومات ومراجعتها؟ هل �سجلوا 
املعلومات ب�سكل واف و�سهل الفهم؟ هل ي�ستعينوا بزمالء لهم من اأجل التاأكد من املعلومات 
املقدمة؟ هل لهم اأن يطلبوا الن�سيحة يف حالة عدم تاأكدهم من املعلومات؟ وهكذا نلم�س 
كيف اأن تدريب القائمن بجمع البيانات ومتابعة تقدمهم ومتحي�س نتائجهم للتحقق من 



147 جمموعة اأدوات اإدارة املخيم | الف�صل 5 - اإدارة املعلومات

ان�سجامه��ا وموائمته��ا تعد جميعها متطلبات �رورية يف �سبي��ل احل�سول على البيانات 
املهمة واملوثوقة.  

•ابح��ث عما اإذا كانت املعلوم��ات التي يتم جمعها قد تاوزت احلج��م املطلوب لها. فرغم  	
اأن دواع��ي املثالي��ة تقول باأن اجلميع ي�ستعينون بنف���س املعلومات يف �سناعة القرار، اإال 
اأن الواق��ع يقول باأن اأ�سحاب امل�سال��ح املختلفن مييلون لالقت�سار على بيانات بعينها 
تعينهم يف تنفيذ م�روعاتهم اخلا�سة، وقد ي�سل بهم االأمر اإىل تف�سيل جمع هذه البيانات 
باأنف�سه��م. اإن االتف��اق ب�سكل وا�سح حول ماهية القائم��ن على جمع املعلومات قد يطرح 
حتدي��ًا �سعبًا، خا�س��ة عندما تتبادل ال��وكاالت العمل يف نف�س امل��كان. ورغم ذلك فلهذا 

االتفاق اأهميته لعدة اأ�سباب منها:
حماية جمتمع املخيم من اإجهاد جمع البيانات )�سنناق�سه اأدناه(  1 .

منع ازدواج البيانات املتماثلة والتقليل من ال�سغط الناجم عن كرثة املعلومات.  2 .
�سمان ر�سد جميع البيانات املهمة بدون ثغرات.  3 .

التقليل من احتماالت ت�سارب اأو تناق�س التحليالت. 4 .
�سمان جعل املنتديات التن�سيقية اأكرث فعالية واأي�ر يف االإدارة والعمل على توجيه  5 .

امل�روعات نحو حتقيق نف�س االأهداف. 
حتقيق الكفاءة يف ا�ستغالل املوارد الب�رية والوقت واالأ�سول اإذا مل تكن هناك عدة  6 .

وكاالت تقوم بتجميع البيانات يف نف�س الوقت حول نف�س الق�سايا. 

اإن النج��اح يف ح���س اأ�سحاب امل�سالح عل��ى االتفاق على و�سع اأنظم��ة موحدة وذات كفاءة 
جلم��ع البيانات ي�سكل كموؤ�ر عل��ى الثقة وال�سمولية وال�راكة والدعم املتبادل والكفاءة التي 

يبديها اأ�سحاب امل�سالح. 

         م��ن املمار�س��ات ال�سائع��ة الت��ي جنده��ا ب��ن ال��وكاالت جلوءه��ا جلمع كم 
هائ��ل من املعلومات دون اأن تعم��د اإىل حتليلها اأو اال�ستفادة منها مطلقًا. وينبع 
غي��اب التحلي��الت من ات��كال هذه الوكاالت عل��ى ما لديها م��ن معلومات عتيقة 
ذات طبيعة نوعية، والتي يتعذر اإخ�ساعها الأدوات اال�ستعرا�س ال�سامل اأو حتليل 
التوجهات. كما ينجم ذلك اأي�سًا من غياب الو�سوح فيما يتعلق بالهدف املن�سود 
واملردود املتوقع من عملية جمع املعلومات – وهي ظاهرة �سائعة يف االأن�سطة 
االإن�سانية. وحتى عندما يتم تميع املعلومات الكمية، فاإن التخطيط الالحق لها 
وامل�س��وب ب�سيق االأفق وغياب اخل��ربة يف اإدارة املعلومات ميكن اأن يقو�س من 

االأهمية العملية للبيانات امُلجمعة وم�سداقيتها. 
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•ُيع��د اإجهاد جمع البيانات خط��راً حقيقيًا على جهود اإدارة املعلومات. وين�ساأ هذا االإجهاد  	
نتيجة تعر�س جمتمع املخيم اأو اإحدى قطاعاته لوابل من االأ�سئلة واللقاءات واملالحظات 
م��ن قبل الهيئات والف��رق املختلفة الأ�سباب اإما اأنها غري م�روحة اأو غري وا�سحة. وغالبًا 
ما ال يلم�س جمتمع املخيم اأي نتائج اأو متابعات اأو مزايا لهذا التدخل املزعج يف حياتهم 
مب��ا ينطوي علي��ه من انتهاك خل�سو�سيتهم م��ن قبل من يفرت�س اأنه��م يتولون م�سوؤولية 
احرتامه��ا. وه��ذا االإجهاد وما يتمخ���س عنه من ا�ستي��اء غالبًا ما ي��وؤدي ملعلومات غري 
دقيق��ة اأو اأكاذيب اأو مبالغات اأو حتى رف�س للتعاون من جانب امل�ستجوبن؛ وهذا ال �سك 
اأن��ه يوؤث��ر على ج��ودة البيانات التي يتم تميعه��ا. ومن ثم تتخذ ه��ذه البيانات اخلاطئة 
�سبيله��ا للتعمي��م اخلاطئ، خا�سة عندم��ا يتولد اعتقاد لدى �س��كان املخيم باأن ح�سولهم 
عل��ى ال�سل��ع اأو اخلدم��ات يعتم��د على ما يدل��وا به من اإجاب��ات. ويتطلب من��ع بع�س هذه 
التحدي��ات قيام وكال��ة اإدارة املخيم مبتابع��ة حجم ما يتعر�س ل��ه املجتمع من حمالت 
جلمع البيانات، والعمل مع جميع االأطراف املعنية من اأجل تقليلها للحد املعقول و�سمان 
اإطالع املجتمعات دائمًا على ال�سبب من وراء جمع البيانات وماذا �سُيفعل بها وما النتائج 
املرجوة منها. فعلى �سبيل املثال، هل �ستتم اإحالة ق�ساياهم الفردية للمتابعة، اأو هل �ستتم 
اال�ستعان��ة بهذه البيانات كاأ�سا�س للمطالبات الت��ي �ستتقدم بها الوكالة للهيئات؟ وهكذا 
ف��اإن وكال��ة اإدارة املخي��م يف حاجة للوعي بحج��م اال�ستجابة املطلوبة واإب��داء ال�سفافية 
باحلقائ��ق الواقعي��ة لالأمور، ودون اأن تغفل يف الوقت ذاته التطلع للمثالية يف م�ستوى ما 

تقدمه من خدمات.

  التعامل مع اآمال ال�صكان – �صوت من امليدان
»يف م�روعن��ا الإدارة املخيم، ال تت�سمن عملياتنًا توفريا للخدمات. وعليه فلكي 
ال نغر���س اآم��ااًل كاذبة يف نفو�س ال�سكان، فاإننا ننق��ل لهم حقائق ال�سورة باأكرب 
قدر ممكن من الو�سوح وال�راحة. فنحن نحيل مثاًل بع�س احلاالت ولكننا نذّكر 
اأ�سحابه��ا يف الوقت ذاته اأال يتوقعوا اأن تتم متابعة كل ق�سية فور اإحالتها، ذلك 
اأن م�روعن��ا اإمنا يحي��ل احلاالت الفردية لوكاالت اأخرى، مبعنى اأننا ال ن�ستطيع 
تنفي��ذ اأعمال الر�سد الفعلية، رغ��م اأننا نطلب اآراء واأوجه نظ��ر الوكاالت االأخرى 
لع��ل فيه��ا ما يفي��د. ونحن نعلنه��ا �راح��ة ل�سكان املخي��م باأن عملي��ة الر�سد 
الت��ي �سيح�سلون عليه��ا اإما اأن تكون »جيدة« اأو »�سيئ��ة«. ونق�سد بجيدة هنا اأن 
حاالتهم �سوف حتظى بالر�سد الالزمة، بينما نق�سد بال�سيئة اأنه لن يتحقق فيها 

�سيئًا على االأرجح.
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حتليل البيانات
لتحلي��ل البيان��ات اأهميت��ه يف و�س��ع االإح�سائي��ات ومقارن��ة اأرقامها بن الف��رتات الزمنية 
املختلف��ة اأو القطاع��ات ال�سكاني��ة املختلفة، وكذا و�س��ع اجلداول والر�س��وم البيانية التي يتم 
بن��اء عليه��ا كتابة التقارير. ويت��وىل حتليل البيان��ات االأولية امل�ستقاة م��ن املخيم جمموعة 
متنوعة من اأ�سحاب امل�سالح لال�ستعانة بها يف ت�سميم براجمها املختلفة لتقدمي امل�ساعدات 
واخلدم��ات اأو اإر�س��اء االأ�سا�س املعلوماتي الوطي��د الذي يكفل لهم اإط��الق جهودهم احلقوقية 
على االأ�سعدة املختلفة. وكل �سياق له خ�سو�سيته من ناحية االأهداف التي تمع يف �سبيلها 
البيان��ات، كم��ا اأن االأدوار وامل�سوؤولي��ات قد تختل��ف يف عمليات النازح��ن داخليًا وعمليات 

الالجئن ويف املواقف التي يتم فيها تن�سيط النهج العنقودي. 
وقد تتم عمليات التحليل على م�ستوى املخيم ويتم اإجراءها من قبل وكالة اإدارة املخيم. 
وتك��ون اخلط��وة االأوىل يف ه��ذا ال�سبيل هي جمع البيان��ات وتخزينها، حيث يت��م ا�ستخال�س 
البيانات باأنواعها املختلفة وحتليلها. وخالل هذه املرحلة، قد يتم اإدراج هذه البيانات داخل 
ج��دول اأو داخل قاعدة بيانات. وللتوثق من �سحة و�سالحية هذه البيانات، قد تتم مراجعتها 

بدقة قبل االنتقال بها للمرحلة التالية. 
ق��د ُتعه��د م�سوؤولة اإدخال البيان��ات وحتليلها اإىل اأحد م��دراء امل�ساري��ع اأو اأحد العاملن 
امل�سه��ود لهم باخل��ربة اأو باخللفية التدريبية – فقد يت��وىل م�سوؤوليتها اأحد م�سوؤويل/موظفي  
اإدخ��ال البيانات واإع��داد التقارير اأو اأحد م�سوؤويل اإدارة املعلومات. وقد يت�سمن التحليل ثغرة 
حتليلي��ة ُي�ستدل منها عل��ى اإحدى الثغرات املناظرة يف عملية توف��ري اخلدمات اأو امل�ساعدات. 
ويل��ي ه��ذه اخلطوة ن�ر هذه املعلوم��ات وتداولها على م�ستوى املخي��م ومع �سبكة كبرية من 

اأ�سحاب امل�سالح لال�ستعانة بها يف مطالباتهم احلقوقية. 

           التحلي��ل م��ن قبل القطاع/املجموعة: اعتماداً على طبيعة الو�سع، ت�سطلع 
القي��ادة القطاعية/العنقودي��ة بدور رئي�سي يف حتليل ون���ر املعلومات، وحيث 
يق��ع م��ن �سمي��م م�سوؤولياته��ا يف هذا ال�س��اأن �سم��ان املحافظة عل��ى املعايري 
املتف��ق عليها بن املخيمات وااللتزام بها وكذا �سم��ان كفاءة النظم والعمليات 
وحتقيقه��ا للم�سارك��ة الفعال��ة للمعلومات. ويف احل��االت التي يت��م فيها تفعيل 
النهج العنقودي، تتم اال�ستعانة باملجموعات ال�ساملة ملا متلكه من خربة باإدارة 
املعلوم��ات وُيطلب اإليها تقدمي الدعم العمليات��ي والتوجيه يف اإدارة املعلومات. 
اأ�س��ف اإىل ذلك م�سوؤولية قائد املجموعة/القطاعية يف توليد املعلومات احلديثة 
عن االأن�سطة الدائرة بن املجموعات/القطاعات، مبا فيها قوائم االأفراد وحما�ر 
االجتماع��ات وجمموعات البيانات وقوائم حتلي��ل االحتياجات/الفجوات قيامًا 

على املعلومات املتوافرة على م�ستوى املخيم. 
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             دور مكت��ب تن�سي��ق ال�س��وؤون االإن�سانية التابع ل��الأمم املتحدة: يلعب مكتب 
تن�سي��ق ال�س��وؤون االإن�سانية دوراً حموري��ًا يف اإدارة التن�سيق واملعلومات، خا�سة 
يف خميم��ات النازح��ن داخلي��ًا. ويبا�ر املكت��ب مهامه يف دع��م �سهولة تبادل 
املعلومات واقرتاح املعايري املحددة خل�سائ�س التوافق بن جمموعات البيانات 
وقواع��د البيانات. كما يعمد اإىل ا�ستخدام البيانات م��ن اأجل اإن�ساء بيانات »من، 
ماذا، اأين« واأ�سياء اأخرى مثل اخلرائط. كذلك ت�سمل مهامه ت�سجيل جميع البيانات 
وامل�ستن��دات املهمة اخلا�سة بالو�سع االإن�ساين من جمي��ع جوانبه، وكذا ت�سجيل 
جمموعات البيانات، ومن بينها البيانات ال�سكانية امل�سنفة ح�سب العمر واجلن�س. 
ويتمث��ل دور مكت��ب تن�سيق ال�س��وؤون االإن�سانية يف العم��ل اإىل جانب القطاعات/
املجموع��ات وتوفري امل��وارد املعلوماتية وجمموعات البيان��ات امل�سرتكة التي 
ت�ستع��ن به��ا غالبي��ة اأ�سحاب امل�سالح، وم��ن اأهدافه يف هذا ال�س��اأن اأي�سًا ن�ر 
حتلي��ل معي��اري باالحتياجات/الفج��وات املطلوبة عل��ى م�ست��وى القطاعات/

املجموعات قيامًا على املعلومات التي تقدمها القطاعات/املجموعات للمكتب، 
والتي ُت�ستخرج معظمها من البيانات االأولية التي جمعت على م�ستوى املخيم. 

يع��د االأم��ن اأحد االعتبارات املهم��ة الواجب مراعاته��ا يف تخزين وحتليل البيان��ات، ذلك اأنه 
م��ن ال�روري اإحكام الرقاب��ة على االأ�سخا�س املخول لهم االإط��الع على البيانات من خالل 
ا�ستخ��دام كلم��ات امل��رور ال�رية وفر���س م�ستوي��ات متنوعة م��ن القيود عل��ى االإطالع على 
البيان��ات واإح��كام ال�سيطرة عل��ى االأماكن االآمنة مث��ل دواليب امللف��ات وامل�ستندات اخلا�سة 
باحل��االت االإن�ساني��ة يف املخيم. ويج��ب االلتزام بو�س��ع العالمات الوا�سح��ة التي تدل على 
الطبيعة ال�رية لبع�س امل�ستندات للتعامل معها على هذا االأ�سا�س، ومتى ا�ستدعى االأمر، يجب 
حم��و جميع املعلومات ال�سخ�سي��ة املرفقة بامل�ستن��دات اأو ا�ستبدالها باأرق��ام كودية حلماية 
�ري��ة اأ�سحابها. ه��ذا اإىل جانب �رورة اإي�س��اح االإجراءات اخلا�سة بحماي��ة املعلومات اأو 

تدمريها يف حاالت االإخالء اأو االن�سحاب من املوقع. 

ن�رش املعلومات
خ��الل عملية ن�ر املعلومات، يت��م توزيع االإح�سائيات والتقاري��ر امُل�ستخرجة على اأ�سحاب 
امل�سال��ح يف اال�ستجاب��ة املخيمية، وق��د ال يقت�ر ن���ر املعلومات على اأ�سح��اب امل�سالح 
وحدهم، حيث ت�سمل جمموعة امل�ستفيدين من هذه املعلومات �سكان املخيم اأنف�سهم واملجتمع 
امُل�سي��ف وجهات تقدمي اخلدمات وال�سلط��ات الوطنية والقي��ادات القطاعية/العنقودية. فاإذا 
مل يت��م تب��ادل املعلومات، فلن يك��ون من معنى لهذا اإال انعدام ا�ستطاع��ة االأطراف على اتخاذ 
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اأي اإج��راء. وتعد امل�سارك��ة ال�ساملة للمعلومات هي االأ�سا�س الرا�س��خ ل�سمان �سد الفجوات يف 
جهود اخلدمات وامل�ساعدات يف املخيم. بيد اأن احلاجة لل�سمولية هنا يجب اأن تاأتي متزنة مع 

اعتبارات ال�رية واخل�سو�سية. 
وتعن��ي ال�ري��ة اأن تت��م معامل��ة البيان��ات واملعلوم��ات احل�سا�س��ة حتت غط��اء ال�رية 
واالئتم��ان املطلوب وع��دم اإ�ساعتها يف املنتدي��ات العلنية. وحينما ت�ستدع��ي احلاجة تبادل 
ه��ذه املعلومات مع اأطراف اأخرى، فمن امله��م اأن يتم ذلك على اأ�سا�س انتقائي حذر مع كفالة 
ال�ري��ة املطلوبة، ومبا ي�سمن اأن هوية اأي اأ�سخا���س معنين بهذه املعلومات ال يتم تبادلها 
عل��ى نحو يعر���س كرامة اأو اأمن ه��وؤالء االأ�سخا�س للخطر. ومن املمكن حتقيق��ًا لهذا الغر�س 
تب��ادل التحليالت يف قالبها االإجمايل ولي�س التف�سيلي من اأجل منع ن�ر اأي معلومات ي�سهل 

التعرف على الهوية ال�سخ�سية الأ�سحابها. 
وت�سل��ح منتدي��ات التن�سي��ق واالجتماعي��ات واآلي��ات االإحال��ة ك�ساح��ات مالئم��ة لن�ر 
املعلوم��ات حي��ث يت�سنى لوكالة اإدارة املخيم اإحالة احل��االت الفردية والق�سايا ذات االأهمية 
اإىل املنظم��ات املالئم��ة املنوطة بتويل م�سوؤوليات الر�سد ب�ساأنه��ا، كاليوني�سيف فيما يتعلق 

بق�سايا حماية االأطفال على �سبيل املثال. 
ويتم توزيع التقارير على القيادات القطاعية/العنقودية م�ستوفية االإح�ساءات ال�رورية 
واالأن�سطة واملعايري املطبقة �سمن كل قطاع، والفجوات وحاالت ازدواج االأن�سطة والتحديات 
والتو�سي��ات. ثم ت��ري مناق�سة هذه البن��ود يف املنتديات التن�سيقي��ة القطاعية/العنقودية، 

حيث تو�سح خطط العمل التي تاأخذ يف االعتبار تفوي�سات واإمكانيات االأطراف املختلفة.

  اإدارة املعلومات وو�صائل الإعالم 
تلع��ب و�سائ��ل االإعالم دوراً مهم��ًا يف لفت االنتب��اه اإىل االأزمات و�سم��ان اإلقاء 
ال�س��وء عل��ى البع��د االإن�ساين الأح��داث النزوح اأم��ام امل�ساهدين يف كاف��ة اأرجاء 
الع��امل. وم��ن هذا املنطلق، ينبغي اأن تكون النظ��رة اإىل و�سائل االإعالم واالأطراف 
االإن�سانية كحلف��اء يحملون هدفًا م�سرتكًا. ورغم هذا الهدف النبيل لالإعالم، يقع 
�سمن م�سوؤوليات وكالة اإدارة املخيم، بالتعاون مع ال�ركاء االآخرين يف املخيم، 
�سمان اإحكام الرقابة على توال و�سائل االإعالم يف املخيم و�سمان عدم اإجراء 

اأي لقاءات مع �سكان املخيم والعاملن اإال باإذنهم. 
ومن املمكن تنظيم الدخول اإىل املخيم عرب مطالبة جميع و�سائل االإعالم مبخاطبة 
وكال��ة اإدارة املخيم ر�سميًا بنيتها يف زي��ارة املخيم بحيث يت�سنى لتلك االأخرية 
اإجراء الرتتيبات الالزمة لت�سهيل هذه الزيارة. وفيما يتعلق باللقاءات، ينبغي اأن 
ت�سطل��ع وكالة اإدارة املخيم اأو الوكاالت املالئمة املعنية باحلماية اأو بالتعامل 
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مع ق�سايا العنف اجلن�ساين مب�سوؤولياتها يف �سمان االلتزام باالعتبارات االأمنية 
ع��رب طلب اإذن من يت��م االلتقاء بهم يف البداية ثم تقدميه��م لل�سحفي الراغب يف 
اإج��راء اللق��اء. الحظ اأن النا�س ال��ذي �سبق التعر�س لتج��ارب موؤملة، مبا يف ذلك 
االغت�س��اب، اأو م��ن يتح��دث منهم االإجنليزي��ة اأو الفرن�سية اأو غريه��ا من اللغات 
العاملي��ة غالبًا تغتنم و�سائل االإعالم الفر�سة للقائهم. وهنا ينبغي احلر�س على 
�سم��ان عدم تعر�س هوؤالء لالإرهاق على يد مندوبي و�سائل االإعالم اأو تعر�سهم 
مل��ا م��ا ميكن اأن يحيي تارب موؤملة يف اأذهانهم م��ن خالل تعر�سهم ل�سيل من 
طلب��ات اللقاء م��ع و�سائل االإعالم. ومن جهة اأخرى، فقد يح�س البع�س براحة يف 

ق�س حكاياتهم وهنا ينبغي اأن تف�سح لهم الوكالة احلرية يف ذلك. 
وب�سف��ة عامة، تعتنق االأطراف االإن�سانية وو�سائ��ل االإعالم نف�س الهدف املتمثل 
يف م�ساعدة ال�سكان النازحن. ورغم ذلك، فقد تد وكالة اإدارة املخيم اأو غريها 
م��ن االأط��راف يف املخي��م اأنف�سها حت��ت �سيل من االنتق��ادات ب�سب��ب ا�ستجابتها 
االإن�ساني��ة اأو ب�سبب �سوء االأو�س��اع يف املخيم. ويف هذه احلاالت، ال يجدي نفعًا 
قيامه��ا بالدفاع عن نف�سها، ذلك اأن هذا قد يثري املزيد من االنتقادات لها. وبداًل 
م��ن ذلك، م��ن املهم ت�سحيح حاالت �س��وء الفهم والتحدث ب�راح��ة عن الكيفية 
الت��ي تكافح به��ا االأجه��زة املختلف��ة لتح�سن االأو�س��اع يف املخي��م وا�ستغالل 

الفر�سة للدفاع احلقوقي عن قدر اأكرب من امل�ساعدة ل�سالح النازحن. 

عن��د االإقدام عل��ى ن�ر املعلومات يف جمتمع املخي��م، يكون من املهم بالن�سب��ة لوكالة اإدارة 
املخي��م �سمان نف��اذ هذه املعلوم��ات وو�سولها اإىل جمي��ع االأطراف املعني��ة بحيث ال تبقى 
حبي�سة الدائرة ال�سيقة لقيادات املخيم. فقد يعمد قادة املخيم اإىل اإ�ساءة ا�ستغالل املعلومات 
كو�سيل��ة للمحافظ��ة على نفوذهم و�سيطرته��م اأو ا�سرتداد ذل��ك النفوذ اأو كو�سيل��ة للتحايل اأو 
اإ�س��اءة ا�ستغ��الل بع�س املعلوم��ات املحددة، لذا فم��ن الهام ج��داً اإقامة املنتدي��ات اأو اإر�ساء 

االآليات املالئمة لتعزيز تدفق املعلومات اإىل قطاع اأو�سع من املجتمع. 
وثمة اآليات عديدة يجب ا�ستخدامها لت�سهيل الن�ر الفعال للمعلومات بن �سكان املخيم، 
ويعتم��د اختي��ار هذه االآلي��ات على طبيعة الر�سال��ة املطلوب تو�سيلها وكذل��ك احلجم والبنية 
ال�سكانية املطلوب تو�سيل الر�سالة اإليها، هذا اإىل جانب اعتبارات احلماية والتقنية املتاحة يف 
املخيم. كما ينبغي االأخذ يف االعتبار اللغة التي يتحدث بها �سكان املخيم ومدى اإملام فئاتهم 
املختلف��ة بالق��راءة والكتابة ملا لهذا م��ن اأثر على و�سول املعلومات اإليه��م. وقد ت�سمل اآليات 
ن���ر املعلومات ا�ستخ��دام لوحات املعلوم��ات واجتماعات اللجان واملن�س��ورات واملل�سقات 
وحلق��ات العمل التثقيفي��ة وبرامج االإذاعة واأنظمة املخاطب��ة االجتماعية والزيارات املنزلية 

وتوزيع حما�ر االجتماعات والعرو�س الدرامية. 
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اإدارة املعلومات يف ظل العتبارات اخلا�صة بحماية البيانات  
اإن جلم��ع املعلومات عن االأف��راد اأهميته ال�رورية من اأجل حتقيق اأف�سل توجيه ال�ستجابات 
احلماي��ة وامل�ساعدة. بي��د اأن املعاجلة غري امل�سوؤولة لهذه املعلومات يف نف�س الوقت قد توؤدي 
لتعر�سه��م ملجازفات خطرية، ه��ذا ف�ساًل عما ميثله ذلك من انته��اك خل�سو�سيتهم اأو جعلها 
م�ساع��ًا للجميع. وبغية حتقيق التوازن بن عملية جمع وتب��ادل املعلومات ل�سالح الالجئن 
والنازحن داخليًا يف املخيمات من جهة ومن جهة اأخرى حماية االأفراد من تعري�س حياتهم 
وخ�سو�سيتهم للخطر نتيجة الإ�ساءة ا�ستغالل املعلومات اخلا�سة بهم، يلزم اأن تو�سع املبادئ 

التالية يف االعتبار:
•عن��د حتديدك لطبيعة البيان��ات التي يتوجب جمعها، قم بعناي��ة بتقييم دواعي االحتياج  	
لهذه البيانات، فيجب اأن تكون املعلومات التي تخدم هدفًا من اأهدافًا احلماية هي االأوىل 

بالتجميع عن غريها. 
•ق��م بتحديد البيانات ذات الطبيعة احل�سا�سة ل�سمان خ�س��وع عمليات تميعها وتبادلها  	

الإجراءات احلماية ال�سليمة.  
•ق��د ي��وؤدي االأ�سلوب املتب��ع يف عملية تمي��ع البيان��ات اإىل تعري���س اأرواح وخ�سو�سية  	

اأ�سحابها للخطر ومن ثم يجب اإجراءها ب�سكل يحرتم اعتبارات احلماية. 
•ق��م باالتفاق مع االأط��راف االإن�سانين حول اأ�سلوب وطريقة تبادل املعلومات معها وحدد  	
ماهي��ة االأ�سب��اب الداعية لتبادل ه��ذه املعلومات؛ ذل��ك اأن املعلومات املهم��ة لالأغرا�س 

اخلا�سة باحلماية فقط هي الواجب تبادلها. 
•يف احل��االت الداعي��ة لتب��ادل املعلومات ب�سف��ة منتظمة ودوري��ة، ُين�سح ب��اأن يتم اإبرام  	

اتفاقية م�سرتكة لتبادل املعلومات بن الوكاالت املعنية. 
•ال ينبغ��ي من ناحية املبداأ تب��ادل املعلومات ال�سخ�سية اإال بناء على موافقة �سخ�سية من  	

اأ�سحابها، ويجب تو�سيح هذه النقطة لالأفراد اأثناء عملية جمع البيانات نف�سها. 
مبا فيه��ا الغرف املغلق��ة والن�سخ  • تاأك��د م��ن تواف��ر االآليات الالزم��ة لتاأمن البيان��ات – 	
االحتياطي��ة االإلكرتوني��ة وو�سع القيود وكلم��ات املرور بالن�سبة للبيان��ات ذات الطبيعة 

احل�سا�سة.

  عدم الإ�رشار واعتبارات ال�رشية – �صوت من امليدان
يف اإح��دى الوثائق التي تر�س��م اخلطوط العري�سة ملنهجيتها يف متابعة اإجراءات 

احلماية، تذكر اإحدى وكاالت اإدارة املخيمات يف اأوغندا ما يلي:
»تعط��ي لق��اءات االأف��راد وجمموع��ات املناق�س��ة اجلماعي��ة اأولوي��ة لالأ�سخا�س 
االأك��رث �سعفا، وهم االأفراد والفئات الت��ي غالبًا ما يتم ا�ستبعادها من املداوالت 
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واال�ست�س��ارات وم��ن املمكن اأن تت�س��م قدرتهم على درء املخاط��ر بال�سعف مثل 
الن�س��اء واالأطف��ال والعائالت الفق��رية وفئ��ات االأقليات واملعوق��ن. ونعمل من 
جانبن��ا عل��ى �سم��ان �ري��ة املعلوم��ات يف كل خط��وة نخطوه��ا يف ت�سجيلن��ا 
للمعلوم��ات – مبا يف ذلك هويات الناجن وال�سه��ود. ومن بن و�سائلنا املتبعة 
يف ه��ذا ال�س��اأن اال�ستعانة باللغة ال�سفرية وكلمات امل��رور ال�رية باالإ�سافة اإىل 
الف�سل بن امل�ستندات املحتوية على هوية االأفراد وبن امل�ستندات امل�ستملة على 
م��ا يت�سل بهوؤالء االأف��راد من حقائق وبيانات خ�سو�سية. ويت��م ت�سليم التقارير 
الورقي��ة عل��ى الف��ور اإىل مفو�سية االأمم املتح��دة ل�سوؤون الالجئ��ن الإبقائها يف 
اأم��ان. وال تق��وم وكالة اإدارة املخيم م��ن جانبها بحفظ اأي �سج��ل لهذه امللفات. 
وكان��ت الف��رق املنوط��ة بعملي��ات الر�سد لدينا ق��د تلقت اأ�سبوعن م��ن الدورات 
التدريبي��ة حول و�سائل اإجراء اللقاءات ومب��ادئ منظمة »دو نو هارم«، وت�سارك 
هذه الفرق يف حلقات عمل بن احلن واالآخر لتذكر ما تعلمته وعدم ن�سيانه كما 
اأنه��ا تعطي اأولوية مل�سلحة الناج��ن و�سالمة وكرامة املجتمعات. وتتم التوعية 
بتفوي�س��ات وكالة اإدارة املخيم ووكالة تن�سيق املخيم يف حلقات تثقيف دورية 

يتم عقدها بالتعاون مع ال�سلطات على امل�ستوى املحلي«.   

�صل�صلة البيانات
ميث��ل ال�سكل اأدن��اه متثياًل لدورة ا�ستخدام البيان��ات ون�رها، وبناء على ه��ذا ال�سكل فاإن لنا 
اأن نت�س��ور ا�ستخ��دام البيان��ات ملتابع��ة وتعزي��ز معايري اخلدم��ات وامل�ساع��دات يف املخيم 
ك�سل�سل��ة تب��داأ من ال�سكان املعنين م��روراً بوكالة اإدارة املخيم وحت��ى اأ�سحاب امل�سالح مبا 
فيه��م القيادات القطاعية/العنقودية. وتلعب ال�سلط��ات الوطنية دوراً حموريًا يف هذه العملية 
وُيظه��ر لن��ا ال�سهم الكيفية التي يعود بها مردود هذه املعلوم��ات وما ت�سفر عنه من تو�سيات 
اإىل �س��كان املخيم مرة اأخرى من خالل وكال��ة اإدارة املخيم. وُيطلق على عملية احل�سول على 
البيان��ات مبا���رة م��ن ال�سكان املعنين اأو م��ن املالحظة املبا�رة للمخي��م )من خالل مثاًل 
تفح�س اإحدى احلفر اأو اإقامة حلقات نقا�س جماعية( ا�سم »التجميع االأويل للبيانات«. ويتوىل 

عملية التجميع االأولية للبيانات يف املخيم جهات توفري اخلدمات ووكالة اإدارة املخيم. 
وُيطل��ق على عملية تميع البيانات من االأط��راف االإن�سانية املختلفة التي قامت بالفعل 
بتجمي��ع البيان��ات وقام��ت بتوليفها مع��ًا وو�سع تقارير حتليلي��ة بها ا�سم »عملي��ة التجميع 
الثانوي��ة للبيان��ات«. وغالبًا ما تقوم وكالة اإدارة املخيم، اأو »القي��ادة القطاعية/العنقودية« 

بتجميع البيانات التي مت تميعها يف البداية من قبل وكاالت اإدارة املخيمات. 
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وينبغي اأن تتم عملية تميع البيانات داخل امل�سدر )وهو املخيم( عندما تدعو احلاجة اإليها على امتداد 
ال�سل�سل��ة، عل��ى اأن تتوالها، على �سبيل املثال، ال�سلطات املحلية اأو مكت��ب تن�سيق ال�سوؤون االإن�سانية اأو اجلهات 
املانح��ة. ويف بداي��ة عملية تميع البيانات، ينبغي عل��ى اأطراف املخيم، باال�سرتاك م��ع القيادات القطاعية/
العنقودي��ة، اال�ستقرار على طبيعة ما �سيتم جمعه من معلوم��ات واالأ�سخا�س املنوطن بذلك والفرتات الدورية 

لتجميع البيانات واالأ�سلوب امل�ستخدم يف ذلك. 

�صل�صلة البيانات

 

مالحظ���ة: اإن احللقات املوج��ودة يف �سل�سلة البيانات تت�س��كل وفقًا لل�سي��اق القائم. فقد متلك 
جه��ات توف��ري اخلدمات يف بع�س االأحوال على �سبيل املثال القدرة على التوا�سل املبا�ر مع 
ال�سلطات املحلية وغريهم من اأ�سحاب امل�سالح.  بينما يف اأحوال اأخرى قد جند �سكان املخيم 

على توا�سل مبا�ر مع ال�سلطات. 

اختالف ت�صنيف البيانات تبعاً لختالف لأهداف جمعها
حتتاج كل جهة �ساحبة م�سلحة ما يتفق مع اأهدافها من معلومات ت�سهم يف ت�سكيل قراراتها 
املتخ��ذة، فتحت��اج اأكرثها قربًا من ال�س��كان املعنين، وهم جهات توف��ري اخلدمات ووكاالت 
اإدارة املخيم��ات، املعلوم��ات التف�سيلية ع��ن املخيم بينما حتتاج اأبعدها ع��ن املخيم، والتي 
تغطي تفوي�ساتها م�ساحات جغرافية �سا�سعة، بيانات م�سنفة والتحليالت اجلاهزة للبيانات. 
ون��رى يف اجل��داول اأدناه مثالن على املعلومات املختلفة التي قد يتطلبها اأ�سحاب امل�سالح 
يف اأي نهج ملجموعة تن�سيق  املخيمات واإدارة املخيمات. ومع التحرك باتاه االأ�سفل مع كل 

جهات 
توفري 

اخلدمات

اجلهات 
املانحة 

جمتمع املخيم اإدارة املخيم وكاالت القيادات 
القطاعية/
العنقودية

مكتب تن�سيق 
ال�سوؤون االإن�سانية 

التا بع لالأمم املتحدة

ال�سلطات 
املحلية

راء واملقرتحات للمخيم
االآ
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�س��ف، ن��رى اأن احلجم املطلوب من البيانات من كل خميم على حده ينق�س مع زيادة م�ساحة 
املنطقة اجلغرافية التي تغطيها البيانات. 

ويف�س��ل مرب��ع البيانات يف االأ�سفل ملعن��ى م�سطلح »القا�سم امل�س��رتك« والبيانات االأ�سا�سية 
امل�سنفة واأهميتها. 

مثال على عملية جتميع البيانات التعليمية
البيانات املطلوبةالقرارات الرباجميةاأ�صحاب امل�صالح

اخلدم��ات  توف��ري  جه��ة 
اإدارة  ووكال��ة  التعليمي��ة 

املخيم 

تعي��ن املعلم��ن ل��كل مرحل��ة 
درا�سي��ة وتخ�سي���س امليزانية 
الالزمة ل���راء املقاعد والكتب 
وكذل��ك حتلي��ل اأي فج��وات يف 
احل�س��ور  يف  الطلب��ة  انتظ��ام 

للمدر�سة يف خميم معن. 

بال�سبي��ة  اخلا�س��ة  البيان��ات 
كل  يف  امل�سجل��ن  والفتي��ات 
مرحل��ة درا�س��ة يف كل مدر�سة 

باملخيم. 

املخي��م  تن�سي��ق  وكال��ة 
القطاعي��ة/ القي��ادة  اأو 

العنقودية

تخ�سي���س امليزاني��ة التعليمية 
ل��كل خمي��م وحتلي��ل الفج��وات 
يف انتظ��ام الطلب��ة يف احل�سور 

للمدر�سة بن املخيمات. 

بانتظ��ام  اخلا�س��ة  البيان��ات 
الطلب��ة يف احل�س��ور للمدر�س��ة 

يف كل خميم. 

ال�س��وؤون  تن�سي��ق  مكت��ب 
ال�سوؤون  االإن�سانية/ من�س��ق 
القطاع��ات  االإن�ساني��ة/ 

واملجموعات االأخرى. 

العالق��ة ب��ن مع��دل االنتظام 
يف ح�سور الطلب��ة يف املدر�سة 
وغريها من املوؤ�رات القطاعية 
مثل حماية االأطفال والبيانات 

ال�سحية. 

مبع��دل  اخلا�س��ة  البيان��ات 
االنتظام يف احل�سور للمدر�سة 
جلمي��ع املخيم��ات يف منطق��ة 

معينة. 

ملحوظ��ة: م��ا �سبق هو جم��رد مثال، ذل��ك اأن عملي��ة تبادل البيان��ات اخلا�س��ة بال�سوؤون 
التعليمية وما يت�سل بها من قرارات تتفاوت من عملية الأخرى. 

مثال على عملية جتميع البيانات اخلا�صة باملياه

البيانات املطلوبةالقرارات الرباجميةاأ�صحاب امل�صالح

اخلدم��ات  توف��ري  جه��ات 
ووكالة اإدارة املخيم

يف  القائم��ة  الفج��وات  حتلي��ل 
املي��اه يف كل منطق��ة  توزي��ع 
باملخي��م وحتدي��د املواقع التي 
ينبغي حفر االآبار اجلديدة بها. 

مبوق��ع  اخلا�س��ة  البيان��ات 
وا�ستخ��دام كل بئ��ر يف املخيم 

و�سالمته الوظيفية. 
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املخي��م  تن�سي��ق  وكال��ة 
القطاعي��ة/ القي��ادة  اأو 

العنقودية

تخ�سي�س بن��ود ميزانية املياه 
ل��كل خميم وحتليل الفجوات يف 

توزيع املياه بن املخيمات. 

اخلا�س��ة  امُل�سنف��ة  البيان��ات 
باإمدادات املياه يف كل خميم. 

ال�س��وؤون  تن�سي��ق  مكت��ب 
ال�سوؤون  االإن�سانية/ من�س��ق 
م��ن  وغ��ريه  االإن�ساني��ة 
واملجموع��ات  القطاع��ات 

االأخرى

العالقة بن توافر املياه وغريها 
م��ن املوؤ���رات القطاعية، مثل 

بيانات احلماية وال�سحة

اإمدادات املياه اخلا�سة بجميع 
املخيم��ات يف منطق��ة معين��ة 

)على �سبيل املثال( 

ملحوظ��ة: م��ا �سبق هو جمرد مث��ال، ذلك اأن عملي��ة تبادل البيانات اخلا�س��ة باملياه وما 
يت�سل بها من قرارات تتفاوت من عملية الأخرى.

           حتقيق اأكرب اإفادة من البيانات
م��ن الهام ج��داً اأن تاأتي عملية جمع البيان��ات مت�سمة بال�سمولي��ة وتغطي كافة 
اجلوانب مبا يكفي ال�ستخال�س اأكرب فائدة منها يف �سوء ال�سياق القائم باملخيم. 
فرغ��م اأهمي��ة اأن نعرف، على �سبي��ل املثال، مقدار ال�سل��ع املتوافرة يف املخيم اأو 
ع��دد االأفراد الذين ا�ستف��ادوا من خدمة معينة، اإال اأن ه��ذه االأرقام اأو املعلومات 
ت�سح��ى مهمة فقط عندما تو�سع �سمن ال�سياق االأو�سع للتعداد االإجمايل ل�سكان 

املخيم. 
ثمة م�سطلحان ريا�سيان يجرى ا�ستخدامهما يف هذه العملية احل�سابية: االأول هو 
م�سطل��ح »الب�سط« والثاين هو »املق��ام«. ويف العديد من احلاالت، تو�سع االأرقام 
املرتبط��ة بالتعداد االإجمايل ل�س��كان املخيم يف »املقام«. فمثاُل عند ح�ساب عدد 
االأ�سخا���س لكل دورة مي��اه يف املخيم، يو�سع اإجمايل تع��داد �سكان املخيم يف 
خان��ة »املقام« وُيق�سم هذا املق��ام على عدد دورات املياه املتواف��رة )‘الب�سط’(. 
وحل�س��اب اإجم��ايل معدل الت�سجي��ل يف اإحدى مدار���س املخيم مث��اُل، ُيقارن عدد 
االأطف��ال يف �سن املدر�سة امل�سجلن يف مدار���س املخيم )‘الب�سط’( باإجمايل عدد 
االأطفال يف �سن املدر�سة يف املخيم )‘املقام’(. هذا بينما  ال توؤدي، مثاُل، مقارنة 
اأع��داد االأطف��ال امل�سجلن مبدار�س املخي��م باإجمايل التعداد ال�س��كاين، مبا فيهم 

البالغن، اإىل ا�ستنباط اأي معلومات ذات قيمة. 



جمموعة اأدوات اإدارة املخيم | الف�صل 5 - اإدارة املعلومات158

 �توظيف اخلربات اخلا�سة باإدارة املعلومات. 
 �دق��ة البيان��ات االأ�سا�سية وتوافر حتديثات االأرقام اخلا�سة بتع��داد �سكان املخيم م�سنفة 

ح�سب العمر واجلن�س. 
 �توفر املعلومات اخلا�سة باالأفراد والفئات االأكرث عر�سة للخطر وكذا االأفراد والفئات ذات 

االحتياجات اخلا�سة يف املخيم. 
 �التخطي��ط اجليد الأنظمة اإدارة املعلومات وارتكازها على االحتياجات الوا�سحة املرتبطة 

ب�سناعة القرار. 
 �ت�س��كل دقة وحداثة املعلومات وارتباطها بالواقع االأ�سا���س لنجاح التن�سيق بن اأ�سحاب 

امل�سالح يف اال�ستجابة املخيمية. 
 �توافر �سجل بالبيانات القائمة ملنع االزدواج يف البيانات. 

 �قي��ام وكال��ة اإدارة املخي��م بتجمي��ع املعلوم��ات اخلا�س��ة مب�ست��وى ومعي��ار اخلدم��ات 
وامل�ساعدات املقدمة يف املخيم. 

 ��سم��ان اأن تعك���س ال�سيغ والقوال��ب امل�ستخدمة يف جم��ع البيانات املعلوم��ات املحددة 
املطلوبة واأن تكون قد اجتازت االختبارات امليدانية ل�سمان نفعها و�سالحيتها. 

 �احت��واء من��اذج جم��ع البيانات عل��ى معايري وموؤ���رات وا�سح��ة ومتفق عليه��ا ملراقبة 
التدخالت اخلا�سة بكل قطاع على حدة. 

 �ح�س��ول العامل��ن بوكالة اإدارة املخيم عل��ى التدريب الالزم على الر�س��د الن�سطة للمخيم 
وا�ستغالل �سيغ وقوالب جمع البيانات. 

 �تواف��ر املعلومات عن نظام احلوكمة يف املخي��م وم�ستويات امل�ساركة والتن�سيق وق�سايا 
االأمن وال�سالمة واالجتماعات الدورية واملبادرات اجلديدة يف املخيم. 

 �توافر قاعدة بيانات م�سنفة على طراز »من، ماذا، اأين« جلهات توفري اخلدمات والوكاالت 
العاملة يف املخيم. 

 �تن�سيط احلوار والتن�سيق بن اأ�سحاب امل�سالح فيما يتعلق بالقائمن على جمع البيانات 
وطبيع��ة هذه البيانات م��ن اأجل تفادي االزدواج وزيادة احلمل املعلوماتي وكذلك اإجهاد 

جمع البيانات. 

قائمة املراجعة اخلا�صة بوكالة اإدارة املخيم
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 �اإعالم �سكان املخيم بحقهم يف �سمان �رية بياناتهم اخل�سو�سية واإطالعهم على نوعية 
البيانات التي يتم جمعها واأ�سباب جمعها واملردود الناجت عنها ونوعية الر�سد التي يحق 

لهم اأن ياأملوها منها. 
 �ا�ستغالل وكالة اإدارة املخيم للبيانات االأولية يف اإعداد تقاريرها التحليلية للفجوات التي 

ت�سوب عمليات توفري اخلدمات يف املخيم. 
 � �سمان توزيع املعلومات على اأ�سحاب امل�سالح االآخرين مبا فيهم جهات توفري اخلدمات 
و القي��ادات القطاعية/العنقودي��ة و مكتب تن�سيق ال�سوؤون االإن�سانية التابع لالأمم املتحدة 

وال�سلطات املحلية ملزيد من التحليل لها وعلى نحو يراعي اعتبارات االأمان وال�رية. 
 ��سم��ان االنتف��اع باملعلومات يف املنتدي��ات التن�سيقية من اأجل اإحال��ة احلاالت الفردية 
للمتابع��ة والدف��اع احلقوقي عن ا�ستجاب��ات احلماية املالئمة و�سد الفج��وات التي ت�سوب 

عمليات توفري اخلدمات وامل�ساعدات. 
 ��سم��ان اأمان و�رية املعلومات من خالل حتجيم وت�سديد القيود املفرو�سة على االإطالع 
عل��ى قواعد البيان��ات وتكييف عمليات التوثيق وا�ست�سدار التقاري��ر الو�سفية، متى دعت 
ال�رورة، مبا يكفل �رية اأ�سماء وهويات االأ�سخا�س الذين وردت ق�س�سهم يف الوثائق. 

 �قي��ام �سكان املخي��م بواجبهم يف امل�ساركة وامل�ساهمة يف عملي��ة اإدارة املعلومات وذلك 
م��ن خ��الل ت�سليم وت�سلم املعلوم��ات اخلا�سة بامل�ستوي��ات املعي�سي��ة يف املخيم واإدراك 
مقت�سي��ات حقهم يف كفاية توفري اخلدمات وامل�ساعدات وم�ساركتهم يف عمليات �سناعة 

القرار التي لها تداعياتها على جمريات معي�ستهم. 
 �تن��وع اآلي��ات ن���ر وتوزي��ع املعلوم��ات يف املخيم وفق��ًا لطبيع��ة االحتياج��ات وال�سعي 
ل�سم��ان و�سول املعلومات الأو�سع قطاع ممكن م��ن املجتمع، مبا يف ذلك القطاعات ذات 

االحتياجات اخلا�سة والفئات االأمية. 
 ��سمان جمع املعلومات عن �سكان املخيم وحتليلها وتخزينها ون�رها فيما بعد مب�ستوى 
العناي��ة املطلوب، وكذلك �سمان تبادل هذه املعلومات بحكمة وحر�س ل�سمان ا�ستغالل 
هذه املعلومات فقط يف م�ساعدة وحماية حقوق ال�سكان النازحن، على اأن ُتعطى االأولية 

دائمًا لاللتزام باعتبارات االأمن وال�سالمة. 
 ��سم��ان ا�ستمرارية متابعة وتقييم نظام اإدارة املعلومات يف املخيم مع �رورة اأن تكون 
وكالة اإدارة املخيم على ا�ستعداد دومًا لقبول اأي تغيريات من �ساأنها اأن حت�سن من م�ستوى 

اأدائها قيامًا على مردود عملياتها. 
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           تتوفر معظم االأدوات والن�رات وغريها من الوثائق امل�سار اإليها على اأ�سطوانة جمموعة 
االأدوات )Toolkit CD( واملرفقة بكل كتيب مطبوع. كذلك مت و�سع روابط لتحميل امللفات 

اخلا�سة باملو�سوع من على �سبكة االإنرتنت. 

•م�سفوفة »الوكاالت ح�سب القطاعات« من دارفور، ال�سودان 	
•تقييم احتياجات اإدارة املخيم )قائمة مرجعية للعينات( 	

•منوذج تقييم املخيم من تيمور ال�رقية 	
•منوذج تقييم املخيم )عينة( 	

•خريطة املخيم )عينة بربنامج االإك�سيل( من دارفور، ال�سودان 	
•تقرير وقاعدة بيانات حالة املخيم )عينة( 	

•جمموعة تن�سيق  املخيمات واإدارة املخيمات: املعايري امل�ستخدمة يف اإدارة املعلومات 	
•قوائم مرجعية الإدارة املعلومات وامل�ساركة وامل�ساءلة  	

•قائم��ة مرجعي��ة »اإىل اأي مدى تتحمل عبء امل�ساءلة اأم��ام االآخرين؟« فح�س املعلومات  	
العامة

•تقييم احتياجات الطوارئ العاجلة )عينة منوذجية(  	
•مركز املعلومات االإن�سانية: ن�سائح �ريعة.  	
•منوذج تقييم النازحن داخليًا من اندوني�سيا 	

•منوذج تقييم �ريع للنازحن داخليًا من اأفغان�ستان 	
•منوذج تقييم �ريع للنازحن داخليًا من اأفغان�ستان )اإر�سادات للم�ستخدمن( 	

•القائمة املرجعية امل�سماة »جودة املعي�سة« من �ريالنكا 	
•منوذج جرد للقدرات واالإمكانيات اخلا�سة باإدارة املواقع من �ريالنكا 	

•م�سفوفة »املعايري يف مقابل امل�ساعدات الفعلية« من خميم جيمبي 	
•منوذج اآلية متابعة امل�ستوطنات املوؤقتة من اندوني�سيا 	

•بيان اخت�سا�سات ملداوالت جمموعات املناق�سات )عينة( 	
اأدوات مف��شية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون  • مفو�سي��ة االأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئن، 2006. 	

الالجئني لتقييم امل�شاركة يف العمليات. 
www•	 .reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900SID/LGEL-5G8F5Q/$FILE/ifrc-Toolbox-oct96.
pdf?OpenElement

الأدوات

www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900SID/LGEL-5G8F5Q/$FILE/ifrc-Toolbox-oct96.pdf?OpenElement
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الر�صائل الأ�صا�صية 

تتطل��ب املحافظة على املوارد الطبيعية القائمة اإدارة فعالة وم�ستدمية لها داخل املخيم    t
ويف املنطقة املحيطة به. وينبغي على وكالة اإدارة املخيم حتديد الأنظمة البيئية واملوارد 
البيئية التي قد تكون معر�سة للخطر وتتطلب حماية لها طيلة فرتة اإقامة املخيم. وغالبًا 
ما يكون العمل على حماية اأكرب م�ساحة ممكنة من الغطاء النباتي الطبيعي، داخل وحول 

املخيم، اأكرث �سهولة ورخ�سًا وفعالية من العمل على ا�ستعادته بعد جتريفه. 
t	 ق��د تت�سب��ب الق�ساي��ا البيئية يف ن�سوء نزاع��ات بني املجتمع امُل�سي��ف وبني جمتمعات 
املخي��م، ذل��ك اأن البيئ��ة الطبيعي��ة ق��د متثل م�س��دراً م�س��رتكًا للدع��م القت�س��ادي لكال 
املجتمعني. وهنا ينبغي اإ�رشاك املجتمعات امُل�سيفة يف عمليات �سناعة القرار الأ�سا�سية 
املرتبطة بالبيئية. فُتتاح لهم اأي�سًا ال�ستفادة من بع�ض اأن�سطة الدعم البيئية مثل زراعة 
الأ�سجار والتثقيف البيئي واإن�ساء املواقد املوفرة يف الوقود وحت�سني تربية احليوانات. 

ينبغ��ي اإج��راء تقييم بيئ��ي �رشيع لكل موق��ع قبل اأن يقع علي��ه الختيار نهائي��ًا لإن�ساء  	t
املخي��م . وميك��ن – بل يجب- اإجراء تقييم بيئي اأكرث �سمولية وتف�سياًل يف مرحلة لحقة 

بعد اأن يكون قد مت حتقيق الأولويات الإن�سانية الأجدر بالهتمام. 
م��ن بني الو�سائل التي يت�سنى من خالله��ا اإدارة بيئة املخيم والغطاء النباتي املحيط به  	t
ال�ستعانة بخطة عمل جمتمعية بيئية (CEAP) والتي حتدد الق�سايا التي تلزم مراعاتها 
بخ�سو���ض البيئ��ة وم��ا يت�سل بها م��ن ق�سايا اجتماعي��ة وق�سايا خا�س��ة بال�سرتزاق 
املعي�سي منها. ولهذه اخلطة فائدتها كذلك يف حتديد املتطلبات التي ميكن تلبيتها بدون 
الإ���رشار بالبيئ��ة اأو التاأث��ر �سلبًا على ال�سال��ح املعي�سي للمجتمع��ات امُل�سيفة. وت�سهم 
املناق�س��ة يف هذا ال�ساأن مع اأ�سحاب امل�سال��ح الرئي�سية يف موائمة ال�ستجابات البيئية 
بقدر الإمكان مع الحتياجات اخلا�سة بالغطاء النباتي املحيط باملخيم. كما ينبغي اأن 

ت�سكل خطة العمل اآنفة الذكر اأ�سا�سًا مهمًا ملا يتم من اأعمال متابعة لحقة. 
م��ن امله��م األ يقت�رش الهتمام على الت�سدي لالآثار املرئية عل��ى البيئة فقط، مثل اإعادة  	t
اإحياء الغطاء النباتي، فثمة ق�سايا اأخرى ينبغي مراعاتها وت�سمل التعامل مع ال�ستنزاف 
املفرط للمياه اجلوفية اأو تلوث املياه ال�سطحية اأو اجلوفية والتي قد تت�سبب يف الإ�رشار 

بالبيئة املحلية. 
ينبغ��ي عل��ى وكال��ة اإدارة املخيم �سمان تطبي��ق الإر�سادات البيئي��ة يف كل خميم، ومن   t
ب��ني الإجراءات املفيدة يف هذا ال�ساأن اإن�س��اء جلان بيئية داخل املخيم (ت�سم ممثلني عن 
جمتمع��ات املخيم واملجتمع��ات امُل�سيفة). كما ينبغي على الوكال��ة �سمان اإطالع هذه 
اللج��ان ب�سكل جيد على التجارب والدرو�ض امل�ستفادة واملوثقة يف املواقف املماثلة يف 

جمال العالقة بني جمتمعات املخيم والبيئة. 
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مقدمة
حتت��ل العتبارات البيئية ن�سيبًا م��ن اهتمامات كل خميم ويجب اأن توؤخذ يف احل�سبان ابتداًء 
من��ذ حلظ��ة اختيار موقع املخي��م وحتى يتم اإغالق��ه يف النهاية. وميثل ت��اآكل الرتبة وفقدان 
الغط��اء النبات��ي اأك��رث الآثار البيئي��ة ال�سلبية �سيوعًا الت��ي تقع عليها عني الرائ��ي، بينما جند 
اآث��اراً بيئية اأخرى قد تكون اأقل بروزاً للعيان مثل تلوث املياه اجلوفية وتلوث البيئة، بيد اأنها 
لي�س��ت باأق��ل �رشراً من الآثار الظاه��رة. وتختلف طبيعة ونطاق ه��ذه الآثار باختالف املوقع 
اجلغرايف وطبيعة العمليات اجلارية على اأر�سه. وثمة بع�ض العتبارات التي ينبغي اأن ُتوؤخذ 
يف احل�سب��ان يف املراح��ل املختلفة من عمليات املخيم والت��ي �سوف تتطلب حتلياًل دقيقا لها 

لتعديل الأدوات القائمة وحتديد اأف�سل املمار�سات يف ظل كل �سياق تعمل به كل وكالة. 
ومن الهام جداً اإجراء تقييم بيئي للمواقع كخطوة اأوىل واجبة التخاذ عند التفكر يف اإقامة 
اأح��د املخيم��ات، وقبل ال�ستقرار على املوق��ع النهائي له. وعندما تتوافر الق��درة على الختيار 
م��ن ب��ني اأكرث من موقع، ينبغ��ي اأن يوؤخذ يف احل�سب��ان حجم املوقع الذي �سيت��م اختياره، ذلك 
اأن املخيم��ات الأكرب م�ساحة متيل للت�سب��ب يف اأ�رشار اأكرث تركيزاً ب�سبب البنى التحتية املقامة 
عل��ى مواقعها وما ت�ستتبعه من ا�ستغالل مكثف للموارد املحلي��ة. اأما املخيمات الأ�سغر حجمًا 
فتنجم عنها اأ�رشار اأقل كثافة، بيد اأن هذه الأ�رشار تنت�رش فيما بعد على م�ساحة جغرافية اأكرث 
ات�ساع��ًا. ويقرتح دليل الط���وارئ )2007( ال�سادر عن مفو�سية الأمم املتح��دة ل�سوؤون الالجئني 
األ يتجاوز احلد الأق�سى لل�سعة ال�ستيعابية للمخيم 20.000 ن�سمة وبحيث يف�سل بني املخيم 

والآخر م�سافة قدرها م�سرة يوم – وذلك بغية تقليل ال�رشر البيئي الناجم. 

tt	جن��د بع���ض �لإر�شاد�ت �لتي تتناول كيفية �إجر�ء تقييم كام��ل للبيئة، �أو تقييم بيئي 
مبدئ��ي عاجل- وذلك يف �حل��الت �لطارئة �لتي ل حتتمل �لتاأخري - �شمن ��شطو�نة 
جمموع��ة �لأدو�ت �ملدرج��ة �شمن جمموع��ة �أدو�ت FRAME �ل�ش��ادرة عن مفو�شية 

�لأمم �ملتحدة ل�شوؤون �لالجئني و منظمة كري �لدولية، 2005. 

ومن بني املبادئ الإر�سادية يف هذا ال�ساأن، واإن تكن فوائده العملية غر م�سمونة دائمًا، مبداأ 
»الوقاية قبل العالج« والذي ينبغي تطبيقه على جميع الأو�ساع البيئية يف اأي خميم. ويكون 
حج��م ال�سغوط الواقع��ة على البيئة املادية اأثناء حالت الطوارئ هائاًل نظراً لأن النا�ض قد ل 
جت��د بدي��اًل اأمامها �سوى قطع الأ�سجار ال�سغ��رة من اأجل بناء املالج��ئ اأو جمع الأع�ساب اأو 
اأوراق الأ�سجار ل�ستخدامها كاأغطية لها اأو جمع اخل�سب للتدفئة وطهي الطعام. وحتى يف مثل 
ه��ذه احلالت، ينبغي اأن توؤخذ يف العتبار اإجراءات التعايف املبكر اأو اإجراءات اإعادة التاأهيل 

البيئي والتخطيط لها حتى يت�سنى تطبيقها فور اأن ت�سمح الظروف بذلك. 
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الأدوار وامل�ص�ؤوليات
تت��وىل وكال��ة اإدارة املخيم امل�سوؤولية عن �سمان اأخذ العتب��ارات البيئية يف احُل�سبان خالل 
جمي��ع مراح��ل عمليات املخي��م. ورغم اأننا قد جند اإح��دى الوكالت امُلعّين��ة خ�سي�سًا لتقدمي 
التوجيه بخ�سو�ض الإدارة البيئية، اإل اأنه غالبًا ما ل تكون رعاية البيئة واإعادة تاأهيلها على 
راأ���ض الأولويات املهم��ة بالن�سبة لل�سلطات املحلي��ة واأ�سحاب امل�سال��ح الإن�سانيني اأو حتى 
اجله��ات املانح��ة. ويف ظل هذا امل�سهد، �سيق��ع على وكالة اإدارة املخي��م دور كبر لتلعبه من 

اأجل الدفاع احلقوقي عن العتبارات البيئة. 
واإىل جانب ذلك، ينبغي على وكالة اإدارة املخيم القيام مبا يلي:

•الت�س��دي للمخ��اوف البيئي��ة املرتبط��ة ارتباطًا مبا���رشاً مبوقع املخيم والت��ي قد ت�سمل  	
بع���ض العتب��ارات وامل�سالح ذات اخل�سو�سية بالن�سبة له��ذا املوقع، مثل �سمان دراية 
جميع �سكان املخيم وجهات توفر اخلدمات باأي قواعد حملية اأو تقليدية حتكم الدخول 
لبع�ض الأماكن املحددة حول املخيم – كغابة مقد�سة مثاُل اأو �سيد اأحد اأنواع احليوانات 

الربية - واحرتامها. 
•التدخ��ل واإع��داد اإج��راءات حل النزاع��ات املالئمة م��ع ممثلي املجتمع��ات املحلية. ففي  	
البيئ��ات املفتق��رة يف موارده��ا الطبيعي��ة، غالب��ًا ما يك��ون احل�سول على ه��ذه املوارد 
(كاخل�سب واملياه على �سبيل املثال) حمل نزاع بني �سكان املخيم واملجتمعات امُل�سيفة. 
ويتطل��ب هاهنا منع اأو حل النزاعات التي قد تن�ساأ ب�سبب ا�ستغالل املوارد الطبيعية قدراً 

من التحلي باأ�سول التعامل الدبلوما�سية. 
•تدريب العاملني وقادة املجتمعات وجلان املخيم كي يكونوا على وعي واإدراك بالعالقة  	
ب��ني البيئة وحماية �سكان املخيم. ويتطل��ب الأمر هاهنا اهتمامًا خا�سًا بتحديد الفئات 
املعر�سة للخطر، خا�سة الن�ساء والأطفال عند قيامهم بجمع حطب الوقود اأو اأدائهم لأي 

وظائف اأ�رشية اأخرى. 
•توعي��ة �س��كان املخيم بالأث��ر البيئي للمخيم. وميك��ن القيام بذلك من خ��الل جهود رفع  	
الوع��ي والتثقي��ف والتخطي��ط لإقام��ة املنا�سبات الجتماعي��ة التي ميك��ن خاللها اإلقاء 
ال�س��وء على اأن�سطة احلفاظ على البيئة على نحو تثقيفي وتعليمي مفيد ويركز يف الوقت 

ذاته على املناحي العملية.  

الق�صايا الرئي�صية
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ال�كالت/الهيئات البيئية الأخرى
يختل��ف العم��ل مع ال��وكالت البيئة املحلي��ة اأو الوطنية باختالف البلد ال��ذي جتري فيه هذه 
ال��وكالت عملياته��ا القطري��ة. فبع�ض البلدان جند به��ا وزارات م�ستقلة للبيئ��ة بينما جند يف 
بل��دان اأخرى وزارة مكر�سة فقط للق�سايا املرتبطة بالبيئ��ة مثل الزراعة واملياه و/اأو املوارد 
الطبيعي��ة. وعن��د العمل مع اإحدى ال��وكالت القائدة اأو عن��د تنفيذها لإح��دى الربامج البيئية 

بنف�سها، ينبغي على الوكالة القيام مبا يلي ما يلي:
•التبك��ر بق��در الإمكان بامل�ساركة مع الهيئات احلكومي��ة املعنية يف املراحل الأوىل من  	

ال�ستجابة املخيمية. 
•الأخ��ذ يف العتب��ار اأن هناك العديد م��ن الوكالت احلكومية التي ق��د ل يكون لها �سابق  	
خ��ربة يف التعامل مع العملي��ات اخلا�سة بالالجئني اأو النازح��ني داخليًا؛ ومن ثم، فاإن 
اإ���رشاك هذه الوكالت يف الدورات التدريبية عل��ى الإدارة البيئية �سوف يكون له مردوده 

اجليد يف تقوية اإمكانياتها يف هذا املجال.
•الت�ساور مع ال�سلطات قبل التخطيط لإغالق املخيم واإعادة التاأهيل البيئي.  	

ملزيد من �ملعلومات حول �لتخطيط للمخيم و�إغالقه وق�شايا �إعادة �لتاأهيل �لبيئي،  		tt
�نظر �لف�شل 7.

ممار�صة م�ص�ؤولة؟ �ص�ت من امليدان   
»كان��ت اإحدى وكالت اإدارة املخيمات العاملة مع اإحدى الفرق املتنقلة املتولية 
لعملي��ات الإ���رشاف عل��ى م��ا ي�س��ل اإىل 50 موقعًا �سغ��راً، تقوم بتنفي��ذ اإحدى 
م�رشوع��ات ال�سيانة والتحديث ملرافق ال�رشف ال�سحي. وقد ا�ستلزم ذلك انتداب 
مقاول خا�ض  لتويل اإن�ساء »�سفاطة �رشف«– وهي �ساحنة ذات م�سخة لتنظيف 
وتفريغ دورات املياه. وقد اُ�ستثمر بع�ض الوقت يف �سمان التخل�ض من النفايات 
التي حتملها ال�ساحنة ب�سكل م�سوؤول يف اإحدى الأرا�سي النائية غر املنتفع بها، 
مع احل�سول على اإذن املزارعني اأوًل. وعلى النحو املخطط له قباًل، توىل املجل�ض 
البل��دي بعدها باأ�سبوع مهمة اإجراء عمليات التخل�ض م��ن النفايات، وم�ستخدمًا 
املوارد احلكومية لتنظيف دورات املياه يف املواقع. بيد اأن �سفاطة ال�رشف التي 
اأ�سح��ت حت��ت ت�رشفهم قد �سوه��دت ذات مرة عل��ى التالل املطلة عل��ى ال�ساطئ 
املج��اور وهي تقوم بتفريغ حمتويات ال�ساحنة وتلقيها فوق حافة التل ولت�سقط 

يف النهاية اإىل داخل البحر. وقد تولت ال�سلطات املحلية التحقيق يف الأمر«.
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الفريق البيئي
رغ��م اأن العتبارات العملية قد ل ت�سمح دائمًا لوكالة اإدارة املخيم باأن تعني خبراً بيئيًا 
متفرغ��ًا لعملياتها، اإل اأنه من املهم اأن يت��م تفوي�ض م�سوؤولية هذا الأمر ولو اإىل �سخ�ض واحد 
فق��ط وبحي��ث يتلقى قبلها بع�ض التدريب على الإدارة البيئي��ة. وينبغي اأن يكون هذا ال�سخ�ض 
عل��ى اإطالع واإملام بال�سيا�سات البيئي��ة الأ�سا�سية امل�ستح�سنة واملن�سو�ض عليها يف كتيبات 
مثل دليل �لإر�شاد�ت �لبيئية ال�سادر عن مفو�سية الأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني وغرها من 

اأف�سل املمار�سات يف هذا املجال، مثل تلك املدرجة يف ق�سم الأدوات من هذا الف�سل. 
كما ينبغي على ال�سخ�ض امل�سطلع بامل�سوؤوليات البيئية القيام مبا يلي:

•امل�ساع��دة يف ت�سكيل جلنة بيئية للمخيم، على اأن تت�سمن قدر امل�ستطاع مندوبني عن كل  	
م��ن �سكان املخيم واملجتمع امُل�سيف. وينبغي اأن تكون لهذه اللجنة بيان اخت�سا�ساتها 
الوا�سح (والذي يت�سمن الت�سل�سل الوظيفي يف رفع التقارير البيئية) وقد تعمد اللجنة عند 
الب��دء يف مبا���رشة اأعمالها اإىل العتم��اد على القواعد القروي��ة اأو املخيمية املحددة التي 

حتكم ا�ستغالل واإدارة املوارد البيئية. 
•�سم��ان ت�سدي ال�رشكاء والزمالء للق�ساي��ا البيئية ذات ال�سلة بجميع القطاعات الأخرى.  	
وينبغ��ي اأن يك��ون ال�سخ�ض املن��وط بامل�سوؤوليات البيئي��ة هو اأول �سخ���ض يتوىل ب�سكل 

ا�ستباقي الدفاع عن احلماية البيئية وحتديد الإجراءات املالئمة تبعًا لالحتياجات. 

tt	�نظر مثال على بيان �خت�شا�شات �للجان �لبيئية على ��شطو�نة جمموعة �لأدو�ت. 

الر�صد
تتطل��ب امل�رشوعات اخلا�سة ببع�ض الأن�سطة البيئية املحددة مث��ل زراعة الأ�سجار والتثقيف 
البيئ��ي ون���رش ا�ستخدام املواق��د املوفرة يف الوق��ود و/اأو التو�س��ع الزراعي اإج��راءات متابعة 

خا�سة بكل منها على حده، وبحيث تكون مدجمة معها. 
 كذل��ك ينبغي اأن ي��وىل الهتمام ب�سفة دورية اإىل الأن�سطة التي تت�سدى للتبعات البيئية 
ل�ستخ��راج املي��اه والتخل�ض من النفاي��ات اأو مراقبة احل�رشات الناقل��ة لالأمرا�ض. كذلك فاإن 
للزيارات املنزلية واملالحظة املبا�رشة اأهميتها كو�سائل متابعة مهمة نظراً لأنها تك�سف عما 
اإذا كان��ت الأ�رش تقوم با�ستخ��دام و�سيانة املرافق والأجهزة ذات ال�سل��ة بالبيئة مثل املواقد 

بال�سكل ال�سحيح لها من عدمه. 
واأثن��اء مبا�رشته��ا لعملياته��ا يف متابعة الآث��ار والأن�سطة البيئية، يتوجب عل��ى وكالة اإدارة 

املخيم اأن تويل اهتمامًا للمخاطر التالية:
•تناق���ض اخلطط البيئي��ة اأو عدم ان�سجامها م��ع ال�سيا�سات الوطني��ة املو�سوعة لها، ومبا  	

يجعل من النجاح يف حتقيق اإدارة بيئية فعالة اأمراً اأكرث �سعوبة. 
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•ع��دم ت�سدر الآث��ار ال�سلبية على البيئة، رغم خطورتها، قائم��ة اأولويات التدخل و/اأو عدم  	
كفاية قدرات ال�ستجابات بني املنظمات الإن�سانية والبيئية بخ�سو�ض هذا ال�ساأن. 

        يتطل��ب دم��ج احلماية البيئية �سمن تدخالت كل قطاع على حده يف املخيم 
تواف��ر امل��وارد املالية والب�رشي��ة والفر�ض املخطط��ة لعمليات الر�س��د والتقييم 

القائمة على امل�ساركة. 

التعبئة املجتمعية 
ينبغ��ي عل��ى وكالة اإدارة املخيم التاأكد من قدرة �سكان املخي��م على الإطالع على املعلومات 
اخلا�س��ة ب��الإدارة البيئي��ة. وهنا ينبغ��ي اأن تكون الر�سائ��ل والإر�سادات اخلا�س��ة بالق�سايا 
البيئي��ة ب�سيطة و�سهل��ة الفهم، وميكن اإىل جانب ذلك القيام بعدد م��ن الأن�سطة املختلفة لرفع 

الوعي البيئي داخل املخيم. وقد ت�سمل هذه الأن�سطة ما يلي:
•تنظي��م املنا�سب��ات اخلا�سة، مثل الحتف��ال باليوم العاملي للبيئ��ة يف اخلام�ض من �سهر  	

يونيو. 
•اإدراج اأن�سطة التعبئة املجتمعية عند ت�سميم خطط الإدارة البيئية للمخيم. 	

• ت�سجيع ما ينطلق من حمالت لزراعة الأ�سجار اأو لتنظيف املخيم. 	

كذل��ك ف��اإن امل�ساركة مع املجتمعات املحلي��ة يف املنا�سبات اخلا�سة ي�سه��م كذلك يف تعزيز 
العالق��ات احل�سن��ة معه��ا. كما اأن توف��ر التدريب والدعم للن��وادي البيئية املدر�سي��ة يعد اأحد 

الو�سائل املفيدة يف تعزيز الوعي البيئي. 

tt	ملزيد من �ملعلومات حول �مل�شاهمة و�مل�شاركة �ملجتمعية، �نظر �لف�شل 3.

         ميكن لال�ستعانة بامل�سابقات اأن تكون من بني الو�سائل الناجحة يف ت�سجيع 
الأطفال يف املخيم على تويل امل�سوؤولية عن بيئتهم، وحيث تتناف�ض فرق الأطفال 
يف اأن�سطة متابعة النفايات مع بع�سها لتحديد من ي�ستطيع يف النهاية اأن يجمع 
اأكرب قدر من القمامة خالل مدة زمنية معينة، مع منح جائزة للفائز! بيد اأنه من 
الواج��ب مراعاة األ يتم ا�ستغالل هذه امل�سابقات من قبل ال�ساعني للح�سول على 
اجلوائ��ز. كما يتطلب الأمر متابعة ل�سمان جتميع حمتويات مقالب القمامة كلها 

يف مكان واحد ولي�ست منثورة يف اأرجاء املخيم، وذلك حتى يت�سنى جمعها!
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املالجئ 
عندم��ا يتم ا�ستخ��دام املوارد الطبيعية مثل العي��دان اخل�سبية والأع�س��اب واأوراق ال�سجر لبناء 
اأك��واخ الأ���رش، يتم جتميع ه��ذه املواد غالبًا ب�س��كل حملي من موقع قريب م��ن موقع املخيم، 
ويبلغ متو�سط كمية الأخ�ساب املطلوبة لإقامة اأب�سط املالجئ 80 مرتاً من العيدان امل�ستقيمة 
بقط��ر متو�سط 5 �س��م. والعديد من هذه املواد تكون يف حاجة لال�ستبدال ب�سفة منتظمة ب�سبب 

هجمات النمل الأبي�ض. 
وقب��ل مبا�رشة اأي توزيع مل��واد اإقامة املالجئ مثل الأغطية البال�ستيكية ينبغي اأن تاأخذ 
وكال��ة اإدارة املخي��م يف العتب��ار اأن ه��ذا التوزي��ع قد ي��وؤدي اإىل تقطيع الأ�سج��ار ل�ستخدام 
اأخ�سابه��ا يف بن��اء الهي��اكل الداعم��ة. وعليه، فقد يكون م��ن الأف�سل لو فك��رت املنظمات يف 
توزي��ع الهي��اكل الداعمة اإىل جانب امل��واد امل�ستخدمة يف التغطية النهائي��ة لالأكواخ. وغالبًا 
م��ا يك��ون للع�سب امل�ستخدم يف �سناعة اأغطية الأ�سطح مو�س��م ح�ساد معني، ولذا فاإن اقتالع 
ه��ذا الع�س��ب اأثن��اء مو�سم بذره قد يقل��ل الكمية الناجتة عن��د احل�ساد امل�ستقبلي ل��ه، بينما قد 
يوؤدي ح�ساده يف موا�سم اأخرى اإىل جعله اأكرث عر�سة لهجوم احل�رشات – ومبا يقلل من العمر 

الفرتا�سي للع�سب. 
وح�س��ب طبيعة الأو�س��اع ال�سائدة، قد يتعفن اأي�سًا خ�سب الأ�سج��ار اأو تهاجمه احل�رشات. 
ولكي يدوم عمره الفرتا�سي لأطول فرتة ممكنة، ينبغي اأن يتم عالج خ�سب الأ�سجار اأو املامبو 

(وهي جافة) باأف�سل الو�سائل املمكنة. 

.www.humanitariantimber.org نظر �لإر�شاد�ت �ملو�شوعة بهذ� �خل�شو�ض على�	tt

توف��ر قوالب الطوب الل��ن املجففة يف ال�سم�ض وامل�ستخدمة يف بن��اء احلوائط اأو الأ�سقف 
املقببة اأحد البدائل املمكنة خل�سب الأ�سجار يف بع�ض احلالت، خا�سة عندما يكون ا�ستعمال 
اخلر�سان��ة اأو ال�سلب اأمراً غر ماألوف يف ثقافة ال�سكان. وتكون املنازل امل�سنوعة من الطوب 
اللن اأكرث احتماًل وتوفر ظروف معي�سية اأف�سل. كما اأنها تقلل من كمية الأخ�ساب ال�رشورية 
للبن��اء مب��ا يق��رب من 80 %. ورغ��م ذلك، فاإن ه��ذا الطوب يحت��اج لكميات كب��رة من املياه 
ل�سناعة اخللطة املنا�سبة له. ويجدر التنبه اإىل اأن احلفر امل�سنوعة من اأجل ا�ستخال�ض الطني 

قد متتلئ باملاء وت�سبح بركة لنمو البعو�ض الناقل للمالريا اإذا مل يتم ردمها. 

         بع�ض حفر املياه امل�ستخدمة يف �سناعة الطوب اللن ميكن حتويلها اإىل حفر 
لالأ�سم��دة. ونظراً لأن احلفر املفتوحة قد متثل خطراً على الأطفال واحليوانات (ويف 
بع�ض اأنواع املناخ الرطبة قد تتحول اإىل بوؤر لنمو وفق�ض احل�رشات الناقلة لالأمرا�ض 
مثل البعو�ض)، فاإن على وكالة اإدارة املخيم اأن تتاأكد من اإحاطة هذه احلفر بحاجز 

يف اأ�رشع وقت ممكن ومالحظة الظروف املناخية املحلية قبل التحويل. 

www.humanitariantimber.org
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اإذا مل يت��م تتواف��ر امل��واد امل�ستخدمة يف بناء املالج��ئ، فقد يتطلب الأمر تنظي��م عملية قطع 
الأ�سج��ار املخت��ارة من مناطق احل�ساد املحددة وحتت رقاب��ة حكيمة. وعندما يتم جلب هذه 
املواد من خارج املوقع، فينبغي اأن يتم جلبها من املواقع التي يتم فيها ح�سادها اأو جمعها 

على نحو يراعي احتياطات احلفاظ على البيئة. 

tt	ملزيد من �ملعلومات عن �لق�شايا �ملرتبطة باملالجئ، �نظر �لف�شل 15.

املياه وال�رصف ال�صحي
ينبغي اأن تكون املياه اآمنة لل�رشب والطهي وال�سحة ال�سخ�سية. ومن اأجل تعزيز �سالمة الإدارة 

البيئية، فاإن من ال�رشوري �سمان حماية م�سادر املياه القائمة مثل الينابيع من:
•املا�سية  	

 • دورات املي��اه، وبحي��ث ل تقل امل�ساف��ة الفا�سلة بينها وبني اأقرب م�س��در للمياه عن 30	
مرتاً، واأن تقام يف اجتاه جمرى النهر. 

•غ�سيل املالب�ض ومناطق ال�ستحمام.  	
•اجلبانات واملدافن 	

•مواقع التخل�ض من النفايات.  	

        تن���ض املوا�سف��ات املدرج��ة �سمن م�رشوع �سف��ر، 2004 على اأنه » ينبغي 
األ يق��ل عم��ق ق��اع حف��ر دورات املي��اه ع��ن 1.5 م��رتاً ف��وق اأعلى طبق��ة مائية 
اأر�سي��ة«. وق��د ي�ستدعى الأمر زيادة ه��ذه امل�سافة بالن�سبة لل�سخ��ور امل�سققة اأو 
احلج��ر اجل��ري، اأو اإنقا�سها يف حالة الرتبة الرملي��ة. وجتب مراعاة عدم ت�رشب 
مياه ال�رشف اأو الت�رشبات من اأنظمة ت�رشيف الف�سالت نحو املياه ال�سطحية اأو 

م�سادر املياه اجلوفية ال�سحلة.

tt	ملزي��د م��ن �ملعلوم��ات حول �ملعايري �خلا�ش��ة باأماكن و�ش��ع دور�ت �ملياه وتعزيز 
و�شائل �لوقاية �ل�شحية، �نظر �لف�شل 14. 

        ينبغ��ي اأن ت�سم��ل اأن�سط��ة التثقيف ال�سحي والبيئ��ي وتعزيز و�سائل الوقاية 
ال�سحية معلومات عن �سبل تفادي تلوث م�سادر املياه. 
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تاآكل الغطاء النباتي
ميك��ن اأن ت��وؤدي اإزالة الغط��اء النباتي والأ�سج��ار، خا�سة عندما تكون املخيم��ات ُمقامة يف 
املواق��ع اجلبلي��ة املتحدرة، اإىل تاآكل كبر وحدوث �س��دوع وت�سققات عميقة على املنحدرات. 
وتطالعن��ا اأمثلة عدي��دة ا�سطر فيها �سكان املجتمع امُل�سي��ف يف املناطق املحيطة باملخيم، 
وبع��د �سن��وات من اإقام��ة املخي��م، اإىل النتقال نتيج��ة لأن الزراع��ة اأ�سبح��ت م�ستحيلة على 

اأرا�سيهم نتيجة لتعر�سها للتجريف والتاآكل. 
وينبغ��ي عل��ى وكالة اإدارة املخي��م اأن تبدي ن�ساط��ًا يف الدفاع عن من��ع عمليات الإزالة 
املفرط��ة للغط��اء النباتي – يف كل م��ن داخل املخيم وخارجه – من اأج��ل �سمان امت�سا�ض 
الرتب��ة ال�رشيع ملي��اه الأمطار. وهذا بدوره يتي��ح اإعادة ملء م�ستودع��ات املياه اجلوفية مرة 

اأخرى، ويف بع�ض الأحوال، مينع حدوث نق�ض يف كميات املياه وموجات اجلفاف الدورية. 

          يع��د ت��اآكل الغطاء النباتي اأحد الق�ساي��ا املهمة الواجب اأخذها يف العتبار 
عن��د بناء املواقع. جتنب اإخالء املوقع وت�سوي��ة اأر�سه ُم�ستخدما املعدات الثقيلة 
املتحرك��ة (كالبلدوزرات). اجعل الإخالء يتم يدويًا، ذل��ك اأن هذا من �ساأنه اأي�سًا 

توليد بع�ض الدخل ل�سكان املخيم وت�سجيع امل�ساركة يف اإن�ساء املخيم. 

tt	ملزيد من �ملعلومات عن �إن�شاء و�إغالق �ملخيمات، �نظر �لف�شل 7.

جمع مياه الأمطار
يف البيئ��ات اجلاف��ة اأو املو�سمي��ة، ميك��ن ب��ذل اجلهود م��ن اأجل ت�سجي��ع ا�ستغ��الل الأ�ساليب 
الب�سيط��ة يف جم��ع مي��اه الأمطار. وه��ذا احل�سد – والذي غالب��ًا ما يتم التغاف��ل عنه رغم اأن 
�س��كان املخي��م قد يكونون على عل��م به- ميكن اأن يزيد ب�سكل كبر م��ن كمية املياه املتوفرة 
للمخي��م اأثناء ف��رتات الأمطار الغزيرة كما ميكن اأن يقلل من خطر �رشب املياه امللوثة. وما مل 
يت��م بناء م�ستودعات كبرة لهذا الغر�ض، فاإن كمي��ة املياه املح�سودة لن ي�سعها البقاء حتى 
نهاية مو�سم جاف واحد. وكان جتميع املياه من اأ�سطح املنازل اأكرث جناحًا يف املناطق ذات 

الأمطار الغزيرة واملمتدة لفرتات طويلة. 

ولتحقيق اأف�سل النتائج فيما يتعلق باملياه، ينبغي التفكر يف اخليارات التالية:
•جمع مياه الأمطار من الأ�سقف والتي تقلل فيها الأ�سطح ال�سلبة مثل الأ�سطح البال�ستيكية  	

اأو املعدنية النظيفة من التلوث الناجم عن اأوراق ال�سجر والع�سب وروث احليوانات. 
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•حب���ض املي��اه املتدفقة على الأر�ض، وذلك بتوجيهها تدريجي��ًا نحو وحدات التخزين مثل  	
ال�سهاريج اأو احلاويات. 

• ت�سجيع املبتكرات املحلية يف ت�سميم اأنظمة ح�سد املياه املالئمة. 	

ال�رصف ال�صحي
ترتبط ق�سية ال�رشف ال�سحي البيئي ارتباطًا وثيقًا بتوافر املياه. ويف هذا ال�سدد، ينبغي اأن 

يتم اأخذ ما يلي بعني العتبار:
•موقع دورات املياه و�سيانتها 	

•التخل�ض من الف�سالت الب�رشية (من بول وبراز) 	
•تعزيز و�سائل الوقاية ال�سحية 	

•اإزالة مياه ال�رشف، مبا فيها مياه البالوعات 	
•اإزالة النفايات ال�سلبة وال�سائلة من املخيم- والتي قد ترتاوح بني النفايات الطبية وحتى  	

نفايات التغليف والعلب
•التنظي��ف من الأترب��ة وال�سيطرة على احل���رشات والقوار�ض واحل���رشات الناقلة لالأمرا�ض  	

وغرها من احل�رشات املوؤذية.

tt	ملزيد من �ملعلومات عن �ل�رصف �ل�شحي، �نظر �لف�شل 14.

         ينبغ��ي اأن يحر���ض القائمون على املخيم على ت�سجيع الف�سل بني النفايات 
القابل��ة للتحل��ل احلي��وي والنفايات غ��ر القابلة للتحل��ل احليوي وك��ذا ت�سجيع 
و�سائ��ل اإعادة تدوير النفايات وحتويل النفايات الغذائية اإىل اأ�سمدة ل�ستخدامها 

يف املبادرات الزراعية والب�ساتنية. 

الطاقة املنزلية 
تكون الآثار البيئية الأكرث ظهورا والأكرث دوامًا بيئيًا يف املخيمات هي الأ�رشار التي ت�سيب 
املناط��ق املحيط��ة والناجم��ة عن عملي��ات جمع احلط��ب والأخ�ساب للطهي. ويك��رث ا�ستخدام 
النازح��ني لغر ذلك من املوارد الطبيعية، مث��ل روث البهائم وف�سالت املحا�سيل، يف الطهي 
والت�سخ��ني وكذل��ك الإن��ارة. ورغم اختالف الظ��روف القائمة م��ن موقع لآخ��ر، اإل اأن العائلة 
املتو�سطة حتتاج يوميًا ملا يقرب من 1-2 كيلوغرامًا، وحتى 4-5 كيلوغرامات بحد اأق�سى، 
م��ن خ�س��ب الوق��ود لأغرا�ض الطه��ي. وينبغي بذل كل اجله��ود من اأجل تقلي��ل كميات املوارد 

الطبيعية امل�ستخدمة يف اإعداد الطعام وذلك من خالل:
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•ت�سجي��ع ال�ستخدام الدائم للمواق��د املوفرة يف الوقود، ذلك اأن ا�ستخ��دام هذه املواقد على  	
النح��و املالئم ميكن اأن يقلل من كمية الوقود املطلوبة للطهي. وقد اأظهرت اخلربة يف هذا 
املج��ال اأنه لكي تعمل املواقد املوفرة للوقود ب�س��كل جيد يف املخيمات فينبغي اأن يكون 
هن��اك نق�ض حقيق��ي حملي يف حطب الوقود. ومن املمكن »التحايل« لإحداث هذا النق�ض 
من خالل ت�سديد الرقابة على حرية ال�سكان يف جمع احلطب. كذلك فاإن الأمر يتطلب بع�ض 

الوقت كي تعتاد الأ�رش على ا�ستخدام هذه املواقد والإملام بطريقة �سيانتها. 
•ت�سجيع جتفيف وتقطيع اخل�سب قبل حرقه واإطفاء ا�ستعاله مبجرد النتهاء من الطهي.  	

•مناق�س��ة وكالة اإم��دادات الغذاء ب�ساأن اق��رتاح توزيع احلبوب املطحونة ب��دًل من احلبوب  	
الكامل��ة و/اأو ت�سجي��ع �س��كان املخي��م على نق��ع الأطعمة ال�سلب��ة مثل الف��ول اأو احلبوب 

املطحونة. 
•ت�سجي��ع امل�سارك��ة بني جمموع��ات الأ�رش املختلفة يف الطهي، بيد اأن ه��ذا اأمر قد ل يكون  	
م�ست�ساغًا لدى اأ�سحاب بع�ض الثقافات كما اأنه يكون خياراً م�ستبعداً عندما تكون ح�س�ض 

الغذاء هي امل�سدر الرئي�سي للطعام. 

قد تظهر بع�ض املقاومة اإزاء �سيانة املواقد املوفرة يف الوقود، وقد يرجع هذا يف جانب منه 
اإىل ع��دم اعتياد النا���ض بعد على هذه التقنية يف الطهي. وقد يتطل��ب الأمر تعديل طفيف على 
�سل��ة الغ��ذاء نظراً لأن بع���ض الأطعمة قد ل تكون مالئمة للطهي عل��ى املواقد املوفرة للوقود. 

وينبغي اأن يجري هذا بالت�ساور مع الأ�رش اأو املجتمعات ووكالة اإمدادات الغذاء. 

tt	�نظ��ر كتي��ب و�شف��ات �لطع��ام �ملح�شن��ة �ملمزوج��ة �ل�ش��ادرة ع��ن برنام��ج �لغذ�ء 
�لعاملي. 

tt	ملزيد من �ملعلومات عن توزيع �ل�شلع �لغذ�ئية وغري �لغذ�ئية، �نظر �لف�شل 13.

        ينبغي على وكالة اإدارة املخيم اإجراء تقييم لالحتياجات اخلا�سة باملوارد 
الطبيعي��ة مث��ل حطب الوقود كما ينبغي عليها متابع��ة املوقف وحتديث النتائج 
ب�سفة دورية. وت�سهم معرفة متطلبات وو�سائل زيادة الإمدادات يف حتديد نظام 

اأف�سل يف الإدارة. 

        غالب��ًا م��ا يت��م جم��ع حطب الوق��ود، وهو م�س��در الطاقة الأك��رث �سيوعًا يف 
ال�ستخ��دام يف معظم املخيمات، من البيئ��ة املحيطة. ويف بع�ض الأحوال، ميكن 
اأن ت��وؤدي ال�سغوط الواقعة على حطب الوقود اإىل التناف�ض عليها مع املجتمعات 

امُل�سيفة، وهو و�سع ميكن اأن يوؤدي اإىل ن�سوب نزاعات وتاآكل كبر لالأرا�سي. 
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ينبغ��ي اأن تك��ون جهود حف��ظ الطاقة جانبًا مكماًل خلط��ة الإدارة البيئية وم��ا يت�سل بها من 
حمالت لزيادة الوعي حول هذه الق�سية. كما ينبغي اأن تت�سمن هذه اخلطة اهتمامًا بحاجات 
الفئ��ات امل�ست�سعف��ة والتي قد تعجز عن جمع اأو ���رشاء الوقود. كما ينبغي البحث عن خيارات 

اأخرى للطهي. 

tt	�نظر دليل جتارب احلفاظ على الطاقة وم�صادر الوقود البديلة �ل�شادر عن مفو�شية 
�لأمم �ملتحدة ل�شوؤون �لالجئني. 

  ع�اقب غري مق�ص�دة
تكون عمليات جمع ونقل وتخزين وتوزيع حطب الوقود التي تتولها املنظمات 
الإن�سانية اأو الإدارة املحلية بال مقابل، يف بع�ض احلالت، هي الو�سيلة الوحيدة 
لتوف��ر الحتياجات الأ�سا�سية م��ن الوقود لل�سكان. بيد اأن ه��ذا قد ي�سجع �سكان 
املخيم على جمع حطب اإ�سايف من املناطق املحيطة باملخيم وبيعه يف الأ�سواق 
اأو �سناع��ة الفحم النباتي منه. لذا، فم��ن ال�رشوري اأن ُتن�ّسط وكالة اإدارة املخيم 
رقابته��ا عل��ى ا�ستغالل �س��كان املخيم حلطب الوق��ود بالإ�ساف��ة اإىل متابعة اأي 

زيادة يف حطب الوقود والفحم النباتي يف الأ�سواق املجاورة والتحقيق فيها. 

خطة الإدارة البيئية
يف كل من عمليات املخيمات طويلة وق�سرة الأمد، تتاأثر البيئة بعدة طرق. كما قد تن�ساأ عدة 
اآثار اإ�سافية تتخذ �سبيلها اإىل املجتمع امُل�سيف، وذلك اإذا اأخذنا يف العتبار الطلب املتزايد اأو 
ح��دة املناف�سة على بع�ض املوارد الطبيعي��ة املحددة ال�سحيحة. وبع�ض هذه ال�سغوط الواقعة 
على البيئة تكون ذات طابع م�ستمر ل يهداأ، ولذا فمن املهم قيام وكالة اإدارة املخيم مبا يلي:

•متابعة اآثار هذه ال�سغوط على املوارد الطبيعية وتكييف براجمها للتعامل معها 	
•التو�س��ط ل��دى الأط��راف املعنية م��ن اأج��ل تطبيق عدد م��ن الربام��ج الإ�سافي��ة للحماية  	

البيئية. 
•ط��رح تقنيات وممار�س��ات بديلة مثل تقنيات ال�ستغالل الأكرث كفاءة للوقود اأو ممار�سات  	

الطهي املح�سنة. 

وم��ن بني الأدوات القائمة ملتابعة الق�سايا البيئية ما يعرف بخطة العمل املجتمعية البيئية، 
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ويتمث��ل هدفه��ا يف متكني جمتمعات املخي��م بالإ�سافة اإىل املجتمع��ات امُل�سيفة وال�سلطات 
املحلي��ة ووكال��ة اإدارة املخي��م وغره��ا من جه��ات توفر اخلدم��ات من مناق�س��ة املخاوف 
امل�سرتك��ة والتف��اق عل��ى و�سيل��ة للتعامل معه��ا. ويقت�سي تفعي��ل هذه اخلطة حتدي��د الآثار 
البيئي��ة الواقع��ة على جمي��ع قطاعات املخيم وو�س��ع قائمة باأولويات التدخ��ل – مثل اإعادة 
تاأهي��ل املناطق املتاآكلة يف غطاءها النباتي واإعادة الت�سجر. وتتمثل بع�ض املزايا الناجمة 

عن تطبيق اأمثال هذه اخلطط فيما يلي:

tt	�نظر �أحد �لأمثلة على ذلك من مفو�شية �لأمم �ملتحدة ل�شوؤون �لالجئني ومنظمة كري 
�لدولية يف ق�شم �لأدو�ت من هذ� �لف�شل. 

•اإع��داد جمتم��ع املخيم لتويل م�سوؤولياته يف العناية بالبيئ��ة واملحافظة عليها طيلة فرتة  	
اإقامته يف املخيم. 

•تو�سيح امل�سكالت والتحديات البيئية الأ�سا�سية جلميع اأ�سحاب امل�سالح.  	
•متكني النا�ض من امل�ساركة يف اجلهود النظرية والتطبيقية للمحافظة على البيئة.  	

•ت�سليط ال�سوء على امل�ساكل الرئي�سية التي حتتاج اإىل حل لها.  	
•حتدي��د ال�سخ�سي��ات و/اأو الإجراءات املطلوب��ة من اأجل الت�س��دي للق�سايا والحتياجات  	

اخلا�سة بالبيئة. 

وطامل��ا كان املجتم��ع ي�سعر مبلكيته لهذه اخلطة – نتيج��ة مل�ساركته فيها وتنفيذه لها- فال 
�سك يف اأنه �سيكون قادراً على تكييف اخلطة للتواوؤم مع الظروف املتغرة على مر الوقت. 

اإعادة التاأهيل البيئي
ل تعن��ي اإعادة التاأهي��ل البيئي بال�رشورة اإع��ادة املوقع اإىل حالته ال�سابق��ة، فقد يكون ذلك 
مكلف��ًا ف�ساًل عما ينطوي عليه من ا�ستنزاف للوقت، هذا اإذا توافرت يف الأ�سل اإمكانية حتقيق 
ذل��ك! وعليه تك��ون الو�سيلة الأكرث مالئمة لإعادة التاأهيل البيئي هي حتديد ما ياأمل املجتمع 
امُل�سي��ف يف روؤيت��ه يف املوقع مبج��رد اأن يتم اإغالقه وت�سبح ظروف املوق��ع اآمنة، و�رشيطة 
األ تذه��ب اآماله��م اإىل روؤية املوقع يعود �سرته الأوىل. وت�ستطي��ع وكالة اإدارة املخيم يف هذا 
ال�س��دد، ومن خالل رجوعها للخي��ارات املختلفة التي ميكن تنفيذها عمليًا وتكون ذات فائدة 
يف الوق��ت ذات��ه على املجتمع امُل�سيف، اأن ت�سمن اأخ��ذ العتبارات البيئية يف احل�سبان. ومن 

بني اخليارات التي ميكن اقرتاحها ما يلي:
•اإقام��ة البني��ة التحتية لعدد من الأن�سط��ة املدرة للدخل والتي تع��ود مبجموعة من املزايا  	
ق�س��رة الأم��د ب��دءاً من الب�ستن��ة التجارية وحت��ى ال�ستثم��ارات طويلة الأمد مث��ل اإنتاج 

الأخ�ساب ال�سلبة. 
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•حتوي��ل مواق��ع املخيمات ال�سابقة بالكام��ل اإىل م�ساتل زراعية وغط��اءات �سجرية وحيث  	
يت�سن��ى لل�س��كان من خاللها احل�سول عل��ى احتياجاتهم من ال�سل��ع واخلدمات التي ميكن 

لهذه املواقع توفرها، وذلك وفقًا لأنظمتهم املتفق عليها يف هذا ال�ساأن. 

         يف احل��الت الت��ي تق��وم فيها املخيمات على اأرا���ض خا�سة، ينبغي اأن تتم 
اإع��ادة تاأهي��ل موقع املخيم بالتوا�سل الوثيق مع اأ�سح��اب هذه الأرا�سي ووفقًا 

لالتفاقات امل�سبق اإبرامها معهم يف هذا اخل�سو�ض. 

زراعة الأ�صجار
غالب��ًا م��ا تلقى خط��ط زراعة الأ�سج��ار جناحًا كب��راً يف مواقف املخيمات. وعل��ى الرغم من 
اأن الأ�سج��ار املزروعة ت�س��كل كموؤ�رش مفيد يو�سح بجالء اهتم��ام القائمني على اإدارة املخيم 
باتخ��اذ الإجراءات العملي��ة حلماية البيئة اأو ا�ستعادها، اإل اأن هن��اك بع�ض الدرو�ض الب�سيطة 

التي ينبغي اأن توؤخذ يف العتبار:
•ينبغ��ي اأن تعك���ض النبات��ات املزروع��ة يف امل�سات��ل املخيمي��ة اأو الريفي��ة الحتياج��ات  	
املطلوبة لل�سكان املقيمني يف املنطقة؛ وهذا يتطلب ت�ساوراً م�سبقًا مع اأ�سحاب امل�سالح 

املختلفني. 
•قد ل يقع ال�سكان النازحون دائمًا على فهم الفائدة الناجمة عن زراعة الأ�سجار اأو رعايتها  	
نظ��راً لأن اآمالهم تتوجه غالبًا نح��و العودة للوطن يف اأ�رشع وقت ممكن. كذلك فاإن زراعة 
الأ�سج��ار اأو الرعاية به��ا لي�ست بالن�ساط املحبوب يف بع�ض الثقاف��ات. ورغم ذلك، ي�سعد 
ال�س��كان يف حالت عديدة عندم��ا يت�سنى لهم زراعة �سجرة ظليل��ة اأو �سجرة مثمرة بجوار 

اأكواخهم مع ما لهذا من فائدة اإيجابية لهم. 
•غالبًا ما يكون عدد النبتات النامية يف امل�ساتل موؤ�رشاً رديئًا على جناح زراعة امل�ستل، اإل اأنه  	
رغم ذلك موؤ�رش �سائع ال�ستعمال من اأجل توثيق عمليات الر�سد. اأما عدد الأ�سجار التي ا�ستطاعت 

اأن توا�سل منوها بعد مرور عامني على زراعتها فيكون موؤ�رشاً اأكرث فائدة وم�سداقية. 
 – • ي�سه��م تخ�سي�ض قطع اأرا�ض لزراعة النوعيات املحلية �رشيعة النمو من اأ�سجار احلطب 	
اأ�سجار الغابات- يف الت�سدي للنق�ض يف حطب الوقود و/اأو مواد البناء. وينبغي التفاق 

على ملكية هذه الأ�سجار مقدمًا وقبل زراعتها، حتى ل تن�ساأ نزاعات فيما بعد. 
•يك��ون م��ن املف�سل دائمًا م�ساندة زراعة اأنواع الأ�سج��ار املحلية عن الأ�سجار الغريبة عن  	
ترب��ة املنطق��ة، حيث ينبغي حتقيق التوازن يف هذا الأمر يف بع�ض احلالت واعتماداً على 

الحتياجات املحلية. 
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        غن��ي ع��ن البي��ان اأن م�رشوعات زراعة الأ�سجار هي م�رشوعات طويلة الأمد! 
فه��ي تتطل��ب متوياًل متوا�ساًل لع��دة �سنوات و/اأو تبنيًا م��ن املجتمعات املحلية 

لفكرتها، واإل كان الف�سل املحتم ماآلها. 

الزراعة
يقي��م العديد م��ن �سكان املخيم وهم يف ظ��ل اأو�ساع النزوح بع�سًا م��ن امل�رشوعات الزراعية 
حمدودة احلجم. ومتلي القواعد املحلية املنظمة لهذا الأمر والتجارب ال�سابقة وحجم امل�ساحة 
املتواف��رة طبيع��ة الأن�سطة الزراعية التي ميكن القيام بها. وق��د يكون من املفيد يف هذا الأمر 
ا�ستخ��دام مياه ال���رشف يف ري اأ�سجار الفاكه��ة وب�ساتني اخل���رشاوات كو�سيلة جيدة لتوفر 
املي��اه، خا�س��ة يف املناطق التي تقع فيها الأرا�سي املزروع��ة �سمن جمموعات الأ�رش اأو يف 

الظروف التي يعاين فيها ال�سكان من نق�ض املياه. 
وللتاأك��د من عدم تاأثر الغابات اأو الغطاءات النباتي��ة �سلبًا جراء ذلك، ينبغي على وكالة اإدارة 
املخي��م متابعة التع��اون الزراعي بني اأ�سحاب الأرا�سي املحلي��ني و�سكان املخيم ممن عادة 
ُيدف��ع له��م لقاء م�ساهمةاتهم اأو عملهم بع�ض احلوافز املادي��ة اأو ن�سيب من احل�ساد. وينبغي 
اإعط��اء الإر�سادات الوا�سحة لل�سكان حول اأي الأرا�سي يجوز لهم ا�ستخدامها للزراعة واأيها ل 
ينبغي امل�سا�ض به، ومن املهم يف هذا ال�ساأن و�سع القواعد املحلية التي حتكم اإخالء الأرا�سي 

والدخول اإليها. كما ينبغي اأن يتم اأخذ ما يلي بعني العتبار:
•حماي��ة ورعاي��ة اأكرب م�ساح��ة ممكنة من الغط��اء النباتي، داخل وحول املخي��م، من اأجل  	

احلفاظ على كل من تركيبة الرتبة وحمتواها من العنا�رش املغذية الطبيعية. 
•ت�سجي��ع الزراع��ات الع�سوية، مب��ا يف ذلك �سناع��ة الأ�سمدة وتن��اوب املحا�سيل؛ ويجب  	
يف ه��ذا ال�ساأن تفادي ا�ستخ��دام الكيماويات و/اأو املبي��دات. واإذا مل ياألف النا�ض اأ�ساليب 
الزراع��ة الأك��رث �سداقة للبيئة، ف�سوف يكون من الإج��راءات القوية حينها تخ�سي�ض قطع 
اأرا�س��ي ل�رشح هذه الأ�ساليب بحيث ُتظهر م��ا ميكن حتقيقه عند �ساآلة حجم الأر�ض وقلة 

املوارد. 
•منع تاآكل الرتبة من خالل بناء م�ساطب اأو اأ�سوار ق�سرة حميطية (من احلجارة اأو الطني  	
املدم��ك) لكي تق��وم بك�رش اجتاه قنوات تدفق املياه بعيداً عن اأج��زاء معينة من املخيم اأو 
نح��و الأماك��ن التي ميكن فيها جمع ه��ذه املياه لال�ستفادة منها. كذل��ك فاإن اإقامة �سبكة 

الطرق والبنى التحتية ب�سكل �سحيح من العوامل املهمة يف منع تاآكل الرتبة. 
•توفر اخلدمات الفنية عند مبا�رشة الأعمال الزراعية وا�سعة النطاق.  	
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ك�صب الرزق
هناك العديد من املوارد الطبيعية التي ميكن ال�ستفادة الفورية منها اأو الك�سب من وراءها من 
خ��الل بيعها. فالثمار الربية والأع�ساب والنباتات بل وحت��ى احليوانات الربية ميكن �سيدها 
وا�ستهالكه��ا اأو بيعه��ا. وكثراً ما يقوم �سكان املخيم بجم��ع حطب الوقود اأو حتويله اإىل فحم 
نبات��ي لبيع��ه �سعي��ًا جلني بع�ض امل��ال. ولتف��ادي مثل هذه الأ�س��كال من ال�ستغ��الل البيئي 
املبا���رش و�سمان اأم��ن �سكان املخي��م و�ساحلهم املعي�س��ي، ينبغي على وكال��ة اإدارة املخيم 

القيام مبا يلي:
•التف�سي��ل الوا�س��ح ملاهي��ة الأن�سطة امل�سم��وح بها والأن�سط��ة املمنوعة منع��ًا باتًا وعقد  	

اتفاقات حمررة بهذا ال�ساأن مع كل من �سكان املخيم واملجتمع امُل�سيف. 
•رف��ع الوعي بالأن�سطة املدرة للدخل واملرتبط��ة با�ستغالل املوارد الطبيعية. فال�سناعات  	
احلرفي��ة ال�سغ��رة مثل �سناعة ال�س��الل واحل�سائر واملناخل من الأع�س��اب وقطع الأثاث 
ال�سغ��رة امل�سنوع��ة م��ن املامب��و اأو اخل�سب ق��د ترفع امل�ست��وى املعي�سي، بي��د اأنه يجب 

�سمان التوازن بني هذه املبادرات وبني امل�سالح والعتبارات البيئية. 

tt	ملزيد من �ملعلومات عن �ل�شرتز�ق �ملعي�شي، �نظر �لف�شل 18.  

رعي احلي�انات 
ق��د ل تتواف��ر الظروف ال�سانحة لرعي احليوانات يف جميع املخيمات، بيد اأن ثمة �رشوط جتب 

مراعاتها يف املخيمات التي بها رعي للحيوانات، وهي:
بحيث تكون بعيدة عن اأكواخ ال�سكان وبحيث  • وجود م�سادر منف�سلة ل�رشب احليوانات – 	

ل تت�سبب يف تلوث املياه ال�سطحية اأو اجلوفية. 
•�سمان كفاية ال�رشف ال�سحي حول جميع حظائر احليوانات ونقاط ال�رشب.  	

•من��ع انتقال الأمرا�ض والطفيليات من خالل ت�سجيع الأ�ساليب اجليدة يف رعي احليوانات  	
الداجنة واإطالق حمالت التطعيم بالتعاون مع جهات تقدمي اخلدمات البيطرية. 

وقد يتطلب ذلك وجود اأرا�ض كافية للحيوانات ال�سائبة  • توفر امل�سادر امل�ستمرة للعلف – 	
اأو مورد للطعام املفتت حليوانات احلظائر. كما ينبغي التفاق على الرتتيبات الالزمة مع 

املجتمعات املحلية فيما يتعلق بحقوق الرعي لأ�رشاب احليوانات الأكرب حجمًا. 

tt	�نظر �إر�شاد�ت ومعايري �لطو�رئ للحيو�نات �لد�جنة (LEGS) على �ملوقع
www.livestock-emergency.net  

www.livestock-emergency.net
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القائمة املرجعية ل�كالة اإدارة املخيم 

الأدوار وامل�ص�ؤوليات
 �اإجراء التقييم البيئي املبدئي ال�رشيع قبل اختيار املوقع. 

 �درا�سة وتخطيط اإجراء م�سوحات اأو خطط اإ�سافية لتقييم بيئي اأكرث �سمولية. 

 �اختيار �سخ�ض اأو فريق من الأ�سخا�ض لتويل عمليات التقييم. 

 �الإملام بجميع املناطق احل�سا�سة بيئيًا اأو مناطق املحميات وو�سع خريطة بها. 

 �حتديد الق�سايا الأ�سا�سية التي مت�ض الإدارة البيئية واأولوياتها داخل وخارج املخيم. 

 �الت�ساور مع ال�سلطات املحلية والوكالت القائدة للتحقق من اأن مواقع املخيم والأولويات 
البيئية هي تلك التي متت املوافقة/الت�سديق عليها من قبل وكالتها/اأق�سامها. 

 �التحقق من نوعية املتطلبات واملوارد البيئية الواجب حمايتها مع املجتمعات املجاورة 
اأو امل�سيفة.

 �توزيع املعلومات البيئية على جميع اأ�سحاب امل�سالح الرئي�سيني.

 �اإعداد خطط اإعادة الرتحيل لالأ�سخا�ض الذين قد يتطلب الأمر نقلهم من اأجل حماية موارد 
طبيعية مهمة معينة. 

 ��سم��ان اأن ياأخ��ذ تخطي��ط املخي��م يف العتبار ت�ساري���ض الأر�ض من اأجل تقلي��ل التاآكل 
والتجريف. 

 ��سم��ان اأن ياأخذ تخطيط املخيم يف العتب��ار احلفاظ على اأكرب م�ساحة ممكنة من الغطاء 
النباتي من اأجل تقليل خماطر التاآكل والتجريف. 

 �و�سع خطة عمل جمتمعية بيئية وتطبيقها. 

 �مناق�سة جميع املعاير واملوؤ�رشات اخلا�سة بالر�سد البيئية والتفاق عليها. 

 �احتواء جميع الربامج ذات ال�سلة واملطبقة داخل املخيم على عن�رش اإعالمي لن�رش الوعي 
البيئي. 

قائمة املراجعة اخلا�صة ب�كالة اإدارة املخيم
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 �تلق��ي فريق املخيم واملجتمع امُل�سي��ف وقادة املجتمع واللج��ان للتدريب الالزم اأو على 
الأق��ل موافاتهم باملعلومات املرتبطة بحماية البيئية واإعالمهم مبا ميكن اأن يرتتب على 

�سوء التخطيط البيئي من اآثار �سلبية. 

 �ت�سكيل جلان بيئية. 

املالجئ 
 � احل�سول على مواد املالجئ (خا�سة اخل�سب)، مبا فيها املواد املجلوبة من مناطق اأخرى، 

من م�سادر م�ستدامة بيئيًا.

 �اإدارة عملي��ة جم��ع املواد املطلوب��ة لبناء املالجئ ل�سم��ان النتفاع امل�ست��دمي باملوارد 
املحلية. 

 �التفك��ر يف تداعي��ات الإنتاج ال�سخم ملواد بن��اء املالجئ (مثل متطلب��ات املياه للطوب 
اللن/اخلر�سانة)

 �ح�س��اد املواد الطبيعية للبناء خالل املو�سم ال�سحيح من ال�سنة ل�سمان ا�ستدامة عمليات 
احل�ساد امل�ستقبلية.

املياه وال�رصف ال�صحي
 �حماي��ة م�س��ادر املياه القائمة واملي��اه اجلوفية من التل��وث جراء تالم�سه��ا مع املا�سية 

ودورات املياه وغ�سيل املالب�ض ومناطق ال�ستحمام وحفر النفايات واجلبانات.

ال�ستعان��ة بقاع��دة ال��  Four R’s � (تقليل ا�ستهالك املي��اه! ح�ساد مياه الأمطار! تدوير 
املياه! ا�ستعادة دورة املياه الطبيعية!) واملداومة عليها.

 �ا�ستغ��الل م�سادر املياه اجلوفية على النحو املالئم وامل�ست��دمي لتفادي اأي اأ�رشار طويلة 
الأمد (مثل ملوحة اأو ن�سوب) الطبقات ال�سخرية املائية.

 �اإقام��ة دورات املياه واإن�ساءها يف املواقع املالئمة ل�سم��ان عدم تلويثها للمياه اجلوفية 
اأو للمنطقة املحيطة. 

 �توافر الآليات امل�ستخدمة يف تفريغ دورات املياه والتخل�ض من الف�سالت بال�سكل املالئم 
بعيداً عن املوقع.
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 ��سمان التخل�ض من حمتويات دورات املياه ومرافق تخزين الف�سالت مبجرد امتالئها. 

 �و�سع نظ��ام واإ�سرتاتيجية لإدارة الف�س��الت والنفايات ال�سلبة بحي��ث تت�سمن اإمكانيات 
اإعادة تدوير النفايات وحتويلها اإىل اأ�سمدة. 

 �ت�سجيع حتويل النفايات اإىل اأ�سمدة كو�سيلة لتح�سني خ�سوبة الأرا�سي املزروعة. 

 �التخل���ض من النفايات ال�سلبة (�سامل��ة النفايات الطبيعية) داخل املوقع، وخارجه اإذا مت 
اإخراجها من املوقع. 

 �حتديد املواقع املالئمة لإن�ساء حفر النفايات ال�سلبة ل�سمان عدم تلويثها للمياه اجلوفية 
اأو املنطقة املحيطة.

 �تر�سيم مناطق اجلبانات واملدافن بو�سوح ل�سمان عدم تلويثها للمياه اجلوفية اأو املنطقة 
املحيطة. 

 �اإن�ساء اأنظمة الت�رشيف/ال�سدود املنخف�سة لتقليل الفاقد من املياه وتاآكل الرتبة. 

 �التفك��ر يف ال�ستعان��ة بالو�سائ��ل »غ��ر الكيميائي��ة« لل�سيط��رة عل��ى احل���رشات الناقلة 
لالأمرا�ض. 

ك�صب الرزق 
 �يف حال��ة وج��ود حيوانات داجن��ة اأو ما�سية، ينبغ��ي اأن تتوافر م�ساح��ات الرعي والعلف 

الكايف لإطعامها حمليًا. 

 �ينبغي اأن تكون املناطق املحيطة باملخيم مالئمة للرعي.

 �التفاق حول حقوق الرعي مع املجتمع امُل�سيف. 

 �اإن�ساء مناطق منف�سلة ل�رشب احليوانات. 

 �ت�سجيع ممار�سات الزراعة الع�سوية للزراعة داخل وحول املخيم. 

 �ت�سجيع زراعة نوعيات املحا�سيل املعروفة حمليًا. 

 �ت�سجيع حتويل الف�سالت الزراعية لأ�سمدة وكذلك تناوب املحا�سيل من اأجل احلفاظ على 
خ�سوبة الرتبة. 



183 جمموعة اأدوات اإدارة املخيم | الف�صل 6 - البيئة

احلطب /ال�ق�د
 �اإج��راء التقييم��ات الدورية لكمية حطب الوق��ود (اأو غرها من م�س��ادر الطاقة) املطلوبة 

والتي يتم تقطيعها. 

 �حتديد وت�سجيع امل�سادر البديلة للطاقة املنزلية. 

 �حتديد خماوف احلماية املرتبطة بجمع حطب الوقود والت�سدي لها. 

 �اإن�س��اء ا�سرتاتيجي��ات بديل��ة ل�سمان كل من حماي��ة �سكان املخيم واحلف��اظ على املوارد 
الطبيعية. 

مثل اإن�ساء امل�ساتل ال�سجرية لتوفر حطب  التخطيط لإن�ساء برامج لتقليل الآثار البيئية –  �
الوقود م�ستقباًل. 

 �ت�سجيع و�سائل الطهي املوفرة يف الوقود. 

اإعادة التاأهيل البيئي
 �اإن�ساء امل�رشوعات الالزمة لإعادة تاأهيل املخيم مبجرد عودة ال�سكان لأوطانهم. 

 �تواف��ر التمويل الالزم لدى الوكالت وال�سلطات املحلية املنفذة لهذه امل�رشوعات من اأجل 
اإخالء املخيم واإرجاعه اإىل اأ�سحابه. 

 �و�سع اخلطط والتفاق عليها مقدمًا فيما يتعلق باأي ا�ستغالل م�ستقبلي ملوقع املخيم وما 
به من هياكل اأ�سا�سية قائمة. 

 �تفوي���ض املنظمات واملوؤ�س�سات �ساحب��ة ال�سمعة احل�سنة باإعادة تاأهيل املوقع واإزالة اأي 
ملوثات اأو اأج�سام خطرة منه. 

 �الت�ساور مع املجتمع امُل�سيف حول اأ�سلوب اإعادة تاأهيل منطقة وموقع املخيم. 

 �توافر التمويل والوقت الكافيني ملخططات الزراعة ال�سجرية، مع التاأكيد على زراعة اأنواع 
الأ�سجار املحلية. 
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         تتوفر معظم الأدوات والن�رشات وغرها من الوثائق امل�سار اإليها على اأ�سطوانة جمموعة 
الأدوات (Toolkit CD) واملرفقة بكل كتيب مطبوع. كذلك مت و�سع روابط لتحميل امللفات 

اخلا�سة باملو�سوع من على �سبكة الإنرتنت. 

•مذكرات ريد اآر التدريبية ب�ساأن اإقامة دورات املياه من �سمال �رشق اآ�سيا.  	
•الإر�س��ادات اخلا�س��ة باأف�س��ل املمار�سات يف اإقام��ة دورات مياه الط��وارئ و�سبه الدائمة  	

مرتفعة امل�ستوى من �رشيالنكا. 

Maarten K. van Aalst. The Impacts of Climate Change on the Risk of Natural  
Disasters. www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1467-9523.2006.00303.x

Benfield Hazard Research Centre (BHRC), University College London (UCL), CARE, 
2005. Guidelines for Rapid Environmental Impact Assessment in Disasters. www.
benfieldhrc.org/disaster_studies/rea/rea_guidelines.v4.4.pdf

Rustem Ertegun, 2002. Balancing Upon a Fine Line – Humanitarian Action and  
Environmental Sustainability. 
http://findarticles.com/p/articles/mi_m1309/is_4_39/ai_96951843

Inter-Agency Standing Committee, Task Force on Safe Access to Firewood and 
Alternative Energy in Humanitarian Settings (website). www.humanitarianinfo.org/iasc/
content/subsidi/tf_SAFE/Default.asp?bodyID=67&&publish=0&publish=0 

OCHA, UNEP. Humanitarian Action and the Environment
http://postconflict.unep.ch/publications/IASC_leaflet.pdf

The Sphere Project, 2004. Humanitarian Charter and Minimum Standards in  
Disaster Response. www.sphereproject.org/component/option,com_docman/task,cat_view/
gid,17/Itemid,203/lang,English/

UN Environment Programme, 2006. Environmental Considerations of Human  
Displacement in Liberia: A guide for decision-makers and practitioners.
http://postconflict.unep.ch/publications/liberia_idp.pdf 

الأدوات

قراءات ومراجع

www.benfieldhrc.org/disaster_studies/rea/rea_guidelines.v4.4.pdf
http://findarticles.com/p/articles/mi_m1309/is_4_39/ai_96951843
www.humanitarianinfo.org/iasc/content/subsidi/tf_SAFE/Default.asp?bodyID=67&&publish=0&publish=0
http://postconflict.unep.ch/publications/IASC_leaflet.pdf
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www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1467-9523.2006.00303.x


185 جمموعة اأدوات اإدارة املخيم | الف�صل 6 - البيئة

UNHCR, 1998. Refugee Operations and Environmental Management: Key Principles 
for Decision-making. www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/protect/opendoc.pdf?tbl=PROTECT
ION&id=3b03b24d4 

UNHCR, 2002. Cooking Options in Refugee Situations. A Handbook of 
Experiences in Energy Conservation and Alternative Fuels. www.unhcr.org/protect/
PROTECTION/406c368f2.pdf 

UNHCR, 2002. Refugee Operations and Environmental Management. Selected  
Lessons Learned. www.sheltercentre.org/shelterlibrary/items/pdf/refugees_opera 
tions_environmental_management_hanbook.pdf

UNHCR and CARE International. 2002. Livelihood Options in Refugee Situations,  
A Handbook for Promoting Sound Agricultural Practices. www.sheltercentre.org/
shelterlibrary/items/pdf/Livelihood_options_refugees_situations.pdf

UNHCR, 2005. Environmental Guidelines. www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/protect/
opendoc.pdf?tbl=PROTECTION&id=3b03b2a04 

UNHCR and IUCN, 2005. Forest Management in Refugee and Returnee Situations. A 
Handbook of Sound Practices. www.unhcr.org/protect/PROTECTION/438724c42.pdf 

UNHCR and IUCN, 2005. Livestock Keeping and Animal Husbandry in Refugee  
and Returnee Situations. A Practical Handbook for Improved Management.
www.unhcr.org/protect/PROTECTION/4385e3432.pdf 

UNHCR, CARE, 2005. Framework for Assessing, Monitoring and Evaluating the  
Environment in Refugee-related Operations. http://postconflict.unep.ch/liberia/ 
displacement/documents/UNHCR_CARE_FRAME_Toolkit.pdf

UNHCR, 2007. Handbook for Emergencies 
www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900SID/AMMF-75TFLQ?OpenDocument  

Women’s Commission for Refugee Women and Children, 2006. Beyond Firewood: 
Fuel Alternatives and Protection Strategies for Displaced Women and Girls.  
www.womenscommission.org/pdf/fuel.pdf

www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/protect/opendoc.pdf?tbl=PROTECTION&id=3b03b24d4
www.unhcr.org/protect/PROTECTION/406c368f2.pdf
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اإن�شاء واإغالق 
املخيمات
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الر�شائل الأ�شا�شية 

اإن اله��دف م��ن اإقامة املخيم��ات هو توفري امل�ساع��دات واحلماية ملجتمع��ات النازحني.  	t
وميثل اإجناز هذه الأهداف املهمة امللقاة على عاتق وكالة اإدارة املخيم اأثناء كل مرحلة 
م��ن مراحل دورة حي��اة املخيم، والتي لي�س اأقلها مرحلتي اإن�ساء املخيم واإغالقه. وتكون 
الأولوي��ة هن��ا منعقدة عل��ى �سمان توافر املن��اخ الآم��ن وال�سحي الك��فء لإدارة ودعم 

امل�ساركة وتوفري التمتع باحلقوق الإن�سانية الأ�سا�سية. 

تقام املخيمات ب�سبب ال�رصاعات والكوارث الطبيعية، وقد ي�سبق اإن�ساءها التخطيط لها اأو  	t
يح��دث اأن تن�ساأ من تلق��اء نف�سها وكيفما اتفق نتيجة احلاجة امللحة اإليها. ويعتمد موقع 
املخيم وحجمه وت�سميمه وقدرته على ال�سمود على طبيعة املتغريات والظروف القائمة. 
وق��د يكون ملوقع املخيم اأثره البالغ على مدى متت��ع �سكانه باحلماية وامل�ساعدات، كما 
يوؤث��ر كذلك على القرارات اخلا�سة باإغالق املخي��م والإخالء التدريجي له فيما بعد. ويف 
الظروف املثالية، ت�سارك وكالة اإدارة املخيم يف انتقاء موقع املخيم، اإل اأن الواقع يقول 

اأن غالبية املخيمات تن�ساأ من تلقاء نف�سها. 

يتطلب اإن�ساء املخيمات واإغالقها قدراً كبرياً من املعلومات امل�ستقاة من اخلرباء وغريهم  	t
م��ن امل�سارك��ني. وي�سم��ل دور وكالة اإدارة املخي��م هنا �سمان م�ساهم��ة جميع اأ�سحاب 
امل�سال��ح وم�ساركته��م، مع ���رصورة ال�ستفادة مما لدى خمططي املخي��م والفرق الفنية 

واحلكومات وال�سلطات واملجتمع امُل�سيف من خربات مفيدة يف هذا ال�ساأن. 

ينبغ��ي اأن ياأت��ي ق��رار اإغالق املخيم مرتبطًا ب��اأوان حتقيق احلل��ول امل�ستدامة كما يجب  	t
التخطي��ط ل��ه منذ اللحظة الأوىل لب��دء عمليات املخيم. وينبغي عل��ى وكالة اإدارة املخيم 

�سمان الإدارة الفعالة ملوقع املخيم بالإ�سافة اإىل بيئته واأ�سوله. 

تت�س��م الأو�س��اع الت��ي تن�ساأ نتيجة حل��وادث ال�رصاع��ات والكوارث الطبيعي��ة با�ستحالة  	t
التنبوؤ بها، لذا فاإن حاجة ال�سكان للمخيم غالبًا ما تتجاوز املدة امُلخطط لها يف البداية. 
وينبغ��ي اأن يت��م التح�سب جلميع الحتم��الت امل�ستقبلية وال�سيناريوه��ات املختلفة عند 
مرحل��ة اإن�ساء املخي��م، مبا يف ذلك حتديد طرق الت�رصف اإزاء من��و ال�سكان والإ�سالحات 

والتحديثات واملوارد امل�ستدامة. 
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مقدمة

  ال�س��وؤال الذي يجب طرحه يف جميع احلالت هو ما اإذا كان املخيم هو خيار 
ال�ستيط��ان املوؤق��ت الأكرث مالئمة بالن�سب��ة لل�سكان النازحني م��ن عدمه، حيث 
ينبغ��ي اأن تكون املخيمات هي اخليار الأخري ال��ذي يتم اللجوء اإليه بعد ا�ستنفاذ 
جمي��ع احللول واخليارات الأخ��رى ب�سبب عدم جدواها اأو عدم مالئمتها. وينطبق 
ه��ذا بالأخ���س يف حالة اإذا ما مت ط��رد ال�سكان من منازله��م وو�سائل معاي�سهم 
ولك��ن مت��ت املبالغة يف و�سعيته��م من النزوح مبا ل داعي له رغ��م اأنهم �ساروا 
مباأم��ن م��ن اخلطر، �سواء كان ه��ذا اخلطر كارثة طبيعية اأو �رصاع��ا م�سلحا. فاإذا 
كانت هناك فئات �سمن ال�سكان النازحني تقيم مع عائالت ُم�سيفة اأو ا�ستطاعت 
اأن ت�ستق��ر من تلقاء نف�سه��ا يف املناطق الريفية، فعنده��ا ينبغي مراعاة املنطق 
ال��ذي يحكم قرار اإن�س��اء خميم لهوؤلء، واإىل اأي مدى قد يكون فيها ال�سعي لتدعيم 
ه��ذه البدائل اأكرث  مالئمة عن الجتاه بالتفك��ري اإىل اإن�ساء خميم. ومن املفرت�س  
يف ه��ذا الف�سل اأن وكالت القيادات القطاعية/العنقودية �سوف تقوم، اإىل جانب 
الهيئ��ات احلكومية وال�س��كان النازحني، ببحث اخلي��ارات املتاحة، مع الأخذ يف 
العتب��ار احلاج��ة لتحقيق الكف��اءة يف توفري ال�سل��ع واخلدم��ات، بالإ�سافة اإىل 
الت�سدي للمخاوف اخلا�سة باحلماية واملخاطر ال�سحية والتاآكل البيئي والآثار 

الجتماعية والنف�سية للمعي�سة يف املخيم. 

tt	لالإطالع على �سكل ت��سيحي خليارات املالجئ امل�ؤقتة، انظر ق�سم الأدوات يف نهاية 
هذا الف�سل. 

يهدف هذا الف�سل اإىل تب�سري وكالت اإدارة املخيمات باأف�سل املمار�سات املنتهجة يف جمال 
اإن�ساء املخيمات واإغالقها، حيث ي�ستعر�س الف�سل الأ�سياء املطلوبة ل�سمان اإن�ساء املخيمات 
ب��دون اإغف��ال عدد من اجلوان��ب املهمة مثل انتق��اء املوقع وت�سميمه وكذل��ك التخطيط ب�سكل 
مبك��ر لعملي��ات اإغالق املخيم ل�سمان حماي��ة ال�سكان واإدارة املوق��ع ومن�ساآته. وعليه فلي�س 
لن��ا اأن نتوق��ع اأن يعر�س لن��ا هذا الف�سل تو�سيفًا مماًل لكل جانب م��ن اجلوانب الفنية لإن�ساء 
املخي��م واإغالق��ه، فكل فائدته هي التذكري لي���س اإل، وذلك مل�ساع��دة وكالت اإدارة املخيمات 
على �سمان و�سوح الروؤية فيما يتعلق باجلوانب املهمة وكذلك و�سوح اأدوارها وم�سوؤولياتها 

يف هذا ال�ساأن.
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وملوق��ع املخي��م واأ�سلوب تخطيطه تاأث��ري يف غاية الأهمية على �سح��ة وحماية ال�سكان 
النازح��ني وكرام��ة معي�سته��م، بالإ�ساف��ة اإىل قدرتهم عل��ى اإدارة الأن�سط��ة اليومية و�سمان 

امل�ساركة ومد اأوا�رص العالقات مع املجتمع امُل�سيف. 
ول يق��ل اأهمي��ة ع��ن اختيار املوق��ع اجلغ��رايف للمخيم وت�سميم��ه العام الأ�سل��وب الذي 
ين�س��اأ م��ن خالله املخيم وينم��و ويتغري واأخرياً يغل��ق اأبوابه. وهذا اأمر يحتاج ق��دراً كبرياً من 
املعلوم��ات وامله��ارات الفني��ة والتي ل ميك��ن اكت�سابها اإل من خالل الجتم��اع مع اأ�سحاب 
امل�سال��ح املهم��ني من الناحي��ة املعلوماتية من اأج��ل ال�ستفادة من معلوماته��م ومهاراتهم 

واآرائهم التن�سيقية املفيدة يف هذا اخل�سو�س. 
عل��ى الرغ��م م��ن اأن اإن�ساء املخيمات غالب��ًا ما يقوم عل��ى اأمل اأن تكون ه��ذه املخيمات 
جم��رد حل موؤق��ت وق�سري الأج��ل ملحنة ال�س��كان، اإل اأن القائم��ني على التخطي��ط لها ينبغي 
عليهم مراعاة اأي احتياجات طويلة الأمد يف هذا التخطيط والتح�سب لأي حوادث اأو احتمالت 
غ��ري متوقع��ة. ومع ���رصورة اأن يكون التطل��ع للحلول امل�ستدمي��ة هو اله��دف النهائي من اأي 
ا�ستجاب��ات اإن�سانية، اإل اأن��ه ينبغي مراعاة اأن  التخطيط ق�سري الأجل ميكن اأن يوؤثر �سلبًا على 
ال�سكان النازحني واملجتمعات امل�سيفة على الأمد البعيد. فمثاُل عند انتقاء املوقع والتخطيط 
ل��ه، يك��ون من الهام جداً اإجراء تقييم �سامل ملوارد املي��اه وحقوق النتفاع بالأرا�سي و�سوق 
العمال��ة وامل��وارد الطبيعي��ة لتغطي��ة الحتياج��ات احلالي��ة وامل�ستقبلية للمجتم��ع امُل�سيف 
وال�س��كان النازح��ني. اإ�سافة اإىل ذلك، ف��اإن احتياجات ال�سكان النازح��ني ينبغي اأن توؤخذ يف 
العتبار فيما يتعلق باخلدمات والبنى التحتية واملن�ساآت امُلقامة للمخيم. فقد حتقق اخلدمات 
والبن��ى التحتي��ة– مثل املباين املدر�سية والقاعات املجتمعية والط��رق وكابالت الكهرباء اأو 
الآب��ار – اإف��ادة للمجتمع��ات املحلية بعد اأن يك��ون ال�سكان النازحني ق��د تعافوا من حمنتهم 
وع��ادوا لأوطانهم. وينبغي حتديد اآليات الت�سليم النهائي��ة ملن�ساآت املخيم ومرافقه والتفاق 
عليه��ا مع اأ�سحاب امل�سال��ح الرئي�سيني منذ البداية. فكف��اءة املمار�سات يف اإدارة املخيمات 

ت�ستوجب األ ياأتي التخطيط لإن�ساء املخيم منف�ساًل عن التخطيط لإغالقه منذ البداية. 
ولدى وكالة اإدارة املخيم دور مهم لتلعبه يف كل من اإن�ساء املخيم واإغالقه. وبينما ت�سطلع 
الهيئ��ات التابعة للحكومة امُل�سيفة ووكالت القي��ادات القطاعية/العنقودية بامل�سوؤولية عن 
املفاو�سات رفيعة امل�ستوى، فعلى وكالة اإدارة املخيم دور مواز يف �سمان الطبيعة ال�سمولية 

للجهود وعدم اإغفالها لأي جانب وح�سن التن�سيق لها وحمايتها حلقوق ال�سكان النازحني.
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اإن�شاء املخيم
يف الظ��روف املثالي��ة، يتم اختيار موقع املخيم والتخطيط لإقامته قبل القيام بتوجيه ح�سود 
ال�سكان النازحني اإليه، بيد اأن هذا نادراً ما يحدث، فاحلا�سل يف معظم احلالت اأن جتد وكالة 
القي��ادة القطاعية/العنقودي��ة ووكالة اإدارة املخيم وغريها من الأطراف ال�سكان وقد ا�ستقروا 

بالفعل يف اأحد املواقع ووطنوا اأنف�سهم على التعاي�س مع ما حولهم كيفما اتفق. 
غالب��ًا م��ا ُتقام املخيم��ات املن�س��اأة تلقائيًا على املواق��ع رديئة املرافق ب��ل ورمبا ذات 
الأو�س��اع اخلطرة، اأو ُتق��ام اإىل اجلوار القريب من املناطق التي ت�سه��د انعدامًا لالأمن، وغالبًا 
م��ا ياأت��ي الإذن با�ستخدام هذا املوقع املختار ب�سفة غري ر�سمية ل��ذا فاإنه يتطلب اإعادة نظر. 
وعادة ما تعاين املخيمات التي ين�سئها ال�سكان من تلقاء اأنف�سهم من ازدحام ال�سكان الكثيف 
به��ا واأحيانًا ما تك��ون هائلة احلجم، ومبا يتطلب عمليات مرحلية من التحديث لها لكي تلبي 
املعاي��ري الدولي��ة واأف�سل املمار�سات املحلية والدولية، مبا يف ذلك و�سع حواجز منع انت�سار 
احلرائ��ق وو�سائ��ل ت�رصي��ف قنوات املي��اه ال�سطحي��ة والبنى التحتي��ة مثل املدار���س ومراكز 

التوزيع وجتهيزات املياه ومناطق ال�ستجمام.

اإعادة تنظيم املخيمات امُلن�شاأة تلقائياً
قد ل تكون م�ساألة اإعادة تنظيم اأو اإعادة تغيري مواقع املخيمات امُلن�ساأة تلقائيًا م�ساألة ملحة 
بنف���س الدرج��ة التي يتطلبه��ا الت�سليم الفوري لل�سل��ع واخلدمات اإىل ال�سكان، وه��ذا اأمر يعتمد 
بالطبع على طبيعة الظروف والأو�ساع القائمة. فاإذا مت التخطيط للموقع بعد اأن تكون احل�سود 
ال�سكانية قد ا�ستقرت بالفعل يف اأحد املواقع، فحينها قد يبدي البع�س اعرتا�سًا على النتقال 
اإم��ا اإىل موق��ع جديد اأو اإىل مكان اآخر يف نف�س املوقع. ورغ��م اأن امل�سهد برمته قد يبدو عبثيًا 
نتيجة لت�ستت توزيع ال�سكان على رقعة كبرية من الأر�س، اإل اأنه من املحتمل اأن تكون هناك 
اأ�سب��اب وجيه��ة ق��د ل تبدو ظاهرة لن��ا يف البداية وراء ا�ستق��رار البع���س يف اأماكن معينة – 
فلرمبا راعى هوؤلء تنظيم ح�سودهم وجتمعاتهم وفقًا مل�سقط راأ�سهم اأو اأ�سولهم العرقية. ومن 
الأف�س��ل بح��ث واكت�ساف هذه الأ�سباب والعمل مع الأفراد املعنيني لإيجاد حل بدًل من اإجبار 
ال�س��كان عل��ى النتق��ال وذلك طبقًا خلط��ة رئي�سية �سامل��ة. وميكن تخفيف الكثاف��ة ال�سكانية 
العالية من خالل نقل بع�س املالجئ مع ترك مالجئ اأخرى يف حملها، وبحيث ميكن لل�سكان 

اإعادة التجمع مرة اأخرى مبا يالئم تنظيماتهم وهياكلهم الثقافية. 
تتطل��ب اإع��ادة الرتحي��ل اأو اإع��ادة التنظي��م اأو التحدي��ث املرحلي للمخي��م الذي ن�س��اأ تلقائيًا 

الق�شايا الرئي�شية
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اإمكاني��ات وخربات اإ�سافية، ويجب اأن يجري توفري ه��ذه الإمكانيات واخلربات بالتوازي مع 
عمليات ت�سليم ال�سلع واخلدمات. ومن جهة اأخرى، فاإن اإعادة التنظيم �سوف جتعل من الإدارة 
اأم��راً اأك��رث ُي�رصاً واأكرث كفاءة واأمنًا وكذلك اأكرث قيامًا عل��ى امل�ساركة. ويجب اأن يتجه التفكري 
جدي��ًا وب�سفة عاجلة يف نق��ل ال�سكان اإىل موقع اآخر اأو اإعادة تنظيمهم يف موقعهم احلايل اإذا 
م��ا كان ال�سكان احلاليون واقعني حتت خطر و�سيك اإما ب�سبب املوقع امل�ستقرين فيه اأو ب�سبب 
تعر�س بع�س الفئات اأو اأفراد معينني مل�ساكل خا�سة باحلماية نتيجة لل�سكل الع�سوائي الذي 

ن�ساأ عليه املخيم. 
وق��د تن�س��اأ احلاجة كذلك لإعادة تنظيم اأحد املخيمات القائم��ة اإما ل�ستقبال وفود جديدة من 
النازح��ني اأو ب�سب��ب �رصورة نقل ال�سكان من مواقعه��م اإذا كانت هناك جتمعات �سكانية، على 
�سبي��ل املثال، ق��د تعر�ست للطرد من اإحدى املراكز اجلماعي��ة اأو عندما يتم جتهيز املخيمات 

القائمة اأثناء طور الإخالء التدريجي. 

م�شوؤوليات الإن�شاء املنوطة باإدارة املخيم
تت�س��ع م�سوؤولي��ات وكالة اإدارة املخي��م لتت�سمن م�ساركتها يف كل م��ن اأن�سطة اختيار املوقع 

والتخطيط على نحو ما هو مف�سل اأدناه. 
وتقع ب�سفة اأ�سا�سية على عاتق ال�سلطات الوطنية م�سوؤولية حتديد املواقع املالئمة لإن�ساء 
املخي��م اأو املخيمات بها. ويف معظ��م ال�سيناريوهات، تاأخذ هذه ال�سلطات بزمام املبادرة يف 
التفاو���س على تعوي�س اأ�سحاب الأرا�سي ذات امللكي��ة اخلا�سة عن اأرا�سيهم من اأجل اإقامة 
املخيمات بها. وقد ل يبدي بع�س امل�سوؤولني اإدراكًا اأو اهتمامًا ملعايري اختيار املواقع، والتي 
حت��دد مدى املالئمة الهيكلية للموقع واعتبارات الأمن وال�سالمة اأو املتطلبات الفنية اخلا�سة 
باملي��اه وخدمات الل���رصف ال�سحي. كذلك ف��اإن بع�س امل�سوؤولني قد تك��ون لهم م�ساحلهم 
ال�سيا�سي��ة اأو املالية التي تدفعهم للتو�سية مبواق��ع معينة لل�سكان النازحني. وعادة ما تقوم 
وكالت القي��ادة القطاعية/العنقودية بالت�ساور مع ال�سلطات بال�رصاكة مع اأ�سحاب امل�سالح 
الرئي�سيني الآخرين، ومن بينهم وكالة اإدارة املخيم، والتي ينبغي اأن تكون قادرة على توجيه 

الن�سح والتعقيب على التقييمات الفنية والدفاع عن احتياجات وحقوق �سكان املخيم.
و�س��واء كان موق��ع املخي��م قد مت اإ�سغاله بالفع��ل من قبل ال�س��كان اأم ل، فقد تعمد وكالة 
القيادة القطاعية/العنقودية اإىل ت�سكيل جلنة لتطوير املوقع (SDC) تت�سمن جميع اأ�سحاب 
امل�سال��ح املعني��ني. ورغم اأن ت�سكيل الأع�ساء يف هذه اللجان ق��د يتفاوت من خميم اإىل اآخر، 
اإل اأن هن��اك ع��دداً م��ن اأ�سحاب امل�سالح ممن يتحتم وجود متثيل له��م يف هذه اللجان، وهم: 
وكال��ة اإدارة املخي��م وهيئات امل�سح والتخطي��ط والوكالت اخلدمي��ة ووكالت الأمم املتحدة 
وق��وات الأمن وقادة املجتمع امُلَ�سيف وممثلني عن ال�س��كان النازحني. وت�سهم هذه الت�سكيلة 
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املتنوع��ة م��ن الأطراف امل�ساركني يف حتقيق عدة اأهداف لي�س اأقله��ا خلق اإح�سا�س بالنتماء 
للق�سية لدى جميع امل�ساركني. 

ويك��ون م��ن املتوقع اأن ت�سهم وكال��ة اإدارة املخيم يف جلنة تطوي��ر املوقع مبا لديها من 
خ��ربات مهني��ة يف الق�ساي��ا اخلا�سة بالتخطي��ط والإن�ساء وكذا من خ��الل م�ساعدتها لوكالة 
القي��ادة القطاعية/العنقودية يف حتليل و�سع املخيم و�سناعة القرارات قيامًا على البيانات 
امُلقدم��ة. ومبجرد اأن يت��م اإن�ساء املخيم ر�سميًا، يجوز للجنة تطوير املوقع اأن تتخذ قراراً بحل 
نف�سه��ا اأو الرتكي��ز على التخطي��ط لعملية التطوي��ر املرحلية للمخيم. هذا بينم��ا تبا�رص وكالة 
اإدارة املخي��م واجباته��ا يف موا�سلة متابعتها ملدى مالئمة اإن�س��اءات املخيم لل�سكان وفريق 

العاملني واملجتمع امُل�سيف وكذلك تكييف الأ�سياء والتن�سيق لها متى دعت احلاجة. 
وم��ن الهام ج��داً اأن يحظى ال�سكان النازح��ون وم�سيفوهم بفر�س��ة امل�ساهمة يف اإن�ساء 
املخي��م، وق��د يوؤدي اإغف��ال هذه النقطة اإىل فت��ور العالقات بني الطرف��ني وا�سطرابها بل وقد 
توؤدي اإىل ا�ستعمال العنف. وينبغي اأن ُينظر لختيار موقع املخيم والتخطيط له كبداية للحوار 
البن��اء ب��ني جميع املتاأثري��ن بحادثة النزوح بحي��ث ميكن يف امل�ستقبل انته��از ما ي�سنح من 
فر���س وح��ل ما ين�ساأ من نزاعات. ويجب التنويه هاهن��ا اإىل اأن اآراء قادة املجتمع قد ل متثل 
دائم��ًا اآراء املجتم��ع ككل، ويجب بقدر امل�ستط��اع ال�سعي لأن حتظى فئ��ات الن�ساء والأقليات 
والفئ��ات املعر�س��ة للخطر اأو ذات الحتياج��ات اخلا�سة بتمثيل لها يف جلن��ة تطوير املوقع. 
واإذا مل يكن بو�سع اللجنة العمل كوحدة واحدة، فحينها ميكن ت�سكيل جلان فرعية منبثقة منها 

تعمل على اإثراء مناق�سات اأكرث ات�ساعًا.
وبالإ�ساف��ة اإىل ذل��ك، تقع عل��ى وكالة اإدارة املخي��م م�سوؤولية امل�ساهم��ة مبا متلكه من 
معرف��ة واإمل��ام مبجتم��ع املخيم واأن�سطت��ه ومعرفتهم باملتطلب��ات الإدارية النامي��ة للمخيم. 
ويتطلب التخطيط للتوزيع الفعال لل�سلع واخلدمات فهمًا مبعاي�س ال�سكان وعاداتهم يف الطهي 
واملحافظ��ة على ال�سحة. وباملثل، ثمة حاجة خ��الل مرحلة التخطيط للفهم امل�سرتك للكيفية 
الت��ي �ستتم بها اإدارة و�سيانة مراكز التوزيع واملباين الجتماعية والبنى التحتية مثل الطرق 

وقنوات الت�رصيف. 

اختيار املواقع للمخيمات املخطط لها
يعتم��د اختي��ار موقع املخيم على عدد هائل م��ن العوامل التي ت�ستمل على حج��م وظروف املوقع ومدى 
تواف��ر املوارد واإمكاني��ات الأمن وال�سالمة واحلماية التي يوفرها املوقع وكذل��ك عدد من العتبارات الثقافية 
والجتماعي��ة. وبالإ�ساف��ة اإىل ذل��ك، تت�سمن العتبارات اخلا�س��ة باملوقع تلك اخلا�سة بحري��ة التجوال فيه 
وخ�سائ�سه اجليولوجية والطبوغرافية واأ�سجاره وغطاءه النباتي وكذلك اآثاره املتوقعة على البيئة  وخماطره 

املحتملة الناجمة عن امل�سببات البيئية للمر�س اأو غريها من الق�سايا املتعلقة بال�سحة العامة.
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          ينبغ��ي اأن تك��ون اأوىل العتب��ارات الواجبة عند اختيار املوقع هي �سالمته 
وخل��وه م��ن املخاطر. حيث يتطلب الأم��ر اإجراء »ا�ستك�س��اف متكامل للمخاطر«، 
وذل��ك بغ�س النظر عما اإذا كان املخيم ق��د اأقيم ب�سبب اأحد حوادث ال�رصاعات اأم 
اأح��د الك��وارث الطبيعية. وغالبا ما ُترتك بع�س املواق��ع لي�سغلها النازحون نظراً 

لأنها بب�ساطة غري �ساحلة ل�سكن الب�رص. 

املوقع
الأمن

ميك��ن ملوقع املخيم يف ح��د ذاته اأن يعزز من حماية ال�سكان النازح��ني اأو يزيد من تعر�سهم 
للخط��ر. ومن بني العوام��ل الوقائية النافعة يف ه��ذا ال�ساأن وجود املجتمع��ات امل�سيفة التي 
ترتب��ط بعالق��ات ذات اأوا�رص قوية مع ال�سكان النازحني اأو وجود مقار لقوات الأمن امل�سوؤولة 
يف اجل��وار اأو تواف��ر امل��وارد الوف��رية. اأم��ا العوام��ل ال�سلبي��ة يف ه��ذا ال�ساأن فه��ي القرب من 
جمتمع��ات عدائي��ة – �س��واء كانت عرب حدودي��ة اأم ل- اأو القرب من قواع��د ع�سكرية اأو قواعد 
لتجمعات متمردة اأو املناطق التي تعاين بالفعل �سحًا يف مواردها. وقد يكون اإبعاد املخيمات 
ع��ن التهدي��دات الأمنية اأو املخاطر الطبيعية اأمراً مكلفًا وعلى درجة كبرية من التعقيد، بيد اأن 
ع��دم القيام بذلك ب�سكل كاف يف الوقت ذاته قد يزعزع ال�ستقرار يف كامل املنطقة ويقلل من 

فعالية ال�ستجابات الإن�سانية الالحقة.

الو�صول
ينبغ��ي اأن تتوافر القدرة على التجوال داخل املوق��ع يف جميع املوا�سم. ولهذه القدرة اأهميتها 
لي�س فقط ل�سمان القدرة على التوفري املنتظم لإمدادات الإغاثة واملعونات واإمنا اأي�سًا ل�سمان 
ق��درة �س��كان املخيم على احلركة والنتقال �سعيًا وراء لقم��ة العي�س وح�سولهم على اخلدمات 

ال�رصورية مثل خدمات الرعاية ال�سحية.
وقد يكون القرب من املدن مرغوبًا من اأجل تي�سري احل�سول على اخلدمة الطبية من م�ست�سفيات 
املدينة، بيد اأنه من ال�رصوري املوازنة احلري�سة بني فوائد هذا القرب وبني ما ميكن اأن ين�ساأ 
م��ن خماطر نتيجة لأي حوادث احتكاك حمتملة مع املجتمع امُل�سيف. ويف احلالت التي يتم 
فيها و�سع املخيمات يف مواقع داخل املدن، �سيكون على املفاو�سني التفاو�س مع احلكومة 

امُل�سيفة واملجتمع من اأجل �سمان العدالة يف ح�سول ال�سكان على اخلدمات الأ�سا�سية.
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الأثر البيئي
كقاعدة عامة لزمة الإتباع، يجب األ تقام املخيمات اإطالقًا بجوار احلدائق الوطنية وحمميات 
احلي��اة الربي��ة اأو مناطق املحافظة على البيئ��ة اأو الأنظمة البيئية اله�س��ة و�سهلة التلوث مثل 
البحريات اأو الغابات اأو م�ستجمعات مياه الأمطار. فيجب يف الظروف املثالية األ تقل امل�سافة 
الفا�سلة بني املخيمات وبني هذه املواقع عن 15 كيلومرت اأو م�سرية يوم. فاإذا انعدمت البدائل 
لذل��ك، فينبغ��ي التخطيط لعدد من الإجراءات الحتياطية مثل وج��ود قوات جوالة من احلرا�س 
ملن��ع الت�سلل اإىل هذه املواقع. ونف�س الق��در من العناية اخلا�سة بامل�سافة ينبغي اأن يوؤخذ يف 
العتبار فيما يتعلق باملناطق ذات الأهمية اخلا�سة بالن�سبة لالحتفالت الدينية اأو التقليدية 

اأو املعامل واملباين التاريخية اأو املواقع التذكارية واجلّبانات.
لي���س م��ن ال�سهل دائمًا روؤية اأو حتديد جميع اخل�سائ���س التي ت�سم موقع معني. ففي املناطق 
�سحيح��ة الأر���س، يكون من املحتم��ل اأن يكون املوقع مهج��وراً اأو مل ي�ستخ��دم على الإطالق 
نتيج��ة ل�سب��ب معقول مثل وج��ود الألغام اأو امللوثات مث��اُل. وهنا ينبغي طل��ب الن�سيحة من 

مكاتب التخطيط املحلية وموؤ�س�سات التنمية الريفية والوزارات املعنية بالزراعة. 
كذل��ك ت��ربز ق�سية التعامل مع النفاي��ات – ال�سلبة اأو ال�سائلة – كاأح��د الق�سايا املهمة 
الباعثة على القلق، وذلك بالرغم من اأن كثرياً من النفايات ال�سلبة يتم بالفعل اإعادة تدويرها 
داخل املخيم. وينبغي اأن يوىل الهتمام هنا ل�سمان عدم تلوث م�سادر املياه وتنفيذ عمليات 
التخل�س من النفايات على النحو املالئم، وذلك بالتخل�س منها داخل احلفر املخ�س�سة لذلك 
داخ��ل املخيم اأو بالتخل�س منها خارج املوقع اإذا دعت ال�رصورة. اأما نفايات امل�ست�سفيات اأو 

ال�سناعات �سغرية النطاق فقد تتطلب اأ�سلوبًا خا�سًا ملعاجلتها مثل احلرق الكامل لها. 

tt	ملزيد من املعل�مات عن التخل�ص من النفايات، انظر الف�سل 14

ي�سطح��ب النازح��ون معه��م اأحيان��ًا حيواناته��م الداجنة، والتي متث��ل لهم م�س��دراً مهمًا من 
م�سادر الإعا�سة. وعليه ينبغي اأن يوؤخذ بعني العتبار امل�ساحة املطلوبة للقطعان الكبرية من 
احليوان��ات الداجنة واملا�سية، وذلك من حيث م�ساحة الرع��ي وم�سادر �رصب هذه احليوانات. 
وق��د تكون ه��ذه النقطة م�س��دراً للنزاعات مع املجتمع��ات املحلية – وفر�س��ة كذلك لنتقال 
الأمرا�س – لذا فاإن الأمر قد ي�ستدعي جهود و�ساطة حري�سة بني اأ�سحاب امل�سالح املختلفني. 
وق��د يوؤدي ترك قطع��ان احليوانات ال�سائمة ت�رصح بال رقيب عليها اإىل التناف�س املحموم على 

املوارد ال�سحيحة، اإ�سافة اإىل اندماك الرتبة وتاآكلها. 
وميك��ن اأن ت�سه��م التوعي��ة بامل�س��اكل البيئة الأكرث حدوث��ًا و�سيوع��ًا واملت�سلة بحوادث 
النزوح يف تخفيف اأ�سكال التوتر وزيادة جممل الكفاءة يف الإدارة البيئية اأثناء جميع املراحل 
العملي��ات. وينبغ��ي اأن حُترتم جمي��ع القواعد والتنظيمات املحلية من قب��ل جميع امل�ساركني 

بدءاً من وكالة اإدارة املخيم وحتى ال�سكان النازحني. 
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tt	ملزيد من املعل�مات عن البيئة، انظر الف�سل 6.

ال�رشوط الواجب تلبيتها
توافر املوارد – املاء وحطب الوقود ومواد البناء

ُيعت��رب توافر املاء من بني املعايري الأكرث الأهمية يف حتديد �سالحية املوقع لل�ُسكنى. وت�سل 
الأهمي��ة احليوي��ة للماء اإىل درجة القول باأن نق�س املي��اه ل يت�سبب فقط يف اندلع الأمرا�س 

واملوت، واإمنا ال�رصاعات كذلك.
وينبغ��ي اأن يك��ون امل��اء متوافراً بكميات كافي��ة بحيث يت�سنى احل�س��ول عليه على مدار 
العام. وقد تكون م�ستويات املياه ال�سطحية واملياه اجلوفية مرتفعة ب�سكل خادع يف الف�سول 
الرطب��ة، ولكنه��ا تك��ون �سدي��دة النخفا���س يف الف�س��ول اجلافة. وينبغ��ي تف��ادي ا�ستخدام 
�سهاريج املياه اأو �سخ املياه على امتداد م�سافات طويلة بقدر الإمكان نظراً ملا ينطوي عليه 

هذا ال�ستخدام من تكلفة كبرية وقابلية حلوادث النقطاع والأمن. 
وب�سف��ة عامة، تعترب ج��ودة املياه و�سالحيتها اأقل اأهمية اأثناء اختيار املوقع عن كمية 
املي��اه نظراً لتوافر العديد من خيارات املعاجلة الفعال��ة القادرة على اإجراء عمليات الرت�سيب 
والتنقي��ة، بي��د اأن هذه اخليارات تقل فائدته��ا مع امل�سادر الأكرث ن��درة للتلوث مثل املعادن 

الثقيلة. 
وقبل اأن يتم اختيار املوقع، من الهام جداً ح�ساب الحتياجات اليومية للمخيم من املياه 
ل�سم��ان اإمكاني��ة توفري هذه الكمية على م��دار 365 يومًا يف العام. ويعتم��د اجلدول واملثال 

التايل على احل�سابات التي اأجرتها م�رصوع �سفري (2004) يف هذا ال�ساأن:

اأمثلة على ا�ستخدام املياه لكل ن�سمة يوميًا
15-20 ل��رتاً لكل ن�سمة يوميًا (احل��د الأدنى الكايف للحياة: ال�ستخدام املنزيل

7 لرتات)
5 ل��رتات ل��كل مري���س خارج��ي يومي��ًا و40-60 ل��رتاً لكل مرافق الرعاية ال�سحية

مري�س مقيم يف امل�ست�سفى يوميًا. 
30 ل��رتاً ل��كل مري�س داخل��ي يوميًا و15 لرتاً ل��كل اأخ�سائي مراكز التغذية 

رعاية يوميًا.
3 لرتات لكل تلميذ يوميًااملدار�س 
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وي�س��ل التع��داد ال�سكاين للمخي��م امُلخطط 20.000 ن�سم��ة. وي�سكل الأطف��ال يف �سن املدر�سة 
م��ا ن�سبته 35 % م��ن التعداد الإجمايل لل�س��كان وي�سل معدل نق�س التغذي��ة احلادة يف بداية 
العمليات 3%. ومن املقدر اأن املركز ال�سحي باملخيم �سوف يحتاج ل�ستيعاب 1 % من التعداد 
ال�سكاين كمر�سى خارجيني و0.05 % كمر�سى مقيمني يف املركز. اإذن فكم ت�سل كمية املياه 

املطلوب توفريها وتوزيعها يوميًا؟
300.000 ل��رت/20.000 ن�سمة × 15 لرت/ن�سمة/يوم =

يوم
20.000 ن�سمة × 1 % مر�سى خارجيني/يوم =

200 مر�سى خارجيني/ يوم × 5 لرت/مري�س خارجي/يوم = 
 1.000
لرت/يوم

20.000 ن�سمة × 0.05 % مر�سى داخليني/يوم
= 10 مر�سى داخليني/يوم × 60 لرت/مري�س داخلي/يوم = 

600 لرت/يوم

20.000 ن�سمة × 0.05 % مر�سى داخليني/يوم 
= 10 مر�سى داخليني/يوم × 60 لرت/مري�س داخلي/ يوم=

20.000 ن�سم��ة × 20 % حت��ت �س��ن اخلام�س��ة × 3 % مع��دل نق���س 
التغذي��ة احل��ادة = 120 مرك��ز تغذي��ة مر�س��ى داخليني/يوم × 30 

لرت/مري�س داخلي/يوم = 

3.600 لرت/يوم

1.800 لرت/يوم120 اأخ�سائي رعاية × 15 لرت/اأخ�سائي رعاية/يوم =
20.000 ن�سم��ة × 35 % تالمي��ذ = 7.000 طف��ل × 3 لرت/تلمي��ذ/

يوم = 
ل��رت/  21.000

يوم
ل��رت الإجمايل =   328.000

يوميًا
رجاء مالحظة اأن ما �سبق هو جمرد ح�سابات مبدئية . راجع م�رصوع 
�سف��ري ملزيد من التوجي��ه حول احتياجات مراك��ز الكولريا وامل�ساجد 

واحليوانات الداجنة من املياه. 

tt	ملزيد من املعل�مات ح�ل معايري وم�ؤ�رشات اإمدادات املياه، انظر الف�سل 14. 
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ويتمث��ل املورد الآخر املهم الذي ينبغ��ي اأن يوؤخذ يف العتبار اأثناء اختيار املوقع هو الوقود 
ال��الزم للطهي و/اأو الت�سخني. ف��اإذا كان اخل�سب هو م�سدر الوقود الأ�سا�سي الذي ياألفه �سكان 
املخي��م، فاإن الأم��ر �سوف يتطلب م�سحًا لتقيي��م الحتياجات املتوقعة لل�س��كان وقدرة البيئة 
املحلية على تلبية هذه الحتياجات، والطريقة التي ينبغي بها تنظيم عملية جمع الأخ�ساب– 
اأي جمعه��ا حتت اإ�رصاف وكالة املخيم اأم ترك العنان لعملية اجلمع. ويجب يف معظم احلالت 
طرح املواقد املوفرة يف الوقود وعادات الطهي والت�سخني املوفرة يف الطاقة وبحث اأي بدائل 

اأخرى موفرة يف ا�ستخدام الأخ�ساب. 
وينبغي تقييم املحيط البيئي الأو�سع املمتد مل�سافة 15 كيلومرتاً - اأو م�سرية يوم - من 

املخيم من حيث مدى توافر حطب الوقود. 

!        ي�سل املعدل التقريبي ل�ستهالك حطب الوقود لكل ن�سمة يوميًا: 2.8-0.6 
كيلوغرامًا وذلك اعتماداً على املناخ وم�سادر الغذاء والثقافة. 

  حطب الوقود والعنف اجلن�شي
غالب��ًا م��ا ي�سكل اخلروج جلل��ب حطب الوقود اأح��د الواجبات اليومي��ة املحفوفة 
باملخاط��ر بالن�سبة للن�ساء والفتيات يف البيئات غري الآمنة. ويكون غياب حطب 
الوقود الكايف بجوار املخيم عادة هو ال�سبب الذي يجرب الن�ساء على قطع م�سافات 
طويلة من اأجل اإح�ساره، وهن يف اأثناء ذلك غالبًا ما يجازفن بتعر�سهن لالإ�ساءة 
اأو العن��ف اجلن�سي اأو التحر�س. وت�سمل البدائل لهذا ن�رص ا�ستخدام املواقد املوفرة 
يف الوق��ود، والت��ي ميكن اأن ت�سه��م يف تقليل هذه امل�سكلة وجن��د تف�سياًل لها يف 

الف�سل ال�ساد�س. 

ويع��د توافر مواد البن��اء من بني ال�سعوبات امُلحتملة التي ينبغ��ي تقييمها عند اختيار موقع 
املخيم، فمن ال�رصوري حتديد طبيعة املواد التقليدية امل�ستخدمة يف البناء ومدى توافرها يف 

املوقع اجلديد واخليارات البديلة لها اإذا مل تكن موجودة. 
ومن مواد البناء املعتادة التي تندرج حتت هذا الت�سنيف جذوع الأ�سجار والق�س اأو اأوراق 
ال�سجر، بيد اأنه قد يكون من ال�سعب حتى اإيجاد الطني املالئم بكميات كافية، خا�سة بالأخذ 

يف العتبار كمية املياه املطلوبة لت�سكيله. 
وم��ن املهم التاأكد مما اإذا كانت البيئة املحيطة ق��ادرة على ال�سمود اإزاء ما �سيقع عليها 
م��ن اإجهاد اإ�س��ايف نتيجة ا�ستخدامها جللب بناء املواد اأم ل. فاإذا ما اأظهر التقييم عدم وجود 
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اأي اآث��ار �سلبي��ة لذلك على البيئة، ينبغي على وكالة اإدارة املخي��م تنظيم جلب مواد البناء من 
املجتم��ع امُل�سيف، وحينها �ست�سب��ح العملية اأكرث تنظيمًا مما لو عم��د ال�سكان النازحون اإىل 
جم��ع ه��ذه امل��واد باأنف�سهم. كذلك ف��اإن هذا الأ�سلوب م��ن �ساأنه اأن يخف���س التكاليف ويعمق 
اأوا���رص العالقات م��ع املجتمع امُل�سيف من خالل الدعم القت�س��ادي املتحقق لكال الطرفني. 
اأم��ا اإذا ا�ستح��ال هذا الأ�سلوب، فال منا�س حينها من اللج��وء جللب مواد البناء من مكان اآخر. 
ويجب احلر�س على �سمان جلب مواد البناء من م�سدر اأو موّرد م�ستدمي، و�سيكون من الأف�سل 
بالتاأكي��د ل��و كانت هذه الأخ�ساب ُم�سدق على جودتها و�سالحيته��ا من قبل اإحدى الوكالت 

املوثوقة. 

                                -Forest Stewardship Council لالإط��الع عل��ى مث��ال، انظ��ر جمل���ص رعاي��ة الغاب��ات	tt
www.fscus.org والذي ي�سجع على الإدارة امل�س�ؤولة لغابات العامل. 

احلجم
ي�س��ل احل��د الأدنى املو�سى به للم�ساح��ة املخ�س�سة لكل ن�سمة 30 م��رتاً مربعًا، مبا يف ذلك 
امل�ساحات العامة مثل الطرق واملمرات ومناطق الأ�سواق ومرافق الرعاية ال�سحية واملدار�س 
واملباين الإدارية. اأما اإذا اأجازت الأو�ساع والثقافة ال�سائدة ممار�سة اأن�سطة زراعية مثل رعاية 
احلدائ��ق اأو تربي��ة بع�س احليوان��ات ال�سغرية، فحينه��ا يجب اأن ي�سل احل��د الأدنى للم�ساحة 

املخ�س�سة لكل ن�سمة 45 مرتاً مربعًا. 
وب�سف��ة عام��ة، ينبغي األ يتج��اوز تعداد �س��كان املخيم 20.000 ن�سم��ة. ومع ذلك، فقد 
تتطل��ب ح��وادث الن��زوح وا�سعة النط��اق و/اأو غياب الأرا�س��ي املالئمة ا�ستيع��اب املخيمات 
لأع��داد اأك��رب من الأفراد، ولو حت��ى ب�سفة موؤقتة. وعليه يكون لزام��ًا على جلنة تطوير املوقع 
و�س��ع اإ�سرتاتيجي��ة منو لإن�ساء »اأحي��اء« اأو »مراحل« جديدة ح�سبما متل��ي احلاجة، كما يجب 
عل��ى اللجن��ة حتديد احلد الأق�سى املطلق حلج��م التعداد ال�سكاين املالئ��م ل�سغل م�ساحة اأر�س 
معين��ة. ويجب ب�سكل مبكر توعية ال�سلطات ب��اأن هذا الرقم ميثل احلد الأق�سى ومن ثم فعندما 
يتم جتاوز حد معني - 75 % مثاًل من ال�سعة ال�ستيعابية – ينبغي بذل اجلهود ل�سمان اإن�ساء 

مواقع احتياطية اإ�سافية واإعدادها للتجمعات اجلديدة. 
كذل��ك ينبغي اأن يوؤخذ يف العتبار النمو الطبيع��ي يف التعداد ال�سكاين، والذي �سيتمخ�س عنه 

يف املعتاد زيادة �سكانية بن�سبة 3-4 % يف العام.

جيولوجيا وطبوغرافية املوقع
تي�رص درجات امليل الب�سيطة بن�سبة 2-6 % يف طبوغرافيا �سطح املوقع من عمليات الت�رصيف الطبيعية 
والأن�سط��ة الزراعي��ة، اأما املواقع منب�سطة الأر�س فقد تواجه م�س��اكل يف الت�رصيف خا�سة يف املوا�سم الرطبة 

www.fscus.org
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حي��ث تغ��زر املياه وتتجم��ع يف م�ستنقعات اأو برك. وقد ي��وؤدي ذلك اإىل تراكم يف امل�سطح��ات املائية القائمة، 
والتي قد تتحول بدورها اإىل مراكز لفق�س احل�رصات الناقلة لالأمرا�س مثل البعو�س. كذلك فاإن املناطق �سديدة 
التح��در – والت��ي تتج��اوز درجة مي��ل ال�سطح بها 6 % - غ��ري مقبولة هي الأخ��رى ب�سبب غي��اب اأ�سطح البناء 

املالئمة وما يكتنفها من خماطر النهيارات الأر�سية وكذلك م�ساكل ت�رصيف مياه الأمطار. 

tt	ملزي��د م��ن املعل�م��ات عن الأمرا�ص التي تنقلها احل�رشات الناقل��ة لالأمرا�ص وال�سيطرة عليها، انظر 
الف�سل 14.  

وتك��ون الرتبة التي تت���رصب باملياه للماء ب�سهولة حُمبذة عن غريه��ا من الأنواع الأخرى من 
الرتب��ة، خا�سة فيما يتعل��ق باإن�ساء دورات املياه واأداءها ال�سلي��م لوظيفتها. اأما اأنواع الرتبة 
الرملي��ة فق��د ين�ساأ عنه��ا انهيار دورات املي��اه وغريها من الإن�س��اءات التي تق��ام عليها. اأما 
الأرا�س��ي ذات الطبيع��ة �سديدة ال�سخرية فتمنع اإقامة املالج��ئ ودورات املياه وجتعل عملية 

الب�ستنة �سعبة. 
وب�سف��ة عامة، ينبغي اأن تقام الإن�ساءات الأ�سا�سية للمخيم على ارتفاع ل يقل عن ثالثة 

اأمتار فوق م�ستوى ال�سطح املائي املتكون يف املوا�سم املمطرة. 

الأ�صجار والغطاء النباتي
م��ن الهام جداً املحافظة على الأ�سجار والغطاء النباتي والرتبة الفوقية يف املوقع اإىل اأق�سى 
درج��ة ممكنة من اأجل توفري الظل وتقليل ت��اآكل الرتبة وتقليل الأتربة وت�رصيع اإعادة التاأهيل 

النهائية للموقع.

tt	ملزيد من املعل�مات، انظر الف�سل 6. 

املخاطر البيئية وخماطر الأمرا�ض
م��ن ال�رصوري جتنب اإقامة املخيم��ات يف املواقع العر�سة للفي�سان��ات والعوا�سف ال�سديدة 
وت�ساق��ط الثل��وج الكثيفة وغريها من املخاط��ر البيئية، واأحيانًا ما ل تظه��ر هذه املخاطر اإل 
عندم��ا تق��رتب نذر مو�سم جديد. وميك��ن للت�ساور مع الوزارات املحلي��ة اأن ي�سهم يف منع هذه 

املخاطر البيئية اأو على الأقل التنبوؤ بها. 
هن��اك بع�س املواق��ع املحددة التي ت�سكل خماطر �سحية ل �سبيل لروؤيتها والك�سف عنها 
يف حينه��ا، مثل املالريا اأو العمى النهري. وينبغي على الوكالت ال�سحية امل�سرتكة يف جلنة 
تطوي��ر املوقع القي��ام بزيارات للعي��ادات املحلية لتحدي��د املخاطر ال�سحي��ة املمكنة الأكرث 

انت�ساراً يف املنطقة. 
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tt	ملزيد من املعل�مات ح�ل الق�سايا املرتبطة بال�سحة، انظر الف�سل 16.

الق�شايا الثقافية والجتماعية 
ينبغ��ي اأن يك��ون ال�سي��اق والبيئ��ة الثقافية والجتماعي��ة لل�سكان النازحني عام��اًل مهمًا يف 
اختي��ار موقع اإقامة املخي��م. بيد اأنه من املتعارف عليه عمومًا اأن هذه الق�سايا تعد بالتاأكيد 
ثانوي��ة الأهمية بالن�سبة للحاجة لإيجاد موقع مالئم تو�سي به احلكومة املحلية. ومن الهام 
جداً بالن�سبة للعاملني باملخيم تفهم ذلك ال�سعور بالغربة اأو الوطاأة النف�سية التي قد ي�ست�سعرها 

املجتمع عند نقله من مواقعه اإىل منطقة جديدة وغري ماألوفة بالن�سبة له. 
وم��ن بني الأمثلة التي تطالعنا على امل�س��اكل الثقافية والجتماعية التي قد تن�ساأ ب�سبب 
ظروف النزوح ما جتده اجلماعات الرعوية التي تعي�س يف املعتاد على بعد كيلومرتات عديدة 
م��ن اأق��رب جماعة ب�رصية منها من ا�سطرار للعي�س يف من��اخ اجتماعي متكد�س ل يف�سل فيه 
اجل��ار عن جاره اإل اأمتار قالئل؛ وكذا الأمر مع التجمعات احل�رصية التي جتد نف�سها بني ليلة 
و�سحاه��ا تعي���س حياة �سبه ريفي��ة يف طابعها العام؛ اأو اجلماعات املختلف��ة عرقيًا اأو دينيًا 
والت��ي ل تعي�س يف العادة على مقربة من بع�سها والتي جتد نف�سها ت�سرتك يف نف�س امل�ساحة 
اأو امل��وارد. وقد يتطلب العمل مبقت�سى هذه العتب��ارات الثقافية والجتماعية �سمان اإ�رصاك 
جمتم��ع النازح��ني يف تقدمي اآرائهم حول الأ�سلوب الت�سميمي الأمث��ل للموقع واملالئم ثقافيًا 
واجتماعي��ًا وكذلك اإجازة ممار�سة �س��كان املخيم لعاداتهم و�سلوكياته��م وطقو�سهم املاألوفة 
له��م دون تثبي��ط لها، ومتى اأمكن، توف��ري الدعم النف�سي اأو تدريب فري��ق العاملني على كيفية 

التعامل مع هذه امل�ساألة. 
ق��د يطغى عل��ى العالقات بني ال�س��كان النازح��ني واملجتمعات امُل�سيف��ة طابع تناف�سي 
وبن��اء يف الوق��ت ذاته، فرغ��م ما يكون من تناف�س بينهما حول امل��وارد اإل اأن كال املجتمعني 

يفيدان من وجود الآخر نتيجة للعالقات القت�سادية وتبادل العمالة والتجارة.
وُين�سح عادة باأل تتم اإقامة خميمات هائلة التعداد ال�سكاين بجوار املجتمعات امُل�سيفة 
الأ�سغر حجمًا. ويف كافة الأحوال، يجب اإجراء تقييم حول قدرة املجتمع امُل�سيف على التعاي�س 
م��ع ه��ذا املخيم، ذلك اأن تع��داده ال�سكاين قد يزداد ب�سكل مت�سارع وكذل��ك ن�ساطه القت�سادي 
اإذا م��ا اأدى وج��ود املخي��م اإىل خلق حالة من الزده��ار القت�سادي. وقد يك��ون لالختالفات 
الثقافية اأو العرقية اأو الدينية اأو اللغوية اأثر هائل على كيفية قبول املجتمع امُل�سيف ملجتمع 
النازح��ني، ويجب اتخاذ احليط��ة واحلذر عندما تن�ساأ نزاعات تزي��د يف تاأجيجها الختالفات 

العرقية بني الطرفني. 
ينبغ��ي اأن يوؤخ��ذ يف العتبار ق��درة ال�سكان على ال�سعي بحري��ة وراء معاي�سهم واأرزاقهم 
اأثن��اء مرحل��ة اختيار املوق��ع، ذلك ملا يف ذلك من فر���س لإن�ساء حدائ��ق للنباتات وزراعات 
اأو م��راع للحيوان��ات �سغرية النطاق اأو اإن�س��اء �سناعات حرفية واأي�س��ًا – وهو الأهم- �سوق 
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للتب��ادل التج��اري اأو فر�س عمل جماورة يف املجتمع املحل��ي. ومن املهم اأن نتذكر اأن هناك 
العدي��د من املخيمات التي تك��ون غري ريفية الطابع واأن طبيعة املعاي�س يف مراكز التجمعات 

تختلف ب�سكل كبري عن طبيعتها عندما تتوفر الأرا�سي الالزمة لها. 

tt	ملزيد من املعل�مات، انظر الف�سل 18. 

توافر الأر�ض
تك��ون غالبا لدى ال�سلطات الوطنية واملحلية م�ساحلها اخلا�س��ة التي تقودها لتحديد مواقع 
معين��ة وغ�س النظر ع��ن مواقع اأخرى. وكثرياً ما يتم ح�س ال�س��كان النازحني على ال�ستقرار 
يف مناط��ق نائي��ة ومنعزلة حتفه��ا الأرا�سي ال�سخري��ة اأو امل�ستنقعات وذل��ك لأ�سباب اأمنية، 
منه��ا تف��ادي ح��دوث اأي نزاعات على اأي موارد حملي��ة �سحيحة حقيقي��ة اأو مزعومة اأو حتى 
لتكون مبثابة احلاجز الذي يف�سل بني الأطراف املتحاربة. وهناك بع�س اخليارات التي قد ل 
تك��ون مقبولة يف ظل الأولوية التي يتم اإعطائها لأمن وحماية �سكان املخيم. وعادة ما ياأتي 
التحدي��د النهائ��ي للموقع قائمًا على الت�سوية بني م�سالح جمي��ع اأ�سحاب امل�سالح والأر�س 
املتواف��رة. وبع���س النزاع��ات املحتمل اأن تن�سب ح��ول الأر�س تكون مو�سمي��ة الظهور وقد ل 
تكون وا�سحة للعيان يف وقت التقييم – وحيث ي�سمل التقييم الحتياجات اخلا�سة باحلقوق 

املو�سمية للرعي اأو النتقال بقطعان املا�سية. وال�سوؤالن اللذان ينبغي طرحهما هنا هما:
اإذا مل تكن الأر�س ُم�ستعملة بالفعل يف ال�ستيطان، فلماذا ل يتم ا�ستيطانها؟  1 .

اإذا كانت الأر�س ُم�ستغلة لغر�س ما، فما الذي من املمكن اأن يحدث اإذا مت اإن�ساء خميم بدًل  2 .
من- على �سبيل املثال-  ا�ستغالل الأر�س يف الرعي؟

ينبغي اأن تعمد وكالة القيادة القطاعية/العنقودية واحلكومة اإىل اإعداد مذكرة تفاهم لتف�سيل 
حق��وق وم�سوؤوليات جميع الأطراف – مثل القيادة القطاعية/العنقودية وال�سلطات احلكومية 
ومالك الأرا�سي ووكالة اإدارة املخيم و�سكان املخيم واملجتمع امُل�سيف – وذلك فيما يتعلق 

باإن�ساء املخيم. 
وينبغ��ي اأن تت��م  مناق�سة جميع الق�ساي��ا وامل�سائل املتعلقة باإن�ساء املخي��م نقا�سًا وافيًا مع 
املجتم��ع املحل��ي بحيث يتحقق الفهم امل�س��رتك لحتياجات جمتمع املخي��م امل�ستقبلية واأثر 
ه��ذه الحتياج��ات على املجتم��ع امُل�سيف. كم��ا ينبغي مت��ى ا�ستدعت احلاج��ة ومقت�سيات 
املالئم��ة تف�سيل جميع التفاقيات بو�سوح يف مذكرة التفاه��م، وكذلك اإدراج الربوتوكولت 

املحلية، مبا فيها القواعد والقيم التي يلتزم بها اأفراد املجتمع امُل�سيف. 
واإذا اأمك��ن، ينبغ��ي على وكالة اإدارة املخيم امل�ساركة يف اإعداد مذكرة التفاهم والحتفاظ يف 



203 جمموعة اأدوات اإدارة املخيم | الف�شل 7 - اإن�شاء واإغالق املخيمات

جميع احلالت بن�سخة منها. بالإ�سافة اإىل ذلك، ينبغي على وكالة اإدارة املخيم �سمان تفهم 
العاملني معها و�سكان املخيم ملا ورد ذكره يف مذكرة التفاهم.

التخطيط للموقع
حتى اأثناء التفكري يف املواقع املختلفة لالختيار من بينها وحل الإ�سكالت القانونية اخلا�سة 
به��ذا الأم��ر، ينبغي على جلنة تطوير املوق��ع البدء يف تخطيطها للمخي��م الفعلي. ومرة اأخرى 
نق��ول باأن عملية التخطيط تلك عملية معقدة وتتطل��ب معلومات واآراء يتم احل�سول عليها من 

العديد من اخلرباء واأ�سحاب امل�سالح. 

البدء بالأ�رشة
يتمث��ل املفت��اح يف كفاءة التخطي��ط للموقع، وعلى غري ما يعتقد الكث��ريون، يف البدء باأ�سغر 
لبن��ات ه��ذا املخي��م – األ وه��و الفرد والأ�رصة، ث��م مبا�رصة بن��اء كل ما عدا ذلك عل��ى اأ�سا�س 
منهم��ا. اأم��ا اإذا ب��داأ املرء بال�س��ورة الأكرب للمخي��م وح��اول ا�ستكمال عنا�رصه��ا يف ترتيب 
تنازيل، فحينها �سيواجه املخطط ق�سايا خطرية قد ل يجد مت�سعًا من احللول لها مثل م�ساحة 

الإ�سغالت وحتديد مواقع الوحدات ال�سكنية واخلدمية للمخيم. 
وعل��ى �س��وء ه��ذا النه��ج املجتمع��ي الالمركزي، تق��وم جلنة تطوي��ر املوق��ع يف البداية 
مبعاون��ة املجتمع يف مناق�سة اأ�سغر وحدة من هذا املجتمع – وهي عادة العائلة اأو الأ�رصة- 
ثم النتقال �سيئًا ف�سيئًا ملناق�سة الأ�سياء التي ترتبط بهذه الأ�رصة يف العادة والأفراد املقيمني 
بجوارها، وبذلك تت�سح �سيئًا ف�سيئًا معامل منط وا�سح ُت�ستكمل على اأ�سا�سه الأجزاء الأكرب من 
ال�س��ورة. بيد اأن هذا ل يعني بال���رصورة منطًا �سبكيًا �سارمًا يف توزيع الأ�رص، ذلك اأن هذا قد 
ي��وؤدي اإىل النعزالية والزدحام يف وق��ت واحد، وبدًل من ذلك ميكن ال�ستعانة بنمط توزيعي 
لل�س��كان عل��ى �سكل ح��رف U اأو H  ذلك اأن هذه الأمناط التوزيعية اإمن��ا تعزز روح احلميمية 
ب��ني اجلريان والتوا�س��ل مع املجتمعات الأخرى، كما ت�سج��ع امل�سوؤولية عن املرافق واملوارد 
امل�سرتك��ة، كم��ا تزيد من القدرة عل��ى النتفاع باملرافق واخلدمات وتقل��ل املخاطر املرتبطة 
بالتكد���س والزدحام. وقد يتم توزيع الوحدات الأ�رصية على منط و�سطي مركزي بحيث حتاط 

باملرافق امل�سرتكة مثل دورات املياه ومناطق الغ�سيل اأو ال�ستجمام ومناطق التجمع. 
ويظه��ر لنا اجلدول التايل مثاُل على الكيفية التي يت��م بها التوزيع القطاعي ملجموعات 
الوحدات الأ�رصية لت�سكل جمتمعات ووحدات اأكرب ت�ساعديًا و�سوًل اإىل املخيم باأ�رصه، وبحيث 
ي�ستوع��ب ه��ذا التنظيم حداً اأق�سى ق��دره 20.000 ن�سمة، بيد اأنه قد يت��م تعديله اعتماداً على 
احلجم املتوقع للمخيم ورمبا على عوامل اأخرى مثل وجود فئات �سكانية خمتلفة ت�سغل نف�س 

املخيم. 
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الوحدات البنائية للكوميونات (معدلة من مفو�سية الأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني 2007):
التقريب��ي الوحدة الأكربالوحدة الأ�سغر الع��دد 

لل�سكان يف كل وحدة
=  4-6 ن�سمةعائلة اأو بيت واحد  

= 80 ن�سمةجمموعة (كوميون) واحدة16 عائلة اأو منزل
= 1.250 ن�سمةبلوك واحد 16 جمموعة (كوميون)

=  5.000 ن�سمةقطاع واحد 4 بلوكات 
=  20.000 ن�سمةخميم واحد 4 قطاعات

  اأنظمة العناوين 
م��ع و�سوح الت�سميم والتخطيط الع��ام للمخيم �سيئًا ف�سيئًا، تدعو احلاجة لو�سح 
نظ��ام للعناوين؛ بحي��ث يت�سنى حتديد القطاعات والبلوكات ن��زوًل اإىل الوحدات 
ال�سكني��ة العائلي��ة، وه��و ما �سُيي�رص م��ن عملي��ة التخطيط عل��ى النطاقني الكبري 
وال�سغري. ولتحديد اأنظمة العناوين اأهميته الكبرية فيما يخ�س حتديد الأ�سخا�س 
ذوى الحتياجات اخلا�سة وقادة املجتمع، وهلم جرا. كما اأن ا�ستخدام الرموز اأو 
ال�س��ور اأو الألوان اإىل جان��ب الأ�سماء اأو الأرقام املكتوبة �سوف يجعل من ال�سهل 

على الأطفال اأو الأميني معرفة طريقهم يف املخيم.

فيما يلي مثال على اأحد اأنظمة العناوين:  
القطاع – الأرقام (1، 2، 3 ... )  

البلوك – احلروف (اأ، ب، ج ... ) 

الوحدات ال�سكنية لالأ�رص – الأرقام (12، 13، 14 ...) 

وبذل��ك ل ن��رى عدداً كب��رياً من الأق�س��ام يف العن��وان الواحد، ويت��م ب�سفة عامة 
اإ�سقاط اأ�سماء املجموعات الكوميونية من نظام العناوين. 

وعليه ي�سبح عنوان الوحدة ال�سكنية على غرار 3-ج-54 (اأي القطاع 3، البلوك 
ج، املنزل رقم 54).

وبينم��ا يت��م اأحيانا ا�ستخدام الأرقام الروماني��ة ( IV ،III ،II ، I)، فاإنه تنبغي 
مالحظة اأنها ل تعترب اأرقام عندما يتم اإدراجها يف قواعد البيانات.
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 تخطيط املوقع فيما يتعلق بالأ�صخا�ص ذوى الحتياجات اخلا�صة والفئات 
امُلعر�صة للخطر

ل��كل جمتم��ع و�سائل��ه يف التعامل م��ع الأ�سخا���س ذوي الحتياجات اخلا�سة، مث��ل العجائز 
والأطفال ال�سغار والأطفال الر�سع واملعاقني وغريهم من املعر�سني خلطر كبري مثل الن�ساء. 
وعلى وكالة اإدارة املخيم حتديد هذه الآليات يف التعامل وامل�ساعدة يف دعمها. كما يقع على 
وكالة اإدارة املخيم حتديد و�سد اأي فجوات يف توفري احتياجات الأ�سخا�س الذين يعانون من 
التهمي���س والعاجزين بالتايل عن درء املخاط��ر عنهم. وكثرياً ما تتوىل بع�س الأ�رص امُل�سيفة 
رعاية الأفراد امل�ست�سعفني مثل الأطفال القا�رصين غري امل�سحوبني بذويهم، ومن ثم حتتاج 

هذه الأ�رص اإىل دعم اإ�سايف مل�سعاها النبيل.  
ويف بع�س احلالت، حتبذ ثقافة جمتمع النازحني اأن ت�سكن املجموعات املعر�سة للخطر 
وح��دات خا�س��ة بها وحدها – بحي��ث تقيم مثاُل الأ�رص الت��ي تعولها ام��راأة يف قطاع اإ�سكاين 
واحد. ورغم ذلك، فال يجب ب�سفة عامة ت�سجيع هذا الأمر نظراً لأنه يعزل هذه الفئات ويرتكها 

خارج مظلة حماية املجتمع ككل. 
ويف احلالت التي ل يتمتع فيها الأ�سخا�س ذوو الحتياجات اخلا�سة بالرعاية الكافية، 
يقع على وكالة اإدارة املخيم دور العمل مع وكالت احلماية وجلان املخيم من اأجل امل�ساهمة 

يف اإيجاد احللول املالئمة. 

(SIG) ا�شتخدام نظام املعلومات اجلغرافية  
ال�شتعانة بالتكنولوجيا يف املخيم   

�ستخ��دم نظ��ام املعلوم��ات اجلغرافي��ة يف اإدارة املخيم من اأج��ل و�سع خريطة  ُيٍ
باملع��امل اجلغرافي��ة املوج��ودة مبوق��ع املخي��م وا�ستخال�س ما يت�س��ل بها من 
معلوم��ات عن البن��ى التحتية والبيانات ال�سكانية، حي��ث مُيّكن نظام املعلومات 
اجلغرافية القائمني على التخطيط من و�سع خمطط للعالقة – مثاُل - بني اإحدى 
نق��اط توزي��ع املياه وبني الوح��دات ال�سكنية الواقعة �سم��ن م�سافة قدرها 500 
م��رتاً م��ن هذه النقطة، وهذا م��ن �ساأنه اأن يك�سف عن اأق�س��ام املخيم التي ل تلبي 
احل��د الأدنى من املعايري اخلا�سة باحل�س��ول على املاء (ين�س املوؤ�رص الأ�سا�سي 
اخلا�س بهذا املعيار وفقًا مل�رصوع �سفري على اأن »احلد الأق�سى للم�سافة بني اأي 

منزل اإىل اأقرب نقطة توزيع للمياه 500 مرتا«) .                                >> 
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يع��د نظ��ام املعلوم��ات اجلغرافي��ة م��ن ب��ني الو�سائ��ل القوي��ة ذات الإمكانيات 
الت�سويري��ة الفائق��ة الت��ي لها الق��درة عل��ى تو�سي��ح املعلوم��ات الدميوغرافية 
التف�سيلي��ة ع��ن الأماك��ن الت��ي يتواجد به��ا الأف��راد اأو املجموع��ات يف املخيم. 
وم��ن الأ�سي��اء ال�رصورية عن��د ا�ستخ��دام بيانات التع��داد ال�س��كاين اأن يوؤخذ يف 
العتبار ق�سايا احلماية و�سمان تكويد هذه البيانات بحيث تكون هوية واأ�سماء 

الأ�سخا�س املعر�سني للخطر حمجوبة حلمايتهم.  
فعل��ى �سبي��ل املثال، فاإن و�س��ع تخطيط بالناجي��ات من العن��ف اجلن�ساين على 
م�ست��وى الوحدات ال�سكانية من �سان��ه اأن ُيظهر املوقع الدقيق مل�ساكن الناجيات 
حتى رغم حجب اأ�سمائهن. لذا فمن ال�رصوري اأن تتم املوازنة بني فائدة املعلومات 
امل�ستخل�سة من نظام املعلومات اجلغرافية وبني العتبارات الرباجمية ومبادئ 

�رصية البيانات وخ�سو�سية الأ�سخا�س املعنيني. 

تر�شيم املعامل الأكرب حجماً
بع��د النته��اء من التخطيط اجلي��د مل�ساكن الأ�رص واملجتمع��ات واتخاذ ما يل��زم من اإجراءات 
عاجل��ة لإع��ادة تنظي��م امل�ساكن القائمة، يت��م التخطيط مل�ساك��ن الأ�رص واملع��امل املجتمعية 
بالن�سب��ة للمعامل القائمة مثل الأنهار وامل�ساحات ال�سخرية اأو الطرق املوجودة. وينبغي على 
اأ�سح��اب امل�سالح ومتى اأمكنهم حماول��ة النتفاع باجلوانب الإيجابية ملا ينظر اإليه البع�س 
عل��ى اأنه قي��ود واقعة عل��ى الحتياجات اخلا�سة بالبن��ى التحتية. فيمكن عل��ي �سبيل املثال 
حتويل مياه ال�رصف غري ال�سامة وغري امللوثة اإىل  قنوات ت�رصيف اأر�سية لدعم زراعة حدائق 

اخل�رصاوات. 
ومن الهام جداً اإجراء تقييم للموقع باأ�رصع ما ميكن لتحديد ما ميكن اأن ين�ساأ من م�سكالت 
م�ستقب��اًل ومن��ع اإقامة املراف��ق الأ�سا�سية مث��ل مرافق ال�سح��ة والتعليم واملي��اه والل�رصف 
ال�سحي يف مواقع غري منا�سبة. وميكن لهذه التقييمات حتديد الحتياجات اخلا�سة بالت�رصف 
ال�سحي وحواجز منع انت�سار النريان وم�ساحات التو�سعة املمكنة وتقييم ال�ستخدام امل�ستدام 

اأو اأ�سكال الإفراط املحتملة للموارد الطبيعية املحلية. 
ويو�سح لنا اجلدول التايل بع�س الإر�سادات فيما يتعلق باملعامل املخيمية، وقد اأوردناها 
عل��ى �سبيل الإ�سارة فقط، نظ��راً لأن الف�سول الأخرى تت�سمن املعلوم��ات الأكرث تف�سياًل التي 
ي�ستخدمه��ا اخل��رباء عن��د التخطيط والإن�س��اء الفعلي للمع��امل الفردية. وبينم��ا جند يف بع�س 
احل��الت ا�ستخدام��ًا للمعايري الوطني��ة يف هذا اخل�سو�س، اإل اأنها ُم�ستم��دة من م�رصوع �سفري 
ومفو�سي��ة الأمم املتح��دة ل�س��وؤون الالجئني واليون�سك��و ودليل اإر�سادات العملي��ات امليدانية 

(FOG) لوكالة التنمية الدولية التابعة للوليات املتحدة. 
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اإر�شادات خا�شة بتخطيط املوقع 
 

مالحظات اأخرىالعدد لكل ن�شمةنوع املرفق
اإجمايل امل�ساحات اأجزاء املخيم  

املفتوحة
30-45 م2 لكل ن�سمة

م�ساحات 
املعي�سة 

3.5 م2 لكل ن�سمةامل�ساحات امُلغطاة
حواجز منع انت�سار 

النريان
50 مرتاً من امل�ساحات 

اخلالية لكل 300 مرتاً من 
امل�ساحات املبنية

نقطة واحدة لكل نقاط توزيع املياه 
80-500 ن�سمة اعتماداً 
على النوع ومعدل التدفق

100-500 مرتاً من اأي م�سكن؛ 
مع اإن�س��اء اأنظمة توزي��ع عاملة 
الأرا�س��ي  عل��ى  باجلاذبي��ة 

املرتفعة

من 1 لكل اأ�رصة اإىل 1 لكل دورات املياه
20-50 ن�سمة  

مب�ساف��ة ترتاوح ب��ني 6-50 مرتاً 
عن اأي منزل اإذا كان و�سعه اأبعد عن 
ذلك �سيجعل من ال�سعب ا�ستعماله، 

30 مرتاً من م�سادر املياه 
1 لكل 100-250 ن�سمةمرافق الغت�سال

�سندوق واحد �سعة 100 لرت لكل 2 لكل جتمع (كوميون) �سناديق املهمالت
10 عائ��الت  ما مل يكن يتم دفن 
ه��ذه املهم��الت، 100 م��رت من 

مناطق التجمعات 
مرافق الرعاية 

ال�سحية
م�ست�سفى واحدة لكل 10 م�ست�سفيات الإحالة

خميمات (200.000 
ن�سمة)

مركز واحد لكل خميم املركز ال�سحي
(20.000 ن�سمة)

دورة مياه لكل 10-20 دورات املياه
فرا�س ومرحا�س واحد لكل 

20-50 مري�س خارجي

مركزي��ة،  مي��اه  دورات  وه��ي 
ولكن ت�سمح ب�سكل كايف بدخول 
عرب��ات الإ�سع��اف وغريه��ا من 

و�سائل النقل
مرافق النفايات 

الطبية
مركز واحد لكل خميم مراكز التغذيةمراكز التغذية 

(20.000 ن�سمة) 
دورة مياه واحد لكل 20-50 دورات املياه

بالغ ومرحا�س واحد لكل 
10-20 طفل
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جممع واحد لكل قطاع جممع مدار�ساملدار�س 
(5.000 ن�سمة) 

الإر�سادات اخلا�سة 
مب�ساحات الف�سول:

ينبغي ب�سفة عامة اأن  تكون 
امل�ساحة القيا�سية للف�سل 

الذي ي�ستوعب 40 تلميذاً هي:
6.20 × 5.75 مرتاً اإىل 

6.20 × 6.50 مرتاً 
ف�سول ما قبل 

البتدائية
حتى 40 تلميذاً = 1م3/تلميذ؛ 
وحتى 48 تلميذاً = 0.74 م3/

تلميذ
حتى 40 تلميذاً = 1م3/تلميذ؛ ال�سفوف 3-1

وحتى 48 تلميذاً = 0.83 م3/
تلميذ

حتى 40 تلميذاً =  1م3/ال�سفوف 6-4
تلميذ 

اإر�سادات خا�سة 
باخليم امُلقامة 

كف�سول

ميكن للخيمة التي 
م�ساحتها 55 مرتاً مربعًا 

اأن ت�ستوعب 40-45 طفاًل
دورة مياه واحد لكل 30 دورات املياه 

فتاة ومرحا�س واحد لكل 
60 �سبي

�سوق واحد لكل خميم الأ�سواقالأ�سواق
(20.000 ن�سمة)

دورة مياه واحد لكل 20-50 دورات املياه
كوخ 

4 مراكز توزيع لكل خميم مراكز التوزيعمراكز التوزيع
(20.000 ن�سمة) 

تقام هذه املراكز على اأر�س مرتفعة 
لتي�سري ال�سري بال�سلع الثقيلة

تق��ام املدافن عل��ى ُبعد 30 مرتاً املدافناملدافن
م��ن م�س��ادر املي��اه اجلوفي��ة؛ 
هن��اك  كان��ت  اإذا  عم��ا  ابح��ث 
م�ساح��ة متوافرة ل��دى املجتمع 

امُل�سيف لإقامة املدفن. 
اأماكن ال�ستقبال/

النتقال
دورة مياه لكل 50 ن�سمة دورات املياه

(للرجال والن�ساء بن�سبة 3:1) 
وتت�سمن مكاتب لل�سلطات احلكومية والأمن ووكالت الأمم املتحدة واملنظمات مناطق الإدارة

غري احلكومية واأماكن الجتماعات ودائرة متابعة امل�ستودعات 
بجوار املدخل عادة ملنع حركة ال�ساحنات داخل املخيم وكذلك ل�سمان اأمن 

امل�ستودعات 
دورة مياه واحد لكل 20 دورات املياه 

موظف
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 وبالإ�سافة اإىل هذه املعامل، ينبغي اأن يوؤخذ يف العتبار ما يلي:
الطرق واملمرات

اإىل جان��ب الطرق الرئي�سي��ة، يحتاج املخيم ملجموع��ة متنوعة من الط��رق الداخلية واملعابر 
واملم��رات، والتي تربط ب��ني القطاعات والبل��وكات والكوميونات املتنوع��ة. وغالبًا ما تكون 
املم��رات والط��رق ه��ي الأماكن الت��ي يتالقى فيها معظ��م ال�س��كان ويتوا�سلون م��ع بع�سهم 
وُيقيم��ون فيه��ا اأ�سواقهم غ��ري الر�سمية، بيد اأن له��ا جانبها ال�سلبي حي��ث ي�ستخدمها مرتكبو 
اجلرائم واأعمال العنف كطرق للت�سلل اإىل داخل املخيم والهروب. وينبغي التبديل بني �سبكات 
الط��رق التي توؤم��ن اخل�سو�سية واحلماية وتلك التي توؤمن الو�سول ال�رصيع ل�سيارات الطوارئ 
ومم��رات الروؤية الوا�سحة للدوري��ات الأمنية اجلوالة. وينبغي اإزالة جمي��ع ال�سجريات الكثيفة 
املحيط��ة بجميع الطرق واملمرات، كم��ا ينبغي تزويد تلك الأخرية ببع���س الإنارة اأثناء الليل 

لأ�سباب اأمنية. 
وتك��ون الكوميونات املخيمية الواقع��ة بجوار املرافق املركزي��ة اأو البنى التحتية الأكرب 
حجم��ًا هي املواق��ع التي ت�سهد اأكرب كثاف��ة مرورية �سكانية بجوارها من قب��ل �سكان املخيم 
الذاهب��ني اإىل وحداتهم ال�سكانية. اأما الكوميونات البعيدة عن املرافق املركزية ف�سكانها اأكرث 
�سع��وراً بالعزلة، ويزداد فيها اإما عدد الوح��دات ال�سكانية التي هجرها �سكانها اأو التي تعاقب 
عليه��ا اأكرث من �ساكن ب�سبب الرغبة يف تركها والذه��اب للكوميونات الأكرث �سكانًا. ويف كلتا 
احلالت��ني، ينبغ��ي الت�سدي للمخ��اوف اأو املخاطر الأمني��ة املختلفة املرتبط��ة بالت�سميمات 

املختلفة للكوميونات اأو الطرق. 

امل�صاحات املخ�ص�صة لتجمع ال�صكان يف املنا�صبات والتجارة وال�صتجمام 
ينبغ��ي من��ذ بداي��ة اإن�ساء املخي��م مراعاة تخ�سي���س م�ساح��ات اإ�سافية ملناط��ق املنا�سبات 
الجتماعية مثل املناط��ق املفتوحة ومناطق ال�ستجمام ومناطق التجمعات العامة ومناطق 
التجمع��ات الديني��ة. كما ينبغي تخ�سي�س م�ساحات كافية لالأ�س��واق على اأن ت�سمل م�ساحات 
اأخرى هام�سية حت�سبًا لحتياجات التو�سعة امل�ستقبلية. ويحتاج الأطفال واملراهقون ملالعب 
كافي��ة اأو مناط��ق �سديق��ة للطفل، وبحي��ث ي�سهل على اجلمي��ع دخول هذه املناط��ق والتمتع 
مبرافقه��ا مب��ن فيه��م الأطفال املعاق��ني. وين�س��ح بالرتكيز ب�سف��ة خا�سة عل��ى احتياجات 
املراهق��ني مث��ل مالعب كرة القدم والن��وادي الجتماعية. وينبغي اإذا اأمك��ن اأن تقام املالعب 
عل��ى ارتف��اع اأقل من ارتفاع الوحدات ال�سكنية للمخيم، نظراً للزيادة املتوقعة يف كمية املياه 
ال�سطحي��ة اجلاري��ة نتيجة لعملية الإزال��ة ال�رصورية للغطاء النباتي. ولأ�سب��اب اأمنية، ينبغي 
اأن تق��ام م�ساح��ات ال�ستجمام والرتفي��ه ب�سكل اأكرث قربًا من و�سط املخي��م، على اأن تتم اإزالة 
الأجم��ات الكثيف��ة املحيط��ة بها كما ينبغ��ي اأن تف�سلها م�سافة اآمنة عن الط��رق ذات الكثافة 

املرورية العالية. 
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الزراعة والرعي
م��ن ال���رصوري التفكري يف تخ�سي�س اأرا���س اإ�سافية لرتبية احليوان��ات الداجنة اأو الزراعات 
وا�سع��ة النط��اق وذلك عندما توجد فئ��ات ممار�سة فعاًل للزراعة �سم��ن املخيم اأو كانت تربية 
احليوان��ات ت�س��كل جزءاً من ثقاف��ة وتقاليد جمتمع املخي��م.  وتو�سع احليوان��ات الداجنة يف 
الع��ادة خ��ارج املخي��م، نظراً مل��ا يف تربيتها و�سط املخيم��ات املزدحمة م��ن خماطر �سحية 
كب��رية، كما ينبغي اأن تبذل اجلهود من اأجل توفري مناطق منف�سلة ل�رصب احليوانات و�سمان 
الحتياج��ات ال�سحية يف مثل هذه املناطق ومن��ع احليوانات من اأن ت�رصح وت�سوم بال رقابة 

داخل املخيم ومنع انتقال الأمرا�س من واإىل الرعاة. 
واإذا كانت القواعد املحلية واحلكومية جتيز ذلك، ينبغي اإقامة املرافق التي تخدم الفئات 
الراغب��ة يف ممار�سة اأعمال الزراعة، ولهذا فائدت��ه التي ميكن اأن تعود على املنطقة من خالل 
تكث��ري حجم التبادل التجاري للمنتجات الزراعية وكذل��ك تنويع ح�س�س الغذاء املتاحة اأمام 
�سكان املخيم. وهنا يتوجب العمل على توفري امل�ساعدات الفنية التي قد يتطلبها الأمر لتمكني 
املزارع��ني من تنوي��ع حما�سيلهم اأو م�ساعدته��م على مواءمة زراعاتهم م��ع الظروف البيئية 
للمخيم والتي قد ل يكونون على علم بخ�سائ�سها الزراعية. وبالن�سبة لالتفاقات غري الر�سمية 
ب��ني ال�سكان النازحني واملجتمع��ات امُل�سيفة بهذا اخل�سو�س فال ينبغ��ي مراقبتها اإل ب�سكل 

عابر، ذلك اأنها قد ل ت�ستوجب اأي تدخل من جانب وكالة اإدارة املخيم. 
اإغالق املخيم

عل��ى غ��رار اإن�ساء املخي��م، يعتمد اإغالق املخي��م كذلك على طبيع��ة ال�سياق القائ��م والظروف 
احلاكم��ة للموقف، حيث يحدث الإغالق ملجموعة متنوعة من الأ�سباب، وبعدة طرق اأو مراحل 
خمتلفة– فقد تتم ب�سكل خُمطط ومنظم تاأثراً بحركات العودة املنظمة لل�سكان اأو تراجع الدعم 
م��ن اجله��ات املانحة اأو قد تتم ب�س��كل مفاجئ وع�سوائي ب�سب��ب التهديدات الأمني��ة اأو اإجبار 
احلكومة ل�سكان املخيم على الرحيل. ويعد حتديد احللول امل�ستدامة من الأهداف الأ�سا�سية يف 

اإدارة املخيم، وتتخذ هذه احللول اأ�سكاًل خمتلفة هي:
•عودة ال�سكان اإىل م�سقط راأ�سهم. 	

•الدمج يف مناطق النزوح.  	
•اإعادة التوطني يف موقع ثالث (خالف املوطن الأ�سلي ومنطقة النزوح) 	

وقد يحدث اأحيانُا اأنه يف حني اأن املخيم قد ي�سهد اإنهاًء تدريجيًا لتوفري امل�ساعدات واخلدمات، 
اإل اأن املخي��م نف�س��ه ل »يغل��ق« وذلك من حيث تفكيك هياكله الأ�سا�سي��ة اأو وظيفته كمجتمع. 
فق��د يتح��ول املخيم نف�سه اإىل م�ستوطنة دائمة �ساحلة لل�سكن��ى اأو كمدينة اأو موقع ذي ن�ساط 

اقت�سادي اأو اجتماعي. 
وبغ�س النظر عن طبيعة ظروف مرحلة الإنهاء التدريجي لأعمال املخيم واإغالقه، يكون 
التخطي��ط احلري�س والتن�سيق ال�سام��ل اأمراً يف غاية الأهمية وينبغ��ي اأن تتوىل تنفيذه وكالة 
اإدارة املخي��م بنف�سها بالتعاون مع وكالة القي��ادة القطاعية/العنقودية وال�سلطات احلكومية 
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وجه��ات توف��ري اخلدمات املحلي��ة والدولية و�س��كان املخي��م واملجتمع امُل�سي��ف. ويجب اأن 
يك��ون مناط الهتمام الأكرب هنا هو ال�س��كان النازحون اأنف�سهم والذين ت�سبح م�ساركتهم يف 
ه��ذه املرحلة اأمراً ل غنى عنه. كذلك فمن امله��م التمهيد والإعداد لعملية الإغالق املنظمة مع 

املقاولني وغريهم من اأ�سحاب امل�سالح امُل�ساركني.
وحت��ى م��ع تواف��ر احلر���س والعناية يف التخطي��ط، ينبغي عل��ى الوكال��ة ال�ستعداد لأي 

حتديات اأو تبعات �سلبية ميكن اأن تتمخ�س عنها عملية اإغالق املخيم. 
و�س��وف يركز هذا الف�سل على عملية الإغالق الفعلية للمخيم، بينما لن نتناول الأن�سطة عرب 

احلدودية اأو اإعادة الدمج اأو م�ساعدات اإعادة التاأهيل اإل عند احلديث عن الفئات املعر�سة للخطر.

            قد تنطوي عملية اإغالق املخيم على �سعوبات كبرية بالن�سبة لوكالة اإدارة 
املخيم، ذلك اأنها تتم يف نهاية جمموعة من العمليات والإجراءات التي غالبًا ما 
تك��ون طويلة و�ساقة، ويكون فيها ال�س��كان يف العادة قد اأ�سناهم التعب وينتاب 
خالله��ا �سكان املخيم والعاملني القلق ح��ول امل�ستقبل وتكون خاللها الوكالت 
الأخ��رى قد حزم��ت اأمتعتها اأو غ��ادرت بالفعل. كذلك فقد حت��دث يف وقت ت�سهد 
في��ه امليزانيات واملوارد اأقل م�ستوى لها، ويكون فيها الرتكيز من�سبًا على حزم 
الأمتع��ة والع��ودة للوطن. وما اأن ُيعلن اأن املخي��م و/اأو عمليات اإدارة املخيمات 
على و�سك الإغالق و�ستبداأ بعدها مرحلة الإخالء التدريجي حتى يحدث انكما�س 
للمعنويات والرتكي��ز. ويف وقت يتطلب الأمر نظرة متجددة ل�سمان تنفيذ اإغالق 
املخيم على نحو يت�سم بامل�سوؤولية، قد جتد وكالة اإدارة املخيم �سعوبة كبرية يف 

العناية مب�ساعدة وحماية املجتمع واإدارة املوقع يف هذه املرحلة النهائية. 

احللول امل�شتدامة 
  تتمثل اإحدى املهام الرئي�سية لوكالة اإدارة املخيم يف العمل مع اأ�سحاب امل�سالح الرئي�سيني 
يف ال�ستجاب��ة املخيمي��ة، وذلك ل�سمان حتدي��د احللول امل�ستدامة ل�س��كان املخيم. وُي�ستخدم 
م�سطل��ح »احللول امل�ستدامة« لو�س��ف العملية التي مبقت�ساها تنتهي حال��ة النزوح بالن�سبة 

لل�سكان. وتوجد عدة حلول م�ستدامة خمتلفة لالجئني والنازحني داخليًا:
بالن�سب��ة لالجئ��ني، ينبغ��ي ال�سعي 
لتحقي��ق احلل��ول امُل�ستدامة التالية 
نه��ج  م��ن  كج��زء  الإم��كان  بق��در 

�سمويل يف هذا ال�سدد: 

اإن حتقي��ق اأحد احلل��ول امل�ستدامة للن��زوح الداخلي يعني اأن 
يتمتع النازحون داخليًا مبجموعة حقوقهم الإن�سانية الكاملة 
وه��و ما يجعل مبقدورهم بن��اء حياتهم. وميكن حتقيق احلل 

امل�ستدام من خالل واحدة من اخليارات التالية: 
املوط��ن  اإىل  الطوعي��ة  	•الع��ودة 

الأ�سلي. 
	•الدمج املحلي يف بلد اللجوء. 
	•اإعادة التوطني اإىل بلد ثالثة. 

•العودة اإىل املوطن الأ�سلي. 	
•التوط��ني املحل��ي يف املناط��ق الت��ي انتق��ل ال�س��كان  	

النازحون للمعي�سة فيها.
•التوطني يف اأي مكان اآخر من البالد.   	
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وتق��ع على عاتق وكالة اإدارة املخيم مهام مثل اإج��راء عمليات التدريب و/اأو ن�رص املعلومات 
عل��ى م�ست��وى املخيم حول احللول امل�ستدام��ة واحلق يف العودة الطوعي��ة وواجبات ال�سلطات 
احلكومي��ة يف ه��ذا ال�ساأن وه��ي تقوم بتلك امله��ام بالتن�سيق م��ع وكالة القي��ادة القطاعية/

العنقودية. 
وت�سلع الدول بواجب اأ�سا�سي يف اإعداد الظروف املالئمة التي ت�سمح للنازحني بال�ستفادة 
من احللول امل�ستدامة، وبغ�س النظر عن طبيعة هذا احلل، ينبغي اأن ُيتاح تنفيذه طوعًا وب�سكل 

يحفظ للمرء اأمنه و�سالمته وكرامته. 

التقييم
رمب��ا تع��د اأهم الأ�سياء يف عمليات رجوع ال�س��كان اإىل موطنهم تقييم ما اإذا كانت هذه العودة 
طوعي��ة م��ن عدمه، ذل��ك اأن تقييم درج��ة الإرادة احلرة التي تتمتع به��ا جمتمعات املخيم يف 

العودة تعد اأحد امل�سوؤوليات الأ�سا�سية جلميع اأ�سحاب امل�سالح ومنهم وكالة اإدارة املخيم. 
وينبغ��ي اأن يك��ون ق��رار العودة نابعًا م��ن القدرة على حري��ة الختيار وقائم��ًا على علم 
بحقائ��ق الأو�س��اع، وذل��ك عن كل م��ن الأو�ساع داخل منطق��ة اأو بلد النزوح وع��ن منطقة اأو 
بل��د املوط��ن. وتت�سمن حرية الختي��ار الطوعية – وامل�ستمدة من مبداأ ع��دم الإعادة الق�رصية 
(وهو ال�رصط الذي يت�سمنه القانون الدويل لالجئني والذي مينع الإعادة الق�رصية غري الطوعية 
لالجئني اإىل بلدهم)- غياب اأي �سغوط اأو اأي �سكل من اأ�سكال التهديد والإكراه. وهناك اأنواًع 
اأخ��رى م��ن ال�سغوط وهي ال�سغوط املادية والتي قد ت�سمل اإط��الق وعود غام�سة بتملك قطع 
من الأرا�سي عند العودة اأو �رصف تعوي�سات مالية، وهناك كذلك ال�سغوط النف�سية والتي قد 

تت�سمن تكرار التحذيرات اأو التهديدات اأو ن�رص ر�سائل الكراهية.
ينبغي على وكالة اإدارة املخيم التعاون مع ال�سلطات واأ�سحاب امل�سالح الإن�سانيني، مثل 
وكالت القي��ادة القطاعية/العنقودي��ة، يف التاأكد من اأن عودة ال�سكان اإىل موطنهم متت طوعيًا 
ودون اأن ي�س��وب ذل��ك اأي �سكل من اأ�سكال ال�سغوط. ويقع على القائمني على التعبئة املجتمعية 
التابع��ني للوكالة القيام بزيارات منزلية والتقاء الأف��راد والأ�رص لتحديد م�سالح �سكان املخيم 
ودوافعه��م الأ�سا�سي��ة للعودة، وهن��ا ينبغي اأن ت�ستع��ني الوكالة بجميع املنتدي��ات، مثل جلان 
ال�سب��اب والن�ساء والعجائز، ملناق�سة دوافع العودة، وقد تك��ون اجتماعات جمموعات املناق�سة 

مفيدة يف هذا ال�سدد من حيث قيامها بتحديد الدوافع وعوامل »اجلذب« و»الدفع« املمكنة. 

  ُي�شتخدم تعبري عوامل »اجلذب« و»الدفع« كثرياً يف ميدان العمل الإن�شاين. 
ففي �شياق املخيم:

ي�س��ري عامل »الدف��ع« اإىل خا�سية م��ن اخل�سائ�س اأو حادثة م��ن احلوادث تدفع 
بال�سخ���س بعيداً اأو ت�ستحث��ه على ترك بيئة املخيم. وقد تك��ون الأ�سباب الداعية 
لذلك اأ�سكال ال�سقاق وال�رصاع التي تدب داخل املخيم اأو الظروف غري املريحة اأو 

ttال�سطهاد اأو جتاهل حقوق الإن�سان اأو غياب امل�ساعدات واخلدمات. 
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اأم��ا عامل »اجل��ذب« في�س��ري اإىل خا�سية اأو ح��دث يجذب امل��رء اإىل املخيم. وقد 
تك��ون الأ�سباب الداعية لذلك توفر الأو�س��اع املعي�سية الأف�سل وتوفري اخلدمات 

والهتمام بحماية ال�سكان ومل ال�سمل مع الأ�رصة اأو املجتمع. 

العودة الطوعية
لك��ي ميك��ن اعتبار العودة طوعي��ة، ينبغي اأن يكون قرار العودة نابعًا م��ن الإرادة احلرة للفرد 
وقائم��ًا عل��ى علم بحقائ��ق الأو�ساع. ومن ال���رصوري �سمان اإطالع ال�س��كان النازحني على 
املعلومات املتعلقة بحقائق الأو�ساع يف موطنهم اأو مقر ا�ستيطانهم اجلديد بحيث تت�سم هذه 
املعلوم��ات بالدق��ة واملو�سوعية والتعبري ع��ن اآخر امل�ستجدات. وياأتي ق��رار العودة الطوعية 
عفوي��ًا، ومبج��رد اأن ُيتخذ القرار مبغادرة املخيم، حتدث الع��ودة اإما باأعداد غفرية من ال�سكان 
وب�س��كل �رصي��ع للغاي��ة اأو باأعداد قليلة وعلى امتداد فرتة اأطول م��ن الوقت، كما قد تتم العودة 
الطوعي��ة ب�س��كل منظ��م بوا�سطة ال�سلط��ات وال��وكالت الإن�سانية عندما تكون ظ��روف العودة 

�سانحة لل�سكان.
 وتعتم��د عودة النازحني داخليًا اأو الالجئني اإىل موطنه��م على طبيعة الأو�ساع ال�سائدة 
يف بل��د املوطن، وتك��ون املتطلبات ال�رصورية – الطوعية والأمن وال�سالمة والكرامة- واحدة 
بالن�سبة لكال الفئتني. وتت�سمن العودة الطوعية املتحققة يف ظل اأو�ساع من الأمن وال�سالمة 
والكرام��ة عدداً من ال�رصوط التي يجب تلبيتها، فيج��ب �سمان ا�سرتاطات الأمن وال�سالم اأثناء 

العودة وبعدها، كما ينبغي قيا�سها على �سوء املعايري التالية:
•الأمن احل�سي، مثل احلماية من الهجمات امل�سلحة اأو اأي تهديدات بدنية.  	

•الأمن املادي، مثل اأمن الأر�س واململكات والقدرة على ك�سب الرزق.   	
•الأمن القانوين، مثل امل�ساواة اأمام القانون، وعدم التعر�س للتمييز ب�سبب النزوح والقدرة  	

الكاملة على التمتع باملوارد وا�سرتداد كامل احلقوق ال�سابقة. 
ورغم عدم وجود مفهوم متفق عليه عامليًا ب�ساأن م�سطلح الكرامة، اإل اأنه يعني عمليًا احرتام 
روؤى ورغب��ات جمتمع��ات النازح��ني، كم��ا يعني كذلك ع��دم تعر�س النازح��ني لأي �سكل من 
اأ�سكال املعاملة املوؤذية اأو التي حتط من كرامتهم، واأن تتم معاملتهم طبقًا ملا متليه املعايري 

والقوانني الدولية. 
ويقع على عاتق وكالة اإدارة املخيم التن�سيق ب�سكل وثيق مع ال�سلطات احلكومية ووكالة 
القي��ادة القطاعية/العنقودية واملطالبة بتوفري ال�رصوط والظ��روف املالئمة لعمليات العودة 

الطوعية، وكذا اإطالع جمتمع املخيم على اأدوار وم�سوؤوليات اأ�سحاب امل�سالح امُل�ساركني. 
واأثن��اء الع��ودة الطوعي��ة، ينبغ��ي العمل على �سم��ان حرية احلركة يف جمي��ع مناحيها، 
وه��و ما يت�سم��ن ال�سماح للنازحني اإما بالعودة اأو ال�ستقرار طوعي��ًا يف اإقليم اآخر من البالد. 
وينبغ��ي متك��ني ال�س��كان النازحني من الع��ودة غري امل�رصوط��ة لأوطانهم وكذل��ك ال�سفر على 
وتريته��م اخلا�س��ة، وخالل ذلك يجب دائمًا مراعاة وحدة العائلة باأكملها عند النتقال. ومتى 
ا�ستل��زم الأمر، ينبغي اإبداء العناية بالفئات املعر�س��ة للخطر. ويجب ال�سماح للنازحني بجلب 
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ممتلكاته��م املنقول��ة معهم، كما ينبغي لعملية التخطيط للعودة الطوعية اأن تاأخذ يف العتبار 
موا�سم املدار�س والزراعة. 

�شوت من امليدان –   
�رشيالنكا تورد التقرير التايل عن عودات النازحني  

»نظراً لعمليات العودة التي ت�ستحوذ على جل جمهوداتنا حاليًا وكون العودة اإىل 
الوطن مدعاة اهتمام العديد من النازحني داخليًا ول �سك، قام فريق اإدارة املخيم 
باإعطاء بع�س الدورات التدريبية عن العودة. وقد اأعطيت هذه الدورات يف املواقع 
اأم��ام جمموعة منتقاة من ال�سكان، كما اأعطيت اأمام احل�سود الغفرية يف الأماكن 
العامة مع دعوة ال�سكان دعوة مفتوحة اإليها. كذلك فقد عمل الفريق عن قرب مع 
فريق متابعة احلماية وقدم م�ساعداته يف ن�رص املعلومات املتعلقة بالعودة، مبا 
يف ذلك احلقوق امل�ستحقة لل�سكان عند عودتهم والإجراءات واملمار�سات املحلية 
اأثناء عمليات العودة ال�سابقة والتي ينبغي الإملام بها وكذلك عملية دمج املواقع 

– حيث مت دمج املواقع نتيجة للعودة. 
وق��د ُطل��ب اإىل بع���س النازحني داخلي��ًا النتقال م��ن املواقع الأق��ل مالئمة اإىل 
املواق��ع التي مت ال�ستقرار على مالئمته��ا ل�ستيعابهم لفرتات اأطول. وللنازحني 
داخليًا احلق يف البقاء يف مواقع النازحني داخليًا دون اأن يتم اإلغاء قيدهم اأو اأن 

ُتقلل امل�ساعدات امُلقدمة لهم«.

يج��ب دائمًا عل��ى وكالة اإدارة املخيم التوا�سل مع قادة املجتم��ع فيما يتعلق بق�سايا العودة 
واإع��ادة التوط��ني، بيد اأن الت�س��اور مع هوؤلء وحده لي���س كافيًا، فقد ل متث��ل روؤاهم تطلعات 
وطموح��ات اجلمي��ع، هذا اإىل جانب اأن عملية اتخاذ القرار ب�س��كل جماعي فيما يتعلق باآليات 
احلماي��ة اأو ك�س��ب املعاي���س قد تاأت��ي على الحتياج��ات الفردية، ما ميثله ذل��ك من جمازفة، 
وينطب��ق ذلك ب�س��كل خا�س على الفئات املعر�سة للخطر والت��ي ينتابها اخلوف من اأن يرحل 

اجلميع ويرتكونهم ورائهم. 

العودة العفوية
قد حتدث العودة العفوية لل�سكان النازحني فجاأة وب�سكل غري متوقع، وقد توؤدي اإليها التطورات 
املفاجئ��ة يف الوط��ن الأم اأو نتيجة لتب��دل الأو�ساع الأمنية يف منطقة الن��زوح. وينبغي على 
وكال��ة اإدارة املخي��م توفري الدعم يف و�سائ��ل النتقال متى دعت احلاج��ة اإذا �سنحت الظروف 
املالئم��ة للع��ودة. وينبغي األ يتم اإغف��ال احتياجات الفئات امل�ست�سعف��ة فيما يتعلق بو�سائل 
النقل، كذلك فال ينبغي اإغفال احتياجات الأ�سخا�س ذوي الحتياجات اخلا�سة اأثناء املرحلة 

الأوىل من عمليات العودة. 
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وق��د يق��رر النازحون الع��ودة اإىل الوطن اأو الرتحال اإىل مناطق اأخ��رى حتى عندما تكون 
الأو�س��اع ال�سائدة على الطري��ق اأو املكان املختار غري اآمنة. وينبغي على وكالة اإدارة املخيم 
اأن ت�سعى لتحديد الدوافع التي حتدو بال�سكان للعودة اأو الرحيل، وقد يت�سمن ذلك حتديد اأ�سياء 
اأخ��رى، مثل الدواف��ع ال�سيا�سية اأو الع�سكرية اأو اأ�سكال زيادة التوت��ر. وقد يتبني نتيجة لعملية 
ا�ستك�س��اف الدواف��ع تل��ك اأن بع�س الفئ��ات املعينة ت�سع��ر بالتمييز �سده��ا اأو بانعدام الأمان 
نتيج��ة لوج��ود فئات اأخرى مناوئة �سمن املخيم. كذلك ف��اإن الأو�ساع التي ت�رصب قطاعات 
باأكملها من املخيم مثل املحن اأو عدم كفاية الطعام اأو املياه اأو غريها من اخلدمات، جميعها 

اأ�سباب قد جترب النا�س على الرحيل.
وبالتعاون مع ال�سلطات وجهات توفري اخلدمات، ينبغي على وكالة اإدارة املخيم الت�سدي 
للمحن اأو الأو�ساع الأمنية املرتدية اأو اأ�سكال زيادة التوتر. ويعتمد جلوء الوكالة على تو�سية 
ال�سكان بالبقاء من عدمه على طبيعة الأو�ساع والظروف ول يجب اأن يحدث ذلك اإل بالت�ساور 

مع وكالة القيادة القطاعية/العنقودية وجهات توفري اخلدمات وال�سلطات. 
كذل��ك فقد ُت�ستخدم كلم��ة »العودة العفوية« لالإ�سارة اإىل ال�س��كان الذين يختارون العودة 

على م�سوؤوليتهم اخلا�سة ولي�س كجزء من برامج العودة التي تتوىل الوكالة التنظيم لها.

النتقال والعودة الطوعية يف �شمال اأوغندا:  

تقرير من (هيومان رايت�ض فوكا�ض)  
»يرغ��ب ال�س��كان الأ�سوليون بالع��ودة اإىل وطنهم، وقد ب��دءوا بالفعل يف العودة، 
وذل��ك رغم نق�س املي��اه والطرق ومواد البن��اء والأدوات واملعلومات. اإن العودة 
الطوعي��ة هي اأحد حقوقهم لأنه كم��ا تن�س ال�سيا�سة الوطني��ة للنازحني داخليًا: 
»تلت��زم احلكومة بتعزي��ز حق النازحني داخليًا يف الع��ودة الطوعية لأوطانهم اأو 
اأماك��ن اإقامتهم املعت��ادة ب�سكل ي�سون له��م اأمنهم ال�سخ�س��ي وكرامتهم«. ومن 
ث��م يق��ع �سم��ن م�سوؤولية احلكوم��ة واملنظمات ب��ني احلكومي��ة واملنظمات غري 
احلكومية توفري املناخ ال�سانح للعودة بدون حماولة فر�س �سيطرتها على الأمر. 

وت�سمل تو�سيات النتقال والعودة الطوعية ما يلي:
اإع��الن احلكوم��ة اإعالن��ًا �رصيح��ًا ول لب�س في��ه اأن عهد الن��زوح الق�رصي قد  1 -

انتهي لالأبد. 
ينبغ��ي عل��ى احلكومة �سم��ان احلق يف الع��ودة الطوعي��ة واإط��الق الر�سالة  2 -

الإعالمية الوا�سحة واملت�سقة التي تفيد ذلك.  
���رصورة اأن تتف��ادى احلكوم��ة واملنظم��ات ب��ني احلكومية/املنظمات غري  3 -
احلكومي��ة فع��ل اأي �س��يء ع��ن عمد اأو غ��ري عمد ميك��ن اأن يع��وق النا�س اأو 

ttمينعهم نف�سيًا من العودة للوطن. 
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ينبغي احلر�س على التواجد الدوري لقوات ال�رصطة يف اأنحاء اأر�س الأ�سوليني  4 -
للتعامل مع اجلرائم وغريها من التهديدات. 

ينبغ��ي اأن يكون النهج املتب��ع اإزاء البنى التحتية وتوفري اخلدمات، وخا�سة  5 -
امل��اء والط��رق، قائم��ًا على اإع��ادة التاأهي��ل ولي�س جمرد تق��دمي املعونات 

الطارئة لل�سكان النازحني. 
ينبغ��ي اإطالع النازحني داخليًا عل��ى كافة ما يتعلق بالبنى التحتية وتوفري  6 -
اخلدم��ات وتوزي��ع املعونات الغذائي��ة من معلومات دقيق��ة ل�سمان جناح 

التخطيط لعودتهم.
ينبغي �سمان خ�سوع جهات توفري املعونات للم�ساءلة اأمام م�ستلمي املعونات  7 -
من خالل ا�ستبدال منوذج الإدارة املخيمية بنموذج امل�ساءلة. كما ينبغي اأن 
تكون املناق�سات املفتوحة بني النازحني داخليًا/املنظمات بني احلكومية/

املنظمات غري احلكومية واحلكومة يف الجتماعات العامة هي القاعدة التي 
يتحقق من خاللها اإ�رصاك الأطراف الإن�سانية مع املجتمع الإن�ساين«.

الإعادة اأو الرتحيل الق�رشي
عندم��ا متار�س ال�سلطات �سغوطها لق�رص النا���س على العودة اأو النتقال اإىل مناطق غري اآمنة، 
فاإن على وكالة اإدارة املخيم العتماد على و�سائلها القانونية يف الدفاع عن حقوق النازحني. 
وينبغ��ي على جهود الدفاع اأن تكون على هيئة مبادرات م�سرتكة بني الوكالت ويتم التن�سيق 

لها مع وكالت القيادة القطاعية/العنقودية.
وع��الوة على ذلك ت�ستدع��ي عمليات الإع��ادة اأو الرتحيل الق�رصية ا�ستجاب��ة دولية قوية 
وتدخ��الت رفيع��ة امل�ستوى م��ن الأمم املتحدة ومن ث��م ل فهي تخرج عن نطاق ه��ذا الف�سل. 
وق��د ت�سبح عملية ترحي��ل ال�سكان النازحني �رصورية يف ظل ظ��روف بعينها، و�رصيطة اأن ل 
ُيغفل اأثناء ذلك �سمان اأمن و�سالمة ال�سكان يف مناطق الرتحيل. وينبغي على جميع عمليات 

ترحيل النازحني اأن تتم ب�رصوط الطوعية وال�سالمة والأمان والكرامة.

  اإغالق املراكز اجلماعية – �شوت من امليدان
»كان من��اط الأولوي��ة يف �رصبي��ا ه��و اإغ��الق املراك��ز اجلماعي��ة الباقي��ة. وقد 
تاأخ��رت ه��ذه العملية ب�سبب عدم اعرتاف احلكوم��ة بالدمج املحلي كحل م�ستدام 
بالن�سبة للنازحني داخليًا وتف�سيلها لت�سجيع العودة. كذلك فقد كانت خ�سخ�سة 
ال�رصكات التي كانت مملوكة للدولة يف ال�سابق تعني اأن تتجه رغبة املالك اجلدد 

اإىل ا�سرتداد الأر�س واملباين التي كانت ت�ستخدم يف ال�سابق كمراكز جماعية. 
والآن جن��د ثمة عدد من ال�سرتاتيجيات التي تبنتها احلكومة مل�ساعدة النازحني 
ttداخلي��ًا على النتقال من املراكز اجلماعي��ة ودجمهم مع املجتمع املحلي. ورغم 
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اأن العدي��د م��ن هذه ال�سرتاتيجيات كان��ت متاحة لالجئني لعدة �سن��وات بيد اأنه 
مل يج��ر تو�سيع مظلتها لت�سمل النازحني داخلي��ًا اإل موؤخراً، وخا�سة اإ�سرتاتيجية 
الإ�س��كان الجتماعي. ومل ينتقل �سوى عدد قليل من النازحني داخليًا اإجماًل من 
املراكز اجلماعية وبدون منظومة بديلة قادرة على ال�سمود لحتياجاتهم ب�سعة 

�سنني اأخرى. وت�سمل ال�سرتاتيجيات احلالية ما يلي:
•توف��ري حوافز وخم�س�سات مالي��ة �سغرية مل�ساعدة النازح��ني داخليًا على  	

احل�سول على م�ساكن خا�سة. 
•توف��ري مواد البن��اء للنازحني الذين ب��دءوا بناء منازله��م باأنف�سهم ولكنهم  	

يفتقدون املواد الالزمة ل�ستكمال البناء. 
•اإدراج النازح��ني داخليًا يف خط الإ�سكان الجتماع��ي التي ت�ستهدف توفري  	

الإ�سكان املدعم للفئات امل�ست�سعفة. 
•نق��ل امل�ست�سعف��ني من النازح��ني داخلي��ًا اإىل املوؤ�س�س��ات املتخ�س�سة يف  	

التعامل مع حالتهم، مبا فيها دور امل�سنني. 
• دعم خطط الرعاية الأ�رصية اخلا�سة بالنازحني داخليًا. 	

•حتويل املراكز اجلماعية اإما اإىل موؤ�س�سات متخ�س�سة اأو م�ساكن مدعمة«. 	

الإخالء التدريجي ومغادرة وكالة اإدارة املخيم 
يف بع�س الأو�ساع، وحتى عندما ي�سعب حتديد اأحد احللول امل�ستدمية، قد ت�سطر وكالة اإدارة 
املخي��م وغريها من جهات توفري اخلدمات حل��زم اأمتعتها والن�سحاب من املخيم، بينما يظل 

املخيم قائمًا. وقد يرجع ال�سبب وراء ذلك اإىل حت�سن الأو�ساع اأو تدهورها. 
وينبغ��ي اأن يك��ون ق��رار وكالة اإدارة املخي��م بالرحيل وتوقي��ت هذا الرحي��ل قائمًا على 
تقيي��م �سامل جتري��ه الوكالة لالأو�س��اع. وعندما ت�سري جميع املوؤ���رصات اإىل �رصورة مغادرة 
الوكال��ة، ينبغ��ي اأن يتم احلفاظ عل��ى م�سلحة �سكان املخي��م وعلى الوكال��ة اأن تتاأكد من اأن 
جمي��ع اأ�سحاب امل�سالح لزالوا م�سطلع��ني مب�سوؤولياتهم، ويعد التخطيط والتن�سيق احلري�س 

ملرحلة الرحيل اأمراً يف غاية الأهمية. 
وت�سمل موؤ�رصات جدوى مغادرة وكالة اإدارة املخيم ما يلي: 

•حتديد احللول امل�ستدامة التي يف امل�ستطاع تنفيذها 	
•انتهاء احلاجة املا�سة ل�سكان املخيم للحماية التي توفرها وكالة اإدارة املخيم 	

•حت�سن الأو�ساع يف منطقة/بلد املوطن بدرجة ت�سنح للعودة.  	
•رف���س �سكان املخيم احللول امل�ستدامة املعرو�سة وعجز وكالة اإدارة املخيم عن موا�سلة  	

اإدارة املخيم لأ�سباب مالية و/اأو اأخالقية.  tt
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•جف��اف الدع��م املق��دم من اجلهات املانح��ة لإدارة املخي��م، �سواء كان لهذا م��ا يربره من  	
وجهة نظر وكالة اإدارة املخيم اأم ل. 

• عوامل الأمن وال�سالمة، مثل وجود ما يتهدد حياة وممتلكات الفريق الإن�ساين العامل يف املخيم. 	
•كان وج��ود عم��ال املعونات اأو جمموعات معينة من عم��ال املعونات ي�سع ال�سكان حتت  	

خطر التعر�س لالإيذاء ب�سكل يتجاوز احلماية التي متنحها ال�سمانات املقدمة.  
•�سار الو�سول باخلدمات لل�سكان النازحني متعذراً اأو اأ�سبح غاية يف ال�سعوبة.  	

•ن�ساأت �رصورة لإيجاد حل ا�ستيطاين انتقايل اآخر. 	
ويف ه��ذا الو�سع، يجب تطبيق بع�س الإجراءات التي ج��اء ذكرها يف هذا الف�سل وال�رصورية 
يف حال��ة اإغالق املخي��م. وت�سمل هذه الإجراءات التوا�سل م��ع ال�سلطات وغريهم من اأ�سحاب 

امل�سالح من اأجل تعزيز حماية �سكان املخيم وم�ستقبل توفري املعونات لهم.

ا�شرتاتيجيات الإنهاء التدريجي واملغادرة – �شوت من امليدان  
»عل��ى الرغم من عمليات البناء اجلارية للمنازل الدائمة، وعودة اأو اإعادة توطني 
العدي��د م��ن العائ��الت املتاأثرة ج��راء اإع�س��ار ت�سونامي، ظلت هن��اك جمتمعات 
نازح��ة يف املخيم بع��د 18 �سهراً من وقوع الكارثة يف جن��وب �رصيالنكا. وكان 
بع���س هوؤلء طبقًا للقوائم احلكومي��ة من امل�ستحقني للمنازل التي تتوىل بنائها 
احلكوم��ة والوكالت الدولي��ة واملنظمات الدينية واملجتمعي��ة املحلية. ومل تكن 

امل�ساألة بالن�سبة لهم �سوى م�ساألة وقت و�سرب. 
وبالن�سب��ة لآخري��ن، ممن كان��وا »م�ستاأجرين« اأو »عائالت ثانوي��ة« اأو »�ساغلني 
لأرا�س بطريقة و�سع اليد«، مل يكن هناك و�سوح فيما يتعلق باحللول امل�ستدامة. 
وكان هوؤلء النا�س اإما قاموا بتاأجري املنازل اأو �سغلوها بطريقة و�سع اليد عقب 
كارثة ت�سونامي – والتي اأتى عليها الدمار منذ ذلك احلني ويتعر�سوا للت�رصد على 
اإثرها – اأو كانوا اأفراد عائالت ممتدة عاجزين اأو غري راغبني يف التعاي�س – كما 
هو حالهم يف ال�سابق – يف املنازل الدائمة اجلديدة. وظلت اأحقيتهم يف الإ�سكان 
م��ن عدمه غري وا�سحة، وقد ظلوا على اإقامتهم يف املخيمات، والتي كانت تخلوا 
ب�رصع��ة كبرية م��ن �سكانها و�سار توفري اخلدمات فيها قلي��اًل للغاية اأو منعدما. 
وق��د مت دمج بع�س املخيمات الباقي��ة يف جنوب �رصيالنكا، بينما مت اإغالق عدد 
م��ن املخيمات الأخرى. وكان مالك الأرا�س��ي ينادون با�ستعادة اأرا�سيهم بينما 
كان��ت احلكوم��ة ترغب يف جعل ال�رصيط ال�ساحلي خالي��ًا من املخيمات. ومل يزل 

هناك الكثري من اجلهد الذي يتعني القيام به لول فقر الإمكانيات. 
ويف تل��ك الأثناء، ويف �رصق �رصيالنكا، كان الو�سع الأمني الذي حدا بعدد هائل 
من العائالت للنزوح قبل عا�سفة ت�سونامي قد بداأ يف التدهور مرة اأخرى. وكان 
tt
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هن��اك طلب عل��ى املوارد الت��ي متلكها وكال��ة اإدارة املخيم من اأج��ل ال�ستجابة 
للحال��ة الطارئة اجلدي��دة باجتاه �سمال البالد. وبعد تفكري فيما هو متاح اأمامها 
م��ن خيارات، قامت وكال��ة اإدارة املخيم بتنفيذ م�رصوع لالإخالء التدريجي مدته 

�سهرين وي�ستهدف ثالثة اأهداف رئي�سية:
ا�ستكم��ال التحديث النهائي الأخ��ري لقاعدة البيانات بني القطاعية للمخيم،  1 .
وذل��ك بهدف اإعطاء جهات توفري اخلدمات وال�سلطات الباقية روؤية وا�سحة 

حول الأ�سخا�س الباقني يف مواقع املخيم ونوعية التجهيزات الباقية. 
ا�ستكمال برنامج التدريب والتعليم يف املخيمات التي اآلت على نف�سها بناء  2 .
قدراته��ا الذاتي��ة يف الإدارة وتوزيع من�س��ورات باأ�سماء وبيان��ات الإدارات 

احلكومية وجهات توفري اخلدمات التابعة للمجل�س البلدي.
نق��ل م�سوؤولية رعاية الط��وارئ وال�سيانة يف املواق��ع اإىل اإحدى املنظمات  3 .

غري احلكومية الوطنية.

م�شوؤوليات اإدارة املخيم
ت�سم��ل م�سوؤوليات وكال��ة اإدارة املخيم اأثناء مرحلة الإخالء التدريجي واإغالق املخيم العاملة 

فيه املهام التالية – والتي �سيتم التف�سيل لها فيما بعد:
•التخطيط للمغادرة واإغالق املخيم من البداية.  	

•التاأكد من مدى كون قرار ال�سكان بالعودة اأو اإعادة التوطن نابعًا من الإرادة احلرة لل�سكان. 	
•التن�سيق و�سمان م�ساركة جميع اأ�سحاب امل�سالح يف العملية.  	

•التوا�سل والتحاور مع ال�سلطات احلكومية ومع وكالة القيادة القطاعية/العنقودية.  	
•تنفيذ واإطالق احلمالت الإعالمية حول اإغالق املخيم واحللول امل�ستدامة.  	

•تعزيز حماية الأفراد ذوى الحتياجات اخلا�سة واملجموعات امل�ست�سعفة.  	
•اإدارة واإنهاء التعاقدات والتفاقيات.  	

•اإدارة الوثائق والبيانات مبا فيها املعلومات ال�سخ�سية امل�سنفة حتت بند ال�رصية.  	
•اإدارة توزيع اأو متليك اأ�سول املخيم ومن�ساآته.  	

•تعزيز حماية ال�سكان الباقني يف املخيم وتلبية احتياجاتهم م�ستقباًل.   	
•�سمان مغادرة موقع املخيم على و�سعه ال�سابق بحيث ي�سلح للغر�س الذي كان ُي�ستخدم  	

لأجله قبل اإن�ساء املخيم. 
  • �سمان الت�سدي للم�ساكل البيئية. 	

التخطيط للمغادرة منذ البداية 
كم��ا ذكرنا اآنف��ًا، ينبغي النظر لعملية التخطي��ط للمغادرة والإغالق النهائ��ي للمخيم كجانب 
مكم��ل لعملية اإن�ساء املخيم، ذلك اأن جميع اأ�سكال التوثي��ق والتفاقيات امُلربمة اأثناء مرحلة 



جمموعة اأدوات اإدارة املخيم | الف�شل 7 - اإن�شاء واإغالق املخيمات220

اإن�ساء املخيم، مبا فيها جميع الوثائق القانونية ذات ال�سلة، قد تكون لها اأهميتها البالغة اأثناء 
مرحل��ة الإغ��الق. وينبغي اأن تكون خطط ت�سليم وتفكيك املخي��م املزمع تطبيقها مع ال�رصكاء 
احلكومي��ني اأو غريه��م من جهات توفري اخلدم��ة قائمة منذ بداية اإن�ساء املخي��م، ونف�س الأمر 
ينطب��ق عل��ى التفاقيات امُلربمة مع املجتم��ع امُل�سيف و�سكان املخيم ب�س��اأن البنى التحتية 

للمخيم ومن�ساآته. 
وباملثل، ينبغي اأن تعزز وكالة اإدارة املخيم من عالقاتها مع �سكان املخيم ب�سكل يكون 
في��ه �س��كان املخيم من��ذ البداية، وبينم��ا ي�سعرون بالأم��ان والدافع للم�سارك��ة يف املجريات 
املعي�سية للمخيم، على وعي باأن املخيم اإمنا هو جمرد اإجراء موؤقت يركز على فر�س امل�ستقبل 
واإيج��اد احلل��ول امل�ستدامة. وميكن للعمل م��ع �سكان املخيم منذ البداية ح��ول ق�سايا احللول 
امل�ستدامة اأن ي�سهم يف خف�س ال�سدمة امل�ساحبة لإغالق املخيم ويعزز الأمل وتوقع الأف�سل 
ل��دى ال�سكان. وب�سكل م�سابه ميكن لتطوير امل�ساركة واملهارات وا�سرتاتيجيات الإدارة الذاتية 
ل��دى جمتم��ع النازح��ني اأن ي�سهم يف خف���س اتكاليتهم عل��ى الآخرين كما يرف��ع من قدرتهم 
عل��ى درء املخاط��ر، وه��و ما ي�سه��م بالتبعية يف جعلهم اأك��رث قوة مبا ميكنهم م��ن الحتفاظ 

با�ستقالليتهم واعتمادهم على  الذات. 

التن�شيق وامل�شاركة
يق��ع �سمان امل�ساركة والتن�سيق بني جميع اأ�سحاب امل�سال��ح يف املخيم اأثناء اإغالقه �سمن 
م�سوؤولي��ات وكال��ة اإدارة املخيم. وت�سم��ل هذه امل�سوؤولية متابعة انتق��الت ال�سكان النازحني 
م��ن موقع املخيم وتبادل املعلوم��ات والتفاو�س ب�ساأنها وكذا ت�سهيله��ا. وينبغي على وكالة 
اإدارة املخيم البدء يف �سوغ ا�سرتاتيجياتها للمغادرة باأ�رصع ما ميكن بعد النتهاء من اإن�ساء 
املخيم، على اأن ت�سمل هذه الإ�سرتاتيجية التطلع املتوا�سل للحلول امل�ستدامة لأو�ساع النزوح 

التي يعاين منها �سكان املخيم.
ونظ��راً مل�سارك��ة العدي��د من الأط��راف يف ا�سرتاتيجي��ات الع��ودة، ُين�سح باإن�س��اء فريق 
عم��ل خ�سي�س��ًا لهذا الغر�س. وينبغ��ي اأن تت�سم اأدوار هذا الفريق بالو�س��وح والطابع الر�سمي 
مت��ى تطل��ب الأمر. وثمة جم��الت معينة من العم��ل تت�سم بات�س��اع رقع��ة امل�سوؤولية، خا�سة 
امل�سوؤولي��ات امل�سرتك��ة ب��ني وكال��ة اإدارة املخيم وبني ال�سلط��ات املحلية. وينبغ��ي اأن تكون 
الجتماعي��ات التن�سيقي��ة مبثابة املنتدى الذي يتحقق خالله توا�س��ل تبادل املعلومات فيما 
يتعل��ق بالطبيع��ة الطوعي��ة للعودة عل��ى �سوء املعلوم��ات املتوافرة لدى ال��وكالت والتي مت 

ا�ستخال�سها من �سكان املخيم. 
وينبغي البدء يف احلوار مع ال�سلطات املحلية بخ�سو�س ق�سايا العودة باأ�رصع ما ميكن. 
وينبغ��ي على ال�سلطات اأن تكون يف جميع الأحوال ج��زءاً من الآليات التن�سيقية داخل املخيم 
– مث��ل الفري��ق العامل املعني بالعودة – وذل��ك ما مل يكن من الوا�سح اأن احلكومة تعمل �سد 

م�سلحة النازحني. 
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ومتى تطلب الأمر، وبالتعاون الوثيق مع وكالة القيادة القطاعية/العنقودية، يجوز لوكالة 
اإدارة املخيم اإقامة اأو اإجراء اأيام/حلقات عمل تدريبية على م�ستوى املخيم وكذلك للم�سوؤولني 
احلكومي��ني وم�سوؤويل املنظمات غري احلكومية املهتم��ني بق�سايا احلماية املرتبطة بالعودة 
الطوعي��ة. وم��ن بني املو�سوع��ات التي ميك��ن اأن تغطيها ه��ذه احللقات الق�ساي��ا اجلن�سانية 
ومفه��وم العودة الطوعي��ة واملبادئ التوجيهية للنازحني داخليًا واملرتبط��ة بالعودة واإعادة 

التوطني واإعادة الدمج. 
ويف دوره��ا التن�سيق��ي، ت�سطلع وكال��ة اإدارة املخيم مب�سوؤولية العم��ل الوثيق مع وكالة 
القي��ادة القطاعية/العنقودي��ة والتو�س��ط لدى جهات توف��ري اخلدمات واجله��ات املانحة لها 
لتوفري امل�ساعدات اخلا�سة باإعادة الدمج واإعادة التاأهيل واإعادة الإن�ساء. ومتى اأمكن، ينبغي 
اإطالق الربامج بني احلدودية يف املوطن الأ�سلي للنازحني على اأن تتوىل ذلك وكالت القيادة 
القطاعية/العنقودي��ة وبدع��م من وكال��ة اإدارة املخيم، والتي قد يتمث��ل دورها هنا يف توفري 
املعلوم��ات اخلا�سة باحتياجات املجتمع واإر�س��اء ال�سلة بني جهود الإغاثة والتعايف املكرب 
والتنمية طويلة الأمد. ولهذه الأمر اأهميته الكبرية اإذا اأردنا اأن تتحقق �سفة ال�ستدامة للحلول 

املو�سوعة. 

احلمالت الإعالمية
م��ن ب��ني امله��ام الرئي�سية امللقاة عل��ى عاتق وكال��ة اإدارة املخيم توفري اأك��رب قدر ممكن من 
املعلوم��ات الدقيق��ة واملو�سوعي��ة واملحدثة ع��ن �سكان املخي��م، وهي قد ت�سم��ل املعلومات 
اخلا�س��ة بطبيع��ة الظروف ال�سائ��دة يف املوطن الأ�سل��ي لل�سكان وكذلك مواد بن��اء الوحدات 
ال�سكني��ة يف املخي��م والوثائ��ق وغريه��ا م��ن اأ�سول املخي��م التي ينبغ��ي عليه��م اأخذها عند 

الرحيل. 
كما ينبغي اأن تتوافر لل�سكان املعلومات الدقيقة وغري املتحيزة املتعلقة باأو�ساع الأمن 
وال�سالمة، مبا يف ذلك املخاوف املتعلقة بالألغام الأر�سية وتوافر الوحدات ال�سكنية والأر�س 
وك�س��ب ال��رزق والرعاية ال�سحي��ة والتعليم. كما قد تت��وىل ال�سلطات و/اأو النازح��ون اأنف�سهم 
اإطالق البعثات ال�ستطالعية، التي ُيطلق عليها اأحيانًا »زيارات الذهاب والتق�سي«. وغالبًا ما 
يت��م ا�ستخال�س اأهم املعلومات من الأفراد الذين يخرجون يف رحلة تفقدية جيئة وذهابًا اإىل 

الوطن لتقييم جممل الأو�ساع قبل العودة بعائالتهم. 
ويتخ��ذ العدي��د من النازحني قرارهم فيم��ا يتعلق بالعودة اعتماداً عل��ى عدة عوامل دفع 
وجذب خمتلفة، والتي قد تقوم على دوافع واعتبارات اأمنية اأو �سيا�سة اأو احتياجات مادية اأو 

خليط من كل هذا.
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زيارات الذهاب والتق�شي – �شوت من امليدان  
ي��ورد اأحد القائمني عل��ى اإدارة املخيم مثاًل على اأف�س��ل املمار�سات يف زيارات 
الذه��اب والتق�سي: »يعد التخطيط لزيارات الذه��اب والتق�سي اأحد الأن�سطة التي 
ميار���س فيه��ا �سكان املخي��م حقه��م يف امل�سارك��ة يف عملية الع��ودة واكت�ساب 
املعلوم��ات عنها. وينبغي اأن تك��ون هذه الزيارات من الأن�سط��ة التي تعزز الثقة 
يف النف���س كم��ا ينبغي التخطيط له��ا جيداً. ورغم ذلك، ف��اإن الزيارة نف�سها متثل 
جانبًا واحداً من زيارة الذهاب والتق�سي، ذلك اأن هناك جانًب اآخر �سديد الأهمية 
هو »العودة اإىل املخيم وت�سارك املعلومات حول الزيارة«. ويف التخطيط ملرحلة 
و�س��ع النتائ��ج اخلا�س��ة بزي��ارات الذهاب والتق�س��ي، تكون لدى جل��ان املخيم 
القائم��ة غالبًا الفر�سة ال�سانحة لتلعب دوراً رئي�سيًا يف تراأ�س الجتماعات ون�رص 
املعلوم��ات عن الزي��ارة للمجتمع ككل. كما ميكن للم�سارك��ني يف هذه الزيارات 
الن�سم��ام لالجتماع��ات التي ُتعقد ب��ني الوكالت واإ�س��دار تقاريرهم عما راأوه. 

وتت�ساوى اأهمية ن�رص املعلومات بعد الزيارة مع اأهمية الزيارة نف�سها«.

وتق��ع م�سوؤولي��ة اإطالق احلم��الت الإعالمي��ة املخيمية حول الع��ودة على عاتق وكال��ة اإدارة 
املخيم، وذلك بالتعاون الوثيق مع ال�سلطات املحلية. وينبغي على وكالة اإدارة املخيم �سمان 
تنظي��م احلم��الت الإعالمية من خ��الل مبادرات التوا�س��ل اخلارجي التي ت�س��ل جلميع الأ�رص 
واملن��ازل. وت�سم��ل قنوات الت�سال التي يت�سن��ى من خاللها لهذه احلم��الت تو�سيل ر�سالتها 
الإذاع��ة وامل�رصح واملدار�س واملرافق التعليمية ودور العبادة ومن خالل عر�س اأفالم الفيديو 

التي ت�سور الأو�ساع يف الوطن. 
ويف اأثناء عملية تو�سيل هذه املعلومات اإىل الفئات املختلفة، ينبغي اأن يتم تو�سيلها اإىل 
كل من اللجان املخيمية القائمة واجلماعات الن�سائية كل على حده. وتعد املدار�س وجمعيات 
الآب��اء واملدر�سني من الو�سائل التي يت�سن��ى من خاللها تو�سيل املعلومات لالأطفال، وينبغي 
اأن ُتت��اح لالأطف��ال ه��م اأي�سًا الفر�سة لط��رح ت�ساوؤلته��م والتعبري عن تطلعاته��م فيما يتعلق 

بالعودة وخماوفهم ب�ساأنها. 
ول��دى وكالة اإدارة املخيم دور تلعبه يف توفري املعلومات عن اإجراءات العودة وترتيبات 
النتق��ال. وعندما تكون �رصكات النقل املحلية اأو املنظم��ات الإن�سانية الدولية هي امل�سوؤولة 
ع��ن توفري و�سائل النتقال، فيجب حينها حتديد امل�سوؤوليات والتفاق عليها حتريريًا. ويجب 
اأن يتم ن�رص املعلومات اخلا�سة بعملية العودة على النحو الذي ي�سمح للجميع بالإطالع عليها 

وطرح الأ�سئلة متى تطلب الأمر ذلك. وينبغي اأن تغطي هذه املعلومات على الأقل ما يلي:
• اإجراءات الت�سجيل اخلا�سة بالراغبني يف العودة.	

•الإج��راءات والرتتيب��ات اخلا�س��ة بالأ�سخا���س ذوي الحتياج��ات اخلا�سة، مث��ل الن�ساء  	
احلوامل واملعاقني والعجائز .
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•الإجراءات واخليارات اخلا�سة بالأ�سخا�س غري الراغبني يف العودة. 	
•معلومات عن اأدوار وم�سوؤوليات الوكالت امل�ساركة يف جهود العودة.  	

•توقيت وو�سائل النتقال واإجراءات املغادرة.  	
•الإجراءات اخلا�سة بنقل املمتلكات.  	

•الإجراءات املتخذة عند الو�سول اإىل الوطن 	
•التفا�سيل اخلا�سة باأي برامج تعوي�سات معرو�سة عند العودة.   	

•اإنهاء قيد اأ�سماء املغادرين من قاعدة بيانات الت�سجيل النظامية.  	

الأ�شخا�ض ذوو الحتياجات اخلا�شة والفئات الأكرث عر�شة للخطر
يحتاج كل من العجائز واملر�سى ب�سكل مزمن واملعاقني والأ�سخا�س الذين يعانون عجزاً يف 
احلركة والنتقال لدعم اإ�سايف يراعي ظروفهم ويكفيهم عبء ال�سوؤال، ويجب اأن تتوافر لهوؤلء 
اأنظم��ة اإحالة خا�سة تلبي احتياجاتهم اأثناء عملية العودة بالكامل. واأحيانًا ما يقرر ال�سكان 
النازحون واملنظمات الإن�سانية ترك الأفراد املنتمني للفئات املعر�سة للخطر ورائهم وتنظيم 
عودته��م حامل��ًا تتوف��ر امل�ساعدات الت��ي تكفل اإعادة دمج ه��وؤلء. بيد اأنه ُيحب��ذ األ تتم عودة 
الأ�سخا�س ذوي الحتياجات اخلا�سة بعد عودة رفاقهم ومعارفهم، ذلك اأن التخلي عن هوؤلء 
ب�سفة موؤقتة وتركهم وحيدين يف املخيم الفارغ له اآثاره ال�سلبية على معنوياتهم و�سالمتهم 
النف�سية والجتماعية، خا�سة واأن ا�ستمرار الرعاية وامل�ساعدة املقدمة لهم داخل املخيم لي�س 
بالأم��ر امل�سم��ون دائمًا، حيث اأن ال��وكالت �سوف تعمد اإىل التخفي�س م��ن حجم تواجدها اأو 
تق��وم باإخالء املخيم من عامليها بالكام��ل، بينما تقرر ال�سلطات تفكيك املخيم بعد ا�ستكمال 

عمليات العودة اجلماعية. 
ومت��ى كان هوؤلء الأف��راد يغادرون على نفقته��م اخلا�سة، مثل اأح��د العجائز الوحيدين 
الذي يعاين �سعوبة يف احلركة، ينبغي اأن يتم ال�ستقرار على مرافقني لهوؤلء ملعاونتهم اأثناء 
كامل الرحلة. وينبغي حتديد هوؤلء املرافقني بحر�س بالغ، ويف�سل اأن يتم اختيارهم من بني 
جمموعة العاملني املوجودين املدربني على ال�سوؤون الجتماعية و�سوؤون احلماية، كما ينبغي 
التفكري يف حتديد الأجر املنا�سب لهذا املرافق. وينبغي اأن يكون لدى هوؤلء العاملني املدربني 
الق��درة عل��ى حتدي��د الأ�سخا���س ذوي الحتياجات اخلا�س��ة اأو الأكرث عر�س��ة للخطر وتقدير 
حج��م الرعاية اخلا�سة الت��ي يحتاجونها اأثناء العودة. وينبغي ملناط��ق املغادرة اأن تت�سمن 
م�ساح��ات خا�سة خم�س�سة للفئ��ات املعر�سة للخطر واأفراد اأ�رصه��م. وبعد حتديد الأ�سخا�س 
امل�ست�سعف��ني، يج��ب اأن تتوىل فرق الت�سجيل املتنقلة عملية ت�سجيل العاجزين من هوؤلء على 

الذهاب باأنف�سهم اإىل مكاتب الت�سجيل اخلا�سة بالعودة. 
ولتقلي��ل ال�ست�سعاف اأو النف�سال عن الآخرين، ينبغ��ي ت�سجيع ال�سكان على العودة يف 
جمموعات تت�سمن اأفراد الأ�رص املمتدة اأو الن�ساء اأو جمموعات العائالت املعتادة على العي�س 
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مع��ًا. كما ينبغي �سمان الرتتيبات اخلا�سة بالعودة يف جمموعات ودجمها يف عملية العودة 
والت�سجيل. 

وت�سطل��ع وكالة اإدارة املخيم مب�سوؤولية متابعة عملي��ة املغادرة ومراقبة جميع مناطق 
املغ��ادرة. وينبغ��ي على فرق املتابع��ني املدربني الرتكيز ب�س��كل خا�س على �سالم��ة الن�ساء 
والفتي��ات والأطف��ال الوحيدين. وتقع م�سوؤولية توف��ري الأمن اأثناء عملي��ة الرحيل على عاتق 
ال�سلط��ات املحلي��ة و�سلطات تطبيق القان��ون املحلية.  وينبغي اأن تتوىل وكال��ة اإدارة املخيم 
التن�سيق مع الوكالت ال�سحية فيما يتعلق برتتيبات العودة اخلا�سة بالأ�سخا�س املحتاجني 

لرتتيبات طبية خا�سة. 
ويف الغال��ب ت�سطل��ع الوكال��ة القيادية يف �س��وؤون حماية الأطف��ال مب�سوؤولية كربى يف 
اإع��داد الإجراءات املنا�سبة لالأطف��ال غري امل�سحوبني بذويهم. وعلى ه��ذه الوكالة التاأكد مما 
اإذا كان ه��وؤلء الأطف��ال راغب��ني يف الع��ودة يف املق��ام الأول اأم ل. وبغ���س النظ��ر ع��ن عمر 
الطفل، ينبغي اأن ُتتاح للطفل الفر�سة دائمًا يف التعبري عن اآرائه وخماوفه. كذلك تتحمل هذه 
الوكالة امل�سوؤولية عن �سمان حتقيق القدر الالزم من الرعاية بالأطفال غري امل�سحوبني عند 
و�سولهم. كما ينبغي الرتتيب مع املجتمعات ملوا�سلة اأن�سطتها عند العودة. ويجب على وكالة 
اإدارة املخي��م التن�سي��ق جلميع الأن�سطة مع الوكالة القيادي��ة وتوفري الدعم متى دعت احلاجة. 
وينبغ��ي تو�سيح الأدوار املختلفة بني وكالة القي��ادة القطاعية/العنقودية ووكالت احلماية 

ووكالة اإدارة املخيم والتفاق عليها ر�سميًا.
يج��ب على وكال��ة اإدارة املخيم �سمان اإط��الع جميع الأطفال غ��ري امل�سحوبني بذويهم 
ب�س��كل مالئم على ما يخ�س عملية العودة و�سمان اأنه��م م�سجلني للعودة باأ�سمائهم. وينبغي 
اإر�س��اء نظ��ام ي�سمن توف��ري برامج الع��ودة اأو غريه��ا من مزايا الع��ودة جلمي��ع الأطفال غري 

امل�سحوبني. 
ويج��ب تعيني مرافقني مل�ساعدة الأطف��ال غري امل�سحوبني اأثناء رحل��ة العودة باأكملها، 

وبحيث يتم اختيارهم بحذر واإعالمهم مب�سوؤولياتهم. 
ويج��ب اأن ي�سطحب الطف��ل يف رحلته ن�سخة من جميع الوثائ��ق وامل�ستندات اخلا�سة به 
(مثل م�ستندات الر�سد وال�سهادات ال�سحية والتعليمية) وُيعهد اإىل املرافق الحتفاظ بها متى 

تطلب الأمر. 
وينبغ��ي على وكال��ة القيادة املعنية بحماي��ة الطفل حتديد ما اإذا كان��ت الأ�رصة الراعية 
راغب��ة وقادرة على موا�سلة رعايتها للطفل اأثناء الع��ودة وعند انتهائها اأم ل. وباملثل، يجب 
طل��ب راأي الطفل عم��ا اإذا كان يرغب هو نف�سه يف البقاء مع العائلة الراعية اأم ل. ومتى اأمكن، 
ينبغي على عمال احلماية والعمال الجتماعيني اأن يقّيموا باأنف�سهم ما اإذا كانت عالقة الطفل 
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بالعائل��ة املربية له تبدو م�ستقرة وما اإذا كان��ت موا�سلة رعايتها له جمدية اأم ل. وينبغي اأن 
ُيوؤخذ يف العتبار اأن الدعم املقدم للعائلة املربية �سوف يتوقف عند العودة، وهو ما قد يدعو 

العائلة اإىل النف�سال عن الطفل عند العودة واأحيانًا بعد العودة.  
وبالإ�ساف��ة اإىل ذل��ك، ق��د تكون الأ�رصة املربي��ة والطفل من منطقت��ني خمتلفتني، ولذلك 
ينبغ��ي دائمًا الت�ساور مع الطفل و�سوؤاله عم��ا اإذا كان يرغب يف العودة مع الأ�رصة املربية اإىل 

موطنها اأم ل. 

الربامج اخلا�شة
اإذا كان �س��كان املخي��م يف �سبيله��م للعودة اإىل مناط��ق حمفوفة بالألغ��ام الأر�سية، فحينها 
ينبغ��ي تنظي��م دورات تثقيفية للجميع حول خماط��ر الألغام. وميكن حتقيق��ًا لذلك ال�ستعانة 
بع��دد م��ن ال�سرتاتيجي��ات الإعالمية الت��ي تت�سمن عقد حلق��ات العمل التدريبي��ة وا�ستخدام 

املل�سقات وم�رصح الطفل.  
tt	ملزي��د م��ن املعل�مات عن خماط��ر الألغام والتثقيف عن خماط��ر الألغام، انظر دليل 
اأف�ص���ل املمار�صات الدولية يف مكافحة الألغام وذل��ك يف ق�سم القراءات واملراجع من 

هذا الف�سل. 

الوثائق و�شجالت البيانات
بيانات ال�صكان

حتتفظ احلكومة ووكالة القيادة القطاعية/العنقودية ووكالة اإدارة املخيم بقواعد بيانات عن 
�س��كان املخي��م، ومن املهم اأن تت�سم هذه البيانات بالدقة، نظراً مل��ا لها من تداعيات ُمبا�رصة 
على تخطيط لوج�ستيات النتقال والأمن وتوزيع الغذاء الخ. وعند اإغالق املخيم، ينبغي تداول 

 هذه ال�سجالت بالعناية الالزمة نظراً لحتوائها على معلومات �سخ�سية عن �سكان املخيم.
ال�صجالت ال�رسية الأخرى

قد يعاين النازحون يف بع�س احلالت من تهديدات ج�سيمة وخماطر و�سيكة ب�سبب و�سعيتهم 
كنازحني. وقد توؤثر هذه التهديدات كذلك على اأقرب الأقربني من اأفراد عائلتهم الذين خلفوهم 
يف الوط��ن. ويف ه��ذه احل��الت، م��ن املهم �سم��ان التواجد ال��دويل يف املخيم��ات يف جميع 
الأوق��ات، كم��ا يجب اإبق��اء هوية ال�سكان النازح��ني �رصيًة وكذلك الأمر م��ع خط ال�سري وخطط 

النتقال والتي ل يجوز اأن يعلم  بها اإل جمموعة حمدودة بقدر الإمكان. 

ال�صجالت ال�صخ�صية 
يج��ب التعام��ل مع ه��ذا النوع من الوثائ��ق واإدارته��ا وتاأمينه��ا ونقلها اأثناء عملي��ة الإخالء 
التدريج��ي للمخي��م على نحو يت�س��م باحلر�س والكف��اءة. وينبغي توفري البيان��ات ال�سحيحة 
لل��وزارات الت��ي تنتم��ي اإليها الوكالت املختلفة مث��ل اإدارة الهج��رة اأو وزارة التعليم اأو وزارة 
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ال�سح��ة من اأج��ل �سمان قدرة ال�سكان النازح��ني العائدين على احل�سول عل��ى وثائق الهوية 
املنا�سبة وكذلك ال�ستفادة من اخلدمات التعليمية وال�سحية واخلدمات الجتماعية الأ�سا�سية 
عن��د الع��ودة. كذل��ك ينبغ��ي اأن تكون �سج��الت املدر�سة �سحيح��ة بحيث تت��م اإدارة اختبارات 
املهارات وم�ستويات الكفاءة الطالبية بال�سكل املالئم والفعال كجزء من عملية اإعادة دجمهم. 
كم��ا ينبغي اإدارة ونقل ال�سجالت الطبية و�سجالت امل�ست�سفي��ات، خا�سة املتعلقة باللقاحات 
والتح�سين��ات، بالق��در ال��الزم م��ن احلر���س وذلك ل�سم��ان �سالم��ة عملية الر�س��د من خالل 

التدخالت الطبية. وينبغي اأن تظل ال�سجالت الطبية مع النازحني اأثناء انتقالهم. 

امل�صتندات الإدارية
متثل تقارير العمليات ودفاتر احل�سابات وال�سجالت املالية بع�سًا من اأهم ال�سجالت الإدارية التي 

من ال�رصوري املحافظة عليها خلم�س �سنوات على الأقل مت�سيًا مع اأف�سل املمار�سات املحا�سبية. 
كذل��ك ينبغي و�سع وثيقة بالدرو���س امل�ستفادة على اأن تتناول تاريخ املخيم بنجاحاته 

وما حتقق فيه والتحديات التي واجهها وكيف مت الت�سدي لها. 
tt	ملزيد من املعل�مات عن اإدارة املعل�مات، انظر الف�سل 5

اإنهاء الت�شجيل
ت�سبح عملية اإنهاء ت�سجيل ال�سكان املغادرين ب�سكل منظم وعلى مراحل عملية �سهلة ومي�سورة، 
وعادة ما تاأتي هذه العملية مرتبطة بقوائم النقل التي ت�سجل جميع الأفراد العائدين. وباملثل، 
ينبغ��ي عل��ى ال�سكان اإنه��اء ت�سجيلهم قبل ا�ست��الم حزم العودة اأو خم�س�س��ات النقل. وت�سبح 
عملي��ة اإنه��اء الت�سجيل اأكرث �سعوب��ة عندما يقرر النا���س العودة من تلق��اء اأنف�سهم، فقد يقرر 
ال�سكان الإبقاء على بطاقات احل�س�س حتى يت�سنى لهم العودة للمخيم اإذا ا�ستلزم الأمر، اأو قد 

يقررون ترك بطاقاتهم مع اآخرين. 

العتبارات البيئية
يتخل��ف عن اإغالق املخيم كميات كبرية من النفايات من خمتلف الأنواع، مثل مواد املالجئ 
وخملف��ات ال�سكن��ى املرتوك��ة والأ�سي��اء املعطوب��ة م��ن جمي��ع الأن��واع وكذل��ك الكيماويات 
والبطاري��ات والأدوي��ة املنتهية �سالحيتها وغريها من خملفات ونفاي��ات مرتبطة بالقطاع 
ال�سح��ي والتي يج��ب التعامل معها بح��ذر. ويت�سمن الإعداد لإغالق املخي��م اأعمال التنظيف 
والتخل���س املالئ��م م��ن جميع اأن��واع النفاي��ات – �س��واء باإزالته��ا اأو دفنها داخ��ل املوقع اأو 
حرقه��ا. كم��ا ينبغي اأن توؤخذ يف العتبار ب�سكل خا�س خماط��ر تلويث الرتب وم�سادر املياه 
الناجمة عن هذه النفايات. وينبغي ترك موقع املخيم يف حالة اآمنة بحيث ل حتدث اأي تبعات 
م�ستقبلي��ة مث��ل تل��ك الناجمة عن ت��رك دورات املياه اأو حف��ر النفايات مفتوح��ة اأو عدم اإزالة 

النفايات اخلطرة. 
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وينبغ��ي الت�سجيع على اإع��ادة تدوير النفايات متى اأمكن ذلك، حيث اأن بع�س املواد التي 
تتاألف منها النفايات قد تكون ذات نفع لل�سكان املحليني. كلك فاإن هناك العديد من املن�ساآت 
القائم��ة مثل املباين املدر�سية والعيادات التي ق��د تكون ذات نفع للمجتمع امُل�سيف. وينبغي 
اإجراء تقييم ملدى �سالمة البنى التحتية واخلدمات القائمة – مثل مرافق �سخ ومعاجلة املياه 
– م��ع اأفراد املجتمع وال�سلط��ات املحلية، وذلك قبل اإغالق املخيم، وميكن التفكري قبل اإغالق 

املخيم يف اإجراء بع�س الإ�سالحات يف البنى التحتية لرتكها يف حالة �سليمة. 
رمب��ا يك��ون وجود املخيم ق��د اأدى للعديد م��ن التغريات البيئي��ة، وبع�س الآث��ار البيئية 
ال�سلبي��ة رمب��ا مل يكن هناك جمال لتفاديها، مثل قطع الأ�سج��ار اأو دمار الغطاء النباتي، ومن 
ث��م فقد تدعو ال���رصورة لإطالق برنامج لإع��ادة التاأهيل البيئي، على اأن يت��م تنفيذ فعاليات 
ه��ذا الربنامج بالتعاون مع املجتمعات امُل�سيفة وال�سلط��ات املحلية، وبحيث ل ُيكتفى برتك 
اأمره��ا لل��وكالت اخلارجية. كذل��ك ينبغي ت�سجيع تاأم��ني فر�س ك�س��ب الأرزاق كجزء من اأي 
برام��ج لإعادة التاأهي��ل يتم و�سعها. وتتطلب جميع مبادرات اإعادة التاأهيل متوياًل – رغم اأن 
هذه املبادرات لي�ست بال�رصورة مكلفة – وهو ما يف�رص لنا �رصورة القيام بالتخطيط وتقدير 

التكاليف، بالإ�سافة اإىل مبادرات جمع الأموال، مقدمُا قبل القيام باأي اإغالق للمخيمات. 
وهناك بع�س التغيريات البيئية التي رمبا حتدث وتن�ساأ عنها فائدة ومن ثم ينبغي النظر 
اإليه��ا ب�سكل اإيجاب��ي من جانب املجتمعات املحلية، والتي قد ترغ��ب يف اأن يظل املوقع على 
حالته احلالية، وذلك بدًل من اإعادة تاأهيله لإرجاع بع�س �سماته وخ�سائ�سه ال�سابقة. وي�سح 
هذا ب�سكل خا�س عندما يتم حتويل الأرا�سي غري امُلنتجة اإىل اأرا�سي منتجة للرعي والزراعة، 
اأو عندما تتم زراعة اأ�سجار اخل�سب اأو اأ�سجار الثمار املنتجة. ويجب اأن تعمل ال�سلطات املحلية 

اإىل جانب املجتمعات يف حتديد بع�س هذه التغيريات الإيجابية من اأجل املحافظة عليها. 
وينبغ��ي بالن�سب��ة ملناطق اجلبانات واملدافن امل�ستخدمة من قبل �سكان املخيم يف وقت 
النزوح اأن تكون ذات تر�سيم وا�سح وتظل على هذا احلال عند العودة/التوطن النهائي ل�سكان 
املخي��م. وقد ي�سبح هذا اأمراً �سعبًا اإذا كان ال�سكان يدفنون موتاهم يف مواقع متناثرة ولي�س 

يف مكان واحد م�سرتك. 
tt	ملزيد من املعل�مات عن الق�سايا البيئية ذات ال�سلة، انظر الف�سل 6.

اإدارة الأ�شول واملمتلكات
تتوىل وكالة اإدارة املخيم امل�سوؤولية عن �سمان توزيع جميع الأ�سول املادية يف املخيم من 
خالل اآليات تت�سم بال�سمولية وال�سفافية، وذلك بالتن�سيق مع جميع اأ�سحاب امل�سالح. ويعتمد 
اأ�سل��وب حتقي��ق ذلك عل��ى ال�سياق. فعلى �سبيل املث��ال، تقوم الأ�رص بتفكي��ك وحداتها ال�سكنية 
واأخ��ذ امل��واد املهمة معهم، مث��ل ال�سلع غري الغذائية التي وزعت عليه��ا – مثل قدور الطهي اأو 
البطانيات – والتي �سارت ملكًا لهم. كذلك فقد تتوىل جهات توفري اخلدمات جتميع �سهاريج 
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وخزان��ات املياه، كما ينبغي اأن تتوىل ال�سلطات تفكي��ك �سبكة الأ�سالك الكهربائية يف املوقع 
ب�س��كل اآمن. اأم��ا الأ�سالك والتجهيزات فقد تكون ملكًا للمجل���س املحلي. وميكن ت�سليم من�ساآت 
املخي��م، مثل املدار���س والقاعات املجتمعية اأو املالعب الريا�سي��ة اإىل املجتمع امُل�سيف و/
اأو ال�سلط��ات احلكومي��ة. وباملث��ل، ف��اإن اأي اأثاث جمتمعي، مث��ل املنا�سد واملقاع��د اأو اأدراج 
امللف��ات، فينبغي توزيعها ب�س��كل عادل. وتتوىل وكالة اإدارة املخي��م امل�سوؤولية عن اإنهاء اأي 
تعاقدات خدمية �سارية – مثل عقودها مع مقاويل تو�سيل املياه. كما ينبغي اأن تقوم بت�سليم 
اأعم��ال ال�سيان��ة امل�ستقبلية للهياكل الأ�سا�سية – مثل الأ�س��وار اأو الطرق اأو املمرات اأو قنوات 

الت�رصيف – لل�سلطات املعنية. 
والأك��رث اأهمية من ذلك ه��و ت�سليم مرافق الل�رصف ال�سحي ملن يت��وىل اأمرها اأو جعلها 
اآمنة، فينبغي مثاُل ردم دورات املياه وحفر املخلفات كما ينبغي اإزالة اأحوا�س دورات املياه 
وكذل��ك تك�سري واإزالة القواعد اخلر�ساني��ة املحيطة مبرافق الغت�سال واأ�سفل الوحدات ال�سكنية. 
ويف بع�س الأحوال، قد يتم ترك هذه البنى التحتية يف و�سع اآمن وم�ستعد حت�سبًا لأي حالت 

طوارئ م�ستقبلية. 
الأ�شخا�ض الباقون

تت��وىل وكال��ة اإدارة املخي��م م�سوؤولي��ة توف��ري احلماية و�سب��ل املعي�سة لأي �س��كان باقني يف 
املخيم. وقد ت�ستدعى احلاجة نقلهم داخل املوقع اإىل بع�س الوحدات املتجاورة لأ�سباب الأمن 
وال�سح��ة النف�سي��ة والجتماعية، وينبغ��ي تعديل اأو مد اأجل اأي عقود مربم��ة مل�ساعدة هوؤلء. 
وينبغ��ي عل��ى العمال املجتمعيني حتدي��د احتياجات وتطلعات هوؤلء وتوف��ري الدعم لهم عند 

العودة عندما تدعو احلاجة لذلك. 
التعامل مع انعدام اليقني

ق��د ت�سبح الع��ودة يف اأو�ساع ال�رصاع��ات اأو اأو�ساع ما بعد ال�رصاع��ات، اأو يف اأعقاب اإحدى 
الك��وارث الطبيعي��ة، اأمراً غاية يف احل�سا�سية، فقد يكتنفها ق��در كبري من القلق وانعدام اليقني. 
وقد ي�سبح انعدام اليقني ذلك عما يقبع يف امل�ستقبل اأمراً �سديد الوطاأة، خا�سة عندما ت�سحبه 
�سك��وك تتعل��ق بالأمن وال�سالمة وخماوف على املاأوى والغ��ذاء واملعي�سة واخلدمات ال�سحية 
والتعليمي��ة. وبالن�سب��ة للبع���س، قد ل تبدو مغ��ادرة املخيم اأف�سل اخلي��ارات املطروحة على 
ال�ساح��ة، فق��د تكون هناك فر�سة لو�سول معونات جدي��دة اإىل املخيم كما �ستجد معظم الأ�رص 
ب�سعة و�سائل للتعاي�س. ومن ثم، فمن املهم اأن يبدي جميع العاملني باملخيم فهمًا وم�ساطرة 
وجدانية يف هذا اخل�سو�س، هذا اإىل جانب ما ميكن اأن يلعبه العمال املجتمعيون من دور يف 

توفري الطماأنينة والن�سيحة والدعم العملي على النحو املالئم. 
وق��د يتطلب الأمر الت�س��اور مع كل فرد على حده، ومن ثم فين�سح بتخ�سي�س ب�سعة اأيام 
لال�ست�س��ارة فيم��ا يتعلق بق�سايا الع��ودة لالأفراد والأ���رص التي ترغب يف ط��رح اأ�سئلة اأو التي 

ت�سعى للح�سول على معلومات اإ�سافية. 
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اإن�شاء املخيم 
تع��اون وكال��ة اإدارة املخيم م��ع وكال��ة القي��ادة القطاعية/العنقودي��ة يف اإن�ساء جلنة  � 

تخطيط/تطوير موقع املخيم. 

ي�سمل الأع�ساء املمثلون يف جلنة تطوير املوقع ما يلي: � 
•ممثلي احلكومة/ال�سلطات امُل�سيفة 	
•وكالة القيادة القطاعية/العنقودية 	

•وكالة اإدارة املخيم  	
•الرجال والن�ساء من ال�سكان النازحني داخليًا 	

•الرجال والن�ساء من املجتمع امُل�سيف 	
اأي ال�سحة واملياه والل�رصف ال�سحي  • املمثل��ني من القطاعات الرباجمي��ة والعملياتية – 	
والنظاف��ة ال�سحية وامل��اأوى والأمن واللوج�ستي��ات والتعليم واملعي�س��ة – ومن الوزارات 

احلكومية املعنية و/اأو وكالت الأمم املتحدة و/اأو املنظمات غري احلكومية
•القائم��ني بعمليات امل�سح وخ��رباء نظام حتديد املواقع اجلغرافية ومهند�سي اأنظمة املياه  	

ومهند�سي مرافق ال�سحة العامة وغريهم من اخلرباء الفنيني
حتلي��ل املعلومات حول مزايا وم�س��اوئ املوقع/املواقع، وذلك قيام��ًا على العتبارات  � 

التالية:
•الأمن وال�سالمة وال�سحة 	

•العتبارات الجتماعية والثقافية 	
•موق��ع وظروف الأر�س، مبا فيها حجم الأر���س ومدى �سهولة التوغل فيها وامل�سافة التي  	

تبعدها عن احلدود واملوارد املتوافرة. 

التخطي��ط للتغ��ريات والحتمالت امل�ستقبلي��ة مثل وفود اأفواج جديدة م��ن النازحني اأو  � 
التو�سع يف املخيم. 

التخطيط للمخيم واإن�ساءه ب�سكل يتما�سى مع املعايري واملوؤ�رصات الدولية.  � 

ال�ستقرار على و�سائل حتقيق التطلعات يف امل�ستقبل من اأجل حتقيق اأف�سل ا�ستفادة من  � 
اجلوانب الإيجابية والتخفيف من اآثار اجلوانب املناوئة من املوقع. 

توثيق مميزات وم�ساوئ املواقع املختارة واأ�سباب الختيار النهائي.  � 

قائمة املراجعة اخلا�شة بوكالة اإدارة املخيم
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التفك��ري يف الآثار البيئية للمخيم وو�سع اخلط��ط التي من �ساأنها تقلي�س حجم اخل�سائر  � 
البيئية. 

جع��ل عملي��ة التخطي��ط للموق��ع يبداأ م��ن الأ���رصة الواحدة ث��م النتق��ال اإىل امل�ستويات  � 
الأعلى، م��ع الهتمام ب�سكل خا�س بالفئات امُلعر�سة للخطر والفئات ذات الحتياجات 

اخلا�سة. 
تقيي��م احتياج��ات احلماية (مبا فيها املخاطر التي تتعر�س له��ا الن�ساء الالئي يغادرن  � 

املخيم جلمع حطب الوقود).
ا�ستغ��الل الإر�س��ادات واملعايري وخربات الأفراد وال��وكالت لإقامة خميم كفء و�سحي  � 

يتما�سى مع القوانني واملعايري الدولية. 
يف اأو�س��اع املخيمات امُلقامة تلقائيًا كيفم��ا اتفق، مت اإ�سدار القرارات حول ما يتوجب  � 

فعله لإعادة تنظيم اأو اإعادة توطني املجتمع اأو اأجزاء منه كما تق�سي ال�رصورة. 
بقاء جلنة تطوير املوقع للت�سدي للق�سايا اخلا�سة بالتطوير املرحلي للمخيم.  � 

كج��زء م��ن نظام اأكرب للمتابعة والتقيي��م، يجتمع الأطراف الرئي�سي��ون (ومنهم عديدون  � 
من جلنة تطوير املوقع) للح�سول على الآراء اخلا�سة باأثر موقع املخيم وت�سميمه على 

ال�سكان وفريق العاملني واملجتمع امُل�سيف. 
يف حالة وجود تباين متنام يف الظروف املعي�سية بني �سكان املخيم واملجتمع امُل�سيف،  � 
تقوم وكالة القيادة القطاعية/العنقودية وال�سلطات ووكالة اإدارة املخيم ووكالت الأمم 
املتح��دة واملنظمات غري احلكومية بالت�س��اور حول اإمكانية تنفيذ امل�رصوعات اأو تبادل 

ال�سلع واخلدمات.
التخطي��ط لنظ��ام عناوين للمخيم، م��ع الأخذ يف العتبار احتياج��ات �سكان املخيم من  � 

الأميني. 
التفك��ري يف خط��ط الإخ��الء التدريجي واملغ��ادرة واإغالق املخي��م منذ البداي��ة، مبا يف  � 
ذل��ك التفاقيات املربمة بخ�سو���س اأرا�سي املخيم والعقود اخلدمي��ة وتخزين الوثائق 

وال�رصية واإدارة الأ�سول وتقييم احللول امُل�ستدامة املمكنة.    

 اإغالق املخيم 
التفكري يف خطط الإخالء التدريجي واملغادرة واإغالق املخيم منذ البداية. � 

تقييم الأو�ساع والتاأكد من اأن قرار عودة ال�سكان نابع من اإرادتهم احلرة ودون اإرغام. � 
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�سمان امل�ساركة والتن�سيق بني جميع اأ�سحاب امل�سالح.  � 

اإطالق احلمالت الإعالمية وتنفيذها ل�سمان قدرة ال�سكان على الإطالع على املعلومات  � 
الدقيق��ة واملو�سوعية وامُلحدثة فيم��ا يتعلق بحقائق الأو�س��اع واللوج�ستيات وغريها 

من الإجراءات. 

دع��م الفئات الأكرث عر�سة للخطر والأف��راد امل�ست�سعفني وتاأمني احلماية لهم يف جميع  � 
املراح��ل، وو�سع برامج اإعالمي��ة اأو تثقيفية خا�سة وربطها مب�رصوعات التنمية الأطول 

اأمداً، وهو ما �سي�ساعد �سكان املخيم يف الندماج مرة اأخرى عند العودة للوطن. 

تطبي��ق الإج��راءات الإداري��ة التي تكفل بق��اء جميع امل�ستن��دات اإما م��ع اأ�سحابها قبل  � 
مغادرته��م اأو م��ع ال��وكالت القيادي��ة (القطاعية/العنقودية/املعني��ة باحلماي��ة) اأو 

املنظمات غري احلكومية اأو اإعدام هذه امل�ستندات. 

تي�سري اإجراءات اإنهاء الت�سجيل.  � 

متابعة عمليات العودة ل�سمان حتقق �رصوط ال�سالمة والأمن والكرامة.  � 

توفري امل�ساعدات واحلماية الكافية لأي �سكان يف�سلون البقاء يف املخيم.  � 

توزي��ع اأ�س��ول املخي��م وهياكل��ه الأ�سا�سي��ة بالعدال��ة وال�سفافية املطلوب��ة فيما يتعلق  � 
باملجتمع امُل�سيف. 

نقل اأعمال ال�سيانة/الرعاية امل�ستقبلية لل�سلطات اأو املجموعات املالئمة.  � 

ت�سليم اأعمال ال�سيانة اخلا�سة بدورات املياه وحفر القمامة ومرافق الغت�سال.  � 

تعديل اأو اإنهاء العقود والتفاقيات اخلدمية بال�سكل املالئم.  � 

و�سع قائمة باملخاوف البيئية وو�سع اخلطط الالزمة للتعامل والت�سدي لها.  � 

توف��ري املعلومات والدعم مل�ساعدة �س��كان املخيم على التعامل مع اأ�سكال انعدام اليقني  � 
حول امل�ستقبل؛ وبحيث تتم الإجابة على ت�ساوؤلتهم اأو ُن�سحهم حول امُل�ستقبل. 
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الأدوات

         تتوف��ر معظ��م الأدوات والن���رصات وغريه��ا م��ن الوثائق امل�س��ار اإليها على 
اأ�سطوانة جمموعة الأدوات (Toolkit CD) واملرفقة بكل كتيب مطبوع. كذلك مت 

و�سع روابط لتحميل امللفات اخلا�سة باملو�سوع من على �سبكة الإنرتنت. 

ميكن تو�شيح دورة حياة املخيم على النحو التايل:  

تخطيط املخيم واإن�ساء املخيم    اإدارة املخيم و�سيانة املخيم     انتقال املخيم واإغالق املخيم  

يلق��ي الف�سل اخلا�س باإن�ساء املخيم واإغ��الق املخيم املدرج يف جمموعة اأدوات 
اإدارة املخيم ال�سوء على عدد من الق�سايا الرئي�سية املهمة ويو�سي بالإجراءات 
املالئم��ة واأف�س��ل املمار�سات املتعلقة باأدوار وم�سوؤولي��ات وكالة اإدارة املخيم. 
ويط��رح الف�س��ل اإر�س��ادات عام��ة تت�س��م بال�سمولي��ة فيم��ا يخ�س اأه��م اجلوانب 
واملخاوف املتعلقة بالقطاع بدًل من توفري املعرفة القطاعية الفنية والتف�سيلية 
املتعمق��ة – ذل��ك اأن هذا يتجاوز نطاق ه��ذا الكتيب، ولهذا فم��ن املهم اأن ي�سعى 
فريق اإدارة املخيم اإىل ال�ستزادة بعدد من املراجع والقراءات الأ�سا�سية والأدوات 
م��ن م�س��ادر اأخرى، مثل تلك املدرج��ة يف نهاية كل ف�سل م��ن ف�سول جمموعة 

الأدوات. 
وثم��ة جمموعتان جديدت��ان من الإر�سادات يج��ري العمل عل��ى و�سعهما حاليًا 
وميك��ن ا�ستخدامهما اإىل جان��ب جمموعة اأدوات اإدارة املخي��م، وهدفهما تو�سيع 
اخل��ربة الفنية والقطاعية. ومبجرد اأن ينتهي العمل عليها يف عام 2008، ينبغي 

على فريق اإدارة املخيم اأن يعمل على جتهيز نف�سه مبا يلي:
 1 .Shelter)  كتي��ب ار�س��ادات تخطي��ط املخيم��ات الذي و�سع��ه مركز امل��اأوى
Centre) وب��داأ العم��ل فيه بالتعاون مع منظمة اأطب��اء بال حدود، و�سيت�سمن 

اإر�سادات تو�سيحية حول:
•دعم النقل، مبا يف ذلك حمطات الطرق ومراكز النتقال ومراكز ال�ستقبال 	

•املخيم��ات املن�س��اأة تلقائيًا واملخيمات امُلخططة، مب��ا يف ذلك الفارق بني  	
املخيمات يف حالة النازحني نتيجة لل�رصاعات ويف حالة النازحني نتيجة 
للك��وارث الطبيعي��ة وكذل��ك الت�سمي��م واأ�س��كال التو�سعة واأعم��ال التحديث 

املرحلية املو�سوعة لتلبية املعايري الدولية. 
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•اختي��ار املواقع، مب��ا يف ذلك حتديد �سالحي��ة املخيمات املن�س��اأة تلقائيًا  	
وحتدي��د املخاط��ر وتقيي��م كل م��ن جمتمع النازح��ني واملجتم��ع امُل�سيف 

واإدارة املوارد الطبيعية
•اإعداد املوق��ع واإجراء امل�سوحات وتر�سيم املواق��ع واأعمال احلفر وت�رصيف  	

املياه ال�سطحية واحلماية البيئية
•تطوي��ر املوق��ع، مبا يف ذل��ك الإن�س��اء املرحلي للوح��دات ال�سكني��ة والبنى  	

التحتية املجتمعية واخلدمات، مثل مراكز التوزيع وتوريدات املياه. 
tt	لتحميل الن�سخ الرقمية اأو طلب ن�سخ ورقية، انظر

العن��وان    عل��ى  اإلكرتوني��ة  ر�سال��ة  اأر�س��ل  اأو   www.shelterlibrary.org  
 compplanning@sheltercentre.org

كتي��ب اإر�س��ادات اإغالق املخيم، والت��ي و�سعتها �سبك��ة . 2 (برواآكت) ومنظمة 
(كري) الدولية، بالتعاون مع جميع ال�رصكاء يف جمموعة تن�سيق  املخيمات 

واإدارة املخيمات، والذي �سيغطي املجالت العري�سة التالية:
اأهمي���ة اإغالق املخيم والأدوار وامل�سوؤوليات املتعلقة به والقرارات الإدارية، 
مب��ا يف ذل��ك املنهجي��ات وعملي��ات الت�س��اور واحلماية ون���رص املعلومات. 
واملتطلبات القانونية وال�شيا�ش���ية مث��ل التوثيق والأم��ن والإدارة وحقوق 
امللكي��ة والتعوي�سات. واملحيط الطبيعي للمخيم وو�شائل املعي�شة، والتي 
تبحث الق�ش���ايا الأ�شا�ش���ية املتعلقة بالبن��ى التحتي��ة للمخي��م والنفايات 

والب�سمة البيئية للمخيم. 
ملزيد من املعلومات عن توقيت توافر امل�سودات النهائية، رجاء الت�سال ب�: 

info@proactnetwork.org

•اإر�س��ادات �رصيع��ة بخ�سو���س امل�ستوطن��ات النتقالي��ة اأو اختي��ار موق��ع املخي��م م��ن  	
�رصيالنكا

•كتاب متهيدي حول ت�سميم خميمات الالجئني 	
•مذكرات تدريبية بخ�سو�س تفكيك دورات املياه ل�� (ريد اآر) (زلزال جنوب اآ�سيا)  	

•عمليات فنية ُمقرتحة لتفكيك واإغالق مواقع النازحني داخليًا من �رصيالنكا 	
•القائمة املرجعية لإجراءات التفكيك من �رصيالنكا 	

•الإر�س��ادات اخلا�س��ة باأف�سل املمار�سات اخلا�سة بتفكي��ك دورات مياه الطوارئ ودورات  	
املياه �سبه الدائمة مرتفعة امل�ستوى من باتيكالوا ب�رصيالنكا. 

•م�سفوفة معايري اإقامة املالجئ وامل�ستوطنات من �رصيالنكا 	

www.shelterlibrary.org
mailto:compplanning@sheltercentre.org
mailto:info@proactnetwork.org
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الر�صائل الأ�صا�صية 

تتحمييل احلكومييات امُل�سيفيية امل�سوؤولية عن حماييية حقوق الالجئيين وعدميي اجلن�سية  	t
واالأ�سخا�ييض النازحن داخليًا املقيمن على اأرا�سيها. ومن جانبها، مت تفوي�ض وكاالت 

احلماية بالعمل على م�ساعدة احلكومات يف تنفيذ التزاماتها اخلا�سة باحلماية. 

تقييع علييى وكاالت اإدارة املخيمييات م�سوؤولييية التعاون مييع ال�سلطات واأطييراف احلماية  	t
واخل�سييوع للم�ساءليية عن هييذا التعاون ل�سمان حماييية ال�سكان النازحيين القاطنن يف 

املخيمات. 

ينبغييي اأن تكييون وكالة اإدارة املخيم على وعي بحقوق �سكان املخيم، اإىل جانب �رضورة  	t
فهمها للعوائق التي حتول دون التمتع الكامل بهذه احلقوق. 

تت�سميين واجبات احلماية يف مواقع املخيمات اإ�سدار القييرارات القائمة على املعلومات  	t
الوافييية فيمييا يتعلق باأ�سييكال الر�سد املالئميية واالإحالة واالإبالغ عيين انتهاكات حقوق 
االإن�سييان، مييع �ييرضورة العناييية اأثناء ذلييك مبتطلبات ال�رضييية واخل�سو�سييية وامل�ساءلة 
والقييدرة على اال�ستجابة. ولدى وكاليية اإدارة املخيم دور لتلعبه يف دعم وكاالت احلماية 

يف هذا ال�سدد. 

t	ت�ستتبع احلماية يف موقع املخيم جمموعة من االأن�سطة والتوجهات التي ت�سمن تغلغل 
مفهوم احلماية يف كافة عمليات توفري اخلدمات وامل�ساعدات. 

ي�ستتبييع دور وكاليية اإدارة املخيييم العمييل مييع وكاالت احلماييية والقيييادات القطاعييية/ 	t
العنقودييية لدعييم الدفيياع احلقوقي على جميييع امل�ستويات عن حقييوق النازحن الواجب 
�سونهييا، وي�سمييل ذلييك ال�سعي القانييوين الإن�سيياء اآلية تت�سييم بالفعالية والكفيياءة لتطبيق 

القانون يف املخيم. 
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مقدمة

ُتعييّرف جلنيية ال�سليييب االأحمر الدولييية احلماية علييى اأنها: »جميييع االأن�سطة   
التييي ت�ستهدف حتقيق االحرتام الكامل حلقوق الفرد مبا يتما�سى مع ن�ض وروح 
القوانيين ذات ال�سليية )مثييل قانون حقييوق االإن�سان الييدويل والقانييون االإن�ساين 

وقانون الالجئن(«.

ينبغييي اأن تكفل اأن�سطة احلماييية اجلارية يف املخيم متتع الالجئن والنازحن داخليًا – وبال 
متييز – مبا يلي:

•االأمن ال�سخ�سي- اأي احلماية من كافة اأ�سكال االإيذاء اجل�سدي 	
مبا يف ذلك القدرة علييى الو�سول باملظامل اإىل �ساحات العدالة والتمتع  • االأميين القانوين – 	

بالو�سعية القانونية املعرتف بها والوثائق التي تثبت ذلك واحرتام حقوق املمتلكات. 
وت�ستتبع العدالة يف احل�سول على ال�سلع واخلدمات االأ�سا�سية.  •  االأمن املادي – 	

ويقع على الدول واحلكومات التزام باحرتام وحماية حقوق جميع االأ�سخا�ض الواقعن �سمن 
�سلطانهييا الق�سائي، مبا يف ذلييك االأ�سخا�ض من غري مواطني هذه الدول، وذلك طبقًا للقوانن 
الوطنييية والدولييية املعمول بهييا. ولكي تتحقق حماية �سييكان املخيم، ينبغييي اأن تتم معاملة 
الالجئيين والنازحن داخليًا طبقًا للمعايري املعييرتف بها يف قوانن حقوق االإن�سان العاملية 
وقوانن الالجئن باالإ�سافة اإىل القوانن االإن�سانية. ويف م�سعاها ل�سمان احلماية، ينبغي اأن 
تعييي وكالة اإدارة املخيييم احلقوق املكفولة ل�سكان املخيم والتي قييد يكون هناك ما يتهددها 
نتيجيية الظروف التي يعي�سون فيهييا يف املخيم وظروف النزوح اأو نتيجة الطريقة التي يجري 

بها تنفيذ برامج امل�ساعدات. 

احلقوق
تت�سييم حقوق االإن�سان بعاملييية و�سمولية تطبيقها وعدم قابليتهييا للتحويل، كما تت�سم برتابط 
اأجزاءها وات�ساقها يف ُكل من�سجم وغري قابل للتجزئة، ورغم ذلك، فثمة بع�ض احلقوق اخلا�سة 
التي يجب ت�سليط ال�سوء عليها فيما يتعلق باملخيمات. وُتطّبق بع�ض هذه احلقوق على جميع 
االأفييراد بال ا�ستثناء، بينما ُيطبق بع�سها االآخر على فئات معينة دون غريها )مثل االأطفال اأو 

الالجئن(:
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احلقوق ال�سارية علييى فئات معينة احلقوق ال�سارية على جميع االأ�سخا�ض
بعينها

•احلق يف احلياة 	
•احلق يف عدم التمييز 	

•احلرييية من التعذيب وغريه ميين اأ�سكال املعاملة  	
اأو العقيياب القا�سييي اأو الالاإن�سيياين اأو امُلحييّط من 

الكرامة االإن�سانية
•احلرية من االحتجاز اأو االعتقال التع�سفي 	

•احلرية من االختفاء الق�رضي  	
•حق ال�سعي للجوء والتمتع به 	

•احلييق يف امل�سيياواة بالتمتع باعييرتاف وحماية  	
القانون 

•احلق يف العالج الفعال  	
•احلرية يف التنقل 	

•احلق يف احلياة االأ�رضية ومبداأ وحدة االأ�رضة 	
• احلق يف الت�سجيل عند الوالدة 	

•احلق يف م�ستييوى الئق من املعي�سة، مبا يف ذلك  	
الغذاء وامللب�ض واملاأوى املنا�سب

•احلق يف العمل  	
الرعاييية  م�ستويييات  باأعلييى  التمتييع  يف  •احلييق  	

ال�سحية
•احلق يف التعليم  	

•احلق يف امل�ساركة 	

اخلا�سيية  احلماييية  يف  •احلييق  	
ميين  املحروميين  لالأطفييال 

اأ�رضهم
االأطفييال  خطييف  ميين  •احلرييية  	

واالجتار بهم
•احلرية من جتنيد القا�رضين  	

•منع عمالة االأطفال 	
•منع االإعادة الق�رضية )لالجئن  	

اإىل موطنهم(
•حق الالجئن يف وثائق الهوية   	

املخاطر املرتبطة بق�صية احلماية
من بن املخاطر املعتادة التي تن�ساأ عند اإقامة النازحن يف املخيمات ما يلي:

•االعتداءات التي ُترتكب �سد املدنين من قبل االأطراف املتحاربة 	
•وجود العنا�رض امل�سلحة يف املخيم 	

•جتنيد االأطفال 	
•الُعنف اجلن�ساين 	

•اإ�ساءة معاملة االأطفال وجتاهلهم وا�ستغاللهم 	
•املخاطر الناجمة عن االنف�سال االأ�رضي، خا�سة بالن�سبة لالأطفال والعجائز اأو غريهم من  	

االأفراد ممن يعتمدون على االإعالة والدعم االأ�رضي يف حياتهم ومعي�ستهم 
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•انت�سار االألغام االأر�سية حول املخيم 	
•اجلرائم املعتادة 	

•عدم كفاية تطبيق القانون وقوته على الردع 	
•ال�رضاعات والنزاعات النا�سئة بن �سكان املخيم واملجتمعات امُل�سيفة.  	

•غياب اآليات ت�سجيل املواليد اأو عدم كفايتها 	
•وجود عقبات اأمام احل�سول على م�ستندات اإثبات الهوية اأو غريها من امل�ستندات 	

•افتقاد القدرة على التمتع مبظلة احلماية التي توفرها اأنظمة العدالة والقانون 	
•القيود املفرو�سة على حرية التنقل واختيار منطقة ال�سكن 	

•القيود املفرو�سة على م�ساركة بع�ض الفئات املعينة من �سكان املخيم يف اإدارة املخيم  	
املاء والغذاء  • التمييز بن الفئات املختلفة يف احل�سول على ال�سلع واخلدمات االأ�سا�سية – 	
واملاأوى واخلدمات ال�سحية االأ�سا�سية خا�سة بالن�سبة لالأ�سخا�ض من ذوي االحتياجات 

اخلا�سة )والتي قد تاأتي مثاُل نتيجة اآليات التوزيع �سيئة التخطيط(
•العراقيل املفرو�سة على ك�سب �سكان املخيم ملعاي�سهم واأرزاقهم.  	

احلماية ملن؟
بينمييا جنييد اأن حقييوق االإن�سييان االأ�سا�سية تنطبييق على جميييع االأ�سخا�ض بييال تفرقة وبغ�ض 
النظيير عن و�سعهييم القانوين، �سواء كانوا نازحن داخليًا اأو الجئيين اأو عدميي اجلن�سية اأو اأي 
اأ�سخا�ييض اآخرييين، جند من جهيية اأخرى بع�ض احلقييوق التي يتم فيها التمييييز بن املواطنن 
وغييري املواطنن، ذلك اأن االأ�سخا�ض الالجئيين اأو عدميي اجلن�سية ال يتمتعون ببع�ض احلقوق 
املعينيية بنف�ض الدرجيية التي يتمتع بها املواطنون من نف�ض البلييد.  وميكن لوكالة احلماية اأن 

جتري التحليل ال�رضوري لذلك. 

وعليه، ينبغي على وكالة اإدارة املخيم اأن يتوفر لها ما يلي :
•العلم بالو�سعية القانونية لالأ�سخا�ض القاطنن يف املخيم 	

•املعرفة بالقوانن الوطنية والدولية املعمول بها  	
•الوعي باأن ما �سبق ميكن اأن يوؤثر على بع�ض احلقوق وامل�ستحقات اخلا�سة ب�سكان املخيم  	

ككل. 
•املعرفيية بيياالأدوات القانونييية املعمييول بها فيمييا يخ�ض �سييكان املخيم من اأجييل تعزيز  	

حقوقهم. 

الق�صايا الرئي�صية
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الالجئون
ُيعّرف الالجئ باأنه اأي �سخ�ض يعي�ض خارج بلده احلامل جلن�سيتها، اأو يعي�ض - اإذا كان عدمي 
اجلن�سييية-  خييارج بلد اإقامته املعتييادة، ويعجز عن العودة ب�سبب خييوف مربر من اال�سطهاد 
الأ�سبيياب تتعلييق باجلن�ييض اأو الدييين اأو اجلن�سية اأو االنتميياء الإحدى اجلماعييات االجتماعية اأو 
جماعات الراأي ال�سيا�سي املعينة، اأو وجود خماطر تتهدد حياته اأو �سالمته اجل�سدية اأو حريته 

وذلك ب�سبب �سيوع العنف اأو وقوع اأحداث كان لها اأثرها اخلطري يف تكدير النظام العام. 
وتعييد االتفاقية الدولييية الرئي�سية املرتبطة بو�سعية وحقييوق الالجئن هي اتفاقية عام 
1951 ب�ضاأن و�ضعي���ة الالجئني والربوتوكول امللحق بها لعام 1967 )اتفاقية عام 1951(. 
وت�سمييل االتفاقيات االإقليمية التي تتناول حقوق الالجئيين اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية 
التي حتكم املظاهر اخلا�ضة مب�ضكالت الالجئني يف اأفريقيا )1969( واإعالن كارتاهينا ب�صاأن 

الالجئني )1984(.
ويتمثييل حجيير الزاوية يف قانون الالجئيين يف مبداأ عدم االإعادة الق�رضييية، والذي ين�ض 
علييى عدم جواز اإعييادة اأي الجئ باأي �سكل من االأ�سكال اإىل البلد الييذي تتعر�ض فيه حريته اأو 
حياتييه للتهديييد ب�سبييب من العرق الذي ينتمي اإليييه اأو دينه اأو جن�سيتييه اأو ع�سويته يف اإحدى 
اجلماعييات االجتماعية اأو جماعات الييراأي ال�سيا�سي املعينة. ومن املهم اأن نعلم اأن هذا املبداأ 

ي�سكل جزءاً من القانون العريف الدويل ومن ثم فهو ملزم قانونًا جلميع الدول والبلدان. 

الأ�صخا�ص النازحون داخلياً
النازحييون داخليييًا هييم االأ�سخا�ض الييذي مت ق�رضهييم على مغييادرة منازلهم نتيجيية حلوادث 
ال�ييرضاع امل�سلييح اأو �سيوع العنييف اأو ب�سبب االنتهيياكات التي مُتار�ض �سد حقييوق االإن�سان اأو 
الكييوارث الطبيعييية اأو ال�سناعييية والذين مل يعييربوا احلدود املعييرتف بها للدوليية. وغالبًا ما 
يكونييون مواطنيين لتلك الدولة، اإال اأنهييم اأحيانًا ما يكونون اأجانب عنهييا ولكنها اأ�سبحت بلد 

اإقامتهم االعتيادية. 
ومبوجب الت�رضيع الوطني للبلد قيد املناق�سة، قد تكون اأو ال تكون هناك و�سعية قانونية 
معينة خا�سة بالنازحن داخليًا. بيد اأنهم يكونون م�ستحقن لنف�ض احلماية من قبل ال�سلطات 

الوطنية �ساأنهم يف ذلك �ساأن اأي مواطن اآخر اأو اأي اأجنبي مقيم ب�سفة اعتيادية بالدولة. 
وال توجييد اتفاقيييات دولية معينة خا�سة بالنازحن داخليييًا، بيد اأن املبادئ التوجيهية 
ب�ضاأن الن���زوح الداخلي، وال�سادرة يف عييام 1998، تت�سمن اإطيياراً ر�سميييًا ومرجعيًا يحدد 
احلقييوق وال�سمانات واملعايري املتعلقة بحماية االأفييراد يف مواقف النزوح الداخلي، وتعك�ض 
هييذه املبييادئ قوانن حقييوق االإن�سان والقانييون االإن�ساين الييدويل وقوانن حقييوق الالجئن 

وتن�سجم معها قيامًا على اأوجه التناظر بينهما. 
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  ما الذي ميي���ز الالجئني عن النازحني داخلياً؟ يتمثل الفييارق الرئي�سي بن 
النازحن داخليًا وبن الالجئن يف اأن النازحن داخليًا مل يعربوا احلدود الدولية 
املعييرتف بهييا للدولة، اأمييا الالجئون فيكونون قييد غادروا بلد موطنهييم )اأو البلد 
املقيمن بها ب�سفة اعتيادية اإذا كانوا عدميي اجلن�سية(. ويف بع�ض احلاالت، قد 
تخرج بع�ض اأقاليم الدولة عن �سيطرة ال�سلطة املركزية لها ورمبا تكون الكيانات 

امل�سيطرة على هذه االأجزاء قد اأعلنت ا�ستقاللها من طرف واحد. 

ولذلك فاإن ال�سكان املنتقلن من االأقاليم الواقعة حتت �سيطرة ال�سلطات املركزية 
اإىل هييذه االأقاليييم املحكوميية واقعيًا من قبييل هذه الكيانييات ال يكونون بذلك قد 

عربوا اأحد احلدود الدولية ومن ثم ال ميكن اعتبارهم الجئن. 

ملاذا ل توجد حاجة لو�ص���ع منف�صل للنازحني داخلياً؟ اإن التعريف الذي �سقناه 
للنازحيين داخليًا هو جمرد تعريف تو�سيفي ولي�ض تعريفًا قانونيًا لهم، ذلك اأنه 
ي�سييف بب�ساطيية و�سع هوؤالء على نحييو ما يبدو يف الواقع وحيييث يتم اقتالعهم 
من بلييد اإقامتهم االعتيادية. وهو بالتايل ال ي�سفييي اأي و�سعية قانونية خا�سة 
علييى النازحن داخليًا على النحو الذي ي�سفيييه االعرتاف بالالجئن. ولي�ض هذا 
�رضوريًا بالن�سبة للنازحن داخليًا نظراً الأن النازحن داخليًا-  وخالفًا لالجئن 
الذييين يتطلب االأمر االعرتاف بهم ر�سميًا كالجئن من قبل بلد اللجوء اأو من قبل 
مفو�سية االأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئن مبوجب ما لها من تفوي�سات – يظلون 
م�ستحقيين جلميع احلقييوق وال�سمانات التي يتمتع بهييا املواطنون وغريهم من 
املقيميين ب�سفيية اعتيادييية يف البلد املعني. وجنييد القوانيين الوطنية يف بع�ض 

البلدان تتبنى ن�سو�سًا متنح لهوؤالء و�سعية قانونية معرتف بها. 

اإذا قمن���ا بت�ص���جيل النازحني داخلياً فه���ل هذا يعني اأننا مننحهم الو�ص���عية 
القانونية؟ اإن ت�سجيل �سكان املخيم ال يعني منحهم و�سعية قانونية. فالت�سجيل 
ما هو اإال و�سيلة لتحديد هوية �سكان املخيم وتنظيم اأن�سطة احلماية وامل�ساعدات 
املقدميية لهم. والبلدان التي متنح ت�رضيعاتها الوطنية و�سعية قانونية للنازحن 

داخليًا تفعل ذلك على �سوء اإجراءات ومعايري �سارمة قامت بفر�سها. 

الأ�صخا�ص عدميو اجلن�صية
االأ�سخا�ييض عدميييو اجلن�سية هم الذين ال يعرتف بكونهم مواطنن يف اأي دولة. ويف العديد من 
احلاالت ال يتمتع االأ�سخا�ض عدميو اجلن�سية باأي و�سعية قانونية يف البلد التي يقيمون فيها 
ب�سفيية اعتيادية كما ال يتمتعون باأي مظلة حماييية وطنية فعالة. ورغم ا�ستحقاقهم لو�سعية 



جمموعة اأدوات اإدارة املخيم | الف�صل 8 - احلماية يف موقع املخيم244

قانونية مبوجب اتفاقية عام 1954 املتعلقة بو�ضعية الأ�ضخا�ص عدميي اجلن�ضية، اإال اأن هذه 
االتفاقية مل حتظى بالت�سديق عليها من قبل عدد كبري من الدول. 

وقييد ي�سبييح االأ�سخا�ييض عدميو اجلن�سييية يف حالة النزوح اأكييرث ا�ست�سعافييًا واأكرث عجزاً 
عيين درء املخاطر عن اأنف�سهم. فاإذا كان من بن ال�سييكان النازحن اأ�سخا�سًا عدميو اجلن�سية، 
فاإنهم قد يواجهون متييزاً عندما يتعلق االأمر باحل�سول على احلقوق التي ُتعطى ب�سفة عامة 

للمواطنن، مثل ت�سجيل اأوالدهم عند الوالدة اأو ح�سولهم على اأ�سكال اأخرى من التوثيق. 
كذلييك فقد يكون هناك اأ�سخا�ض عدميو اجلن�سية من بن جمتمعات الالجئن، واإذا انطبق 
علييى هييوؤالء تعريف الالجييئ على نحو ما هييو ذكرنا اآنفييًا، فعندها يكونييون م�ستحقن كذلك 

لو�سعية الالجئن وما ت�ستتبعه هذه الو�سعية من حقوق. 

  توفري احلماية عملياً: حماية احلقوق الإن�صانية، ملاذا؟
يكون م�سوؤولو احلماية ووكاالت اإدارة املخيمات ب�سفة عامة على علم مبجموعة 
احلقييوق االإن�سانييية التييي ي�ستحقهييا �سييكان املخيم ويكونييون اأقدر علييى حتديد 

االأن�سطة التي ت�سهم يف �سمان احرتام حقوقهم. 
ويظهيير لنا واقع اخلربة امليدانية اأن التبعات التي تنجم عن غياب احلماية تت�سم 

بكرثتها وتعقيدها، وهاهنا اأحد االأمثلة العملية على ذلك:
لي�ييض م�ستغربًا اأن نييرى النازحن داخليًا عاجزين عيين ممار�سة حقهم يف العمل 
اأثنيياء النييزوح، وقد يرجع ذلك الأ�سبيياب قانونية وعملييية يف اآن واحد، فقد تكون 
م�ستنييدات اإثبييات ال�سخ�سية اخلا�سيية بهم �سائعة، كما قد يكييون النزوح قد حط 
بهييم يف موقييع ال يت�سنييى لهم فيييه ممار�سة و�سائلهييم املعتييادة يف ك�سب الرزق 
)كمييا يف حاليية ال�سيادين الذين اأجربوا علييى النزوح اإىل مناطييق داخلية بعيدة 
عيين امل�سطحييات املائية( اأو يف موقع ال ي�سمح لهييم فيه املجتمع املحلي بالعمل 
وميار�ض فيه هذا االأخري متييزاً �سدهم. ورمبا يكونوا قد فقدوا اأدواتهم يف العمل 
اأثنيياء حييوادث القتال اأو كانوا عاجزين عن اإح�سارها معهم، اأو قد ال يكون هناك 

بب�ساطة عمل كاف يكفي ال�ستيعابهم. 
وبالن�سبيية للبالغن الذين اعتييادوا على العمل واإعالة اأ�رضهم مبا يتوفر لهم دخل 
نتيجيية هييذا العمل، ت�سيبهم حاليية البطالة التي يجدوا اأنف�سهييم عليها باالإحباط 
وال�سعييور بالعجز، وعليييه فلي�ض م�ستغربييًا اأن جند بن هييوؤالء العاطلن ارتفاعًا 
يف تعاطييي الكحوليييات واملخدرات والعنييف املنزيل كنتيجة لطييول اأمد البطالة 

والتعطل عن الك�سب. 
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توفري احلماية من قبل من؟
تتوىل احلكومات امُل�سيفة امل�سوؤولية عن حماية وتعزيز حقوق جميع االأ�سخا�ض املقيمن على 
اأرا�سيهييا، واأحيانًا ما تعجز هذه احلكومات عن تنفيذ التزاماتها ب�سبب افتقادها لالإمكانيات 
اأو املييوارد. كذلييك فثميية حاالت ال تكون فيهييا ال�سلطات الوطنية راغبيية يف االأ�سل يف احرتام 

وحماية حقوق فئات معينة من االأ�سخا�ض. 
وكان املجتمييع الييدويل قييد منح تفوي�سًا لعييدد من املنظمات لدعييم احلكومات يف تنفيذ 
التزاماتها. ولدى تلك املنظمات والوكاالت اخلربة الالزمة يف تاأمن احلماية. وتتمثل وكاالت 
احلماييية االأربع الرئي�سييية والتي ُمنحت تفوي�سًا يف هذا ال�ساأن والتييي قد تقابلها وكالة اإدارة 

املخيم ميدانيًا فيما يلي:
•مكتب مفو�سية االأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئن 	

•منظمة االأمم املتحدة للطفولة )اليوني�سيف( 	
•مكتب املفو�سية ال�سامية حلقوق االإن�سان التابعة لالأمم املتحدة 	

•جلنة ال�سليب االأحمر الدولية  	

(UNHCR) مكتب مفو�صية الأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني
جييرى تفوي�ض مفو�سية �سييوؤون الالجئن من قبل االأمم املتحدة لقيادة وتن�سيق العمل الدويل 
الرامي لتاأمن احلماية الدولية لالجئن وحل النزاعات وامل�ساكل اخلا�سة بهم. ويتمثل هدف 
املفو�سييية االأ�سا�سي يف �سون حقوق الالجئن وكرامة معي�ستهم. ويف م�ساعيها لتحقيق هذه 
الغاييية، تنا�سييل املفو�سية ل�سمان قدرة اجلميع على ممار�سيية حقهم يف طلب اللجوء واإيجاد 
املييالذ االآمن لهم يف بلييد اأخرى، وكذلك العودة طوعًا للوطن. وميين خالل م�ساعدتها لالجئن 
علييى العييودة اإىل اأوطانهييم اأو اال�ستقييرار ب�سفة دائمة يف بلييد اأخرى، ت�سعى كذلييك املفو�سية 
لتحقيييق احللول امل�ستدامة ملحنتهييم. ومن خالل قيام املفو�سية بدعييم اإعادة دمج الالجئن 
العائدين يف بلدانهم، فاإنها تتفادى عودة االأو�ساع التي حدت بهوؤالء اإىل اللجوء مرة اأخرى. 
كذلك فقد ت�سلمت املفو�سية تفوي�سًا دوليًا للعمل بالتعاون مع ال�رضكاء االآخرين املعنين 
يف حتديد ومنع وخف�ض انعدام اجلن�سية ومد مظلة احلماية التي يتمتع بها االأ�سخا�ض عدميو 
اجلن�سييية. ويف اأعقاب ما مت من اإ�سالحات اإن�سانييية، مت تعين املفو�سية لتكون وكالة قيادة 
قطاعية حلماية النازحن داخليًا على امل�ستوى العاملي. اأما على امل�ستوى القطري، فقد وافقت 

املفو�سية على اأخذ زمام قيادة جمموعة احلماية يف حاالت الطوارئ املعقدة. 
وت�ستمييد عمليييات مفو�سييية االأمم املتحدة ل�سييوؤون الالجئن التفوي�ييض اخلا�ض بها من 
النظييام االأ�سا�سييي للمنظمة، وت�سرت�سد يف ذلك باتفاقي���ة الأمم املتحدة لعام 1951 املتعلقة 
بو�ضعي���ة الالجئني وبروتوكول التفاقية لعام 1967. ويوفر قانييون الالجئن الدويل االإطار 

ال�رضوري للمبادئ التي تقوم عليها االأن�سطة االإن�سانية التي تنفذها املفو�سية. 
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  حماية النازحني داخلياً
يعد توفييري احلماية وامل�ساعدات للنازحن داخليييًا م�سوؤولية الدولة وموؤ�س�ساتها 
بالدرجة االأوىل، هذا بالطبع اإىل جانب ما يقع على املجتمع الدويل من م�سوؤولية 
مهمة يف تقييدمي الدعم لهذه احلماية. وي�ستدعي نطيياق االأزمات ونطاق املعاناة 
االإن�سانييية ا�ستجابيية اإن�سانييية عري�سيية النطيياق تتجيياوز يف حجييم االإمكانيات 
املطلوبة لها تفوي�ض اأو اإمكانيات اأي وكالة اأو منظمة وحيدة، ولهذا يتطلب االأمر 
جهوداً م�سرتكة اأو تعاونية تبذلها جمموعة كبرية من االأطراف العاملة يف جمال 
الدفيياع احلقوقي عن حقوق االإن�سان واالأطييراف االإن�سانية والتنموية وال�سيا�سية 

وغريها من االأطراف، وهو اأمر يحتاج اإىل تن�سيق.
وكجانييب ميين عمليييات االإ�سالح التييي مت اإطالقهييا موؤخراً يف جمييال العمل   
االإن�سيياين، مت طرح النهييج العنقودي كاآلية قييادرة على تعزيز عن�ييرضي القابلية 
للتنبييوؤ والقابلييية للمحا�سبة وامل�ساءليية القانونية يف حماييية النازحن داخليًا. 
والعنقود هو يف االأ�سل جمموعة قطاعية. وقد مت اإىل االآن اإن�ساء اأحد ع�رض عنقوداً 
عامليًا ت�سم عنقوداً للحماية. وعلى امل�ستوى العاملي )املركزي( تتوىل مفو�سية 
االأمم املتحييدة ل�سييوؤون الالجئن قيييادة عنقود احلماية. و�سميين عنقود احلماية 
نف�سييه، مت حتديييد جميياالت امل�سوؤولية اخلم�سيية التالية وتكليف اإحييدى الوكاالت 
املعينيية بييكل واحدة منها – �سيييادة القانون )برنامييج االأمم املتحدة االإمنائي/
مكتييب املفو�سييية ال�سامية حلقييوق االإن�سان(، العنييف اجلن�ساين )�سنييدوق االأمم 
املتحدة لل�سكان(، حماية الطفييل )اليوني�سيف(، مكافحة االألغام االأر�سية )دائرة 
مكافحيية االألغام االأر�سية التابعة لييالأمم املتحدة(، واالأر�ض واالإ�سكان واالأمالك 

)برنامج االأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�رضية(.  
وعلى امل�ستوى القطري، ت�سبح املفو�سية هي القائدة العنقودية للحماية يف   
اأو�ساع احلاالت الطارئة املعقدة. ويف حالة الكوارث الطبيعية، تقوم اليوني�سيف 
ومفو�سية �سوؤون الالجئن ومكتب املفو�سية ال�سامية حلقوق االإن�سان بالت�ساور 

معًا وحتديد اأف�سل الهياكل القيادية املالئمة. 
وينبغييي على قائييد املجموعة القيام باإن�سيياء اآليات للتن�سيييق بن الوكاالت   
و�سمييان كفيياءة و�سالحييية اال�سرتاتيجيييات والتقييمييات املو�سوعيية وتن�سيق 
العمييل مييع ال�سلطييات و�سمييان اال�ستعانيية باملناهييج القائميية علييى امل�ساركيية 
واملناهييج االأهلية يف جميع تقييمات وحتليالت وتخطيط ومتابعة االحتياجات 
 واال�ستجابة لها وكذلك ت�سجيع دمج الق�سايا ال�ساملة يف جميع االأن�سطة. وتكون 
tt
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قائد املجموعة مبثابة »نقطة االت�سال االأوىل« ملن�سق ال�سوؤون االإن�سانية و»موفر 
املييالذ االأخييري«. ولي�ض لنا اأن نتوقع ميين الوكالة القائدة اأن تقييوم بتنفيذ جميع 
االأن�سطيية املطلوبيية يف العنقييود. ورغم ذلك، فمتى تبّن وجييود ثغرات حرجة يف 
االأن�سطيية، فاإنها تتوىل امل�سوؤولية عن �سد هذه الثغرات، و�رضيطة اأن تتوفر القدرة 

على الو�سول واالأمن واملوارد الالزمة لذلك. 

tt	ملزيد من املعلومات عن النهج العنقودي، انظر الف�صل 1 وامللحق 2.

منظمة الأمم املتحدة للطفولة )يوني�صف(
مت تفوي�ض منظمة االأمم املتحدة للطفولة )اليوني�سيف( من قبل اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
للدفيياع عن حماية حقييوق االأطفال وامل�ساعدة علييى تلبية حقوقهم االأ�سا�سييية وتو�سيع مظلة 
الفر�ض اأمامهم لتحقيق اأف�سل ما لديهم. وت�ستهدي اليوني�سيف يف ذلك باتفاقية حقوق الطفل 
وت�سعى لرت�سيخ حقوق االأطفال باعتبارها من املبادئ االأخالقية الثابتة والتي متثل منوذجًا 
دوليييًا ل�سلوكيييات التعامل مع الطفل. وتوؤكد اليوني�سيف علييى اأن حياة وحماية ومنو االأطفال 
ت�سييكل باعتبارها �رضوريات تنموية عاملية ومتثل جزءاً ال يتجزاأ من م�سرية التقدم االإن�ساين. 
وتاألييو اليوني�سيف على نف�سها �سمييان توفري احلماية اخلا�سة لالأطفييال االأكرث حرمانًا –من 
�سحايييا احلروب والكوارث والفقر املدقع والعنييف واال�ستغالل واالأطفال املعاقن. وت�ستجيب 
اليوني�سيف يف حاالت الطوارئ حلماية حقوق االأطفال من العنف و�سوء املعاملة واال�ستغالل، 
كما تعمل املنظمة على تعزيز حقوق االأطفال من خالل الربامج التي تركز على �سحة االأطفال 

وتغذيتهم وتعليمهم وتدريبهم وتقدمي اخلدمات االجتماعية لهم.

مكتب املفو�صية ال�صامية حلقوق الإن�صان 
تتمثييل مهمة مكتييب املفو�سية ال�سامية حلقوق االإن�سان يف العمييل على حماية جميع احلقوق 
االإن�سانية جلميع الب�رض وتقويتهم مبا يعينهم على التمتع بحقوقهم، وم�ساعدة امل�سوؤولن عن 

حماية هذه احلقوق على �سمان تنفيذها. 
وميين الناحييية العملياتييية، يعمل مكتييب املفو�سييية ال�سامية مييع احلكومييات والهيئات 
الت�رضيعييية واملحاكم واملوؤ�س�سات الوطنييية واملجتمع املدين واملنظمييات االإقليمية والدولية 
ومنظوميية االأمم املتحييدة لتنمية ورفييع االإمكانيييات، خا�سة على امل�ستييوى الوطني، حلماية 
حقييوق االإن�سان مبا يتما�سى مع القواعد الدولية. اأما من الناحية املوؤ�س�ساتية، فقد اآىل املكتب 
علييى نف�سه اأن يعمييل على االرتقاء باإمكانيات برنامج االأمم املتحييدة حلقوق االإن�سان وتوفري 
كل ما يلزم له من اأعلى م�ستويات اجلودة من الدعم، كما اآىل على نف�سه اأن يعمل عن قرب مع 
�رضكائييه يف االأمم املتحييدة ل�سمان اأن ت�سكل حقوق االإن�سان املن�سيية التي تقوم عليها جميع 

عمليات االأمم املتحدة. 
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جلنة ال�صليب الأحمر الدولية 
باعتبارهييا منظميية اإن�سانية تتمتع باال�ستقاللييية واحلياد، مت تفوي�ض جلنيية ال�سليب االأحمر 
الدولييية بالعمل على حماييية وم�ساعدة االأ�سخا�ييض املتاأثرين بال�رضاعييات امل�سلحة الدولية 

وغري الدولية واال�سطرابات الداخلية وغريها من اأو�ساع العنف الداخلي. 
ولتحقيق ذلك، متلك اللجنة ما يلي: 

•القدرة على حتقيق االنت�سار ال�رضيع الأطقم العمل والتجهيزات 	
•القدرة على العمل يف ظل اأو�ساع الطوارئ وانعدام االأمن 	

•اإجييراء احلييوار الثنائي وال�رضي مييع جميع اأطراف ال�ييرضاع حلثهم على تلبييية االلتزامات  	
اخلا�سة بالقانون االإن�ساين الدويل. 

•اإمكانيات القيام بجهود الو�ساطة املحايدة بن اأطراف ال�رضاع 	
•رعاييية جميييع مراحل النييزوح )بدءاً ميين الوقاية واملنع ومييروراً بالت�سييدي الحتياجات  	
احلماية وامل�ساعدات اأثناء النزوح وانتهاًء بت�سجيع العودة الطوعية عندما ت�سنح الظروف 

بذلك(
•اإجييراء التقييمات امل�ستقلة لالحتياجات كاأ�سا�ض تبني عليه اللجنة ا�ستجاباتها املحايدة  	

غري املتحيزة
•اإمكانيييات اال�ستجابيية املتمتعة باملرونة و�سمولية اجلوانييب، والتي تت�سدى الحتياجات  	

احلماية وامل�ساعدات
•توفييري اخلدمات املبا�رضة وامل�ساعدات املادية مت�سمنيية جمموعة من اأن�سطة امل�ساعدات  	
)اأن�سطيية ال�سحة واملياه واملاأوى واالأمن االقت�سييادي(، ومل �سمل االأ�رض املنف�سلة واإن�ساء 

برامج مكافحة االألغام الخ، وذلك وفق احلاجة
•تعزيييز وت�سجيييع االعتماد على النف�ض ملنع النزوح اأو حت�سن قييدرة املجتمع املحلي على  	

ا�ست�سافة النازحن داخليًا. 

    يف االأو�ساع التي توؤدي فيها اأعمال العنف امل�سلح اأو الكوارث الطبيعية اإىل 
نزوح ال�سكان وانف�سال العائالت، ت�ستطيع جلنة ال�سليب االأحمر الدولية اأن تقوم 
بتنظيييم خدمات الر�سد بالتعيياون مع جمعية ال�سليب االأحميير اأو الهالل االأحمر 
الوطنييية، حيث ميكن ت�سجيع اجلمعيتن على احل�سور ب�سفة منتظمة اإىل املخيم 
اأو التواجييد الدائييم هنيياك وذلييك من اأجييل م�ساعدة �سييكان املخيييم يف اقتفاء اأثر 
عائالتهييم والبقيياء على ات�سال مع اأفراد االأ�ييرضة القاطنن يف املناطق املعزولة 
ب�سبب ال�ييرضاع. وتعمل جلنة ال�سليب االأحمر الدولية ب�سكل وثيق مع اليوني�سيف 

من اأجل توفري خدمات الر�سد واإعادة مل �سمل االأطفال واملراهقن مع اأ�رضهم. 
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وكالت احلماية غري امُلفو�صة
ُتعتييرب وكاالت احلماية غري امُلفو�سة يف االأ�سل منظمات غري حكومية وطنية اأو دولية، وثمة 
عدد من هذه الوكاالت ي�سارك يف اأعمال الفريق العامل ملجموعة احلماية العاملية، كما  تلعب 
دوراً قيمييًا يف تقوييية مظلة احلماية الدولية، وغالبًا ما يوؤهييل املنظمات غري احلكومية غالبًا 
موقعهييا امُلمتاز ملتابعة ما يحدث ميين انتهاكات حلقوق االإن�سان واإ�سدار التقارير عنها. وقد 
ترّكز الوكاالت غري امُلفو�سة على بع�ض احلقوق املعينة )مثل حرية التعبري واحلق يف التعليم 
واحلق يف ال�سحة( اأو تتخ�س�ض يف توفري امل�ساعدات وبناء القدرات لفئات ُمنتقاة – مبا فيها 
االأطفييال واالأ�سخا�ييض ذوي االإعاقات والعجائز والالجئيين و/اأو النازحن داخليًا. وت�ستطيع 
اأي وكاليية حماييية غري ُمفو�سيية اأُنيط بها العمل كوكاليية الإدارة املخيييم اأن حت�سن من حماية 

النازحن ومتابعتهم على نحو ما �سيتم تف�سيله الحقًا يف هذا الف�سل. 

وكالت احلماية وخدمات الإحالة: من يفعل ماذا؟
قييد جنييد يف العديد من االأو�ساع عدة وكاالت حماية خمتلفيية عاملة يف نف�ض املخيم، مبا يف 
ذلييك مفو�سييية االأمم املتحييدة ل�سوؤون الالجئيين اأو اليوني�سيييف اأو مكتب املفو�سييية ال�سامية 
حلقييوق االإن�سييان اأو املنظمات غري احلكومية. ويف هذه الظروف، ينبغي على هذه الوكاالت اأن 
حتر�ييض على عقد اجتماعييات قطاعية دورية حول احلماية من اأجل ن�ييرض وتبادل املعلومات 

و�سمان تن�سيق اأن�سطة احلماية واال�ستجابات. 
ولييدى وكاليية اإدارة املخيم دور حيوي لتلعبه يف تبادل املعلومييات فيما يتعلق مب�ساكل 
وخماطر احلماية وباملثل �سمان تبادل هذه املعلومات ومتابعتها مع �سكان املخيم اأنف�سهم. 
وي�سهم يف حتقيق التن�سيق الفّعال هاهنا معرفة فرق احلماية االأ�سا�سية التابعة لهذه الوكاالت 
اأو املنظمييات واالأ�سلوب الذي ت�ستهدف من خالله تفوي�ساتهم م�ساعدة �سكان املخيم ونوعية 
الربامييج امل�سوؤوليين عنهييا يف املخيم، كمييا �ستدعم املعلومييات ال�سابقة وكاليية اإدارة املخيم 
علييى العمل ب�سكل م�سوؤول وخا�سع للمحا�سبة مييع �سكان املخيم الذين لهم احلق يف احل�سول 
علييى املعلومييات ومعرفة اأنواع اال�ستجابة اأو الر�سد التي يحييق لهم توقعها عندما يتم تبادل 

املعلومات بخ�سو�ض م�سكالت احلماية. 
ورغييم اختالف ظروف و�سييياق العمل من خميم اإىل اآخر، فاإن الييوكاالت ذات اخلربات املفيدة 

يف �سوؤون احلماية هي:
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جمال اخلربة واالأن�سطة التي تقوم بها الوكالة مع النازحنالوكالة

املتحييدة  االأمم  مفو�سييية 
ل�سوؤون الالجئن 

 www.unhcr.org

•حماية الالجئن 	
•الت�سنيف و/اأو الت�سجيل 	

•التن�سيق للمخيم 	
•التعبئة املجتمعية واأن�سطة التمكن 	

•و�سييع االإجييراءات الالزمة ملنييع بع�ض خماطر احلماييية املعينة  	
واال�ستجابيية لها، مبا يف ذلك العنييف اجلن�ساين والنزوح الق�رضي 
واالإعادة الق�رضييية وغياب وثائق الهوية وفريو�ض نق�ض املناعة 

املكت�سبة/ االإيدز .
•توفري م�ساعدات الطوارئ للت�سدي الحتياجات احلماية العاجلة 	

•توفري مالجئ الطوارئ واملالجئ االنتقالية 	
•متابعة احلماية/العائدين واإ�سدار التقارير عنهم 	

•تقييدمي اال�ست�سارة الفنييية فيما يتعلق بو�سييع وتطوير ال�سيا�سات  	
واال�سرتاتيجيييات واالإ�سالحييات الت�رضيعييية الوطنييية املرتبطة 

بالنزوح 
املييدين  واملجتمييع  الوطنييية  ال�سلطييات  قييدرات  وبنيياء  •تدريييب  	
وجمتمعييات النازحيين والعامليين االإن�سانييين ب�سيياأن معايييري 

احلماية والت�سدي مل�سكالتها
•الو�ساطيية والدفيياع احلقوقييي عيين احللييول امل�ستداميية لالجئن  	

والنازحن داخليًا وتوفري الدعم يف تنفيذها
•الو�ساطة والدفاع احلقوقي عن احلماية 	

•التن�سيييق بن الوكاالت فيما يتعلق باالأن�سطة املرتبطة باحلماية  	
مبييا يف ذلك اإجييراء التقييمييات وو�سييع اال�سرتاتيجيييات وتنفيذ 

امل�رضوعات والر�سد واإجراء التقييمات النهائية. 
مكتييب املفو�سييية ال�سامييية 

حلقوق االإن�سان 
  www.ohchr.org

مبا يف ذلييك اأو�سيياع النازحن  • متابعيية االأو�سيياع املختلفيية – 	
والعائدييين - ميين زاوييية احرتام حقييوق االإن�سييان بهييا واإ�سدار 

التقارير عنها 
•الدفيياع احلقوقييي عيين احتياجييات احلماييية اخلا�سيية بال�سكان  	
النازحيين من خالل امل�ساركة مع ال�سلطييات املحلية ومن خالل 
دعم املقررين اخل�سو�سييين والفرق العاملة واخلرباء امل�ستقلن 

التابعن ملجل�ض حقوق االإن�سان
•اإجراء التحقيقات املتعلقة بحقوق االإن�سان، واإر�سال بعثات تق�سي  	

احلقائق وجلان التحقيق الدولية التابعة ملكتب املفو�سية

www.unhcr.org
www.ohchr.org
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مكتييب املفو�سييية ال�سامييية 

حلقوق االإن�سان 
  www.ohchr.org

االإمكانيييات  بنيياء  مبييادرات  وتنفيييذ  ت�سميييم  يف  •املعاونيية  	
واملوؤ�س�سييات اخلا�سيية بحقييوق االإن�سييان التي ت�ستهييدف �سمان 

احلماية الفعالة حلقوق االأ�سخا�ض النازحن 
•الرقابيية ميين خالل اآليييات هيئات املعاهييدات على تنفيييذ الدول  	
االأع�سيياء اللتزاماتهييا اخلا�سيية بحقييوق االإن�سييان  مبوجب هذه 

املعاهدات. 
•رفع تقارير االإعالم واالإحاطة اإىل جمل�ض االأمن من قبل املفو�ض  	
ال�سامييي باالإ�سافة اإىل �صعبة الإجراءات اخلا�صة مبجل�ص حقوق 

الإن�صان فيما يخ�ض االأو�ساع املعينة حلقوق االإن�سان
املتحييدة  االأمم  منظميية 

للطفولة )اليوني�سيف( 
جراء تقييم �رضيع الأو�ساع االأطفال والن�ساء • اإ	

•املعاونيية يف منع انف�سال االأطفال عن اأولياء اأمورهم واملتولن  	
الأمر رعايتهم وتي�سري عمليات ت�سجيلهم والفح�ض الطبي لهم. 

•�سمييان تنفيذ اأنظمة اقتفاء اأثر االأ�رض باال�ستعانة مبرافق الرعاية  	
واحلماية املالئمة. 

 ) • منييع التحر�ض اجلن�سي وا�ستغالل االأطفال والن�ساء من خالل: )1	
متابعة حاالت العنف اجلن�سي وغريها من اأ�سكال العنف واإ�ساءة 
املعامليية واال�ستغالل املنظييم واإ�سدار التقارييير ب�ساأنها وال�سعي 
القانييوين لدرئهييا، )2( توفري الرعاييية والدعم ال�سحييي والنف�سي 

واالجتماعي ل�سحايا االغت�ساب
•توفري الدعم لرعاية وحماية االأيتام وغريهم من االأطفال امُل�ست�سعفن 	

•دعييم اإن�ساء اأماكن االأن�سطيية االآمنة لالأطفال والن�ساء، مبا يف ذلك  	
االأماكن ال�سديقة للطفل 

•دمج الدعم النف�سي االجتماعي يف ا�ستجابات التعليم واحلماية 	
ومبييا يتوافق مع  • العمييل ب�سييكل مبا�ييرض اأو من خييالل �ييرضكاء – 	
املعايري القانونييية الدولية- من اأجل: )1( متابعة حاالت جتنيد 
وا�ستغييالل االأطفييال بجميييع اأ�سكالهييا يف ال�رضاعييات امل�سلحيية 
واإ�سدار التقارير عنها والت�سدي قانونيًا لها )2( اأخذ تعهدات من 
االأطييراف باالمتناع عن جتنيد وا�ستخدام االأطفال )3( التفاو�ض 
ب�سيياأن ت�رضيح االأطفال الذييين مت جتنيدهم وطرح برامج الت�رضيح 

واإعادة الدمج. 
• 	)MRE( دعم تطوير وتنفيذ م�رضوع التوعية مبخاطر االألغام

•تدعيييم مبييداأ العدالة يف مبييادرات الطفييل التي يتييم اإطالقها يف  	
حاالت الطوارئ

•اإن�ساء نظم احلماية االأهلية للطفل.  	

www.ohchr.org
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املتحييدة  االأمم  برنامييج 
(UNDP) االإمنائي

   www.undp.org

•�سمان متتييع ال�سكان النازحن باحلماية الق�سائية وامل�ساعدات  	
القانونييية، مبييا يف ذلييك القييدرة علييى اال�ستفييادة ميين ال�سبكات 
واالإحتادات املهنية للمحامن باالإ�سافة اإىل املعونات القانونية 

العامة لل�سكان النازحن. 
•دعييم اآليات القوانيين العرفية ومبادرات احلييل ال�سلمي للنزاعات  	

على م�ستوى املجتمع 
•ت�سجيع عمليات ال�رضطة واإر�ساء النظم املجتمعية  	

•بناء قدرات موؤ�س�سات تطبيق القانون يف الدولة 	
•تدريييب الق�سيياة ونييواب ال�سعييب واملحاميين وال�رضطيية وقييوات  	
االأميين والقييوات امل�سلحة واالأطراف امل�سلحة غييري التابعة للدولة 

واملجتمع املدين وال�سكان النازحن والقادة التقليدين. 
•تعزيز االإ�سالحات القانونية والد�ستورية 	

•ت�سجيع االإ�رضاف املدين على موؤ�س�سات العدالة واالأمن 	
•تعزيييز املعرفة القانونييية والتثقيف املجتمعي وبنيياء الثقة بن  	

املواطنن والقائمن على توفري اخلدمات القانونية
•اإن�ساء مراكز املعلومات القانونية ورفع الوعي القانوين 	

•دعم عمليات اإعادة التاأهيل املحدودة وتوفري االأدوات الت�سغيلية  	
االأ�سا�سية الأطراف وموؤ�س�سات �سيادة القانون.

املتحييدة  االأمم  �سنييدوق 
(UNFPA) لل�سكان
www.unfpa.org

•و�سع منهجيات ت�سنيف النازحن داخليًا وجمع البيانات 	
•و�سييع االإجراءات الالزميية ملنع بع�ض املخاطيير املعينة، مبا يف  	
ذلييك العنف اجلن�ساين وفريو�ض نق�ض املناعيية املكت�سبة/ االإيدز 

واال�ستجابة لها
•توفييري االإر�ساد والتوجيييه الفني لو�سع الت�رضيعييات وال�سيا�سات  	

الوطنية املتعلقة بالعنف اجلن�ساين
•اإجراء عمليات التدريب وبناء القدرات لل�سلطات املحلية واملجتمع  	
املدين وجمتمعات النازحن داخليييًا والعاملن االإن�سانين فيما 

يتعلق بالت�سدي مل�سكالت العنف اجلن�ساين وال�سحة االإجنابية
•تي�سري توفري املالجئ املوؤقتة للناجيات من العنف اجلن�ساين 	

•دعم العالج النف�سي ل�سحايا االغت�ساب 	
 • 	)PEP( دعييم توفييري العييالج الوقائي بعييد التعر�ييض للفريو�ييض

ل�سحايا االغت�ساب

www.undp.org
www.unfpa.org
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املتحييدة  االأمم  �سنييدوق 
(UNFPA) لل�سكان

  www.unfpa.org

•اإزاليية االألغييام ورفع الذخائر غري املتفجييرة وخملفات احلرب من  	
املتفجرات 

•توفييري التوعييية مبخاطيير االألغييام للمجتمييع املييدين وجُمتمعات  	
النازحن والُعّمال االإن�سانين

•توفري املعلومات اخلا�سيية باأ�سكال التهديد التي مُتثلها خملفات  	
احلرب من املتفجرات واالألغام االأر�سية

جلنة ال�سليب االأحمر الدولية 
(ICRC)

  www.icrc.org

•اإجراء احلييوار الثنائي وال�رضي مع جميييع اأطراف ال�رضاع حلثهم  	
على تلبية االلتزامات اخلا�سة بالقانون االإن�ساين الدويل. 

•اإجييراء التقييمييات امل�ستقليية لالحتياجييات كاأ�سا�ييض تبني عليه  	
اللجنة ا�ستجاباتها املحايدة غري املتحيزة

•توفري اإمكانيات اال�ستجابة املتمتعة باملرونة و�سمولية اجلوانب،  	
والتي تت�سدى الحتياجات احلماية وامل�ساعدات

•توفري اخلدمات املبا�رضة وامل�ساعدات املادية مت�سمنة جمموعة  	
من اأن�سطيية امل�ساعدات )اأن�سطة ال�سحة واملييياه واملاأوى واالأمن 
االقت�سييادي(، ومل �سمل االأ�رض املنف�سلة واإن�سيياء برامج مكافحة 

االألغام الخ، وذلك وفق احلاجة
•مل �سمييل االأ�ييرض واقتفاء اأثيير من اختفييوا وم�ساحبيية االأ�سخا�ض  	

واإجالئهم واإطالق برامج مكافحة االألغام
•توفييري الن�سح واالإر�ساد لتح�سيين القوانن الوطنية وبذل اجلهود  	

لتح�سن االلتزامات اخلا�سة بالقانون االإن�ساين الدويل 
•تعزيز/دعم االعتماد علييى الذات ملنع النزوح و/اأو حت�سن قدرة  	

ال�سكان املحلين على ا�ست�سافة النازحن 

   ميكن ا�ستدعاء جميع الوكاالت اأو املنظمات غري احلكومية املتمتعة باخلربة 
يف جمال احلماية وطلبها لتوفري جل�سات التدريب واالإعالم لفريق اإدارة املخيم، 
اأو غريهم من االأطراف )مثل ال�رضطة اأو دوائر اخلدمات االأمنية( اأو �سكان املخيم 

حول م�سكالت احلماية التي تغطيها التفوي�سات املمنوحة لهم. 

اأن�صطة احلماية التي تتولها وكالة اإدارة املخيم 
ت�سطلع وكالة اإدارة املخيم بدور يف دعم ال�سلطات املخت�سة على امل�ستوى املحلي اأو م�ستوى 
املخيييم يف تنفيييذ التزاماتها املتعلقيية باحلماية، ويعد هذا الدعم �رضوريييًا لوكاالت احلماية 
وغريهييا ميين املنظمات غييري احلكومية وجهات توفييري اخلدمييات. وينبغي على وكاليية اإدارة 

www.unfpa.org
www.icrc.org
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املخيييم �سمان توجيه انتباه وعناية ال�سلطييات الوطنية اأو املنظمات املخت�سة )وكالة قيادة 
ة( اإىل م�سائل احلماييية ذات ال�سلة باملخيم وكذلك �سمان كون  احلماييية اأو الييوكاالت امُلفو�سّ

اال�ستجابات واحللول معدة للتطبيق والتنفيذ. 
وميكن ممار�سة دور وكالة اإدارة املخيم يف احلماية على عدة م�ستويات، من بينها ما يلي:

•متابعيية االلتييزام بالقوانيين ذات ال�سلة، وتوجيه االنتبيياه الأ�سكال النق�ييض واالنتهاكات  	
وذلك من خالل التن�سيق امل�سرتك مع وكالة قيادة احلماية

•اإجييراء التدريبات لن�رض االإملام واملعرفة بالقانون ذي ال�سلة الأ�سحاب احلقوق واملكلفن  	
بامل�سوؤوليييات – مبييا فيهم قييوات االأمن وال�رضطة وقوات حفظ ال�سييالم – وذلك بالتن�سيق 

الوثيق وامل�سرتك مع وكالة قيادة احلماية
•اإجراء حتليل الأو�ساع خماطر احلماية التي يواجهها �سكان املخيم 	

•تنفيذ االإجراءات الوقائية من خالل �سمان التوفري امُلخطط للم�ساعدات واخلدمات 	
•خلق مناخ اآمن من خالل خف�ض احتماالت حدوث خماطر احلماية 	

•دعم اآليات اال�ستجابة للت�سدي حلوادث احلماية 	
•الر�سد والتقييم 	

ينبغي اأن يتم ر�ص���د ومتابعة اللتزام بالقوانني ذات ال�صلة وتوجيه االنتباه الأ�سكال الق�سور 
واالنتهاكات بالت�ساور الوثيق مع قيادة احلماية.  ويتفاوت مدى م�ساركة وكالة اإدارة املخيم 

يف هذا االأمر بتفاوت الظروف، وقد ت�سمل هذه امل�ساركة ما يلي: 
•متابعة عمليات توفري امل�ساعدات واخلدمات االإن�سانية واأمن املخيم والتن�سيق لها 	

•متابعة وت�سجيل احلوادث التي ُيزعم اأنها تت�سمن انتهاكات حلقوق االإن�سان على نحو ما  	
ين�ييض عليه القانون الوطنييي اأو الدويل باإر�ساد من الوكاالت املفو�سيية اأو قيادة احلماية 

والقيام بجهود الدفاع القانوين وفقًا لذلك
•م�ساعدة قيادة احلماية على تعزيز نظام اإقامة العدالة يف املخيم )انظر املربع اأدناه(. 	

ينبغي اأن تتم مناق�سة م�صاألة توفري التدريب على ن�رش املعرفة بالقانون ذي ال�سلة الأ�سحاب 
احلقييوق واملكلفن بامل�سوؤوليات – وانتقاء امل�ساركن واال�ستقرار على املحتوى – مع قيادة 

احلماية. وميكن ا�ستهداف الفئات التالية، اإذا وجدت داخل اأو حول املخيم:
مبا فيهم قادة املخيم وممثليه • �سكان املخيم – 	

•املجتمع امُل�سيف 	
•ال�سلطات املحلية 	

•ال�سلطات الع�سكرية 	
•االأطراف االإن�سانية مبا فيها وكاالت القيادة وجهات توفري اخلدمات الوطنية والدولية 	
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اإجراء حتليل الأو�ص���اع. لكي يتحقق لها الفعالية فيما متار�سه ميين عمليات، ينبغي اأن يكوى 
لييدى وكاالت اإدارة املخيمات فهييم جيد ملخاطر احلماية التي يواجههييا �سكان املخيم. ولهذا 

الغر�ض ينبغي عليها ما يلي:
•معرفيية ت�سنيييف �سكان املخيم ح�سييب العمر واجلن�ييض ومعرفة الفئييات ذات االحتياجات  	

اخلا�سة
•لعييب دور يف تقييمييات امل�ساركة لتحديد خماوف وخماطر احلماييية داخل وحول املخيم  	
وتقييييم خدمات ومييوارد واإمكانيييات الدعم القائمة، مبييا فيها خدمييات املجتمع يف هذا 

ال�سدد
•ح�سييور ور�ييض العمل القائميية على امل�ساركيية وامل�ساركة مع فييرق العمل التييي تتم فيها  	

مناق�سة احتياجات احلماية وو�سع االأولويات لها واالتفاق على التدخالت املطلوبة لها
•تخطيييط دعم احلماييية واأن�سطتها التي توفرها الييوكاالت واملنظمات غري احلكومية داخل  	

املخيم بهدف حتديد املجاالت التي تعاين فجوات ُمتملة

تنفي���ذ الإجراءات الوقائية. يعد توفييري امل�ساعدات واخلدمات االإن�سانييية بال�سكل العادل 
وامل�رضوع والقائم على امل�ساركة اأحد اجلوانب الرئي�سية حلماية ال�سكان النازحن. وقد تت�سبب 
الو�سائييل التييي يتم عن طريقها تقدمي امل�ساعييدات واخلدمات اإما يف خلييق خماطر احلماية اأو 

منعها. تاأكد من �سمان ما يلي:
•توزيييع املواد الغذائية وغييري الغذائية ب�سكل منظم ي�سمح للجميييع باحل�سول عليها ب�سكل  	
يت�سييم بالعداليية واالأمييان، مييع االأخذ يف االعتبييار االحتياجييات اخلا�سة لبع�ييض الفئات 

املعينة
•ت�سميين م�ساركة �سكان املخيم مبييا فيهم الن�ساء والرجال وال�سبييية والفتيات من جميع  	

االأعمار يف ت�سميم جميع الربامج واإ�رضاكهم اأثناء متابعة هذه الربامج واإدارتها
•توفر الر�سد والتقييم امل�ستمرين ل�سمان عدم وجود ما يعوق و�سول بع�ض الفئات املعينة،  	
مثل العجائز واملعوقن والن�ساء واالأطفال �سواء ب�سكل متعمد – من قبل بع�ض املتحكمن 
مثاُل يف التوزيع – اأو ب�سكل غري متعمد- اإذا مل تكن مثاًل نقاط التوزيع قريبة من اجلميع. 
واإذا مل تتييم متابعتهييا بعناييية، قد تعر�ض اآليات توزيييع امل�ساعدات كذلك اأفراد �سييكان املخيم لال�ستغالل 

اجلن�سي واإ�ساءة املعاملة من قبل املتحكمن يف التوزيع، مبن فيهم العمال االإن�سانين اأنف�سهم. 

tt	ملزيد من املعلومات عن الفئات ذات االحتياجات اخلا�صة، انظر الف�صلني 10 و11.
tt	ملزي��د م��ن املعلومات حول عدال��ة توزيع املواد الغذائية وامل��واد غري الغذائية، انظر 

الف�صل 13.
tt	ملزيد من املعلومات حول م�صاركة �صكان املخيم، انظر الف�صل 3.
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خلق مناخ اآمن من خالل خف�ص احتمالت حدوث خماطر احلماية
يف اإمييكان اجلهود الرامية لتحقيق �سمولية م�ساركة املجتمع ومتكينه اأن متنع حدوث خماطر 
احلماييية، ومن بيين االأن�سطة املمكنة التي ميكن لوكالة اإدارة املخيييم القيام بها لتحقيق هذه 

الغاية ما يلي:
•اإعييالم �سييكان املخيم بحقوقهييم والتزاماتهم، ومن بيين االأ�ساليب اجليييدة يف ذلك توعية  	
جمتمييع املخيم وتعريفه مبفهوم امل�ساعدات االإن�سانييية ومواثيق ال�سلوك املهني اخلا�سة 

باملخيم
•دمييج منظور احلماييية يف جميع الربامييج واالأن�سطة يف املخيم التي تقييع �سمن م�سوؤولية  	

وكالة اإدارة املخيم

  ينبغي على وكالة اإدارة املخيم �سمن ما ُيعرف بي »تعميم احلماية« اأن ت�سمن 
تعميييم منظور احلماية يف جميع القطاعات الفنية واالأن�سطة اجلارية يف املخيم. 
وهييذا يت�سمن الرتكيز على احلماية على مييدار دورة حياة امل�رضوعات من تقييم 
ابتدائييي وتخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييييم نهائي الأن�سطتها. فعلى �سبيل املثال، 
�سييوف ي�ستلزم التخطيط للتوزيييع تركيزاً على الفئات العاجزة عن الذهاب ملراكز 
التوزيييع، كما �ست�ستتبع عمليييات متابعة اأحد برامج املييياه واالل�رضف ال�سحي 
والنظافيية ال�سحية تركيزاً علييى االأمن وال�سالمة عند ا�ستخدام دورات املياه لياًل، 
كذلك فاإن امل�رضوعات التعليمية قد تتطلب مثاًل تقييم االأثر الوقائي للتعليم على 

الفتيات فيما بن 13 و 18 عامًا.

•دعييم اإن�ساء نظم الت�سجيييل والت�سنيف املالئمة لك�سف الرتكيييب الدميوغرايف والت�سنيفي  	
ل�سكان املخيم

•التن�سيييق مييع قطاعات/جهييات توفري اخلدمات االأخييرى ل�سمان دمج اعتبييارات الوقاية  	
واحلماية يف املرافق واخلدمات امُلقامة يف املخيم

•لعمييل مع ال�سلطييات الوطنييية املخت�سة ومنظمييات احلماييية امل�سوؤولة علييى اإن�ساء نظام  	
لت�سجيل املواليد والوفيات واإ�سدار �سهادات امليالد/الوفاة

•و�سييع اآلية اأهلييية لتحديد االأفراد ميين ذوي االحتياجات اخلا�سة اأو اأ�سييكال اال�ست�سعاف  	
ومتابعة اأو�ساعهم طيلة فرتة اإقامتهم باملخيم.

tt	ملزيد من املعلومات حول الت�صجيل والت�صنيف، انظر الف�صل 9.
tt	ملزيد من املعلومات حول اأ�صاليب التن�صيق، انظر الف�صل 4.
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  احلماية عملياً: ت�صجيل املواليد وعقود الزواج والوفيات
ُتعد �سهادة امليالد من اأهم الوثائق التي ُي�ستعان بها يف معظم البلدان يف اإثبات 
عمييرك وهويتك، حيث تعترب �سهادات امليييالد واحدة من جمموعة من امل�ستندات 
التي متنحك هويتك القانونية. واعتماداً على البلد التي ولدت فيها، تكون �سهادات 

امليالد مهمة نظراً الأن:
	•بع�ض البلدان ال جتيز التحاق االأطفال باملدار�ض بدون �سهادات ميالد. 

	•بع�ض البلدان تطلب �سهادة ميالد من اأجل االختبارات الوطنية.
	•تكييون �سهادات امليالد مطلوبة غالبًا ال�ست�سييدار رخ�سة القيادة وجواز ال�سفر 

وبطاقة الهوية القومية.
	•يف بع�ييض البلييدان تكون مطالبًا باإظهييار �سهادة ميالدك من اأجييل العبور من 

نقاط التفتي�ض.
	•قييد حتتاج الإظهييار �سهادة ميييالدك )اأو اأي م�ستنييد اآخر مثل البطاقيية القومية 
التييي ح�سلييت عليها من خالل �سهييادة ميالدك اأي�سًا( لكييي يكون لك احلق يف 

الت�سويت. 
	•اعتميياداً علييى قوانن املواطنة امُلطبقيية يف بلدك، قد حتتيياج ل�سهادة ميالدك 

لكي تثبت اأنك مواطن يف هذا البلد.
وميياذا عن �سهادات الزواج؟ لي�ض يف كل الدول يتييم ت�سجيل عقود الزواج ر�سميًا، 
كما اأن بع�ض هذه الدول تعرتف بالزواج العريف، والذي يعني اأن معي�سة الزوجان 
معييًا وقيييام عالقة جن�سية بينهما يكفي العتبار هذا الييزواج ر�سميًا، حتى ولو مل 
تكن هناك اأي وثيقة ورقية تثبت هذه الزيجة. ويف بع�ض البلدان االأخرى، ي�سدر 
الزعميياء الدينيون اأو الكبييار م�ستندات الزواج، ويف البع�ييض االآخر، تتوىل الدولة 
هييذا االأمر. ومهما يكن اأ�سلييوب اإعالن الزواج، فاإن م�ستندات الزواج تعد م�ستندات 

مفيدة لعدة اأ�سباب منها:
•يف بع�ييض الثقافييات، يعييد االأطفييال غييري ال�رضعيييون و�سميية عييار يف نظر  	
املجتمييع وال يتم اأحيانًا اإ�سدار �سهادات امليالد ما مل يظهر الوالدان �سهادة 

زواجهما. 
•اإذا توفييى اأحييد الزوجن وترتب علييى هذه الوفاة وجود مييرياث اأو معا�سات  	
و/اأو تعوي�سييات، يلييزم حينهييا، يف بع�ييض البلييدان، اإظهار �سهييادة الزواج 

ال�ستحقاق ما �سبق. 
وقييد ت�سبييح القدرة على اإثبات وفاة اأحد اأفراد االأ�رضة اأمراً �سديًد االأهمية من اأجل 
ح�سول االأ�رضة على مرياث املتوفى. ويف بع�ض البلدان، وخالل احلروب االأهلية اأو 
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الكوارث )مثل كارثة ت�سونامي التي �رضبت جنوب اآ�سيا( اأو يف اأعقابها، ي�ستحق 
االأ�سخا�ض تعوي�سًا عن فقد اأحبائهم. ومن املوؤ�سف اأنه غالبًا ما ي�ستحيل ت�سجيل 
الوفيييات اأثناء ال�رضاعات وحوادث االقتتال، وغالبًا ما تت�سم االإجراءات املطبقة 
لت�سجيييل الوفيات بال�رضامة ال�سديدة، حيث تتطلييب حتقيقًا و/اأو ت�سجياًل للوفاة 
يف املوقييع الييذي حدثت فيه الوفاة. وهذا اأمر ال تخفى �سعوبته يف اأثناء احلروب 
االأهلييية، خا�سيية اإذا كان االأ�سخا�ض مفقودين ومل تتاأكد وفاتهم بعد. ومن املهم 
اأن نعلييم اأي�سييًا اأن �سهادة الوفاة يف بع�ض الثقافات ال متثل جمرد ق�سا�سة ورق 
فقط – بل تكون خطوة �رضورية يف عملية التعزية واأمراَ �رضوريًا للتمتع باحلق 

يف الزواج مرة اأخرى. 
وعنييد جتميع البيانات عن ت�سجيل املواليد والوفيات والزواج، ينبغي على وكالة 

اإدارة املخيم طرح بع�ض االأ�سئلة االأ�سا�سية وهي:
	•هييل فقييد النازحييون م�ستنداتهييم اأثناء النييزوح اأم مل يتييم ت�سجيلهييم يف االأ�سل؟ 
والإجابة هذا ال�سوؤال اأهميته نظراً الأن اإجراءات احل�سول على ن�سخ من امل�ستندات 

غالبًا ما تكون خمتلفة متامًا عما هو احلال يف عمليات الت�سجيل اجلديدة. 
	•اأييين مت امليييالد اأو الييزواج اأو الوفيياة؟ ومتيييل وكاالت اإدارة املخيمييات للرتكيييز 
علييى �سهييادات امليالد والزواج والوفاة بعييد الو�سول للمخيم، ذلييك اأنه غالبًا ما 
ي�ستغرق االأمر اأياما اأو اأ�سابيعًا اأو حتى �سنوات طوال قبل اأن يتمكن النازحون من 
الو�سول للمخيم، وخالل هذه الفرتة قد يولد اأطفال وميوت اأ�سخا�ض اأو يتزوجون 
يف الطريييق وبدون اأي فر�سة يف الت�سجيييل، واأمثال هوؤالء يف حاجة مل�ساعدتهم 

على الت�سجيل. 
	•اإذا فقييد النا�ييض م�ستنداتهييم، �سييوف يكون من املهييم معرفة املييكان الذي مت فيه 
ت�سجيييل هييوؤالء خا�سيية يف البلييدان الييذي ال تو�سع فيهييا هذه ال�سجييالت �سمن 
منظوميية مركزييية. وتكييون اأرقام امل�ستنييدات )اإذا كان يف و�سييع النا�ض تذكرها( 
وبع�ييض البيانات االأ�سا�سية مثييل االأ�سماء الكاملة والتواريييخ ذات فائدة عظيمة 

واأحيانًا �رضورية للغاية يف هذا االأمر. 

دعم اآليات ال�صتجابة
بينمييا جنييد اأن اإن�ساء اآليييات اال�ستجابيية واالإ�رضاف عليها يقييع غالبًا �سميين م�سوؤوليات 
ال�سلطييات الوطنية و/اأو منظمات احلماية، بالتن�سيق مع القيييادة القطاعية/العنقودية، تلعب 
وكاليية اإدارة املخيم كذلك دوراً مهمًا يف الدفيياع احلقوقي عن هذه االآليات وتوفري الدعم لها، 

حيث ميكن للوكالة اأن تقوم باالآتي:
•�سمييان اإن�ساء وكاالت احلماية ملنظومة حماية يف املخيييم تعمل على الت�سدي للحوادث  	
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املرتبطيية باحلماييية وم�ساعدة من عانييوا من انتهاكات حلقوقهم علييى التمتع باخلدمات 
املنا�سبة والتمتع باحلماية القانونية يف هذا ال�ساأن.  

•العمييل على �سمييان وعي جميع �سكان املخيم باخلدمات القائمة وكيفية اال�ستفادة منها،  	
وهي م�سوؤولية م�سرتكة بينها وبن وكاالت احلماية امل�سوؤولة.

•�سمييان قيام فرق الوكاالت العاملة يف املخيييم باإحالة حوادث احلماية اإىل الوكاالت و/ 	
اأو جهات توفري اخلدمات املعنية

•ت�سجيييع و�سييع االآليييات االأهلية التي ميين �ساأنها امل�ساعييدة يف اإحالة حييوادث وم�سكالت  	
احلماية لوكالة اإدارة املخيم اأو وكالة احلماية املالئمة

•التوا�سييل، عنييد ن�سوء م�سكالت معينة يف احلماية، مع الوكاالت اأو ال�سلطات امل�سوؤولة عند  	
التعامل مع اأمثال هذه امل�سكالت.

tt	ملزي��د م��ن املعلومات عن كيفية االإب��اغ عن حوادث احلماية، انظر ق�صم االأدوات من 
هذا الف�صل. 

الر�صد والتقييم
تق�سييي وكاالت اإدارة املخيييم والفرق العاملة بها اجلانب االأكرب من اأوقاتها يف املخيم، وهي 
بالتييايل اأكييرث قربًا واحتكاكًا ب�سييكان املخيم وهي اأول من ميكنه حتديييد امل�سكالت والتعرف 
عليهييا. ومن ثييم ينبغي عليها االجتهيياد يف التاأكد ميين تفهم جميع اأ�سحيياب امل�سالح داخل 
وحول املخيم ملتطلبات احلماية. ويتحقق ذلك من خالل التدريب وحمالت التوعية اجلماعية 

ل�سكان املخيم التي يتم اإطالقها بالت�ساور الوثيق مع قيادة احلماية. 
وينبغي على وكالة اإدارة املخيم و�سع ما يلزم من االإجراءات القيا�سية لكي حتكم عملية 

جمع ون�رض املعلومات بالتن�سيق مع قيادة احلماية. 

كما ينبغي على وكاالت اإدارة املخيم كذلك القيام مبا يلي:
•متابعيية مدى قييدرة جميع ال�سييكان على اال�ستفادة ميين مرافق وخدمييات املخيم والدولة  	
بال�سكل االآمن وبال متييز، وهو ما يعني جمع وتبادل املعلومات اخلا�سة مبا قد ين�ساأ من 
فجييوات اإن�سانييية يف املخيم فيما يتعلق باالحتياجات النا�سئيية اجلديدة اأو وفود موجات 
جديدة من النازحن اأو حوادث ال�رضقة والعنف املرتكبة اإما داخل املخيم اأو يف ميطه.

•معاونة وكاالت احلماية يف تقييم فعالية االإجراءات امُلتخذة ملنع وقوع احلوادث املتعلقة  	
باحلماية واال�ستجابة لها من عدمه. 

•حتديييد احلاجيية، اإن وجدت، الأي تدخييالت اإ�سافية من خييالل التاأكد من االإجييراء الدوري  	
لتقييمات االأو�ساع اخلا�سة بالتهديدات واملخاطر يف جميع اأرجاء املخيم. 

•معاونيية قيييادة احلماية يف و�سع منظومة ملتابعة احلييوادث املتعلقة باحلماية التي تقع  	
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داخل املخيم واملرتبطة ببع�ض الفئات املعينة املعر�سة للخطر 
•تعزيييز ون�ييرض االإجراءات اخلا�سيية باإحالة حاالت احلماييية اإىل دوائر اخلدمييات الطبية اأو  	

القانونية اأو املعلوماتية يف املخيم
•اإبييالغ ال�سلطييات املعنية اأو الوكاالت املفو�سة باحلماية بامل�سيياكل اأو املخاوف اجلديرة  	

بالدفاع احلقوقي ب�ساأنها ملنع اأو اإيقاف انتهاكات احلماية. 

  ينبغييي اأن يت�سييم اأي اإطييار عمييل لالإبييالغ عن احلييوادث ب�سهوليية ا�ستخدامه 
واإدارته، كما ينبغي اأن يكون كافيًا لتقدمي حتليل واف لتدعيم التدخالت وجهود 

الدفاع احلقيقي ل�سالح ال�سحايا. 

tt	ملزيد من التفا�صيل حول اإدارة املعلومات، انظر الف�صل 5.

اأهمية الر�صد – �صوت من امليدان  
»ت�ستطيييع وكاليية اإدارة املخيييم اأن ت�سهييم ب�سييكل كبييري يف جهييود احلماييية يف 
املخيمييات من خالل اأن�سطتها يف الر�سد واالإبالغ عن احلوادث. بيد اأن ثمة �سيء 
اآخيير غالبييًا ما يتييم اإغفاله يف هذه االأن�سطيية، اأال وهو واجييب الوكالة يف متابعة 
الق�سايييا واحليياالت التي تقوم باإحالتهييا. اإن الر�سد اأمر �ييرضوري وال غني عنه 

ل�سمان امل�ساءلة فيما بعد وحتقيق احلماية الفعالة يف املخيمات«.

ما هي معلومات احلماية التي حتتاجها وكالة اإدارة املخيم؟
ال حتتيياج وكاليية اإدارة املخيم من جانبها الأي نوع من اأنواع اخلربة املتخ�س�سة لكي يتحقق 
لهييا امل�ساهميية يف حماييية الالجئيين اأو النازحيين اأو غريهم ميين االأ�سخا�ييض امُل�سافن يف 
املخيمييات اأو االأو�سيياع ال�سبيهيية باملخيمييات. ففيما يلييي املتطلبات العاميية التي حتتاجها 

وكالة اإدارة املخيم ملنع خماطر احلماية والت�سدي لها:
•التحلييي بالتوجهات ال�سحيحيية اإزاء هذه املخاطر والبقاء على احتكاك مع الب�رض واحلياة  	
يف املخيم، كما ينبغي عليها اإبداء االأفق الوا�سع واالإ�سغاء اجليد واالإيجابية واال�ستباقية 

على نحو ي�سجع �سكان املخيم على املجيء اإليها واالإف�ساء للعاملن بها مب�ساكلهم
•الوعي باأن طبيعة التوجهات والت�رضفات التي تبديها الوكاالت اإزاء حوادث احلماية هي  	

�سالح ذو حدين، فقد ت�سهم اإما يف ر�سوخ احلماية اأو غيابها بالن�سبة ل�سكان املخيم
•الفهم العام لالأطر القانونية ذات ال�سلة )مبا فيها القوانن املحلية(؛ وينبغي على وكاالت  	
اإدارة املخيمييات يف هييذا ال�سدد ح�سيين ا�ستغالل الفر�ييض التدريبية املقدميية لها من قبل 
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منظمييات احلماية اأو القيادات القطاعية/العنقودية. كمييا ينبغي عليها ا�ستيعاب الوثائق 
القانونييية االأ�سا�سييية التي تتنيياول مو�سوع حماية �سييكان املخيم، مبا يف ذلييك الد�ستور 

الوطني. 
•تفهييم حقيقيية اأن اأفييراد جمتمع املخيم معر�سييون بدرجات خمتلفة ملخاطيير احلماية؛ لذا  	
فمن املهم هاهنا اإدراك ال�سلة التي تربط بن نوعية خماطر احلماية وبن العمر واجلن�ض 

والعرق واالإعاقات. 

   ميين املهييم اإر�ساء نهييج ت�ساركي اأهلي قائييم على احلقوق مييع �سكان املخيم 
لتحقيييق م�ساركيية جمتمعييية فاعلة يف اأن�سطيية احلماية وامل�ساعييدات. ومثل هذا 
النهييج لن ي�سهييم فقط يف متكن املجتمع من تويل جانب من م�سوؤوليات حمايته 
اخلا�سيية، بل �سي�سهم كذلك يف م�ساعييدة وكالة اإدارة املخيم وغريها من وكاالت 
احلماية على �سمان التعرف على حقوق جميع �سكان املخيم و�سونها. وهنا من 
ال�ييرضوري حتقيق م�ساركيية قيادة املجتمع، هذا اإىل جانييب م�ساركة ممثلن عن 

الرجال والن�ساء وال�سباب، يف ت�سميم االأن�سطة الرباجمية واأن�سطة امل�ساعدات. 

•احرتام �رضية وخ�سو�سية املعلومات ال�سخ�سية. فقد تفقد وكاالت اإدارة املخيمات �رضيعًا  	
ثقيية �سييكان املخيم بها اإذا مييا اأح�ض ال�سييكان اأن املعلومات ال�سخ�سية التييي يعهدون بها 
اإىل هييذه الييوكاالت تتخذ �سبيلهييا اإىل جهات اأو اأطييراف اأخرى بييدون موافقتهم على ذلك. 
وهييذا الت�رضف يف تبييادل املعلومات احل�سا�سة قد يعر�ض بع�ض االأفراد ملزيد من خماطر 
احلماية ومن ثم ال يجب االإقدام عليه بدون موافقة االأ�سخا�ض املعنين وعن كامل اإدراك 

ووعي منهم مبا قد ينجم عن ذلك من تبعات تتعلق بحمايتهم. 

tt	ملزيد من املعلومات عن اإدارة املعلومات، انظر الف�صل 5.

     حتقيق العدالة
يعييد التمتييع مبظلة العدالة اأحد احلقوق االأ�سا�سييية، اإ�سافة اإىل كونه و�سيلة مهمة 
للدفيياع عيين احلقييوق االإن�سانية االأخييرى و�سمييان ما�سبة االأفراد عيين اجلرائم 

والعنف و�سوء املعاملة.
و�سييكان املخيييم لي�سوا مبناأى عن االأفعييال االإغرامية اأو النزاعييات التي ميكن اأن 
تن�سيياأ فيما بينهم اأو بينهم وبن ال�سكان املحلين. وقد ي�سهم انفراط عقد هياكل 
 الدعييم التقليدية واالأ�رضية باالإ�سافة اإىل ال�سغييوط الواقعة على ظروف املعي�سة 
tt
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يف املخيييم يف زيييادة النزعييات االإغرامييية. ونتيجة لذلك، ي�سبييح �سكان املخيم 
عر�سيية للحوادث االإغرامية التييي يرتكبها كل من ال�سييكان واالأطراف اخلارجية. 
وميين بن اجلرائم االأكييرث �سيوعًا حييوادث ال�رضقة واالعتييداء واالغت�ساب وغريه 
ميين اأ�سكال االعتييداء اجلن�سي والقتل واخلطف والتحري�ييض على ممار�سة الدعارة 

والعنف املنزيل.
وت�سطلييع احلكوميية مب�سوؤولييية مهميية يف اإر�ساء منظوميية فاعلة وقوييية الإقامة 
العييدل وبحيث يت�سنى جلميع �سكان املخيم التمتع بها بال متييز. ويف العديد من 
املخيمات، يتم التعامل مع ق�سية اإقامة العدل من خالل منظومتن متوازيتن:

•منظوميية العداليية الوطنية والتي ت�رضي اأحكامها علييى جميع �سكان املخيم  	
�سييواء كانييوا نازحن داخليًا اأو الجئيين؛ وت�سري اأف�سييل املمار�سات يف هذا 
اخل�سو�ييض اإىل �رضورة اأن يتييم التعامل مع الق�سايا اخلطييرة مثل القتل اأو 
االغت�سيياب اأو االعتييداء اأو حوادث اإ�ساءة معامليية االأطفال اأو اال�ستغالل من 

خالل منظومة العدالة الوطنية. 
•اأنظميية العداليية البديليية، والتييي تقييوم غالبييًا بحييل النزاعات علييى م�ستوى  	
املجتمييع. وقد يجلب ال�سكان معهم يف بع�ض احليياالت اآلياتهم التقليدية اأو 
غري الر�سمية والتي كانييوا ي�ستعينون بها يف اأوطانهم يف القيام بالو�ساطة 
وحل النزاعات والعقاب على بع�ض النزاعات اأو اجلرائم املعينة. ويف بع�ض 
احلاالت، قد يوؤدي غياب اأنظمة العدالة الوطنية اأو عدم القدرة على اال�ستفادة 
منهييا اإىل قيام املجتمع باإن�ساء اآلياته اخلا�سة غري الر�سمية حلل النزاعات. 
وميكن ا�ستخدام اأنظمة العدالة اأو حل النزاعات البديلة فيما يتعلق باجلرائم 

ال�سغرية و ق�سايا العدالة اخلا�سة بالقا�رضين.  
وينبغييي على كل من اأنظمة العدالة الوطنييية واآليات العدالة البديلة اأن تلبي احلد 
االأدنى من معايري العدالة وال�سفافية باالإ�سافة اإىل �رضورة اأن تن�سجم مع قواعد 
حقييوق االإن�سان، مبا يف ذلك عدم التمييز ومنع التعذيب اأو االحتجاز اأو االعتقال 

التع�سفي.
وعييادة مييا يتم اإن�سيياء جمموعة ميين القواعد ل�سمييان �سري احلياة علييى وتريتها 
الطبيعية يف املخيم وجعل املعي�سة يف املخيم ت�سري ح�سب طريق وا�سح ومر�سوم 
ويكييون وا�سحًا ل�سكان املخيم. وتقع م�سوؤولية اإن�ساء مثل هذه القواعد املخيمية 
علييى عاتق وكالة اإدارة املخيم، وبحيث ينبغي متييزها عن اأنظمة العدالة، والتي 

يتمثل فيها الدور الرئي�سي لوكالة اإدارة املخيم يف تبادل املعلومات والدعم. 
tt
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ورغييم اأن وكالة اإدارة املخيم واملنظمات غري احلكومية والدولية ال متلك ال�سلطة 
القانونييية التي تخول لها التعامل مع اجلرائم التييي ُترتكب من قبل النازحن اأو 
الالجئيين اأو �سدهم، اإال اأن لديهييا م�سوؤولية يف الدفاع احلقوقي عن امل�ساواة يف 
متتييع �سييكان املخيم باأنظمة العداليية و�سمان اإن�ساء ما يلييزم لذلك من اآليات يف 

املخيم و�رضيطة اأن تلبي املعايري الدولية االأ�سا�سية يف هذا ال�ساأن. 
وينبغييي علييى وكالة اإدارة املخيييم اأن تدعم قيادة احلماييية يف جهودها لتمكن 
ال�سكان من التمتع باأنظمة العدالة. ومن �ساأن اإجراء امل�ساورات الدورية مع قيادة 
احلماية يف هذا ال�ساأن اأن ي�ساعد وكالة اإدارة املخيم على معرفة اأف�سل املوؤهلن 
التخيياذ اإجراءات معينة يف مواقييف معينة تقت�سيها هذه العداليية. وت�سمل اأنواع 

الدعم الذي ت�ستطيع وكالة اإدارة املخيم تقدميه يف هذا ال�ساأن ما يلي:
•اإر�سيياد ون�سح �سكان املخيم حول اآليات اإقاميية العدالة وكيفية التمتع بها،  	

مبا يف ذلك كيفية االت�سال بال�رضطة والهيئات الق�سائية

•التوعييية العاميية بنظييام العداليية الوطني واآليييات العداليية البديليية القائمة  	
وامُلطبقة يف املخيم

•اأن تن�رض يف املجتمع املعلومييات املتعلقة بالقوانن والقواعد والت�رضيعات  	
املعمول بها

•امل�ساركيية يف اآليات التن�سيق للحماية التي ت�ستهدف الت�سدي ملا قد ي�سوب  	
منظومة اإقامة العدالة من عيوب

•امل�ساركة يف حتديد العقبات التي حتول دون التمتع مبظلة منظومة العدالة  	
الوطنية، والتي قد يت�رضر منها ال�سكان باأكملهم اأو فئات معينة مثل الن�ساء 

اأو االأطفال اأو االأقليات العرقية

•التعيياون مييع وكاالت احلماية العامليية يف املخيم يف و�سييع اآليات للتغلب  	
علييى املعوقات التي حتييول دون التمتع مبنظومة العداليية الوطنية، وهو ما 

يعني ما يلي:
	 التفاو�ض مع ال�سلطات لزيادة دوريات ال�رضطة يف املخيم

	 العمل مع ال�سلطات من اأجل بناء قدرات ال�رضطة املحلية
	 تعزيز الو�سول للمحاكم اإذا كان ُبعد موقع املخيم يحول دون ذلك

	 التفاو�ض مع ال�سلطات املحلية من اأجل اإن�ساء ماكم متنقلة تقوم 
ttبزياراتها الدورية للمخيم
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	 اإ�رضاك اأو دعم املنظمات غري احلكومية التي باإمكانها توفري امل�ساعدات 
القانونية لكل من الناجن واملتهمن 

•الر�سييد احلري�سة للمحاكم التقليدييية وغريها من االآليات غري الر�سمية حلل  	
النزاعات يف املخيم، وذلك لتحقيق ال�سمانات التالية:

 – عدم وقوف الف�ساد واملح�سوبية كعائق اأمام حتقيق امل�ساواة يف العدالة 	 
وذلك ب�سكل خا�ض بالن�سبة للن�ساء و/اأو اأفراد االأقليات العرقية

	 عدالة عملية �سناعة القرار واإ�سدار العقوبات التاأديبية وات�ساقها مع 
املعايري الدولية يف هذا ال�سدد

	 فعالية العالجات املطروحة للنزاعات، والتي ميكن اأن ت�سمل اإعادة املتهم 
ملا اختل�سه اأو �رضقه لل�سحية 

•يف احليياالت التييي ال ُتلبييى فيها املعايييري الدولييية، وبالتن�سيق مييع وكالة  	
احلماية، ُيلجاأ للعمل مع هذه الهياكل ومع املجتمع ككل من اأجل:

	 تعزيز اللوائح اأو املواثيق اخلا�سة باآليات حل النزاعات داخل املخيم، 
ويجب اأن ت�سمل هذه العملية جميع فئات ال�سكان وبحيث ال تقت�رض فقط 

على قادة املخيم
	 حتديد ال�رضكاء من ذوي اخلربة اجليدة لتدريب امل�ساركن على اإقامة العدالة 

باالإ�سافة اإىل القادة التقليدين والدينين فيما يتعلق باملعايري الدولية 
واأنظمة العدالة االأهلية ذات ال�سلة.

 حرية التنقل
يعييد احلييق يف حرية التنقل ميين احلقوق املكفوليية يف عدد ميين اتفاقيات حقوق 
االإن�سييان الدولييية واالإقليمييية، باالإ�سافيية اإىل اتفاقييية الالجئيين لعييام 1951. 
وي�سمييل نطيياق تطبيييق االتفاقية كذلك منييع االنتقييال الق�رضي، مثييل االإعادة اأو 
الرتحيل الق�رضي. ويعتمد مدى انطباق هذا احلق يف حرية التنقل على ما اإذا كان 

ال�سخ�ض يقيم اإقامة �رضعية يف اإحدى اأقاليم البالد من عدمه، وعليه:
بالن�ص���بة للنازحني داخلياً: ينبغييي اأن يكون مبقييدور النازحن داخليييًا التنقل 
بحرييية �سمن اأقاليم بلدانهييم اأو اختيار املكان الذي يرغبون باالإقامة به �ساأنهم 
يف ذلك �سيياأن املواطنن. وبا�ستثناءات قليلة، ت�سييكل �سيا�سات االإيواء االإجباري 

يف املخيمات للنازحن داخليًا انتهاكًا ج�سيمًا للحق يف حرية التنقل.
بالن�ص���بة لالجئني: بالن�سبة لغري املواطنن، مبا فيهم الالجئن، يتطلب احلق يف 
 حرييية التنقييل اأن يكون ال�سخ�ض مقيمييًا ب�سفة �رضعية على اأر�ييض الدولة. ويعترب 
tt
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الالجئن املعرتف بهييم كالجئن من قبل �سلطات الدولة امُل�سيفة مقيمن ب�سفة 
�رضعية ومن ثم ال يجب اإخ�ساعهم ب�سفة عامة الأي قيود على حريتهم يف التنقل. 

وحتييت ظييروف معينيية، يجوز و�سييع القيود علييى حرييية التنقل اإذا ن�سييت عليها 
القوانيين وكانت لهييا �رضوريتهييا ومعقوليتهييا لتحقيق هدف م�ييرضوع. وتن�ض 
املادة 12 من امليثاق الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية على القيود االآتية التي 

تعترب �رضورية لتحقيق احلماية:
•االأمن القومي 	
•النظام العام 	

•ال�سحة العامة 	
•حقوق وحريات االآخرين 	

ولكييي تتوافيير لهييا امل�رضوعية، ينبغييي اأن تكون هييذه القيود على حرييية التنقل 
من�سجميية مييع اأنواع احلقييوق االأخرى امُلعييرتف بها يف امليثيياق.  وينبغي تقييم 
املتطلبييات اآنفة الذكر بن احليين واالآخر ومع تغري الظروف، فالقيود التي تعترب 
�رضورييية اأثناء حالة طارئة معينة قد تنتفي معقوليتهييا اأو تنتفي احلاجة اإليها 

بعد فرتة معينة. 
 وقد تتقيد حرية تنقل الالجئن اأو النازحن داخليًا يف املخيم نتيجة اإما لعوائق 

مادية اأو عوائق اأخرى مثل:
•دمار البنى التحتية وغياب و�سائل النقل املتي�رضة 	

•غييياب االأمن وال�سالمة ب�سبييب انت�سار اجلرمية اأو ال�ييرضاع امل�سلح اأو �سيوع  	
العنف اأو وجود االألغام االأر�سية وخملفات احلروب من املتفجرات

•غياب اأو فقد م�ستندات الهوية اأو ال�سفر 	
•تقوي�ض حركتهم وتنقلهم من قبل ال�سلطات الوطنية 	

وقييد يعني هييذا التقوي�ض عدم قدرة ال�سييكان على مغادرة املخيييم اأو اأن قدرتهم 
علييى احلركيية مدودة بدائييرة ميطية بقطر معن حول املخيييم. كما اأنها تعني 
كذلييك اأن عدداً معينييًا فقط من ال�سكان هم من يجوز لهم مغادرة املخيم يف فرتة 
معينة وذلك بعييد احل�سول على ت�رضيح بذلك من ال�سلطات املحلية، والتي تكون 
غالبييًا قييوات ال�رضطة الوطنية املتواجييدة يف املخيم والتي ت�سيطيير على الدخول 
واخلييروج من املخيم. ويف حالة انتهاك �سكان املخيم ل�سيا�سة االإيواء االإجباري 
يف املخيمييات، فاإنهم يخ�سعون حينها لدفع غرامييات اأو االعتقال اأو االحتجاز، 

ttبل واأحيانًا – ويف حالة الالجئن- االإعادة الق�رضية اإىل الوطن.
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وقييد ت�سييل بع�ض القيود ال�سديييدة على حرية التنقل اإىل حييد االحتجاز �سمن   
مواقع مدودة اأو مقيدة مثل ال�سجون اأو املخيمات امُلغلقة اأو مرافق االحتجاز اأو 
مناطق الرتانزيت باملطارات والتي يتم فيها تقوي�ض حرية احلركة والتنقل بدرجة 
كبييرية والتي تكون فيها الفر�سة الوحيدة ملغادرة هييذه امل�ساحة املحدودة هي 
مغادرة االإقليم باأكملييه. ولكل امرئ احلق، وبغ�ض النظر عن و�سعيته القانونية، 
يف احلماييية ميين االحتجاز التع�سفي اأو غييري امل�رضوع. وهو ما يعنييي اأنه ينبغي 
علييى الدوليية، يف ظل اأن املنع من االحتجاز لي�ض مطلقًا، اأن ت�سمن توافق اأ�سلوب 
هييذا االحتجاز مييع املعايري الدولية من خالل تلبية بع�ييض املتطلبات التي منها 
وجود �سبب قانوين لهذا االحتجاز وعدم كونه تع�سفيًا )اأي ينبغي اأن تكون هناك 
�ييرضورة معقولة له يف جميع الظييروف(، ويخ�سع للمراجعة الدورية، كما ينبغي 
اأن يكييون لل�سخ�ييض امُلحتجز احلييق يف الطعن يف احتجازه اأمييام اإحدى املحاكم 

القانونية. 
ويف بع�ييض اأو�سيياع املخيمييات، نرى ال�سلطييات املحلية وقييد و�سعت بع�ض   
القيود العامة على حرية تنقل ال�سكان، ومربرة ذلك بحماية النظام العام واالأمن 

القومي و/اأو اأمن �سكان املخيم. 
ويف مواقييف خمتلفيية، كانت ال�سلطات حتتج باأن اإطييالق احلرية حلركة لالجئن 
اأو النازحيين داخليييًا ميكيين اأن ينجييم عنه زيييادة اجلرائييم و/اأو ال�رضاعات بن 
�سييكان املخيم واملجتمع امُل�سيف يف املناطق ال�سحيحيية يف مواردها الطبيعية 

اأو االقت�سادية. 
وغالبييًا مييا تكييون حرية التنقييل متطلبييًا اأ�سا�سيييًا للتمتع باحلقييوق االأخرى   
املتنوعيية، وقد يكون لهذه القيود اأثرها اخلطري على حماية الالجئن والنازحن 
داخليييًا، ذلييك اأن افتقاد حرية التنقل قد يوؤدي اإىل تفاقييم حاالت التوتر وال�سعور 
بالتقييييد وعلييى نحو يييوؤدي اإىل ن�سييوء م�سكالت نف�سييية واجتماعييية بن �سكان 
املخيييم. وقييد يييوؤدي ذلك اإىل زيييادة موجييات اجلرائييم وال�سلوك العييدواين داخل 
املخيييم ومبا يييوؤدي اإىل تفاقم االأو�سيياع االأمنية بالن�سبة ل�سييكان املخيم. كذلك 
فقييد توؤدي القيود املفرو�سيية على حرية التنقل اإىل خف�ييض القدرة على الو�سول 
اإىل اخلدمات املتاحة يف املجتمعات امُل�سيفة، مثل املرافق التعليمية وال�سحية، 
باالإ�سافيية اإىل احل�سول على الوظائف، مبا يف ذلييك اأن�سطة االكتفاء الذاتي. وقد 
يعنييي غياب حرييية التنقل عجز الالجئيين والنازحن داخليًا عيين احل�سول على 
املييوارد ال�رضورية مثل حطب الوقود اأو اأرا�سي الرعي حليواناتهم، وكذلك العجز 
عيين التئييام ال�سمل مع االأ�رضة اإذا كانت ظروف النزوح قييد اأدت اإىل انف�سال اأفراد 
االأ�ييرضة عيين بع�سهم. واإجمااًل، فاإن غياب قدرة التنقييل ميكن اأن توؤدي اإىل زيادة 

ttالفقر وال�سدمة النف�سية والتهمي�ض واالإتكالية على امل�ساعدات االإن�سانية. 



267 جمموعة اأدوات اإدارة املخيم | الف�صل 8 - احلماية يف موقع املخيم

وميين اأجل تقليييل العوائق املادية التي حتجييم من حرية التنقييل بالن�سبة ل�سكان 
املخيم، ينبغي على وكالة اإدارة املخيم القيام مبا يلي:

•حتديييد هييذه العوائق واأثرها علييى الفئات املختلفة داخييل املخيم وذلك من  	
خالل اأ�سكال التقييم القائمة على امل�ساركة

•اإعطيياء االأولوية الآراء واقرتاحات الفئييات املختلفة داخل املخيم عند اتخاذ  	
ما تراه من اإجراءات للتغلب على مثل هذه العوائق

•يف احليياالت التي يطالب فيها �سكان املخيم، والأ�سباب اأمنية، بو�سع �سياج  	
حييول املخيييم، ينبغييي التاأكد ميين ح�سول هذه القييرارات على دعييم غالبية 
�سكان املخيم، مبا فيهم الن�ساء، ممن يجب اأخذ ن�سيحتهم يف نوعية ال�سياج 

املطلوب اإقامته. 
•التفكري يف توفري عدد من امل�ساعدات املالية املتوا�سعة لالأفراد املعر�سن  	
ملخاطيير معينيية، وذلييك لتمكينهم من ا�ستخييدام مرافق النقييل املتاحة متى 
تطلييب االأمر ذلك بهدف تلقييي التعليم اأو احل�سول علييى الرعاية ال�سحية اأو 

الذهاب لالأ�سواق. 
وفيمييا يتعلييق ب�سيا�سات االإيييواء االإجبيياري يف املخيمات اأو غريها ميين اأ�سكال 
القيييود الر�سمييية علييى حرية التنقل، ينبغي علييى وكالة اإدارة املخيييم القيام مبا 

يلي:
•الوعي مبخاطر احلماية التي قد تن�ساأ من اأمثال هذه ال�سيا�سات وغريها من  	

القيود املفرو�سة على حرية التنقل

•معرفة القوانن وال�سيا�سات املطبقة فيما يتعلق بق�سايا حرية التنقل وتفهم  	
ال�سبب من  وراء �سيا�سات االإيواء االإجباري يف بع�ض الظروف املعينة

•توفري املعلومات ل�سكان املخيم وب�سكل تفهمه جميع فئاته العمرية، ذكورا  	
واإناثا، حول القوانن وال�سيا�سات املتعلقة بحرية التنقل والتبعات النا�سئة 

عن ماولة انتهاكها
•توفييري معلومات االت�سييال اخلا�سة باالأ�سخا�ض اأو الييوكاالت امل�سوؤولة يف  	

حالة التعر�ض لالعتقال اأو االحتجاز خارج املخيم
•الوعييي باأن القيييود املفرو�سيية على حرية التنقييل قد تكون لهييا تداعياتها  	
املختلفيية على الرجال والن�سيياء وال�سبية والفتيات اعتميياداً على اأعمارهم 
وثقافتهييم. لذلييك ينبغي علييى الوكالة اأن ت�سميين، بالتعاون مييع الوكاالت 

القائمة بعمليات التقييم، توثيق هذه املهام املختلفة
tt
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•الدفيياع احلقوقييي عن الدعييم يف رفع القيييود املفرو�سة على حرييية التنقل.  	
ورغييم اأن املفاو�سات الفعلية �سوف تتم على االأرجح بن ال�سلطات الوطنية 
اأو املحلييية وبيين وكالة قيادة احلماية العامليية يف املخيم، اإال اأنه يف و�سع 

وكالة اإدارة املخيم تقدمي الدعم من خالل:
ف احلماية املرتبطة بالقيود القائمة اأو االعتبارات ذات ال�سلة  حتديد خماو	 

مبنع القيود املفرو�سة
	 بحث ومناق�سة مزايا رفع القيود املفرو�سة على حرية التنقل على كل من 

�سكان املخيم واملجتمع امُلحيط مع كل من املجتمع امُل�سيف وال�سلطات املحلية. 
فقد تعزز زيادة حرية التنقل مثاُل من ا�ستتباب االأمن يف املخيم اأو ت�سمح لالجئن 

والنازحن داخليًا بالعمل نحو حتقيق االكتفاء الذاتي من خالل ممار�سة االأن�سطة املدرة 
للدخل والتي ُيفرت�ض اأنها �ست�ساعد املجتمع املحيط اأي�سًا.

•متييى كانييت هناك اأنظميية لت�ساريح املييرور لل�سميياح لل�سييكان بالدخول اأو  	
اخلييروج ميين املخيم لفييرتات زمنية معينيية، ت�سطلع الوكاليية مبتابعة هذه 
الت�ساريييح ل�سمان عدالتها و�سفافيتها وعييدم اإ�ساءة ا�ستغاللها اأو تطبيقها 

على نحو يت�سم بالتمييز
•يف بع�ييض احلاالت، قد يطلييب بع�ض اأفراد ال�رضطة اأو احلر�ض املتحكمن يف  	
العبييور من البوابات ر�سيياوى من اأجل ال�سماح الأحييد الالجئن اأو النازحن 
باحل�سييول علييى ت�رضيييح. وهنييا ينبغي علييى وكاليية اإدارة املخيييم العمل 
مييع امل�سوؤوليين عن اأميين املخيييم لرفع الوعييي بحقييوق النازحيين داخليًا 

والالجئن
•اإر�سيياء نظام يت�سنى من خالله ل�سكان املخيم االإبالغ عن حوادث االحتجاز  	
اأو مييا قييد يواجهونييه من م�سيياكل يف احل�سول علييى ت�ساريييح اخلروج من 

املخيم
•�سمييان اإعالم وكاالت احلماييية على الفور باأي حوادث اعتقييال اأو احتجاز  	
ل�سييكان املخيييم بحيث ميكنهييا التدخل على الفييور لدى ال�سلطييات من اأجل 

اإطالق �رضاح من مت اعتقاله اأو احتجازه.
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قيييام وكالة اإدارة املخيم بالتن�سيق مع ال�سلطات املحلية والقيادة القطاعية/العنقودية  � 
وجهييات احلماية املفو�سة وجمتمييع املخيم فيما يتعلق بامل�سائييل اخلا�سة بالتخطيط 

للحماية على م�ستوى املخيم. 

ح�سول العاملن باملخيم على التدريب والتوعية الالزمة باالتفاقيات القانونية الوطنية  � 
والدولية االأ�سا�سية واإملامهم مبتطلبات احلماية

وعي العاملن باملخيم بتفوي�سات جهات احلماية العاملة يف املخيم � 

معرفة العاملن باملخيم بالو�سعية القانونية لل�سكان النازحن داخليًا � 

تنظيييم عمليييات التدريب ورفع الوعي بخ�سو�ض احلماية للعديييد من اجلهات احلكومية  � 
وغييري احلكومييية وذلك من خييالل التن�سيييق الوثيييق مييع القيييادة القطاعية/العنقودية 

والوكاالت املفو�سة باحلماية.

اإر�ساء نظام للت�سجيل اأو الت�سنيف ال�سامل على اأن يتم حتديثه ح�سب احلاجة � 

»تعميييم« احلماية اأو دجمهييا يف جميع القطاعات الفنية واالأن�سطة املخيمية على امتداد  � 
مراحييل دورة امل�ساريييع والتييي ت�سمل التقييم االبتدائييي لالأو�ساع والتخطيييط والتنفيذ 

والر�سد والتقييم النهائي. 

و�سوح اإجراءات االإحالة اخلا�سة باحلماية ون�رضها كما يجب. � 

دعييم وكالة اإدارة املخيييم لقيادة احلماية والوكاالت املفو�سيية يف الدفاع احلقوقي عن  � 
حقوق النازحن الواجب �سونها، مبا يف ذلك دعم متتع النازحن مبظلة العدالة واآليات 

تطبيق القانون يف املخيم.

االتفيياق علييى اأدوات واأنظميية الر�سد لتمكن وكاليية اإدارة املخيم ميين متابعة وت�سجيل  � 
عمليات توفري امل�ساعدات واخلدمات واالأمن يف املخيم

االتفيياق علييى اأدوات الر�سد واأنظمة التبليغ مع قيادة احلماييية وتطبيقها لتمكن وكالة  � 
اإدارة املخيييم ميين مراقبة حاالت اإ�سيياءة اال�ستغالل وانتهاك حقييوق االإن�سان يف املخيم 

واالإبالغ عنها

قائمة املراجعة اخلا�صة بوكالة اإدارة املخيم
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تعزيييز امل�ساركيية املجتمعييية بالو�سائييل التي من �ساأنهييا اأن تزيد احلماييية وتعزز قدرة  � 
�سكان املخيم على تويل م�سوؤولية توفري االأمن الأنف�سهم ب�سكل فعال. 

ا�ستخييدام اأ�ساليييب التقييييم القائمة علييى امل�ساركيية ملعرفة خماوف املجتمييع اخلا�سة  � 
باحلماييية، مبييا يف ذلك االحتياجييات واملخاوف املختلفيية اخلا�سة بالن�سيياء والرجال 

وال�سبية والفتيات من جميع االأعمار.

حفييظ وتخزين التقارييير وامل�ستندات، خا�سة امل�ستندات املتعلقيية بامل�سكالت احل�سا�سة  � 
اخلا�سيية باحلماييية، ب�سييكل اآمن وبحيث ال يتييم تبادلهييا اإال باإذن ميين االأ�سخا�ض الذي 

تخ�سهم هذه امل�سكالت وعن وعي منهم بتبعات اإعطاء هذا االإذن. 

اإجراء اجتماعات التن�سيق الدورية مع وكاالت احلماية للت�سدي مل�سكالت احلماية � 

ممار�سيية وكاليية اإدارة املخيييم لعملياتها على النحو الييذي يعزز مبييداأ امل�ساءلة، مبا يف  � 
ذلييك توفري التحديثات اخلا�سة مبعلومات احلماية ويف التوقيت املنا�سب وكذلك  توفري 

التقييمات ملجمل اإمكانيات اال�ستجابة ل�سكان املخيم. 

دمييج حماية ومتابعة الفئات واالأفييراد االأكرث عر�سة للخطر يف االأن�سطة اليومية للحياة  � 
املخيمية. 

فهم العاملن بوكالة اإدارة املخيم مليثاق ال�سلوك املهني للمخيم وتوقيعهم عليه. � 

وعييي وكالة اإدارة املخيييم مبخاطر احلماية التي ميكن اأن تن�ساأ نتيجة للقيود املفرو�سة  � 
على حرية التنقل.

متابعيية حرية التنقل والدفاع احلقوقي عنها بالتن�سيق مع القيادة القطاعية/العنقودية  � 
واأطراف احلماية وال�سلطات الوطنية. 
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  تتوفيير معظييم االأدوات والن�ييرضات وغريهييا ميين الوثائييق امل�سييار اإليها على 
اأ�سطوانيية جمموعة االأدوات )Toolkit CD( واملرفقة بكل كتيب مطبوع. كذلك مت 

و�سع روابط لتحميل امللفات اخلا�سة باملو�سوع من على �سبكة االإنرتنت. 

 . • اللجنة الدائمة امل�ضرتكة بني الوكالت، جمموعة احلماية، جمموعة التعايف املبكر، 2007	
حماية النازحني من حوادث ال�رصاع: تقييم اإجرائي )ن�ضخة جتريبية لالختبار امليداين( 

www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Portals/1/cluster%20approach%20
page/clusters%20pages/Protection/P%20R&T/frameworksmallsize.pdf

• متابعة احلوادث واملبادئ التوجيهية ب�صاأن مناذج اإبالغ البيانات )عينات(.	
•اإدارة ال�ضحة والبحوث الإجنابية، م�رصوع الدعم الفني العاملي لق�ضايا العنف اجلن�ضاين،  	
2004. قائم���ة مرجعية للعم���ل. الوقاية وال�ضتجابة للعن���ف اجلن�ضاين يف ظل اأو�ضاع 

www.rhrc.org/pdf/checklist.pdf .النزوح
. اأداة مفو�ص���ية الأمم املتحدة ل�صوؤون  • مفو�ص���ية الأمم املتحدة ل�ص���وؤون الالجئني، 2006	

الالجئني للتقييم القائم على امل�صاركة يف العمليات. 
www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Portals/1/cluster%20approach%20
page/clusters%20pages/Em%20Shelter/Tollkit%20Field/7.2%20Assessment7.2.2%20
Guidelines/7.2.2.8%20UNHCR%20Participatory%20Assessment%20Tool.pdf

Cartagena Declaration on Refugees.
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/cartagena1984.html

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading 
Treatment.  or Punishment. www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_cat39.htm

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. 
www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/

Convention on the Rights of the Child. www.unicef.org/crc/

Convention Relating to the Status of Stateless Persons. www.refugeelawreader.
org/788/Convention_relating_to_the_Status_of_Stateless_Persons.pdf

Coordination Committee for the prevention of Sexual Exploitations and Abuse 
(CCSEA), 2003. Understanding Humanitarian Aid Worker Responsibilities: 
Sexual Exploitation and Abuse Prevention. 
ochaonline.un.org/OchaLinkClick.aspx?link=ocha&docId=1061909
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الر�صائل الأ�صا�صية 
عملي��ة الت�سجيل والت�سنيف هي عملية اجلمع املنهجي للبيانات، وت�ستهدف حتديد حجم  	t
وخ�سائ���ص فئ��ة اأو جمموع��ة معينة. ويعت��ر كل من الت�سجي��ل والت�سنيف م��ن و�سائل 
احلماي��ة الرئي�سي��ة يف املق��ام الأول. ويتمث��ل هدفهم��ا الأ�سا�سي يف حتدي��د امل�ستفيدين 

وتفهم خ�سائ�سهم بحيث ميكن تلبية احتياجاتهم وحماية حقوقهم. 

ميك��ن ا�ستخدام بيانات الت�سجيل يف حماية جمتمع النازحني كونها �رضورية يف ال�سعي  	t
لتاأمني حلول م�ستدامة ولقدرتها على دعم عملية مل �سمل الأ�رض ببع�سها. 

توفر بيانات الت�سجيل والت�سنيف القاعدة التي يتم على اأ�سا�سها تخطيط الرامج و�سمان  	t
توفري امل�ساعدات واخلدمات يف املخيمات اأو يف الأو�ساع ال�سبيهة باملخيمات. 

يتمث��ل دور وكال��ة اإدارة املخي��م يف ه��ذا ال�س��دد يف التن�سيق م��ع ال���رضكاء الأ�سا�سيني  	t
يف جم��ال الت�سجي��ل والت�سنيف وتق��دمي الدعم لهم، وله��ذا من املهم العل��م باللتزامات 

والتفوي�سات والأدوار ذات ال�سلة. 

ينبغ��ي اأن يتم اإ�رضاك جمي��ع الأطراف املعنيني يف التخطيط للت�سجي��ل اأو الت�سنيف، مبا  	t
فيه��م ال�سكان النازح��ني. ويعد تن�سيق الأط��راف املختلفة وم�ساهمتها ميداني��ًا هنا اأمراً 

�رضوريًا لإجناح عمليات الت�سجيل اأو الت�سنيف. 
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مقدمة

الت�صجيل
ُيعرف الت�سجيل باأنه ذلك الأ�سلوب املنهجي لتجميع وت�سجيل البيانات من اأجل �سمان حتديد 
الأف��راد والتع��رف عليهم م�ستقباًل. وق��د يت�سمن الت�سجي��ل معلومات عن الأف��راد اأو العائالت 
ت�سم��ل الأ�سم��اء وتواري��خ امليالد واجلن���ص. ويتم جمع ه��ذه املعلومات لغر���ص معني والذي 
ق��د يكون �سم��ان ت�سليم امل�ساع��دات اأو متابع��ة الأفراد اأو اإج��راء تدخالت احلماي��ة.  ويتمثل 
ال�ستخ��دام الثان��وي لت�سجيل البيان��ات يف اإجراء الت�سنيف – وحيث يت��م ت�سنيف معلومات 
الت�سجيل امُلجّمعة لفهم خ�سائ�ص ال�سكان امل�سجلني. ويحدد الت�سنيف الهدف من وراء عملية 
الت�سجي��ل – وخا�س��ة الكيفي��ة التي �سيج��ري من خالله��ا ا�ستخدام املعلوم��ات- حيث يحدد 

طبيعة املعلومات الواجب جمعها يف اأي عملية ت�سجيل. 
وتت�سم��ن عملي��ة الت�سجي��ل والت�سني��ف الفعال��ة يف البداي��ة حتدي��د هدف ه��ذه العملية 
ث��م و�س��ع املنهجي��ة التي ميكن من خالله��ا اإجراءها ب�س��كل فعال. ومن ال���رضوري اأن يكون 
ه��دف العملية والنتائج امللمو�سة املتوقعة منها وا�سح��ة جلميع الأطراف امُل�ساركة. وينبغي 
ل ب�سكل وا�سح ملاهية القائمني وامل�سوؤولني عن جوانب العملية  للمنهجية امُل�ستخدمة اأن تف�سّ

املختلفة كما ينبغي كتابة اإجراءات الت�سغيل القيا�سية اخلا�سة بذلك حتريريًا. 
كذلك فاإن الت�سجيل ي�ساعد اأي�سًا يف حتديد الفئات امُلعر�سة للخطر واحتياجاتها اخلا�سة، 
ذل��ك اأن��ه لن يت�سنى ب�سكل كاف تنفيذ برامج احلماي��ة اخلا�سة مثل تقفي اأثر الأفراد املختفني 
والتمثي��ل القان��وين ومل �سمل الأ�رض املنف�سلة اإل اإذا توافرت البيان��ات املوثوقة واملحّدثة. ول 
تنته��ي عملية الت�سجيل مبج��رد النتهاء من اإجراءها يف امل��رة الأوىل، ذلك اأنها �سوف تتطلب 
حتديث��ُا لأه��م م��ا بها م��ن معلومات مع م��رور الوق��ت، مثلما هو احل��ال يف ت�سجي��ل املواليد 
والوفي��ات والزواج والط��الق واملوجات ال�سكانية الوافدة اإىل املخيم وكذلك موجات املغادرة. 
واعتم��اداً عل��ى الظ��روف القائم��ة، ت�سارك وكال��ة اإدارة املخي��م غالبًا يف الإج��راءات الالزمة 

للتحديث امل�ستمر لبيانات الت�سجيل يف املخيم من اأجل �سمان ات�سالها بالواقع املتغري. 
وتق��ع م�سوؤولي��ة ت�سجي��ل وتوثيق الأ�سخا���ص النازحني عل��ى احلكومة، بي��د اأن وكالت 
الأمم املتح��دة واملنظم��ات غري احلكومي��ة ووكالت اإدارة املخيمات تلعب ه��ي الأخرى دوراً 
عملياتي��ًا يف التخطيط وجتميع البيان��ات والنتفاع بها اعتماداً عل��ى التفوي�سات املمنوحة 

لها اأو اأدوارها. 
ورغم اأن التعريف الأ�سا�سي لعملية الت�سجيل يظل كما هو بال تغيري، اإل اأن النظم القانونية 
املختلف��ة تنظ��م هذه اللتزام��ات ب�سكل يف�سل ب��ني الالجئني وطالبي اللج��وء من جهة وبني 

الأ�سخا�ص النازحني داخليًا من جهة اأخرى. 
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الت�صجيل يف �صياق الالجئني
عندم��ا نتح��دث عن �سي��اق حماية الالجئني، جن��د اأن �سف��ة »اللجوء« يف بلد اللج��وء ت�ستتبع 
حقوقًا معينة لل�سخ�ص املت�سف بها ل تكون متاحة لالأجانب الآخرين الذين قد يتواجدون يف 
نف�ص البلد. وعليه، يعد الت�سجيل جانبًا �رضوريًا وخطوة اأوىل يف الإجراءات التي تنتهي مبنح 
ه��ذه الو�سعي��ة – اأي و�سعية اللجوء – للف��رد والذي يكون بعدها م�ستحق��ًا ملا ت�ستتبعه هذه 
الو�سعي��ة من حقوق. وت�سمن و�سعية اللجوء تلك احلماية من الإعادة الق�رضية اإىل املوطن – 
وهي الإعادة الق�رضية لالجئني الذين لديهم �سبب معقول يحملهم على اخلوف من ال�سطهاد، 
والذي يحميهم منه القانون العريف الدويل- والعتقال التع�سفي والتجنيد الق�رضي. كذلك فاإن 
الت�سجي��ل ي�سمن احل�سول على احلقوق الأ�سا�سي��ة وامل�ساعدات واخلدمات، ويعد اأحد الو�سائل 
املهم��ة يف تقف��ي اأثر الأ�رض ومل �سملها. كذلك يكت�سي الت�سجيل اأهمية مماثلة يف حتديد احللول 
امل�ستدام��ة املالئم��ة لالأفراد وكذل��ك ت�سجيل تطلعات الالجئ��ني وطالبي اللج��وء فيما يتعلق 

باحللول امل�ستدامة التي يف�سلونها. 
ويف هذا ال�سياق، تظل عملية الت�سجيل م�سوؤولية احلكومة املعنية، مع ح�سولها على الدعم 
العملياتي من مفو�سية الأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني، والتي يت�سمن التفوي�ص املمنوح لها 
يف احلماي��ة الدولية لالجئ��ني م�سوؤوليات تتعلق بت�سجيل وحتدي��د و�سعية الالجئني. ويتمثل 
دور الت�سجي��ل هاهن��ا يف حتديد التعداد ال�س��كاين ال�سامل الالجئني اأو طالب��ي اللجوء – حتى 
بالرغم من اأنهم قد ل يكونون يف حاجة للم�ساعدة املادية – نظراً ملا لهذا التحديد من عالقة 

بو�سعيتهم القانونية.  

الت�صجيل يف �صياق النازحني داخلياً
ل يعت��ر كون امل��رء نازحًا داخليًا كافيًا ملنحه �سفة قانونيًة كونه مل يعر اأي حدود معرتف 
به��ا دولي��ًا للدولة، اإ�سافة اإىل اأنهم يف الغالب ما يكونون مواطنني اأو مقيمني ب�سفة اعتيادية 
يف بلد النزوح. وهم يتمتعون باحلقوق التي يكفلها حق املواطنة للمواطنني الآخرين الذين مل 
ينزحوا. وعليه، فاإن �سيا�سات وعمليات الت�سجيل املتعلقة بالالجئني ل ميكن تطبيقها اآليًا بال 
متحي�ص على النازحني داخليًا. اإن الدولة م�سوؤولة مبوجب قانونها الوطني عن اأن تقرر ما اإذا 
كانت �ست�سجل النازحني داخليًا من عدمه ولأي غر�ص. ففي بع�ص مواقف النزوح الداخلي، قد 
ت�س��ع الدولة معايري معينة ملنح النازحني داخليًا و�سعية مميزة وتقوم بتمرير القوانني التي 
تنظم تعريف النازح داخليًا واحلقوق واخلدمات التي له اأن يتوقعها. ولدى املجتمع الدويل دور 
ليلعبه يف العمل مع احلكومة للتاأكد من اأن هذه املعايري احلكومية تلتزم باملبادئ التوجيهية 
ب�شاأن النزوح الداخلي. وقد تتوىل اإحدى الوكالت الدولية دوراً عملياتيًا يف دعم احلكومة متى 

كانت تلك الأخرية عاجزة اأو ل متلك الإمكانيات الكافية لتويل تنفيذ هذه املهمة. 
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tt	ملزي��د م��ن املعلوم��ات عن املب��ادئ التوجيهية ب�س��اأن النازحني داخلي��ًا، انظر ق�سم 
القراءات واملراجع يف نهاية هذا الف�سل. 

م��ن ب��ني اأه��داف عملية ت�سجي��ل النازحني داخلي��ًا يف �سياق العم��ل الإن�س��اين حتديد هويات 
النازحني داخليًا الذين ت�سملهم مظلة العمليات الإن�سانية، وذلك بناًء على اأهداف اأو احتياجات 
معين��ة. فعل��ى �سبيل املث��ال قد يتم الت�سجيل جلمي��ع النازحني داخليًا م��ن ذوي الحتياجات 
اخلا�سة وممن يحتاجون لرعاية اإ�سافية، اأو قد يتم ت�سجيل جميع النازحني داخليًا يف اإحدى 
املخيم��ات لو�سع قائمة بامل�ستفيدين. وُت�ستخدم بيانات الت�سجيل يف مرحلة تخطيط واإن�ساء 
املخي��م من اأجل و�س��ع الت�سميم العام للمخيم. وت�ساعد معلوم��ات الت�سجيل املجتمعات على 

البقاء معًا ومن ثم ت�سهم يف متا�سك املجتمع وتنظيمه وقدرته على التعاي�ص. 
كذلك فقد ُت�ستخدم معلومات الت�سجيل يف املخيم لتحديد الإمكانيات واملهارات املتوافرة 
ل��دى �سكان املخيم. وقد تكون لهذه املعلومات فائدتها اخلا�سة بالن�سبة لوكالة اإدارة املخيم 
يف التخطي��ط للم�سارك��ة املجتمعية، مبا يف ذلك حتديد الفئات الت��ي ميكن اإ�رضاكها يف نظام 

حوكمة املخيم وامل�رضوعات الفنية وجلان املخيم وفرق العمل وكذلك خمططات التدريب. 
وم��ع اهتمام الوكالت املختلفة متنوعة التفوي�سات وامل�رضوعات يف املخيم مبعلومات 
الت�سجي��ل، ي�سب��ح من الهام جداً التن�سيق لأن�سطة الت�سجي��ل و�سمان عدم اإرهاق ال�سكان بعدد 
يف��وق احل��د من عمليات الت�سجيل التي تقوم بها ال��وكالت املختلفة لأغرا�سها املختلفة. وما 
ت��زال عملي��ة الت�سجي��ل م�سوؤولية الدول��ة املعنية يف حال��ة وجود قانون وطن��ي يحدد ماهية 
النازح��ني داخليًا، ه��ذا اإىل جانب حق الوكالت املتنوعة يف ت�سجيل ما يلزم لتفوي�ساتها و/ 

اأو احتياجاتها اخلا�سة من بيانات من جمموعات فرعية معينة من ال�سكان. 

�صعوبات الت�صجيل – �صوت من امليدان  
»كان من بني ال�سعوبات التي واجهناها يف امُلخّيمات م�ساألة �سمان دقة قوائم 
حت��دد امل�ستفيدي��ن باخلدمات املو�سوع��ة. وتقع املخيمات ع��ادة يف القرب من 
املدين��ة وهو ما يجعل هناك ان�سيابية كبرية يف اختالط جمتمع املخيم مبجتمع 
املدين��ة. ويذهب النازحون حديثُا لت�سجي��ل اأنف�سهم يف املخيم بيد اأنهم يعي�سون 
فعلي��ًا م��ع عائالت ُم�سيف��ة، بينما ق��دم اآخرون م��ن املدين��ة اإىل املخيم بحجة 
فقدانه��م لبطاقات الهوية اأثن��اء النزوح. وقد جنم عن ه��ذا اأن فاقت اأعداد �سكان 
املخي��م امل�سجل��ني اأعداد املقيمني فعلي��ًا يف املخيم. مم��ا اأدى يف ظل غياب اأي 
اإ�سرتاتيجي��ة فاعلة للت�سدي له��ذه امل�سكلة اإىل تراجع م�ست��وى الثقة يف الأرقام 

ttواأ�سبح التوتر يخيم على العديد من الأن�سطة التي توليناها. 
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كذل��ك فقد اأجرى العديد م��ن �رضكائنا ما يلزمهم من عملي��ات الت�سجيل اخلا�سة 
بخدماتهم، واأ�س��دروا بطاقات اإعا�سة منف�سلة حت��دد ال�ستفادة بخدماتهم. وقد 
جنم عن ذلك مرة اأخرى انعدام للم�ساواة، والذي اأدى لتفاقم اأ�سكال التوتر. وفيما 

يلي بع�ص الدرو�ص امُل�ستفادة:
•ُتعت��ر عمليات الت�سجيل هي الأ�سا�ص الذي تقوم عليه جميع اأن�سطة املخيم؛  	

لذا فاإن له اأهمية رئي�سية ومن ثم ينبغي و�سعه يف �سدارة الأولويات. 
•ينبغ��ي اأن تت��وىل عملي��ة الت�سجي��ل الأطق��م املدرب��ة وُم�ستعين��ة يف ذل��ك  	

باملنهجيات املجربة واملتفق عليها. 
•ينبغي تو�سيح الأ�سباب من وراء ا�ستحالة احل�سول على اأرقام دقيقة متامًا  	

جلميع ال�رضكاء العاملني و�سكان املخيم.
•ينبغ��ي اأن ت�سع��ى وكالة اإدارة املخيم بقوة حل���ص جميع ال�رضكاء العاملني  	

على ال�ستعانة بنف�ص بيانات الت�سجيل.

الت�صنيف
ُيق�سد بالت�سنيف عملية جمع �سمات وخ�سائ�ص ال�سكان وفق ت�سنيف معني ميكن تعميمه على 
كامل التع��داد ال�سكاين. وي�ستهدف الت�سنيف يف الأ�سا�ص احل�س��ول على املعلومات الأ�سا�سية 
ع��ن ال�س��كان ور�سم �سورة عامة له��م مبا ي�سمح، عل��ى �سبيل املثال، بتوجي��ه امل�ساعدات اإىل 
اأك��ر الفئ��ات احتياجًا لها اأو تفهم اأ�س��كال العالقة بني املجتمعات. وكم��ا اأ�رضنا يف ال�سابق، 
ق��د ت�سب��ح بيانات الت�سجيل ه��ي الأ�سا�ص الذي م��ن خالله ميكن احل�سول عل��ى �سورة عامة 
ت�سنيفي��ة لل�سكان. بي��د اأنه اإذا كان الهدف هو الوقوف على اخل�سائ���ص العامة لل�سكان فقط، 
ف��اإن ثمة و�سائ��ل عديدة اأخرى ميكن ا�ستخدامه��ا ت�سمل الو�سائل الكمية – مث��ل التقديرات اأو 
امل�سوح��ات – والو�سائل النوعية – مثل اإجراء اللقاءات مع الراوين اأو التقييمات القائمة على 

امل�ساركة. وناأتي على و�سف هذه الو�سائل فيما يلي:

ت�صنيف الالجئني 
ويتم هذا الت�سنيف غالبًا قيامًا على بيانات الت�سجيل اإذا ما توافرت بيانات الت�سجيل بالكامل. 
ورغم ذلك، فثمة و�سائل ت�سنيف اأخرى ُيلجاأ اإىل ا�ستخدامها بناًء على طبيعة الظروف القائمة 

اأو من اأجل احل�سول على حتليل اأكر عمقًا للعالقات الفاعلة �سمن جمتمع الالجئني. 
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ت�صنيف النازحني داخلياً
مت تعري��ف ت�سني��ف النازحني داخليًا من خالل اتفاق حول ه��ذا ال�ساأن بني الوكالت. وكانت 
جمموع��ة احلماي��ة العاملية قد �سدقت على كتيب اإر�شادات حول ت�شنيف الأ�شخا�ص النازحني 
داخليًا، والذي ي�س��ري اإىل »العملية التعاوني��ة املتمثلة يف حتديد الفئ��ات اأو الأفراد النازحني 
داخلي��ًا م��ن خالل جتميع البيانات، مبا يف ذل��ك الإح�ساء والتحليل، من اأج��ل اتخاذ ما يلزم 
م��ن اإجراءات للدفاع عن م�ساحلهم وحمايتهم وم�ساعدتهم، واأخرياً، للم�ساعدة على و�سع حل 
لنزوحه��م«. وميث��ل اأي ت�سنيف للنازحني داخليًا �سورة عامة لل�س��كان النازحني، ويظهر هذا 

الت�سنيف على الأقل ما يلي:
•عدد الأ�سخا�ص النازحني، م�سنفني ح�سب العمر واجلن�ص )حتى اإن كانت هذه الت�سنيفات  	

تقديرية(
املوطن وموقع النزوح.  • املوقع/املواقع – 	

والنقطتان ال�سابقتان متثالن »البيانات الأ�سا�سية«. ومتى اأمكن، ميكن اإدراج بع�ص املعلومات 
الأخرى الإ�سافية وهي ت�سم ما يلي على �سبيل املثال ولي�ص احل�رض:

•�سبب/اأ�سباب النزوح 	
•اأمناط النزوح 	

•خماوف احلماية 	
•الحتياجات الإن�سانية 	

•احللول املمكنة للمجموعة/الفرد، اإذا توافرت.  	

وتتف��اوت و�سائ��ل الت�سني��ف من املراجع��ات والتقدي��رات وامل�سوح��ات وعملي��ات الت�سجيل 
وحوارات جماعات املناق�سة وحتى اللقاءات مع الرواة الرئي�سيني. 

دور وكالة اإدارة املخيم يف الت�صجيل/الت�صنيف
تعد عمليات الت�سجيل والت�سنيف يف ظروف املخيمات من الو�سائل الأ�سا�سية لتحقيق الإدارة 
الفعالة للمخيم، وذلك ملا تقدمه من اأ�سا�ص لبناء الرامج وتوفري امل�ساعدات و�سمان احلماية 
يف املخيم. ويف املخيمات التي جتري فيها الوكالت الأن�سطة الإن�سانية، يكون من ال�رضوري 

القيام مبا يلي:
•حتدي��د حجم وخ�سائ�ص فئة معين��ة تتم م�ساعدتها من اأج��ل ا�ستهدافها بتدخالت اأف�سل  	

)الت�سنيف(
•حتديد امل�ستفيدين امل�ستحقني للم�ساعدة )الت�سجيل(. 	

الق�صايا الرئي�صية
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الأدوار وامل�ص���وؤوليات يف خميمات الالجئني وخميمات النازحني 
داخلياً

ت�شجيل الالجئني
تدع��و احلاجة لقي��ام احلكومة/مفو�سية الأمم املتح��دة ل�سوؤون الالجئ��ني بعمليات الت�سجيل 
لهدفني هما تاأكيد و�سعية الالجئني وا�ستخدام معلومات الت�سجيل يف عملية ت�سليم امل�ساعدات 
الالحق��ة. وتقود اأن�سطة الت�سجيل احلكومة/مفو�سية الأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني وتدعمها 
يف ذل��ك وكالت اإدارة املخيم��ات وال��وكالت الأخ��رى املتنوع��ة العاملة ميداني��ًا التي تقوم 

بتقدمي امل�ساعدات والتدخالت الإن�سانية. 
ويف معظم احلالت، �سوف تن�ساأ عدة اأنواع خمتلفة من امل�ستندات التي �سيتم اإ�سدارها كنتيجة 

لأي عملية ت�سجيل والتي ميكن تق�سيمها اإىل ما يلي:
•م�ستندات توؤكد و�سعية الالجئني، مثل بطاقة الهوية اأو خطابات الت�سديق 	

•م�ستندات توؤكد ا�ستحقاق مواد اأو �سلع معينة مثل بطاقات احل�س�ص الغذائية اأو البطاقات  	
ال�سحية.

ويتوىل اإ�سدار النوع الأول من هذه امل�ستندات احلكومة/مفو�سية الأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني، بينما 
يج��وز اأن يت��م  اإ�سدار النوع الثاين م��ن امل�ستندات من قبل الوكالت املتنوعة التي تق��وم بالأن�سطة الإن�سانية. 
وت�ستطي��ع وكالت اإدارة املخيم��ات اأن تلع��ب دوراً يف حتقي��ق الن�سج��ام ب��ني املتطلبات املتنوع��ة لبطاقات 

ال�ستحقاق بني وكالت توفري اخلدمات، وبحيث ل يحتاج الالجئون حلمل م�ستندات ا�ستحقاق متعددة. 

وينبغ��ي اأن يت��م حتديث بيانات الت�سجي��ل ب�سفة م�ستمرة على نح��و يعك�ص التغريات يف 
حياة الالجئني – من ميالد ووفاة ومغادرة اأو تغريات يف و�سعية اللجوء – وت�سطلع وكالت 

اإدارة املخيمات بدور يف �سمان دمج هذه التغريات واملداومة على حتديث البيانات. 

ت�صنيف الالجئني
كما اأ�رضنا يف ال�سابق، يتم اإجراء الت�سنيف بال�ستعانة ببيانات الت�سجيل املوجودة يف العديد 
م��ن احل��الت، بيد اأن هذا ل يعني بال�رضورة عدم ا�ستخ��دام و�سائل ت�سنيف اأخرى يف املخيم 
من قبل وكالة اإدارة املخيم والوكالت املوفرة للحماية وامل�ساعدات وغريها من اخلدمات من 
اأج��ل حتقيق فهم اأف�سل للرتكيبة ال�سكانية والعمر واجلن���ص. وميكن ا�ستخدام عمليات التقييم 
القائم��ة عل��ى امل�ساركة واحل�سا�س��ة للتنوع باعتباره��ا واحدة من الو�سائ��ل املمكنة لتجميع 
معلوم��ات اإ�سافي��ة واأكر عمقًا حول اإح��دى الفئات الفرعية املعينة من ال�س��كان. ورغم ذلك، 
ينبغ��ي التن�سي��ق ُمقدمًا وبحر�ص لأي عمليات ت�سنيف اإ�سافي��ة مع احلكومة/مفو�سية الأمم 
املتح��دة ل�س��وؤون الالجئني- بالإ�سافة اإىل جميع ال���رضكاء امل�سرتكني يف املخيم – من اجل 
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تقليل الزدواج الت�سنيفي ورفع م�ستوى النتائج للوكالت املتنوعة.  

ت�شجيل النازحني داخليًا
يف ال�سياق��ات التي يت��م فيها تفعيل »النهج العنقودي«، وعلى نحو ما هو اأو�سحنا يف الف�سل 
1 م��ن جمموعة الأدوات تلك، ثمة ثالث م�ستويات ترتب��ط مبجموعة تن�سيق  املخيمات واإدارة 

املخيمات:

للمخيم  الر�سم��ي  املدي��ر 
)ال�سلطات احلكومية(

وميثل��ه يف الع��ادة احلكوم��ة الت��ي تق��وم ب��اإدارة املخيمات 
املختلفة داخل القطر اأو املنطقة

من�س��ق املخيم )والوكالة 
قائدة املجموعة(

وه��ي املنظمة الدولية للهجرة يف اأو�س��اع الكوارث الطبيعية 
اأو�س��اع  يف  الالجئ��ني  ل�س��وؤون  املتح��دة  الأمم  ومفو�سي��ة 

ال�رضاعات – والتي ت�سمن التن�سيق بني املخيمات
املدير التنفي��ذي للمخيم 
)اإح��دى املنظم��ات غ��ري 
احلكومي��ة عل��ى م�ستوى 

املخيم(

وهي الوكالت امل�سوؤولة عن التن�سيق والإدارة اليومية لأن�سطة 
املخيم داخل املخيم الواحد.   

وينبغ��ي يف حال��ة وجود اإط��ار عمل قطري مكتم��ل لدى احلكوم��ة اأن تتبع اإج��راءات ت�سجيل 
املخيم قواعد هذا الإطار. 

ويف غياب هذا الإطار، وعلى اأقل تقدير، �سوف يكون الت�سجيل مطلوبًا لأهداف املحا�سبة 
وامل�ساءل��ة ولتحديد ال�س��كان امل�ستفيدين بامل�ساعدات والتدخ��الت. ويف هذه احلالة، ت�سطلع 
وكالت التن�سي��ق للمخيم��ات بامل�سوؤولي��ة ع��ن �سم��ان اإمتام عملي��ات الت�سجي��ل يف املخيم 
بالتن�سي��ق مع احلكوم��ة، ومبا يحقق احلد الأدن��ى من املعايري، وت�ساركه��ا يف هذه امل�سوؤولة 
وكال��ة اإدارة املخي��م، وميكن التفوي�ص بها اإىل وكالت اأو منظم��ات غري حكومية اأخرى. ويف 
بع���ص الأو�س��اع التي يغيب فيها وجود مفو�سية الأمم املتح��دة ل�سوؤون الالجئني اأو املنظمة 
الدولي��ة للهجرة لتلبية هذه امل�سوؤولية، �س��وف يقع على عاتق وكالة اإدارة املخيم تويل عملية 

الت�سجيل اأو الدفع بها. 
وع��ادة ما تك��ون امل�ستندات ال�س��ادرة بعد ت�سجي��ل خميمات النازح��ني داخليًا هي تلك 
الت��ي توؤك��د على ال�ستحقاقات، مثل بطاقات احل�س�ص الغذائي��ة اأو بطاقات الرعاية ال�سحية. 
وق��د ت�سدر بطاقات ال�ستحقاقات م��ن قبل وكالة اإدارة/تن�سيق املخيم بالتعاون مع برنامج 

الأغذية العاملي وغريها من الوكالت املقدمة للم�ساعدات. 
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   حتقيق��ًا لأف�س��ل ما يف �سال��ح فعالية التن�سي��ق واإدارة املعلوم��ات، ي�سعى 
���رضكاء جمموعة تن�سيق  املخيم��ات واإدارة املخيمات اإىل ت�سجيع اإجراء عمليات 
الت�سجي��ل امل�سرتكة بني الوكالت للنازحني داخليًا يف املخيم، وت�سمل جمموعة 
ه��وؤلء ال���رضكاء احلكوم��ة ووكالت قائ��د املجموعة/التوزي��ع ووكالت تق��دمي 
اخلدم��ات ووكالت اإدارة املخيم��ات. وم��ن امله��م التن�سي��ق بني ه��ذه الوكالت 
لإ�س��دار بطاقات ا�ستحقاق م�سرتكة للخدم��ات املتنوعة بدًل من قيام كل وكالة 

باإ�سدار بطاقات خا�سة بها ومبا يزيد العبء على �سكان املخيم.

كم��ا ه��و احلال بالن�سب��ة لت�سجيل الالجئني، يكون م��ن امُلحّبذ اأن يتم ب�سف��ة م�ستمرة حتديث 
البيانات لكي تعك�ص البيانات اأي تغريات يف حياة النازحني باأكر قدر من الدقة. 

ت�شنيف النازحني داخليًا
عل��ى امل�ست��وى القطري، ينبغ��ي اأن تقود ال�سلط��ات الوطنية عملي��ات ت�سنيف النازحني 
داخلي��ًا مت��ى كان ذل��ك مالئم��ًا. اأم��ا اإذا كان��ت احلكومة عاج��زة اأو غري راغب��ة يف تويل هذه 
امل�سوؤولي��ة، فحينه��ا �سوف يقع على عاتق املن�سق املقي��م و/اأو الإن�ساين لالأمم املتحدة مهمة 

بدء عمليات الت�سنيف، وذلك بالت�ساور مع الفريق القطري. 
ه��ذا على امل�ست��وى القطري، اأما على م�ست��وى املخيم، فقد تقوم به��ذه املبادرة وكالت 
اإدارة املخيم��ات – بالت�س��اور مع وكال��ة القيادة القطاعية/العنقودي��ة وال�سلطات الوطنية – 
وذلك للح�سول على اأف�سل معلومات عن ال�سكان اجلدد اأو املوجودين من النازحني داخليًا يف 
مناطقه��م. واملح��ك الأ�سا�سي هنا هو اأن حتظى عملية الت�سنيف بالتفاق عليها بني الأطراف 
املختلف��ني امل�ساركني، رغم اأن هذا ل يعن��ي ال�ستغناء عن التقييمات املنف�سلة لالحتياجات 

التي جتريها الوكالت املختلفة لأهدافها اخلا�سة. 

جدول موجز للم�سوؤوليات الرئي�سية

موقف النازحني داخليًاموقف الالجئنياملوقف

الت�سجي��ل  عملي��ات 
والتوثيق على م�ستوى 

القطر

مدعومة  احلكوم��ة 
عملياتي��ًا م��ن قبل 
الأمم  مفو�سي��ة 
ل�س��وؤون  املتح��دة 

الالجئني 

اإذا كان ذل��ك ممكن��ا لقط��ر م��ن الأقط��ار: 
احلكوم��ة، عل��ى اأن يدعمه��ا عملياتي��ًا يف 

ذلك الوكالت الدولية
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ت�سجيل املخيم

اأن  احلكوم��ة، عل��ى 
يدعمها عملياتياً يف 
الأمم  ذلك مفو�سية 
ل�س��وؤون  املتح��دة 

الالجئني 

)احلكومي��ة(  للمخي��م  الر�سمي��ة  الإدارة 
عل��ى اأن يدعمه��ا عملياتي��ًا يف ذلك وكالة 
التن�سيق للمخيم )وكالة القيادة القطاعية/

العنقودية(

عل��ى  الت�سني��ف 
امل�ستوى القطري 

مدعومة  احلكوم��ة 
عملياتي��ًا م��ن قبل 
الأمم  مفو�سي��ة 
ل�س��وؤون  املتح��دة 

الالجئني 

ل��الأمم  املن�سق/الإن�س��اين  و/اأو  احلكوم��ة 
الفري��ق  م��ع  بالت�س��اور  للب��دء  املتح��دة 

القطري

يف  الت�سني��ف 
املخيمات

اإدارة  وكالت 
املخيم��ات وغريها 
من الوكالت املقدمة 
وذل��ك  للخدم��ات، 
بالتن�سيق الوثيق مع 
ومفو�سية  احلكومة 

�سوؤون الالجئني

وكالت اإدارة املخيم وغريها من الوكالت 
املقدم��ة للخدم��ات، بالتن�سي��ق الوثيق مع 
املدير الر�سم��ي للمخيم )احلكومة( ووكالة 
التن�سيق للمخيم )وكالة القيادة القطاعية/

العنقودية(

منهجيات ومبادئ الت�صجيل
�س��واء كان الأم��ر يف خمي��م لالجئني اأو خمي��م للنازحني للداخل��ني، فما اأن يتم اتخ��اذ القرار 
بالت�سجي��ل، ل جن��د اختالفًا كب��رياُ يف منهجيات الت�سجيل يف املخيم��ات. وفيما يلي تو�سيح 

عام مبنهجيات الت�سجيل واملبادئ الأ�سا�سية التي يقوم عليها:
تتاأل��ف اأن�سط��ة الت�سجيل يف املخيم��ات ب�سفة رئي�سية م��ن ثالثة عنا���رض اأو مراحل رئي�سية 

هي:
الت�سجيل 1 .

اإ�سدار امل�ستندات  2 .
حتديث بيانات الت�سجيل )الت�سجيل امل�ستمر( 3 .

1- الت�صجيل
ميك��ن اإج��راء الت�سجي��ل اإما على م�ست��وى الأ�رضة/املن��زل اأو م�ست��وى الفرد، وع��ادة ما يتخذ 
الت�سجي��ل نهجًا مرحليًا، حيث يت��م يف البداية الت�سجيل على م�ست��وى الأ�رضة/املنزل، ليعقبه 
الت�سجي��ل الف��ردي، اإذا ا�ستلزم الأمر. ويف بع�ص احلالت، ونتيجة ملتطلبات العملية اأو هدفها، 

قد يتم الت�سجيل الفردي مبا�رضة بدون اأن يتم ت�سجيل الأ�رضة/املنزل.
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اأم��ا اإذا مت��ت عملية ت�سجي��ل الأ�رضة/املنزل يف البداي��ة، فينبغي �سم��ان اأن يتم ت�سجيل 
الأف��راد من ذوي الحتياجات اخلا�سة منذ البداية بحيث تتم اإجراءات الر�سد املالئمة – على 

�سبيل املثال، بالن�سبة للقا�رضين املنف�سلني اأو غري امل�سحوبني بذويهم داخل اأ�رضة ما. 

tt	ملزيد من املعلومات حول الحتياجات اخلا�شة، انظر الف�شل 11.

وقد يتطلب الأمر اإجراء عمليات تدريب متخ�س�سة لفرق الت�سجيل حتى تكون قادرة على حتديد 
الفئ��ات املعر�س��ة للخط��ر. ومن ال�رضوري اأن يتم طل��ب التعاون يف هذا ال�س��اأن من الوكالت 

املتخ�س�سة يف ذلك وذات الفرق املدربة بالفعل. 

  الأطفال غري امل�صحوبني واملنف�صلني عن ذويهم

يك��ون الأطف��ال غري امل�سحوب��ني واملنف�سلني عن ذويهم اأك��ر عر�سة للمخاطر 
عن غريهم، ومن ثم ينبغي مراعاة احلر�ص عند ت�سجيل هوؤلء. فاإذا مل يكن هدف 
اإج��راء عملية الت�سجيل وا�سحًا و�رضيحًا، ف��اإن عملية الت�سجيل قد ت�سبح عر�سة 
ل�س��وء الفهم واإ�س��اءة ال�ستغالل. فقد يتم الإبالغ عن ح��الت غري حقيقية عندما 
تنف�سل الأ�رض عن اأطفالها عن عمد وعن رغبة منها اأماًل يف اأن يتلقوا رعاية اأف�سل 
يف الرام��ج اخلا�س��ة، وتتلقى وكالة اإدارة املخيم لحق��ًا معلومات ب�ساأن هوؤلء 
الأطف��ال من خالل عملياتها اليومية مع ال�سكان النازحني. وينبغي على الوكالة 
الإب��الغ ع��ن هذه احلالت عل��ى الفور ل��وكالت حماية الطفل املعني��ة والعاملة 
يف املنطق��ة. وجند النم��وذج امل�سرتك بني ال��وكالت )2003( ومنوذج الت�سجيل 
ال�رضي��ع )2004( امل�ستخدم لت�سجيل الأطفال غ��ري امل�سحوبني واملنف�سلني يف 

قائمة الأدوات املرفقة بهذا الف�سل. 

تتاألف عملية الت�سجيل من املراحل التالية من الإعداد والتنفيذ:

املرحلة الأوىل: الإعداد 
وت�سمل هذه املرحلة ما يلي:

•اإن�ساء اآليات التن�سيق 	
•دمج املعلومات الأ�سا�سية القائمة 	

•تدريب فرق العمل 	
•اإن�ساء اللوج�ستيات 	

• اإجراء احلمالت الإعالمية	
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املرحلة الثانية: حتديد التعداد ال�شكاين
)اأي حتديد النطاق ال�شكاين الذي �شيتم ت�شجيله(

وت�سمن هذه املرحلة ما يلي: 
•وجود حد اأق�سى اإجمايل لعدد الأ�سخا�ص الذين �سيتم ت�سجيلهم اأثناء هذه املرحلة 	

•�سبط مرحلة الت�سجيل وتكييفها قيامًا على نتائج مرحلة التو�سيم. 	

الطور الثالث: الت�شجيل
وت�سمل هذه املرحلة ما يلي:
• ت�سجيل الأ�رضة اأو الفرد 	

•اإ�سدار امُل�ستندات 	

املرحلة الرابعة: اإدخال البيانات وحتليلها
وت�سمن هذه املرحلة ما يلي: 
•اإدخال البيانات الكرتونيًا 	

•اإن�ساء قوائم ملختلف الأغرا�ص 	
•اإجراء حتليل )ت�سنيف( لل�سكان امل�سجلني. 	

وجن��د اأدن��اه تو�سيف��ًا لكل مرحلة م��ن هذه املراح��ل الثالث لعملي��ة الت�سجيل بق��در اأكر من 
التف�سيل. 

املرحلة الأوىل: الإعداد

  املعلومات والتخطيط يف ال�صودان

مت ال�سع��ي للتن�سيق الوثيق مع ال�س��كان النازحني وجميع الوكالت امل�ساركة يف 
املخيم من اأجل تخطيط وتنفيذ اإحدى اأكر عمليات الإح�ساء والت�سجيل يف اإحدى 
خميم��ات النازحني داخلي��ًا يف ال�سودان – وذلك مع تعداد قدره 93.000 ن�سمة. 
وقب��ل البدء يف عملية الإح�ساء، مت ق�ساء قرابة ال�سهرين يف احلمالت الإعالمية 
العامة امل�ستم��رة املمهدة لعملية الإح�ساء، مع تدريب القائمني باملهمة واإن�ساء 

البنى التحتية الالزمة. 
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التن�شيق
ق��د ت�سب��ح عملي��ة الت�سجيل مكلف��ة – �سواء م��ن الناحية املادي��ة اأو ناحية امل��وارد الب�رضية 
املطلوب��ة – كما تتطلب ا�ستعدادات لوج�ستية هائلة. وينبغي على ال�سلطات الوطنية ووكالت 
القي��ادة القطاعية/العنقودي��ة – مفو�سي��ة الأمم املتح��دة ل�س��وؤون الالجئ��ني كوكالة تن�سيق 
للمخي��م يف امل�سائل املتعلقة بالالجئ��ني بالإ�سافة اإىل النازحني داخليًا يف مواقف الطوارئ 
املعقدة واملنظمة الدولية للهجرة كوكالة تن�سيق للمخيم للنازحني داخليًا يف اأو�ساع الكوارث 
الطبيعي��ة- اأن تتحم��ل امل�سوؤولي��ة الإداري��ة الكامل��ة، وتكون م�سوؤول��ة عن القوائ��م الرئي�سية 
وتخزي��ن وحف��ظ البيانات. وينبغي ت�سجيع جهات توفري اخلدم��ات املتواجدة يف املخيم على 
امل�سارك��ة ب�سكل مبا�رض يف عملي��ة الت�سجيل و/اأو ت�سهيل العملية من خالل توفري اأطقم العمل 

واملرافق ال�رضورية مثل الدورات املياه ونقاط احل�سول على املياه واأك�ساك الت�سجيل. 

امل�شاركة
 ينبغ��ي على ال�سلطات احلكومي��ة ووكالة القيادة القطاعية/العنقودي��ة �سمان و�سوح هدف 
عملية الت�سجيل واحل�سول على املعلومات من الوكالت الأخرى العاملة يف املخيم. ولكل من 
اأ�سح��اب امل�سالح املختلف��ني م�ساحلهم اخلا�سة من الت�سجيل وجم��ع البيانات. فعلى �سبيل 
املثال، قد حتتاج جهات توفري اخلدمات لقوائم تفيد براجمها يف املكمالت الغذائية والتطعيم 
وتوزيع املواد الغذائية واملواد غري الغذائية. وينبغي تفادي التعدد يف عمليات الت�سجيل، نظراً 
لأن عمليات الت�سجيل تقو�ص من قدرة ال�سكان على التنقل بحرية وتت�سبب يف تعطيل الأن�سطة 
القت�سادي��ة اجلاري��ة وكذل��ك ت�سبب القلق ب��ني النا�ص اخلائف��ني من اأن تتعر���ص م�ساحلهم 

لل�رضر. 
وينبغي اإ�رضاك ال�سكان النازحني يف عملية الت�سجيل باأكر قدر ممكن ومنذ بداية العملية، 
وبحي��ث ي�سارك النازح��ون من الرجال والن�ساء يف ت�سميم عملي��ة الت�سجيل ون�رض املعلومات 
العام��ة لرفاقه��م وجريانهم م��ن �سكان املخي��م وكذلك متابعة ق��درة اجلميع عل��ى الت�سجيل. 
وم��ن املهم ب�سكل خا�ص اأن ت�س��ارك الن�ساء يف عمليات �سناعة القرار املتعلقة بال�ستجابات 

للمخاطر الأمنية ذات ال�سلة بالن�ساء والفتيات اأثناء عمليات الت�سجيل. 
ينبغي اأن ياأخذ التخطيط يف احل�سبان الرتتيبات اخلا�سة بال�سكان العاجزين عن الذهاب 
اإىل موق��ع الت�سجيل اأو الغائبني عن املخي��م اأثناء عملية الت�سجيل. ويتطلب التخطيط للت�سجيل 

دائمًا اإن�ساء نظام للمتابعة لل�سكان الذين ي�سلون متاأخراً اإىل مقر الت�سجيل. 
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  الن�صاء والفتيات
قد تواجه الن�ساء �سعوبة اأكر يف القدرة على الت�سجيل. ومن ثم، فمن املهم للغاية 
اإ�رضاكه��ن يف ت�سمي��م عملي��ات الت�سجيل/التحقيق. وق��د يوؤدي ان�سغ��ال الن�ساء 
باأدواره��ن الأ�رضي��ة واملنزلية اإىل تثبيطه��ن عن امل�ساركة يف عملي��ة الت�سجيل، 
اأو ق��د مينعهن الرجال من امل�ساركة. وقد حُت��رم الن�ساء والفتيات غري امل�سجالت 
م��ن امل�ساعدات واحلماية ومن ثم ي�سحني اأك��ر عر�سة خلطر ال�ستغالل واإ�ساءة 

املعاملة.

املعلومات التي يتم جمعها
ُتعتر عملية جتميع املعلومات من العمليات التي ت�ستنزف وقتًا كبرياً، لذا فمن املهم اأن نعلم 
اأن��ه كلم��ا زاد حجم املعلومات املطلوب جمعها، كما زاد الوقت امل�ستنزف يف عملية التجميع. 
وي�سب��ح عامل الوقت دائمًا �سحيحًا يف املراحل الأوىل من حالت الطوارئ. وبالن�سبة لعملية 
الت�سجي��ل املبدئي��ة اأثناء ح��الت الطوارئ، ُين�سح غالب��ًا بالتخطيط للت�سجي��ل ال�رضيع لالأ�رض 

ل�سمان ال�رضعة يف البدء بتقدمي امل�ساعدات الغذائية والأ�سا�سية لل�سكان النازحني. 

   احل��د الأدن��ى م��ن املعلوم��ات املطلوبة عل��ى امل�ستوى الأ���رضي يف حالت 
الطوارئ:

•تاريخ الت�سجيل 	
•اأ�سماء اأرباب الأ�رض من الرجال والن�ساء 	

•جن�ص رب الأ�رضة 	
•تاريخ ميالد اأو عمر رب الأ�رضة 	

•حجم الأ�رضة اأو العائلة 	
•موقع الأ�رضة وعنوانها يف املخيم 	

•ت�سجيل جميع اأفراد الأ�رضة ح�سب اجلن�ص والفئة العمرية 	
•موطن الأ�رضة الأ�سلي 	

•الحتياجات اخلا�سة داخل الأ�رضة 	
• موافقة الأ�رضة على تبادل هذه املعلومات مع اأطراف اأخرى	
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توظيف العمالة املوؤقتة
م��ن الواج��ب مراعاة احلر���ص عند تعيني فريق الت�سجي��ل، حيث يجب اأن يتاأل��ف من اأفراد من 
�سكان املخيم بالإ�سافة اإىل اأفراد من املجتمع املحلي من اأجل م�ساركة فر�ص العمل. وينبغي 
اأن يت�سمن الفريق دائمًا عدداً كافيًا من الن�ساء. وتتطلب كل عملية ت�سجيل تعيني فرق جديدة، 
وتكون حينها الوكالت املختلفة مطالبة بالعمل معًا. ومن ال�رضوري اأن يكون توزيع الأدوار 

وامل�سوؤوليات بني الوظائف املختلفة وا�سحًا والعاملني مدربني على اإجراء هذا الأمر. 

توقيت عملية الت�شجيل
ينبغ��ي احلر�ص عل��ى عدم اإجراء عملي��ات الت�سجيل يف اأي��ام املنا�سبات الثقافي��ة اأو الدينية، 
وباملث��ل، م��ن الواجب �سمان األ تتزام��ن اأو تت�سادم عملية الت�سجيل م��ع غريها من الأن�سطة 
مثل عمليات توزيع الغذاء اأو حمالت التطعيم. وينبغي اأن يكون مقر الت�سجيل يف موقع مركزي 

بقدر الإمكان، ولكن ُيراعى اأن يبعد مب�سافة معقولة عن املناطق املزدحمة مثل الأ�سواق. 

  دمج املعلومات الأ�صا�صية القائمة

ل ميكن اإجراء عمليات الت�سجيل دون اأن يتوافر قبل ذلك حد اأدنى من املعلومات 
عن احلج��م التقريبي ل�سكان املخيم واآليات العالقة داخل املخيم وخارجه. ومن 
ال�رضوري جتميع وتبوي��ب البيانات الأ�سا�سية املتوافرة قبل اإجراء الت�سجيل من 

اأجل التخطيط لها ب�سكل اأف�سل. 
وغالب��ًا م��ا يتوىل عملي��ات الت�سجي��ل الأوىل برنامج الأغذية العامل��ي اأو اأحد   
���رضكاءه العامل��ني يف جمال توزيع الغ��ذاء. وميكن ال�ستفادة م��ن هذه البيانات 
كاأ�سا���ص لأن�سط��ة الت�سجيل التالية. وغالبًا ما يكون ل��دى قادة املجتمع قوائمهم 
اخلا�س��ة للوافدين اجل��دد من ال�سكان، والتي ميكن ال�ستف��ادة بها كنقطة انطالق 
لأي عملية ت�سجيل. وي�ستطيع قادة املجتمع واللجان امل�ساعدة حتديد الأ�سخا�ص 
ذوي الحتياج��ات اخلا�س��ة قبل اإجراء اأي عملية الت�سجي��ل. ورغم ذلك، فاإن قادة 
املجتم��ع ل يت�رضف��ون دائمًا ب�سم��ل يتما�سى مع امل�سال��ح امل�سرتكة ملجتمعهم 
اخلا�ص، ومن ثم ينبغي متحي�ص حياديتهم ونزاهتهم متحي�سًا مو�سوعيًا لتفادي 
اأي م��ا من �ساأن��ه اأن يف�سد عملية التخطيط اأو يحرم فئات معينة من اخلدمات. ول 
ميكن للقوائم التي يقدمها قادة املجتمع اأو قادة اللجان اأن تكون مرراً لال�ستغناء 
ع��ن اإج��راء عملية الت�سجيل. وغالبًا م��ا يذهب النازحون داخلي��ًا اأو طالبو اللجوء 

الوا�سلون حديثًا اإىل ال�سلطات املحلية – الذين قد يحتفظون بالقوائم.  
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عندم��ا ل تتواف��ر قوائ��م التوزي��ع م��ن ق��ادة املجتمع كنقط��ة بداي��ة، يكون من 
ال���رضوري اإج��راء تقدير بعدد النازح��ني داخليًا املقرر اأن يت��م ت�سجيلهم.  ولهذا 
التقدير اأهميته لأغرا�ص التخطيط، نظراً لأنه يحدد العدد ال�رضوري من العاملني 
والعرب��ات وامل�سرتيات من امل��واد وغريها من امل�سائل اللوج�ستية. وميكن اإجراء 
التقدي��ر من خ��الل ال�ستقراء، اأو، يف بع�ص احلالت، من خ��الل الت�سوير اجلوي. 
وميك��ن اإج��راء هذا ال�ستق��راء من خالل ح�س��اب امل�ساحة الإجمالي��ة للمخيم مع 
ح�ساب عدد امل�ساكن �سمن ق�سم معني من املخيم. وينبغي اأن يوؤخذ يف احل�سبان 
التغ��ري احلتمي يف الكثافة ال�سكانية من منطقة اإىل اأخرى ووجود م�ساكن خالية 
م��ن ال�سكان عند ا�ستخ��دام هذه الطريق��ة. كذلك ميكن ا�ستخ��دام الت�سوير اجلوي 
حل�ساب عدد امل�ساكن، ثم يلي ذلك اإجراء م�سح اأر�سي حمدود لتحديد متو�سط عدد 
اأفراد العائلة املقيمني يف كل م�سكن ومتو�سط الن�سبة املئوية للم�ساكن اخلاوية. 

حمالت التوعية العامة
يف اأثن��اء املراحل املف�سية للب��دء يف الت�سجيل واأثناء عملية الت�سجي��ل نف�سها، تكون منهجية 
وو�س��وح عملي��ة ن�رض املعلوم��ات اأمراً �سديد الأهمي��ة وعن�رضاً مهمًا لنج��اح عملية الت�سجيل. 
وم��ن اأجل الو�س��ول اإىل جميع �س��كان املخيم، ت�سبح حم��الت املعلومات ال�ستباقي��ة اأمراً ل 
غنى عنه. ولدى جميع ال�سكان النازحني احلق يف معرفة ما يتم يف اإجراءات ترمي اإىل حتقيق 
م�ساحله��م. ويع��د ن�رض املعلوم��ات املت�سمة بال�سفافي��ة للمخيم اأمراً �رضوري��ًا ل�سمان جناح 
عملية الت�سجيل، فاملعلومات الدقيقة وحدها هي التي �ستخفف من القلق وتتفادى �سوء الفهم 

وت�سهم يف حتقيق �سال�سة التعاون. 
وينبغ��ي اأن تتج��ول الفرق املدرب��ة جيداً واملعينة م��ن بني النازح��ني اأنف�سهم يف جميع 
اأرج��اء املخي��م لن�رض الر�سائل املعلوماتية وا�ستخدام ما يعن له��ا من و�سائل وقنوات جتد لها 
�س��دى لدى املجتمع. ولذلك ف��اإن ثمة حاجة كبرية لتدريب هوؤلء عل��ى ال�ستجابة لالأ�ساليب 
الثقافي��ة والتقليدي��ة للمجتم��ع لتحقي��ق اأكر اأثر ممك��ن، من خ��الل الإعالم واإجاب��ة الأ�سئلة 
وت�سجي��ع امل�سارك��ة – خا�س��ة م�ساركة الن�س��اء. وبالإ�ساف��ة اإىل ذلك، فاإن ه��وؤلء مطالبون 

بالتقليل من اأي توقعات غري واقعية والت�سدي لأي اإ�ساعات ُم�سللة. 
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   ينبغي اأن تو�سح اأي معلومات ُتنقل للمجتمع ما يلي:

•الأ�سباب الداعية لإجراء الت�سجيل واملعايري التي يقوم عليها 	
•الأطراف التي �سيتم تبادل املعلومات امُلجمعة معها 	

•ماهية من �سيتم ت�سجيلهم )الأفراد/الأ�رض( 	
•اأن لل�سكان حق يف عدم ت�سجيل اأنف�سهم، وتفهمهم لتبعات عدم الت�سجيل  	

•اأن الت�سجيل �سيتم جمانًا وبال ر�سوم 	
•اأن الت�سجي��ل مفت��وح جلميع الفئ��ات، بغ�ص النظ��ر عن اجلن���ص اأو العرق اأو  	
العم��ر اأو الدين وغريها من اخل�سائ�ص الأخرى، طاملًا اأن هذه الفئات تلبي 

املعايري املطلوبة
•كيفية عمل اإجراءات ال�سكاوى 	

•الوقت والو�سيلة والعملية، مبا يف ذلك املناهج واملواد امل�ستخدمة 	

ميكن ن�رض املعلومات من خالل الإذاعة والجتماعات واملن�سورات/املل�سقات يف الجتماعات 
احلا�س��دة، وكذل��ك من خالل املوؤ�س�سات الدينية ويف مواقع توزي��ع املياه واملدار�ص والأ�سواق 
وغريه��ا م��ن الأماكن العام��ة التي يكر ت��ردد �سكان املخي��م عليها. وبالإ�ساف��ة اإىل احلملة 
ال�ستباقية، ينبغ��ي اإل�ساق البيانات املت�سمنة جلميع املعلومات اخلا�سة بعمليات الت�سجيل 

القادمة يف اأماكن ظاهرة بالن�سبة للجميع، وذلك يف خارج مكتب وكالة اإدارة املخيم مثاُل. 
ولعن���رض التوقي��ت اأهميت��ه الكبرية. جتن��ب الإخط��ارات املتاأخ��رة، نظ��راً لأن النا�ص قد 
يحتاج��ون لف��رتة كافية م��ن ال�ستعداد والتخطيط قب��ل الذهاب للت�سجي��ل، ولكن جتنب كذلك 
الإع��الن عن عملية الت�سجيل يف توقيت مبكر للغاي��ة لأن النا�ص قد ين�سون التفا�سيل املهمة. 
واإذا كان من املخطط اإجراء التو�سيم كجزء من عملية الت�سجيل، ينبغي اأن يتم اإعطاء املعلومات 
اخلا�س��ة بالتاريخ الفعل��ي للتو�سيم يف اللحظة الأخرية قبل ب��دء عملية الت�سجيل مبا�رضة من 
اأج��ل تقلي��ل حوادث الحتيال – وذلك مثاُل من خالل ا�ستع��ارة الأطفال من الأ�رض الأخرى من 
اأجل اإظهار عدد اأفراد الأ�رضة ب�سكل اأكر من احلقيقة. ورغم ذلك، ينبغي تو�سيح اأ�سباب عن�رض 

املفاجاأة ذلك ل�سكان املخيم. 

عنوان املخيم
ت�سطل��ع وكال��ة اإدارة املخي��م مب�سوؤولية اإن�ساء نظ��ام للعناوين يف املخيم��ات. ولدى ال�سكان 
النازح��ني احلق يف اأن يكون له��م عنوان مثل الآخرين، فعن طريق العن��وان يت�سنى للنازحني 
التوا�س��ل م��ع بع�سهم كم��ا يت�سنى لالآخرين التوا�س��ل مع النازحني. وع��الوة على ذلك، فمن 
ال���رضوري اأن تتواف��ر للوكالة القدرة عل��ى �سمان احلماية وامل�ساع��دات املالئمة، بالإ�سافة 
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اإىل متابع��ة الحتياج��ات اخلا�سة. فمن خالل اإن�ساء نظام مالئم للعناوين يف املخيم، ت�سبح 
عملية التو�سيم والت�سجيل والتحقق من الأ�سماء اأ�سهل يف اإدارتها.

املرحلة الثانية: »تو�صيم« اأو حتديد ال�صكان الذين �صيتم ت�صجيلهم
ُي�ستخدم م�سطلح »التو�سيم« لتو�سيف العملية التي ت�ستهدف اإجراء عملية »جتميد« اأو »تو�سيم« 
موؤقت��ة حلجم �سكان املخيم له��دف الت�سجيل. وثمة و�سائل متنوعة لإج��راء عملية »التو�سيم«. 
فق��د تك��ون هناك قوائ��م ميكن ا�ستخدامه��ا كنقطة بداية – عل��ى �سبيل املثال، ق��د تكون لدى 
برنام��ج الأغذي��ة العاملي وغريه م��ن وكالت توزيع الغذاء قوائم للتوزي��ع، كما قد يكون لدى 
ق��ادة املخيم قوائم باأ�سم��اء الأ�سخا�ص النازحني يف جمتمعهم. وعندم��ا يتم ا�ستخدام قوائم 
التوزيع املوجودة م�سبقًا كنقطة انطالق لعملية الت�سجيل، فمن ال�رضوري اأن يتم اإن�ساء عملية 
اإ�سافي��ة ت�سته��دف تقرير وتو�سي��م الأ�سخا�ص غري امل�سجلني يف القائمة. وله��ذا الأمر اأهميته 
البالغ��ة، نظ��راً لأنه لي�ص لكل الأ�سخا���ص النازحني احلق يف ح�س�ص الغ��ذاء كما انه لي�ص كل 
النازح��ني م�سجل��ني من قبل ق��ادة املجتم��ع. وكاإحدى البدائ��ل لذلك، يف حال��ة تواجد نظام 

عناوين للمخيم، ميكن تو�سيم الأ�رض بالن�سبة لقوائم عناوين املخيم. 
ويف غي��اب اأي قائم��ة موجودة قباًل، ميكن اإجراء عملي��ة التو�سيم من خالل ت�سليم عالمات 
اأو ا�ستخ��دام اأ�ساور للمعا�س��م غري قابلة للتالعب والتي ميكن نزعها عن��د الت�سجيل. ويتم اإعطاء 
عالمات التو�سيم يف العادة ملمثلي الأ�رض بعد التحقق العياين من عدد الأ�سخا�ص يف الأ�رضة اأثناء 
مرحل��ة التو�سيم. ويف عملية الت�سجي��ل الأوىل، لن يتطلب الأمر �سوى ذهاب ممثل واحد لكل اأ�رضة 
للت�سجيل، وتاركًا اأفراد الأ�رضة الآخرين يوا�سلون مهامهم اليومية. وُت�ستخدم اأ�ساور املعا�سم مع 
كل فرد. ولحقًا، ويف عملية الت�سجيل الثانية، ينبغي اأن يظهر جميع الأفراد يف عملية الت�سجيل. 

ول ينبغي التالعب يف اأ�ساور املعا�سم، واأي اأ�ساور مك�سورة لن يتم قبولها للت�سجيل. 
وميكن تنظيم عملية التو�سيم اإما مركزيًا اأو من خالل الزيارات املنزلية. وقد ُيطلب اإىل �سكان 
املخيم املجيء اإىل اأحد املواقع املعينة داخل املخيم لينتظموا يف طابور ويتم تعليم كل فرد من 

الأ�رضة على حده بحر ل قابل للمحو/غري مرئي ثم يت�سلم عالمة واحدة اأو �سوار للمع�سم.  
وميك��ن اإجراء هذه العملية ب��دون اإن�ساء هياكل اأ�سا�سية متخ�س�س��ة، كاملدار�ص اأو مراكز 
توزيع الغذاء. كذلك فثمة و�سيلة اأخرى بديلة يقوم مبقت�ساها عدد كبري من فرق العمل باإجراء 
الزيارات املنزلية لتو�سيم ال�سكان واإح�ساء عدد الأ�سخا�ص املوجودين يف كل م�سكن. وينجح 
هذا الأ�سلوب ب�سفة خا�سة يف املخيمات ذات الت�سميم الوا�سح اجليد ويف ظل وجود منظومة 
عناوي��ن فاعل��ة، بيد اأنه من جهة اأخرى يتطلب عدداً كب��رياً من الفرق العاملة لإجراء الزيارات 
املنزلي��ة ب�رضعة. وينبغي ا�ستكمال عملية التو�سيم خالل عدة �ساعات، وبحد اأق�سى يوم واحد 
وذل��ك لتف��ادي ف��رتات النتظار غ��ري ال�رضوري��ة وتقليل احتم��الت جلوء البع���ص لالحتيال 
والتو�سي��م امل��زدوج. وينبغي اأن يتواجد عند كل نقطة تو�سي��م اأحد امل�رضفني ملتابعة ومراقبة 
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ح�س��ن �سري الأمور والرقابة عل��ى عملية توزيع عالمات و/اأو اأ�س��اور التو�سيم. والأخطاء التي 
ترتكب يف هذه املرحلة يكون من ال�سعب ت�سحيحها وتداركها اأثناء عملية الت�سجيل.

وبالرغم من جميع ال�ستعدادات، فقد يحدث اأن يزداد عدد �سكان املخيم قبل اإجراء عملية 
الت�سجيل. فقد يحاول اأفراد املجتمعات اأو القرى املجاورة الظهور يف املخيم يف وقت التو�سيم. 
وله��ذا ال�سبب، يكون من ال�رضوري اأحيانًا اإجراء عملي��ة التو�سيم ب�سكل متزامن يف املخيمات 
القريب��ة من بع�سها لتفادي عامل اجلذب. وميكن لقادة املجتمع تقدمي م�ساعدتهم يف التحقق 
م��ن اأهلي��ة ال�سكان النازحني من مناطقهم، مع النتباه مل��دى نزاهتهم ومو�سوعيتهم يف هذا 
الأم��ر. وبع��د عملية التو�سيم، واعتم��اداً على كيفية تنظيم عالمات التو�سي��م، �سوف تتوافر يف 
النهاي��ة �سورة عام��ة للحجم الدقيق للتعداد ال�سكاين ُم�سنفًا ح�س��ب اجلن�ص والعمر. و�سواء مت 
التو�سي��م با�ستخ��دام عالمات اأو باأ�س��اور املع�سم، ُين�سح با�ستخدام م��ادة تو�سيم غري م�رضة 
مثل احلر غري القابل للمحو اأو احلر غري املرئي من اأجل جتنب ازدواج التو�سيم، والذي ميكن 
ا�ستخدام��ه عل��ى الأيدي اأو الأظاف��ر للبالغني وعلى كاحل الأطفال الر�س��ع والأطفال ال�سغار. 
وبغ���ص النظ��ر عن الطريقة، ينبغ��ي اأن يتم التو�سي��م �رضيعًا لتفادي الت�سجي��ل املتعدد. ورغم 
ذلك، فاإن »تعليم« الأفراد باحلر اأو اأي نوع من اأنواع ال�سوائل قد ُي�ساء فهمه اأو يعتر خمالفًا 
لالأعراف التقليدية، كما قد تكون هناك خماوف من اأن يكون لهذا ال�سائل اآثار �سارة. ومن ثم 
ينبغ��ي مناق�سة هذه الو�سيل��ة وغريها من و�سائل و�سع العالمات م��ع املجتمع و�رضحها لهم 
قب��ل ا�ستخدامه��ا. كما ينبغي الأخ��ذ يف العتبار اأن الأحبار غري القابل��ة للمحو والأحبار غري 
املرئية – والتي منها م�سباح الأ�سعة فوق البنف�سجية امل�ستخدم يف روؤية احلر غري املرئي- 
ه��ي من الأدوات اخلا�سة التي ينبغي ع��ادة ا�ستريادها من اخلارج، ومن ثم ينبغي تخ�سي�ص 

وقت كاف لو�سولها اإىل موقع املخيم. 

  يتطلب املعاقون اأو الذين يعانون �صكالً من اأ�صكال العجز عن احلركة اهتمامًا 
خا�س��ًا حيث ينبغي مثاُل تو�سيم الأ�سخا���ص طريحي الفرا�ص اأو الأ�سخا�ص ذوي 
الإعاقات من قبل فرق متنقلة ل�سمان اإدراجهم يف عملية الت�سجيل. وينبغي على 
الف��رق املتنقلة الذهاب للعي��ادات وم�ساكن الأفراد لتو�سيم املتواجدين بها. ومن 
ال���رضوري اأن يت��م التوا�سل مع ال��وكالت ال�سحية وقادة املجتم��ع مقدمًا قبل 

عملية التو�سيم.

  واعتم��اداً عل��ى املن��اخ، يك��ون من امله��م �سمان توف��ر بع���ص احلماية من 
الأمط��ار اأو احل��رارة اأو ال��رودة. وينبغ��ي اأن يت��م توفري الظل يف املن��اخ احلار، 
وتوف��ري التدفئ��ة يف املناطق الباردة. كما ينبغي اأن تتوافر يف كل منطقة تو�سيم 

م�سدر ملياه ال�رضب ودورات املياه. 
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املرحلة الثالثة: عملية الت�صجيل
اأ�شلوب الت�شجيل

بع��د النتهاء من تو�سي��م ال�سكان، ميكن اإطالق عملية الت�سجيل الفعلية. ومن اأجل تقليل الوقت 
ال��ذي يق�سي��ه النا���ص يف النتظار يف الطاب��ور، ينبغي اأن يت��م اإجراء عملي��ة الت�سجيل ح�سب 
عناوي��ن املخي��م – مثل البلوكات اأو القطاعات اأو مناطق املخيم – اأو ح�سب اأحجام العائالت 
املح��ددة. وينبغ��ي اإعط��اء الأولية لالأ���رض التي ت�سم اأنا���ص عجائز اأو اأطف��ال اأو يخ�س�ص لهم 

طابور منف�سل. 
وتتطل��ب عملي��ة الت�سجي��ل مكاتب اأو نق��اط ت�سجيل، والت��ي قد ل تتطل��ب اأكر من جمرد 
جلو�ص اأحد موظفي الت�سجيل على طاولة يف الهواء الطلق، وينبغي األ يتم ت�سجيل اإل من تاأكد 
ح�سوره��م فعلي��ًا – وكانوا ق��د مت تو�سيمهم. ويف ه��ذه الأثناء، تقوم ف��رق الت�سجيل املتنقلة 
بالتج��وال يف املخي��م لت�سجي��ل الأف��راد العاجزين ع��ن الذهاب ملكات��ب الت�سجي��ل اإما ب�سبب 

الإعاقة اجل�سدية اأو املر�ص اأو كر ال�سن. 
وعندم��ا يتم تنظيم عملية الت�سجيل بدون تو�سيم �سابق، فال ينبغي ت�سجيل اإل الأ�سخا�ص 
احلا�رضي��ن فعلي��ًا يف يوم الت�سجيل، وبحي��ث يقوم املركز ال�سحي اأو القي��ادات بتقدمي قوائم 

بالأفراد الذين لي�ص يف و�سعهم الذهاب اإىل نقاط الت�سجيل، وذلك قبل الت�سجيل بعدة اأيام. 
وينبغي اأن يتواجد اأحد اأع�ساء فريق العاملني يف كل نقطة ت�سجيل لالإجابة على الأ�سئلة 
املطروحة و�رضح الإجراءات وتنظيم م�ساحات النتظار. كما ينبغي اأن يكون من ال�سهل حتديد 
جمي��ع العامل��ني يف جميع الأوقات مثاُل من خالل ارتداء القم�سان اأو القبعات اأو ال�سديريات 

التي تظهر هويتهم مع اإظهار بطاقاتهم.

  �صمان القدرة على الت�صجيل – �صوت من امليدان
»اأثن��اء الت�سجي��ل يف باندا اأت�س��ه، مت اإعالم وكالة اإدارة املخيم ب��اأن ال�سلطات لن 
تقوم بت�سجيل الأ�رض التي تعولها امراأة وحيدة باعتبارها »اأ�رضة«. فاإذا كان لدى 
ه��ذه امل��راأة الوحيدة ابن واحد، �س��وف يتم ت�سجيلهم كاأ�رضة با�س��م البن )ولي�ص 
با�سم والدته(. وكان هذا يعني اأن �سجالت احلكومة لن ت�سم م�ستندات حتدد عدد 
الأ�رض التي تعولها امراأة وحيدة، وهو ما كان له تداعياته واأدى اإىل تعار�ص بني 

املعلومات احلكومية وبني البيانات امل�ستقاة من م�سادر اأخرى«.

2- اإ�صدار الوثائق وامل�صتندات
يت��م بعد ا�ستكمال الت�سجيل اإ�سدار امل�ستن��دات اخلا�سة بالت�سجيل وت�سليمها لأرباب الأ�رض، اأو 
ل��كل ف��رد يف بع�ص احلالت. وبناء على طبيعة املوقف اأو الظ��روف، قد تكون هذه امل�ستندات 

عبارة عن بطاقات ا�ستحقاق – مثل بطاقات ح�س�ص الغذاء – و/اأو بطاقات ت�سجيل. 
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اإذا كان املوقف ي�سمح، وبعد الت�ساور مع كل من الرجال والن�ساء، قد ي�سبح من املرغوب اإ�سدار 
بطاقات ا�ستحقاق – خا�سة بطاقات الإعا�سة – لأرباب الأ�رض من ال�سيدات، ذلك اأنه حتى بني 
الأ�رض التي يكون فيها رب الأ�رضة رجاًل، تظل الن�ساء هن املتوليات مل�سوؤولية حت�سري الطعام 
وتوزيع��ه. وق��د تواجه الن�ساء واأطفاله��ن اأوقاتًا ع�سيب��ة اإذا ما غادر الزوج اآخ��ذا معه بطاقة 
اإعا�س��ة الأ���رضة اأو مل يكن لدى الزوج اهتمام ب�سالح اأ�رضت��ه. ويف احلالت التي ل يكون فيها 
ذل��ك مقبوًل ثقافي��ًا، ينبغي اأن ت�سري بطاقة ال�ستحقاق اإىل اأ�سم��اء كل من الزوج والزوجة يف 

الأ�رضة/العائلة لتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني و�سمان العدالة يف ال�ستفادة بالبطاقة. 

  بطاقات الت�صجيل يف املخيم
قد يتم اإ�سدار بطاقات الت�سجيل اإىل �سكان املخيم لإثبات اإقامتهم بالإ�سافة اإىل 
اإعطاءهم بطاقات ال�ستحقاق/الإعا�سة. وقد يكون ذلك مفيداً، على �سبيل املثال، 
عندم��ا ل يك��ون جميع �سكان املخي��م م�ستحق��ني للم�ساعدات الغذائي��ة، ولكنهم 
م�ستحقني مل�ساعدات اأخرى مثل التعليم وال�سحة. وينبغي حتديد احلاجة لبطاقة 
ت�سجي��ل املخيم قيام��ًا على ظروف كل حالة على حده. وه��ذا يتطلب حتلياًل لكل 
من التداعيات الإيجابية وال�سلبية لإ�سدار هذه البطاقة. وينبغي األ يتم اخللط بني 
بطاق��ات ت�سجيل املخيم وبني بطاقات الهوي��ة اأو م�ستندات الو�سعية التي حتدد 
و�سعية ال�سخ�ص – مثل خطابات احلماية اأو خطابات الت�سديق – التي ت�سدرها 
احلكومة/مفو�سي��ة الأمم املتح��دة ل�س��وؤون الالجئ��ني لتقدميه��ا اإىل الالجئني/
طالبي اللجوء كاإثبات لو�سعيتهم كالجئني/طالبي اللجوء، اأو ت�سدرها احلكومة 

لإثبات اأن ال�سخ�ص املعني يحمل جن�سية بلد دولتها.

وينبغي اأن يتم تقييم املعلومات التي تو�سع على كل بطاقة قيامًا على ظروف كل حالة على 
ح��دة، حيث اأن كل موقف يتطلب جمموعة خمتلفة من البيانات. ورغم ذلك، ينبغي األ تت�سمن 
البطاق��ات ال�س��ادرة اأي معلومات تك�سف بال داع عن اأي اأ���رضار اأو معلومات �سخ�سية – مثل 
املعلوم��ات ال�سحية – والتي ق��د تزج بال�سخ�ص النازح يف مواقف ته��دد اأمنه و�سالمته مثل 
اإدراج املعلوم��ات ع��ن الع��رق املنتمي اإليه يف بع���ص احلالت. واحرتام��ًا خل�سو�سية الفرد/
الأ�رضة، ينبغي األ تت�سمن البطاقة اأية معلومات تزيد عن القدر املطلوب لغر�ص البطاقة. ويف 
بع�ص احلالت، يكون من الواجب، وبهدف احلماية، طباعة رقم الت�سجيل على البطاقة بدًل من 
ا�س��م ال�سخ���ص اأو اأي معلومات اأخرى �سخ�سية – وبحيث يت��م ا�ستخدام هذه املعلومات لحقًا 

مع قاعدة البيانات. 
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ويف حالت اأخرى، ميكن اأن تت�سمن البطاقات املعلومات التالية:
•ا�سم رب الأ�رضة )وبع�ص احلالت ت�ستلزم اإدراج اأ�سماء جميع اأفراد الأ�رضة( 	

•موقع املخيم و/اأو عنوان املخيم 	
•حجم الأ�رضة وعدد الأطفال دون �سن اخلام�سة 	

•تاريخ اإ�سدار البطاقة 	
•جهة الإ�سدار )الوكالة/ا�سم املوظف( 	

• اأ�سهر وعام واحد( تاريخ انتهاء العمل بالبطاقة )يف�سل اأن ترتاوح مدة �سالحية البطاقة بني 6	
•املعلومات الراجمية )مثل ال�سحة واحلالة من التغذية اأو الفئة العمرية( 	

•املعلوم��ات املتعلقة بالحتياج��ات اخلا�سة لدى اأحد اأفراد الأ�رضة )مثل الإعاقة اجل�سدية  	
اأو الإعاقة الذهنية اأو الأطفال املنف�سلني اأو العجائز(.

حوادث الحتيال يف الت�شجيل
تتمخ���ص عمليات الت�سجيل عن عدة حقوق يف احل�سول على عدد من اخلدمات، ومن ثم تزداد 
احتم��الت تعر�سها للتالع��ب والحتيال. فقد يحدث على �سبيل املثال اأن يتم تزييف بطاقات 
الت�سجي��ل اأو بطاق��ات ال�ستحقاقات وتبداأ يف النت�سار يف املخيم. وقد يقوم البع�ص باإح�سار 
بع�ص الأفراد من املجتمع امُل�سيف اأو اجلريان ملحاولة اإظهار حجم العائلة باأكر من الواقع. 
وينبغ��ي عل��ى وكال��ة اإدارة املخيم و�س��ع نظم مت�سقة لتحدي��ث ال�سجالت وا�ستب��دال بطاقات 
الت�سجي��ل اأو بطاق��ات ال�ستحقاق التالف��ة اأو املفقودة. وقد يحاول البع���ص الت�سجيل باأ�سماء 
مزيفة، وهو ما يجعل من املقارنة مع القوائم الأخرى اأمراً عدمي اجلدوى. ويعد التو�سيم املنظم 
ه��و املفت��اح لنجاح جمي��ع عمليات الت�سجي��ل. وميكن حلم��الت املعلومات الدائم��ة اأو مراكز 
الرتحي��ب مبوجات الوفود اجلديدة من ال�سكان اأن ت�سهم يف تقليل اأ�سكال الحتيال اأو التحويل 

غري القانوين للبطاقات.

كم عدد الأطفال؟ �صوت من امليدان  
»ق��د يلج��اأ اأرباب الأ�رض اأحيان��ًا اإىل الكذب فيما يقدمونه م��ن معلومات عن حجم 
اأ�رضه��م، ومتوقع��ني بذل��ك ا�ستالم ق��در اأكر من امل��واد الغذائية اأو غ��ري الغذائية. 
وي�سبح الأطفال الأربعة فجاأة �ستة اأطفال. وت�سبح عملية التحقق من حجم الأ�رضة 
واأفراده��ا عملية �سعبة يف مواق��ف النزوح عندما ُتفقد وثائ��ق وبطاقات الهوية. 
فق��د حدث يف اإحدى البلدان اأن قام الالجئون باأخ��ذ لقطاء ال�سوارع من العا�سمة 
اإىل املخي��م من اأجل ت�سجيلهم كاأبناء لهم. وعندما ينجحوا يف م�سعاهم، كان يتم 
التخل�ص �رضيعًا من الأطفال واإعادتهم اإىل مكانهم، حيث مل تعد هناك حاجة لهم. 

وحل�سن احلظ، كان م�سوؤولو الت�سجيل ينجحون يف ك�سف معظم هذه احلالت«.
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امل�صاكن اخلاوية؟ �صوت من امليدان   
»وفق��ًا لقائ��د املوق��ع، كان ما يق��رب من 25 اأ���رضة يحتفظون ببطاق��ات اأ�رضية 
اإ�سافي��ة، بالرغ��م م��ن اأن اأقاربه��م كانوا قد غ��ادروا املوقع منذ زم��ن. وهذا اأمر 
مُيّكنهم من النتفاع بامل�ساكن اخلالية ويف نف�ص املطالبة بن�سيب من امل�ساعدات 
عن��د عملي��ات التوزيع. وقد قال هذا القائد اأنه ح��اول يف مرة من املرات اإح�ساء 
امل�ساكن اخلالية، بيد اأنه قد اعرت�ص �سبيله يف ذلك اأع�ساء املوقع الآخرين الذين 
قام��وا ب�سده عن م�سعاه واأخروه اأن هذه امل�ساكن لي�ست خالية، واأن اأقاربهم قد 
غ��ادروا املوق��ع فقط للعم��ل و�سوف يعودون م��رة اأخرى يف امل�س��اء. والآن نرى 

البع�ص يقومون بنهب بع�ص الأ�سياء من هذه امل�ساكن اخلالية«.

ويف مرحل��ة التخطي��ط من كل عملية ت�سجيل، ينبغي اإجراء حتليل لنقاط ال�سعف املحتملة يف 
اخلطة، على اأن ُيراعى اإدراج الو�سائل التي ميكن من خاللها منع حوادث الحتيال التي يكون 
منبعه��ا هو فريق العمل، مثل اأن يتم التدوير املتكرر للعاملني وحتديد امل�سوؤوليات وتق�سيمها 
ب�س��كل وا�س��ح، وهو ما ميك��ن اأن يقلل من حم��اولت الحتيال. كذلك اأن ه��ذه الو�سائل �سوف 
تتفادى و�س��ع الالجئني اأو ال�سكان املحليني املعينني ب�سفة موؤقتة لإجراء عمليات الت�سجيل 
يف موق��ع �سلطة، مث��ل مواقع اإ�سدار بطاقات ال�ستحقاق اأو جتمي��ع بيانات الت�سجيل. وت�سكل 
عملي��ات الإ�رضاف القوية وو�سع اآلي��ات ال�سكاوى الوا�سحة بع���ص املكونات املهمة لتحقيق 

هذه الغاية. 

مما يوؤ�سف له اأنه قد مت الإبالغ عن حالت كثرية لالحتيال قام بها موظفو الت�سجيل   
يف عملي��ات الت�سجيل ال�سابقة، وقد تت�سمن هذه احل��وادث ت�سجيل اأ�سخا�ص غري م�ستحقني اأو 
كتاب��ة ع��دد اأفراد العائل��ة على غري احلقيقة اأو اإ�س��دار بطاقات ا�ستحق��اق يف مقابل ر�ساوى. 
وينبغ��ي اإع��الم فري��ق العامل��ني باأنه لن يت��م الت�سامح م��ع اأي �سوء ت�رضف وكذل��ك اإعالمهم 
بالتبع��ات التي �ستنجم ع��ن اأي ت�رضفات غري مالئمة. ويجب على جمي��ع العاملني، مبا فيهم 
م��ن مت تعيينه��م لهذا الغر�ص فق��ط، التوقيع على ميثاق لل�سلوك املهن��ي وينبغي تو�سيل هذه 

الر�سالة بو�سوح اأثناء التدريب على الت�سجيل. 

تعمل اآليات ال�سكاوى وما يلحق بها من اإجراءات للمتابعة على حفظ كرامة ال�سكان النازحني 
من خالل ال�سماح لهم بالتعبري عن �سكاواهم. ومن خالل و�سع اآلية لل�سكاوى، ميكن حما�سبة 

الوكالت عن الأخطاء التي ميكن اأن حتدث وتبيان مدى ا�ستعدادها لت�سحيحها.
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ويف مواقف املخيمات وبعد النزوح مبا�رضة، يكون ال�سكان غالبًا اأكر ا�ست�سعافًا وتزداد 
احتم��الت ت�سبب عملية الت�سجي��ل يف اخلوف للنازحني اإىل اأعلى درجة. وت�سكل اآلية ال�سكاوى 
و�سيل��ة م��ن الو�سائل املالئم��ة ل�سمان خ�س��وع الوكالت الإن�ساني��ة للم�ساءلة اأم��ام ال�سكان 

النازحني. 
وينبغ��ي بذل ما يلزم من جهود لإتاحة القدرة لل�سكان على تقدمي ال�سكاوى والإبالغ عن 
الأ�سخا���ص املفقودين اأو الإبالغ ع��ن اأي �سوء ت�رضف يقدم عليه اأحد موظفي الت�سجيل. كذلك 
ينبغي ت�سجيع النا�ص على و�سع القرتاحات التي ت�ستهدف حت�سني النظم القائمة، كما ينبغي 

اأن تت�سمن اإجراءات ال�سكاوى الإجراءات املالئمة للمتابعة الفعالة. 

  ينبغي اأن حتقق اإجراءات ال�سكاوى ما يلي:
•و�س��ع منوذج م�ستن��دي لل�سكاوى، بيد اأن هذا ل مين��ع مراجعة جميع اأنواع  	

ال�سكاوى امل�ستلمة وبغ�ص النظر عن القالب الذي تاأتي عليه. 
اأمام  • اإعط��اء الأ�سخا�ص املتقدم��ني ب�سكاوى الفر�سة للتعري��ف باأنف�سهم – 	
الإدارة عل��ى الأق��ل- ويف نف���ص الوق��ت احرتام رغبته��م يف اإبق��اء اأنف�سهم 

جمهولني اإذا ما خافوا النتقام. 
•اإدراج اأح��كام برفع ال�سكاوى من خ��الل ع�سو فريق غري الع�سو الذي قدمت  	

ال�سكوى �سده. 
•�سم��ان رف��ع ال�سكاوى مبا�رضة ملدير الت�سجيل، اأو غ��ريه من اأع�ساء الفريق  	

املتولني للمهام الإ�رضافية على الت�سجيل وما تت�سل به من اأن�سطة. 
•ت�سجي��ع اجلمي��ع على الإب��الغ عن اأي �سوء ت���رضف فيما يتعل��ق بالأن�سطة  	
املرتبط��ة بالت�سجي��ل، وينبغ��ي اأن تتواف��ر الفر�س��ة للقيام بذل��ك دون ذكر 
ال�س��م، وهو ما �سي�سمح لل��وكالت بالنتباه لبع�ص امل�س��اكل املعينة التي 

كان من املمكن اأن متر مرور الكرام ودون اأن يكت�سفها احد.

tt	ُيع��د اإن�س��اء اآلي��ة لل�س��كاوى اأح��د االأن�سط��ة ال�رضوري��ة الت��ي تتواله��ا وكاالت اإدارة 
املخيمات. ملزيد من املعلومات، انظر الف�سل 3.

اعتبارات الأمن
ينبغي اأن يوؤخذ يف العتبار اأمن العاملني بالإ�سافة اإىل اأمن ال�سكان النازحني يف كل خطوة 
م��ن خطوات عملية الت�سجيل. ومن املهم اإعداد خطط ط��وارئ من اأجل اإحكام ال�سيطرة الكافية 
عل��ى احل�س��ود وتوف��ري التعليم��ات الوا�سحة جلمي��ع امل�سارك��ني يف عملية الت�سجي��ل وكيفية 
التعام��ل مع اجلم��وع العنيف��ة اأو الأ�سخا�ص الغا�سب��ني. وُيعتر التبادل املالئ��م للمعلومات 
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قب��ل اأي عملي��ة ت�سجيل اأمراً �رضوريًا وحيويًا لتفادي اأي ارتب��اك اأو ن�سوء زحام غري مرغوب. 
ويت�ساوى مع ذلك يف الأهمية �رضورة توافر اخلدمات الكافية.

ذلك اأن غياب مياه ال�رضب الكافية اأو الوقوف حتت حرارة ال�سم�ص اأو الأمطار قد تزيد من 
التوتر والقابلية لال�ستثارة. كما اأن غياب املرافق الكافية قد ي�رض باأمن العاملني. كذلك، فاإن 
فرتات الراحة اأو الطعام اأو و�سائل ال�ستجمام غري الكافية للعاملني قد ت�رض بعملية الت�سجيل 

اأو حتى تعر�ص كاًل من اأمن املوظفني وال�سكان للخطر. 

املرحلة الرابعة: اإدخال البيانات وحتليلها
بالتن�سي��ق م��ع اأ�سحاب امل�سالح الرئي�سي��ني، ميكن اإدراج البيانات الت��ي مت جمعها اأثناء 
عملي��ة الت�سجيل يف قاعدة بيانات حا�سوبية. وقد تك��ون قاعدة البيانات تلك عبارة عن جدول 
اإك�سي��ل ) Excel ( ب�سي��ط، اأو قاعدة بيانات اأك�سي�ص )Access( – وهو ما له تبعات ترخي�سية، اأو 
غريه��ا من اأنواع قواعد البيانات التي ميكن تكييفها ح�سب احلاجة. ويف حالت عديدة، يتطلب 
الأم��ر تقييم القدرة الفعلي��ة على املحافظة على قاعدة البيانات قب��ل ال�ستقرار على الت�سميم. 
وتت�سم جداول الإك�سيل ب�سهولة الحتفاظ بها كما اأنها �سائعة ال�ستخدام يف العديد من البلدان. 
وت�ساع��د قاع��دة البيانات يف ت�سني��ف وحتليل املعلوم��ات الدميوغرافي��ة، وميكن منها 
احل�سول على جداول اإح�سائية بهدف التوزيع. وبو�سع قاعدة البيانات اأن تعطينا �سورة عامة 
مب�سط��ة ل�س��كان املخيم، وميكنها تولي��د البيانات امل�سنفة امل�ستخدم��ة لالأهداف التخطيطية 

والراجمية وميكن حتديثها من اجل املحافظة على الدقة. 
وي�سه��ل و�س��ع قاعدة بيانات واح��دة و�سجل مركزي واحد لكل خميم م��ن عملية التحقق 
م��ن ح��دوث ازدواج يف الت�سجيل من عدمه يف اأكر من موق��ع. وميكن ب�سهولة اإلغاء البطاقات 
امل�رضوق��ة اأو املفق��ودة م��ن خالل ه��ذا النظام كذل��ك. وميكن لقاع��دة البيان��ات اأن تي�رض من 
ا�ستخ��دام و�سائ��ل الت�سجيل الأك��ر تقدمًا، مثل ا�ستخ��دام ال�سور الرقمية. كم��ا ميكن لتقنيات 
نظ��ام املعلوم��ات اجلغرافية )GIS( اأن تي�رض م��ن حتليل البيانات املجمع��ة واخلروج بنتائج 
منه��ا، مثل تو�سي��ح العالقة بني الكثاف��ة ال�سكانية للمخي��م ومدى توافر البن��ى التحتية. ول 
يجوز اأن ُي�سمح بالإطالع على هذه البيانات اإل لالأ�سخا�ص امُل�رّضح لهم بذلك – على نحو ما 
�سننوه اأدناه يف الق�سم الذي يتناول �رضية البيانات وتبادل البيانات- كما يجب و�سع قواعد 

�سارمة لإن�ساء الن�سخ الحتياطية من قاعدة البيانات تلك. 

  اعلم اأن عمليات التحديد القائمة على نظام املعلومات اجلغرافية لالأفراد من 
ذوي الحتياج��ات املعينة قد تعر�ص ال�سكان لقدر اأكر من اخلطر، ومن ثم جتب 
مراجعة املعلومات التي يتم احل�سول عليها بعناية. ورغم ذلك، فاإن هذا ل مينع 
من جتميع البيانات – با�ستخدام هذا النظام- حول املواقع الرئي�سية للمخيم اأو 
التخطيط على م�ستوى البلوكات/الكوميونات، والتي ل تك�سف عن مواقع الأفراد 

الأكر عر�سة للخطر يف املخيم. 
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�رسية البيانات وت�شارك البيانات 
نظ��راً مل��ا تت�سمنه عملي��ة الت�سجيل من ت�سجي��ل للبيان��ات ذات اخل�سو�سي��ة بالن�سبة لالأ�رض 
والأف��راد، ف��اإن عملي��ة ت�سجي��ل املعلومات ينبغ��ي اأن تلتزم التزام��ًا �سارمًا مبب��ادئ حماية 
البيانات وحق الأفراد يف اخل�سو�سية. ينبغي اأن يتم التعامل مع بيانات الت�سجيل وتخزينها 

ب�سكل مالئم لتجنب وقوعها حتت اأيدي غريبة. 
وينبغ��ي اأن يك��ون عدد الأف��راد املتعاملني م��ع معلوم��ات الت�سجيل حم��دوداً، وت�سطلع 
الوكال��ة امل�سوؤولة بامل�سوؤولية الكامل��ة عن احلفاظ على املعلومات امُلجمعة. وينبغي احلفاظ 
على اعتبارات ال�رضية واحلماية عند ت�سارك املعلومات مع الوكالت وال�سلطات الأخرى، وهو 
الأم��ر الذي جتب مناق�سته والتفاق عليه مع ال��وكالت املتعددة الأخرى امل�ساركة يف عملية 
الت�سجي��ل يف املخيم من اأجل تفادي اأي فر�ص ل�سوء الفهم لحقًا. وبالإ�سافة اإىل ذلك، ينبغي 
اأن توف��ر عملية الت�سجيل الفعلية اأكر قدر واقعي م��ن اخل�سو�سية. فعلى �سبيل املثال، ينبغي 
اأن تك��ون هن��اك م�سافة كافية بني الأ�سخا�ص الذين يت��م ت�سجيلهم يف التو وبني باقي طابور 

الأ�سخا�ص املنتظرين، وبحيث ل يت�سنى لأحد �سماع ما ُيطرح من اأ�سئلة �سخ�سية. 
وهن��اك بع�ص املعلومات املعينة واخلا�سة ببع�ص الفئات اأو الأفراد، خا�سة يف اأو�ساع 
ال�رضاعات، التي ميكن اأن تتعر�ص لإ�ساءة ال�ستغالل ومن ثم ينبغي املحافظة عليها واحلر�ص 
على عدم وقوعها يف اأيدي غريبة. فالأ�سخا�ص الذين فروا من ال�سطهاد و/اأو مواقف العنف 
وال�رضاع �سوف تكون لهم خماوفهم امل�رضوعة على حماية اأنف�سهم واأفراد اأ�رضتهم. ومن هنا، 
واأثن��اء التخطي��ط لأي عملية ت�سجيل، ينبغ��ي اأن يراعى اأن تتمتع حماي��ة املعلومات اخلا�سة 
بالأف��راد باأكر قدر م��ن الحرتام واحلزم. وينبغي اأن ُيو�س��ع يف احل�سبان يف جميع الأوقات 

نوعية املعلومات التي تتم معاجلتها، ولأي �سبب، ويف اأي قالب ولأي مدة. 

tt	ملزيد من املعلومات عن اإدارة املعلومات وال�رضّية، انظر الف�سل 5.

3- الت�صجيل امل�صتمر يف املخيم
اإذا مت اختي��ار الت�سجي��ل كن�ساط، ينبغ��ي اأن يت�سمن التخطيط اأي�سًا بن��داً ل�سمان »ا�ستمرارية 
الت�سجي��ل« والتي ت�سته��دف حتديث جميع معلومات الت�سجيل ب�سف��ة دورية. وتتبدل الظروف 
ال�سخ�سي��ة و/اأو العائلي��ة مب��رور الوق��ت مع الأطف��ال حديثي ال��ولدة اأو ال��زواج اأو الوفاة اأو 
العودة، لذا فينبغي حتديث اأي معلومات فردية اأو عائلية اإذا كانت هناك رغبة يف ا�ستخدامها 
لت�سني��ف اأعداد ال�س��كان اأو خ�سائ�سهم. كذلك ميكن اأي�سًا اإج��راء الت�سجيل امل�ستمر كجزء من 
عملي��ة التحق��ق اأو كجانب دوري وم�ستمر م��ن الر�سد. وميكن ا�ستخدام توزي��ع الغذاء لفح�ص 
القادمني ل�ستالم ح�س�سهم الغذائية. فاإذا كان التعداد ال�سكاين يتغري بطريقة كبرية ت�ستدعي 
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مواكبته��ا، فعنده��ا ق��د يتطلب الأم��ر حتقيقًا لإعادة التاأك��د من �سكان املخي��م باملقارنة مع 
القائمة/قاعدة البيانات الرئي�سية.

ومبج��رد اأن التاأكد م��ن اأن اأحد الأ�سخا�ص اأو الأ�رض مل تعد تعي�ص يف املخيم، ينبغي اإلغاء 
بطاقات ال�ستحقاق اخلا�سة بهم واإغالق �سجالتهم. 

وق��د تنط��وي هذه العملي��ة على �سعوبة، ولك��ن اإذا مت اإجراءه��ا بال�س��كل ال�سحيح فاإنها 
�ستحق��ق اأق�سى نفع وا�ستفادة من املوارد القائمة لتحقي��ق اأعلى م�ستوى من الدقة ملعلومات 

الت�سجيل. 

  اأن�صطة التحقق
ينبغ��ي اأن تكون معرف��ة ال�سبب من وراء عدم ح�س��ور الأ�سخا�ص عمليات توزيع 

الغذاء جانبًا من اأن�سطة التحقق، وهي تعد ن�ساطًا مهمًا من اأن�سطة احلماية. 

موجات الوافدين اجلديدة
ينبغ��ي اأن مي��ر الوافدون اجل��دد يف املخيم بنف�ص عملية الت�سجيل التي م��ر بها ال�سابقون لهم. 
وينبغ��ي اأن يت��م ا�ست�س��دار امل�ستندات لهم من قب��ل الوكالت/ال�سلط��ات املعنية على نحو ما 
اأ�رضنا يف ال�سابق. كما ينبغي فح�ص هويات الوافدين اجلدد ومقارنتهم مبا يف ال�سجالت التي 
يف املخيم��ات الأخ��رى اأو يف اأي نقاط توزيع اأخرى من قبل وكالة اإدارة املخيم. ويكن القيام 
بذل��ك ب�سهولة اإذا ما كانت هن��اك قاعدة بيانات متوافرة. ومن ال���رضوري اإن�ساء اإجراء متفق 
علي��ه مع جمي��ع الوكالت يتناول كيفي��ة التعامل مع »موجات الوف��ود التلقائية« التي ت�سل 
مبا���رضة اإىل املخيم. وينبغي اأن يكون هذا الإجراء معروفًا ل�سكان املخيم، بحيث عندما ي�سل 

اأ�سدقاوؤهم واأقاربهم، ميكنهم اإعالمهم بالإجراءات ال�رضورية لت�سجيلهم. 

يف ح��الت موجات الوف��ود احلا�سدة لل�سكان والتي ل جُت��دي معها اإجراءات   
الت�سجي��ل اخلا�س��ة بالوافدي��ن اجل��دد. ينبغ��ي اأن يتم اإن�س��اء مراك��ز ا�ستقبال ل�� 
»تو�سي��م« )حتدي��د( الوافدي��ن اجلدد وجتنب ال�سط��رار للقيام بعملي��ات اإح�ساء 
الأنف��ار امل�ستنزف��ة للوق��ت واملجه��ود بعد ذل��ك.  وميكن دمج ذل��ك �سمن عملية 
الفح���ص الطب��ي بالتعاون م��ع جهات توف��ري الرعاية الطبي��ة، وت�ستطيع هياكل 

القيادة القائمة اأن تكون ذات فائدة يف هذه املرحلة. 

اإنهاء الت�شجيل
الأ�سخا���ص الذين غ��ادروا املخيم لالأبد اأو توفوا ل يعد لهم احلق يف احل�سول على امل�ساعدات 
وم��ن ث��م ينبغي اإنه��اء ت�سجيلهم، بيد اأنه نادراً م��ا تبلغ الأ�رض عن حالت املغ��ادرة اأو الوفاة 
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لأملهم يف موا�سلة ا�ستالم امل�ساعدات م�ستعملني يف ذلك بطاقة ال�سخ�ص املغادر اأو املتوفى، 
اأو قد يلجاأون لبيع بطاقة ال�ستحقاق. 

وفيم��ا يتعلق مبن يغادرون املخيم، جند البع�ص يف�سل��ون الحتفاظ مب�ستنداتهم لتكون 
�سامن��ًا لهم للق��درة على العودة لحق��ًا وعدم فق��د امل�ساعدات واخلدم��ات. ويف عملية تقرير 
الع��ودة للوطن، ق��د تر�سل الأ�رض بع�ص اأفرادها قبلها من اأجل تقيي��م الأو�ساع الأمنية وتوافر 
امل�ساكن واملعي�سة قبل العودة مع كامل الأ�رضة. ومن املهم اإبداء قدر من احل�سا�سية واملراعاة 
له��ذه الدواف��ع وتقدي��ر الأمر ب�سكل معقول قب��ل الإقدام عل��ى اإنهاء ت�سجي��ل الأ�سخا�ص الذين 

غادروا. 
ويف حال��ة حتركات العودة اأو النتقالت ال�سكاني��ة الكبرية املنظمة، ت�سبح عملية اإنهاء 
الت�سجي��ل اأقل رهقًا وميكن دجمها ب�سهولة يف عمليات النقل. كذلك ميكن اإجراء عمليات اإنهاء 

الت�سجيل بالتوازي مع توزيع معدات اأو حزم العودة اأو عند دفع رواتب العودة النقدية. 

منهجيات ومبادئ الت�صنيف
اإن منهجي��ات الت�سنيف املدرجة اأدناه هي ملخ�ص م��ن »اإر�شادات ب�شاأن ت�شنيف الأ�شخا�ص 
النازحني داخليًا«، الن�شخة املوؤقتة. ورغم اأن هذه املنهجيات قد مت اإعدادها خ�سي�سًا لعمليات 
ت�سنيف النازحني داخليًا على امل�ستوى القطري/الإقليمي ولي�ص على م�ستوى املخيم، اإل اأنه 

بالإمكان تطبيقها على الت�سنيف يف اأو�ساع املخيمات وت�سنيف الالجئني كذلك. 

ال�شتعرا�ص العام املبدئي 
يع��د ال�ستعرا���ص املبدئي العام خط��وة اأوىل مفي��دة يف عملية الت�سجي��ل، وي�ستهدف اخلروج 
بنظ��رة عام��ة لنوعية املعلوم��ات املتاحة والكافي��ة اأو العتيق��ة اأو حتى الغائب��ة. كما يعطي 
لن��ا �سورة ملو�س��ع الثغرات املعلوماتية الرئي�سية واملوا�سع الت��ي يجب فيها اإعطاء الأولوية 
جلمع املعلومات. كذلك فاإنه يتم ا�ستعر�ص املعلومات املتوافرة حمليًا وعامليًا واإىل اأبعد حد 

ممكن. 

املناهج الكمية
تقوم هذه املناهج يف معظم احلالت بتجميع املعلومات اخلا�سة اإما عن قطاع �سكاين معني 
اأو كام��ل ال�س��كان على نح��و ميكن خالله ا�ستق��راء النتائج لتعميمها لحقًا عل��ى كامل �سكان 

املخيم. 
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      التقديرات ال�صكانية ال�رسيعة
تك��ون التقديرات ال�سكاني��ة ال�رضيعة مالئمة لتقدير اأع��داد ال�سكان وخ�سائ�سهم 
الأ�سا�سي��ة يف خ��الل ف��رتة زمنية ق�سرية – عل��ى �سبيل املث��ال، عندما ل يكون 
املوق��ف م�ستقراً بعد ولزالت هناك انتقالت �سكانية جارية. وثمة مناهج اأخرى 
ميكن ا�ستخدامها عندما يتعذر اإجراء الإح�ساء على اأر�ص الواقع. ورغم ذلك، فاإن 
ثم��ة حاجة من ناحية املبداأ لالإح�ساء على اأر���ص الواقع من اأجل احل�سول على 
تقدي��ر اأكر دقة لل�س��كان. فمن خالل الإح�ساء على اأر���ص الواقع، والذي يتحقق 
اأف�س��ل ا�ستخدام له يف املناطق اجلغرافية ذات املع��امل والتق�سيمات الوا�سحة- 
ميك��ن احل�سول على قدر اإ�س��ايف من املعلومات التي تر�س��د خ�سائ�ص ال�سكان 

اأثناء عملية التقدير. 

1- م�شح املناطق با�شتخدام الت�شوير اجلوي/بالأقمار ال�شناعية
وُي�ستخ��دم هذا الأ�سلوب من اأجل احل�س��ول على �سورة عامة لالنتقالت اجلارية 
لتقدير الأعداد اأو روؤية امل�سدر الذي يحدو بال�سكان اإىل الهروب– واملواقع التي 

ينتقلون اإليها. 

2- ر�شد التدفق
وفي��ه يت��م اإح�س��اء ال�سكان اأثن��اء مرورهم من نقط��ة معينة – كمف��رتق طرق اأو 
ج���رض اأو مم��ر جبلي – اإما عل��ى امتداد كام��ل النتقال )ال�سام��ل( اأو بال�ستعانة 
باإح�سائي��ني يع��ودون اإىل نف�ص النقط��ة يف اأوقات معينة من الي��وم اأو الأ�سبوع 
)حلظ��ي(. وتفي��د ه��ذه الطريق��ة يف اخل��روج بتقدي��ر لالأع��داد اأثن��اء النتقالت 
اجلماعي��ة لل�س��كان، وذل��ك مثاُل اأثناء الهج��رات اجلماعية من اإح��دى املناطق اأو 

اأثناء حركات العودة احلا�سدة. 

3- اإح�شاء امل�شاكن
ويف ه��ذه الطريق��ة يتم اإح�ساء العدد الإجمايل لالأك��واخ – م�ساكن املخيم – يف 
منطقة معينة من اأجل اخلروج بتقدير بالعدد الإجمايل لل�سكان يف هذه املنطقة. 
وميكن اأن يتم اإجراء هذه الطريقة مع اإجراء م�سح للح�سول على معلومات اإ�سافية 

عن ال�سكان. 
4- اإح�شاء الأنفار

وفي��ه يت��م اإح�س��اء اإجمايل ع��دد املقيمني يف منطق��ة معينة، وه��ي طريقة اأكر 
ا�ستنزافًا للوقت واملجهود مقارنة باإح�ساء امل�ساكن. 
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5- اإح�شاء امل�شاكن/الأنفار با�شتخدام مناهج التعيني
ميكن با�ستخدام مناهج العينات اإح�ساء جمموعة فرعية من ال�سكان اأو امل�ساكن 

ثم ا�ستقراء النتائج لتقدير الرقم الذي ميثل اإجمايل التعداد ال�سكاين. 

امل�صوحات
م�شح الأ�رس

ويت��م اإج��راءه من خ��الل انتقاء عين��ة �سكانية وتعمي��م ما يتمخ���ص عن حتليل 
خ�سائ�سه��ا م��ن نتائ��ج. وه��و عملية مالئم��ة جلم��ع البيانات عل��ى امل�ستويني 
الأ�رضي والفردي. وت�سلح ه��ذه الو�سيلة للتطبيق عندما تكون الظروف ال�سكانية 
مواتي��ة وكان��ت الأو�ساع م�ستقرة بحي��ث ت�سمح بجمع قدر اأك��ر من املعلومات 
الإ�سافي��ة. ويف املخيمات اأو امل�ستوطنات، ميكن ا�ستخدام امل�سح الأ�رضي للتاأكد 

و/اأو جميع كم من البيانات الإ�سافية. 

الت�صجيل
ميك��ن ا�ستخال�ص الت�سنيف��ات ال�سكانية م��ن بيانات الت�سجي��ل القائمة. وميكن 
حينه��ا اإج��راء حتلي��ل له��ذه البيان��ات مبج��رد اأن يتم اإدخ��ال بيان��ات الت�سجيل 

اإلكرتونيا. 
الإح�صاء ال�صكاين

وجتري��ه عادة احلكوم��ات الوطنية كل ع�رض �سنوات. وهو يغط��ي التعداد ال�سكاين 
الإجم��ايل يف الب��الد واإىل جان��ب فائدت��ه يف ا�ستخال���ص البيان��ات الفردي��ة، 
وُت�ستخ��دم هذه الطريق��ة يف احل�سول على جمموعة م��ن املعلومات الجتماعية 
والقت�سادي��ة ذات ال�سل��ة ع��ن كل اأ���رضة. ويف اأو�ساع النازح��ني داخليًا، ميكن 

العثور على الت�سنيف ال�سكاين �سمن معلومات الإح�ساء الوطنية للبلد.

املناهج النوعية
تختل��ف املناه��ج النوعية عن املناه��ج الكمي��ة يف اأن حم�سلتها النهائية ل يت��م بال�رضورة 
التعب��ري عنه��ا يف �سورة رقمية، كذلك فاإن الأ�سلوب الذي تنتهجه يف جمع البيانات ل يحتاج 
التزام��ًا باملفاهي��م الإح�سائية. وتاأتي ه��ذه املناهج ُمكّملة للمناه��ج الكمية وهي مفيدة يف 

موازنة وتف�سري النتائج. 
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اللقاءات
1- حوارات جمموعات املناق�شة

وتقوم بها جمموعات املناق�س��ة وهي ت�ستهدف مبناق�ساتها اخلروج بفهم اأف�سل 
لل�س��كان وخ�سائ�ص البني��ة ال�سكانية. ومن ال���رضوري مناق�سة نف�ص جمموعات 
امل�سائ��ل م��ع القطاع��ات ال�سكاني��ة املختلف��ة– مث��اُل م��ع  جمموع��ات الذك��ور 
وجمموع��ات الإن��اث واملراهقني والبالغ��ني والعجائز والأ�سخا���ص املعاقني – 

وذلك ل�سمان ر�سد اآراء ال�سكان املختلفة باأكر قدر ممكن من الدقة. 

2- اللقاءات مع املطلعني الرئي�شيني
ويت��م اإجراءات ه��ذه اللقاءات مع عدد �سغ��ري للغاية من الأ�سخا���ص املختارين 
م�سبقًا ممن ميتلكون معلومات ذات �سلة. وكما هو احلال مع حوارات جمموعات 
املناق�سة، يعد تنوع الأ�سخا�ص هنا �رضوريًا من اأجل احل�سول على روؤية �ساملة 

متثل املجموع.
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مت التف��اق على التزامات وتفوي�سات واأدوار الأط��راف املختلفة امل�ساركة يف الت�سجيل  � 
و/اأو الت�سنيف وفهمها، وذلك قيامًا على ظروف واأو�ساع موقف النزوح. 

حتق��ق امل�سارك��ة ال�ساملة يف عملي��ة الت�سجيل/الت�سني��ف، والتي ت�سم��ل حتديد اأهداف  � 
العملية واملنهجيات املقرر تطبيقها. 

م�ساركة �سكان املخيم يف التخطيط والتنفيذ والر�سد والتقييم النهائي لعملية الت�سجيل/ � 
الت�سنيف. 

وجود اآلية للتحقيق يف ال�سكاوى ومتابعتها، وهو ما ي�سهم يف اإر�ساء مبداأ امل�ساءلة اأمام  � 
�سكان املخيم. 

ح�س��ول ال�سلط��ات الوطنية على دع��م املجتمع الإن�س��اين يف تنفي��ذ التزاماتها املتعلقة  � 
بالت�سجيل و/اأو الت�سنيف وتوثيق املواطنني النازحني يف البلد. 

ا�ستخدام وكالة اإدارة املخيم ملعلومات الت�سجيل/الت�سنيف يف تغذية خططها للرنامج  � 
الفعالة والتي توفر امل�ساعدات واحلماية ملجتمع املخيم. 

توافر اخلطط واملوارد لتحديث بيانات الت�سجيل ب�سفة دورية ل�سمان دقتها وفائدتها. � 
قي��ام وكالة القي��ادة القطاعية/العنقودية بالعمل مع ال�سلط��ات الوطنية ل�سمان التزام  � 

عملية الت�سجيل يف املخيم باحلد الأدنى من املعايري املطلوبة.
الإب��الغ الف��وري عن حالت الأطف��ال غري امل�سحوبني واملنف�سلني ع��ن ذويهم من قبل  � 

وكالة اإدارة املخيم لوكالت حماية الطفل املعنية.
ت�سجي��ع وكالت توف��ري اخلدم��ات يف املخي��م على امل�سارك��ة ب�سكل مبا���رض يف عملية  � 
الت�سجيل/الت�سنيف و/اأو توفري اأطقم العاملني واملرافق ال�رضورية، مثل الدورات املياه 

ونقاط املياه واأك�ساك الت�سجيل. 
الهتمام بتذليل العقبات اأمام الن�ساء والفتيات لكي يتمكّن من الت�سجيل و�سمان اأمنهن  � 

واإيجاد احللول املمكنة مل�سكالتهن املتعلقة بالأمن.
اإج��راء ت�سجيل �رضي��ع لالأ�رضة يف وقت مبكر من حالت الط��وارئ ل�سمان توفري الطعام  � 

واخلدمات الأ�سا�سية باأ�رضع ما ميكن. 
تدريب العمالة املوؤقتة من �سكان املخيم واملجتمع امُل�سيف، مبن فيهم الن�ساء، وح�سهم  � 

على التوقيع على ميثاق لل�سلوك املهني قبل التعيني. 
مراع��اة حتدي��د التوقي��ت ال�سليم لبدء عملي��ة الت�سجيل بحيث ل تتعار���ص اأو تتزامن مع  � 

غريها من الأن�سطة املهمة. 

قائمة املراجعة اخلا�صة بوكالة اإدارة املخيم
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جم��ع املعلوم��ات الأ�سا�سي��ة املتوافرة م��ن ال�سلطات املحلي��ة وبرنامج الغ��ذاء العاملي  � 
وقادة املجتمع ودمج هذه املعلومات معًا وو�سع تقديرات بها اإذا ا�ستدعى الأمر ذلك. 

اإطالق احلمالت الإعالمية املنهجية والوا�سحة قبل عمليات الت�سجيل/الت�سنيف.  � 
ال�ستقرار على منهجية معينة لإجراء عملية الت�سجيل، مبا يف ذلك خطط »تو�سيم« �سكان  � 

املخيم قبل البدء يف فعاليات عملية الت�سجيل. 
ال�ستق��رار عل��ى نوعي��ة امل�ستن��دات املالئم��ة، مث��ل بطاق��ات ال�ستحق��اق و/اأو بطاقة  � 

الت�سجيل. 
تقييم طبيعة املعلومات املدرجة يف امل�ستندات، والتي يتم ن�رضها، على �سوء اعتبارات  � 

حماية ال�رضية واخل�سو�سية.  
ال�ستق��رار على الو�سائ��ل الالزمة ملنع حماولت الحتيال واتخ��اذ الإجراءات التاأديبية  � 

جتاهها، مبا يف ذلك حماولت الحتيال التي قد يرتكبها عاملو املخيم اأنف�سهم. 
تخزي��ن البيانات ب�سكل اآمن مع مراعاة عامل ال�رضية مع و�سع اتفاقيات وا�سحة ب�ساأن  � 

ت�سارك البيانات. 
ل لكيفية اإدارة عملية ت�سجيل موجات الوافدين اجلدد. توافر املخططات التي تف�سّ � 

التخطي��ط للو�سائ��ل التي ميكن م��ن خاللها الت�سجيع عل��ى اإنهاء الت�سجي��ل عند مغادرة  � 
املخيم اأو الوفاة. 

الأخ��ذ يف العتب��ار كل من املنهجي��ات الكمية والنوعية عند ت�سني��ف اإحدى التجمعات  � 
ال�سكانية للنازحني وتوظيفها على النحو املالئم. 
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   تتوف��ر معظم الأدوات والن�رضات وغريه��ا من الوثائق امل�سار اإليها على اأ�سطوانة جمموعة 
الأدوات )Toolkit CD( واملرفقة بكل كتيب مطبوع. كذلك مت و�سع روابط لتحميل امللفات 

اخلا�سة باملو�سوع من على �سبكة الإنرتنت. 

•اإر�سادات ب�ساأن ا�ستخدام ال�سفرات )الأكواد( القيا�سية لالحتياجات اخلا�سة.  	
توفري الرعاية واحلماية لالأطفال يف حالت الطوارئ. دليل ميداين.  • منظمة اإنقاذ الطفولة، 2004. 	
www.savethechildren.org/publications/technical-resources/child-survival/
SEPARATED_CHILDREN_CONTENTS.pdf
اأنظمة العناوين ملخيمات الالجئني  • مفو�ص���ية الأمم املتحدة ل�ص���وؤون الالجئني، 2006. 	

والنازحني داخليًا – مذكرة توجيهية. 
www.internal-displacement.org/8025708F004CFA06/)httpKeyDocumentsByCa
tegory(/030DF8322BC46A3DC12572350047C334/$file/Camp20%Address20%
Prov20%Guide.pdf  

Judy El-Bushra and Kelly Fish. Refugees and Internally Displaced Persons
www.huntalternatives.org/download/40_refugees.pdf

Global Protection Cluster Working Group, 2007. Handbook for the Protection 
of Internally Displaced Persons. www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?
page=search&docid=4790cbc02

IDMC, OCHA, 2007. Guidance on Profiling Internally Displaced Persons. 
Provisional Release. www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=updates
&docid=47b5ad3a2

John Telford, ODI, 1997. Good Practice Review. Counting and identification 
of beneficiary populations in emergency operations: registration and its 
alternatives. http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900SID/LGEL-5NULUQ/$FILE/
rrn-count-sep97.pdf?OpenElement
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UNHCR, 2002. Designing Protection Strategies and Measuring Progress: 
Checklist for UNHCR Staff.  www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?pag
e=search&docid=3dede7c21

UNHCR/WFP, 2004. Joint Assessment Guidelines (with Tools and Resource 
Materials). http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp038210.
pdf

UNHCR, 2003 (provisional release). Handbook for Registration. Procedures 
and Standards for Registration, Population Data Management and Registration  
http://www.unhcr.org/publ/PUBL/3f8e93e9a.pdf

UNHCR, 2006 – Operational Protection in Camps and Settlements, A 
Reference Guide for Good Practices. www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rw
main?page=search&docid=44b381994

UNHCR, 2007 Handbook for Emergencies
www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900SID/AMMF-75TFLQ?OpenDocument

WFP, European Commission, DAN, 2006. Desk Review: Estimating 
Population Size in Emergencies. www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900SID/JBRN-
72BDLB/$FILE/wfp-coordination-Dec06.pdf?OpenElement

www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&docid=3dede7c21
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp038210.pdf
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الوقاية من 
العنف اجلن�ساين 

واال�ستجابة له
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الر�سائل االأ�سا�سية 

ت�ضرتك وكالة اإدارة املخيم يف م�ضوؤولية �ضمان م�ضاهمة اأو�ضاع املخيم يف تقليل خماطر    t
ن�ض��وء العنف اجلن�ضاين، وكذلك تلقي �ض��كان املخيم املعر�ضني للعنف اجلن�ضاين  للرعاية 
والعالج املالئم وكذلك التاأكد من اتخاذ اإجراءات الر�ضد املالئمة لال�ضتجابة لأي حوادث 

تن�ضاأ من هذا النوع. 

t يع��د الفه��م ال�ضام��ل لعوام��ل اخلطر املعينة الت��ي تواجهه��ا الن�ضاء والفتي��ات وال�ضبية 
والرج��ال يف اأو�ض��اع املخيم وكذلك اأ�ضبابه��ا اأمراً �رضوريًا لفعالي��ة اأن�ضطة الوقاية من 

العنف اجلن�ضاين وال�ضتجابة لها. 

t احلاج��ة لتحقي��ق امل�ضارك��ة املبا���رضة واحلقيقية للن�ض��اء والت�ضاور معه��ن يف �ضناعة 
الق��رار وذلك ل�ضمان كفاءة الإدارة وتقدمي امل�ضاع��دات واخلدمات يف الوقاية من العنف 

اجلن�ضاين وال�ضتجابة له وكذلك توفري احلماية للفئات الأكرث عر�ضة للخطر.

t ينبغ��ي عل��ى العامل��ني ب��اإدارة املخي��م اإج��راء زياراته��م للمتابعة الدوري��ة واملنتظمة 
)ويف�ضل اأن يكون ذلك عدة مرات يوميًا( ملراكز التوزيع ونقاط التفتي�ش الأمنية ومرافق 
املياه والل�رضف ال�ضحي واملوؤ�ض�ضات اخلدمية وغريها من املواقع التي يزيد فيها خطر 
التعر�ش للعنف اجلن�ضاين، مع تبادل نتائج هذه الزيارات مع �رضكاء احلماية واملنظمات 

الإن�ضانية املعنية. 

t م��ن اأج��ل حتقيق الكفاءة يف منع العنف اجلن�ض��اين وال�ضتجابة له، يتطلب الأمر انتهاج 
نه��ج متعدد القطاعات وم�ضرتك بني ال��وكالت اإزاء هذه الق�ضية، حيث ينبغي على دوائر 
اخلدمة املجتمعية وقطاعات احلماية وال�ضحة والأمن واإدارة املخيم اأن تعمل معًا ل�ضمان 

تنفيذ نهج �ضمويل اإزاء هذه الق�ضية ودجمها يف جميع مناحي املعي�ضة يف املخيم.
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مقدمة

ما املق�سود بالعنف اجلن�ساين؟
ي�ضمل م�ضطلح العنف اجلن�ضاين حتت مظلته جميع اأ�ضكال الإيذاء التي ُترتكب �ضد اإرادة املرء، 
والت��ي تقوم عل��ى الختالفات )املرتبطة بنوع اجلن�ش( التي يراها املجتمع قائمة بني الذكور 
والإن��اث. وُي�ضتخ��دم كذلك م�ضطل��ح العنف اجلن�ض��اين واجلن�ض��ي لالإ�ضارة اإىل اأ�ض��كال العنف 

املماثلة.

tt لفهم اأعمق للمقومات التي ت�شكل العنف اجلن�شاين، انظر »اإر�شادات توجيهية للتدخالت 
اخلا�شة بالعنف اجلن�شاين يف حاالت الطوارئ« ال�شادرة عن اللجنة الدائمة امل�شرتكة 

بني الوكاالت. 

وتختل��ف طبيعة وحجم بع���ش اأنواع العنف اجلن�ض��اين املعينة باختالف الثقاف��ات والبلدان 
والأقاليم. وت�ضمل الأمثلة على ذلك ما يلي:

•العنف اجلن�ضي، وي�ضمل ال�ضتغالل/اإ�ضاءة املعاملة اجلن�ضية والبغاء الق�رضي 	
•العنف املنزيل 	

•الإجتار بالب�رض 	
•الزواج الق�رضي/املبكر 	

•الغت�ضاب 	
•املمار�ض��ات التقليدية ال�ضارة مث��ل ختان الإناث وجرائم ال�رضف وح��رق العرائ�ش ب�ضبب  	

املهر اأو النزعات الأخرى العائلية وتوارث الأرامل. 
ورغ��م اأن العن��ف اجلن�ضاين ي�ضتهدف يف العادة الن�ضاء والفتيات اإل اأن �ضحايا العنف اجلن�ضي 
واجلن�ض��اين قد ت�ضم��ل ال�ضبية والرجال اأي�ضا. وقد ن�ضهد العنف اجلن�ض��اين اأي�ضًا �ضمن الأ�رضة 
اأو املجتم��ع، ويرتكب��ه اأفراد يف مواقع قوة، فقد يرتكب��ه اأحيانًا اأفراد من ال�رضطة اأو احلر�ش اأو 
القوات امل�ضلحة اأو اجلماعات امل�ضلحة اأو قوات حفظ ال�ضالم التابعة لالأمم املتحدة. وقد حتدث 
ه��ذه احل��وادث، اأو يتم التغا�ضي عنها، داخل العائلة اأو املجتمع��ات اأو املوؤ�ض�ضات – مبا فيها 
املدار���ش ومراكز الحتجاز واملرافق الدينية. وكانت التجارب احلديثة قد اأو�ضحت لالأ�ضف اأن 
ح��وادث العنف اجلن�ض��اين �ضد الالجئني والنازح��ني داخليًا قد يرتكبها بع���ش عمال الإغاثة 

الإن�ضانية.
tt انظللر ميثللاق ال�شلللوك املهنللي جلمعيتللي ال�شليب االأحمللر والهللالل واملنظمات غري 

احلكومية الدولية. 
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         تنتهك اأعمال العنف اجلن�ضاين عدداً من حقوق الإن�ضان العاملية التي حتميها 
التفاقي��ات واملواثيق الدولية. والعدي��د من اأ�ضكال العنف اجلن�ضاين – اإن مل تكن 

كلها- غري م�رضوعة وحتظرها القوانني الوطنية.

وت�ضم��ل تبع��ات العنف اجلن�ضاين الإ�ضاب��ات البدنية احلادة اأو املزمن��ة واحلمل غري املرغوب 
واأ�ضكال العدوى املنقولة جن�ضيًا وفريو�ش نق�ش املناعة املكت�ضبة/ الإيدز واإ�ضابات املجرى 
الب��ويل والنا�ضور وم�ضاكل ال�ضحة الإجنابية وال�ضدمات العاطفي��ة والنف�ضية وال�ضعور بالعار 
والنب��ذ والعزلة والكتئاب وزيادة التمييز اجلن�ض��ي واأحيانًا الوفاة. وقد ينظر املجتمع للن�ضاء 
والفتي��ات الالئي تعر�ض��ن لالغت�ضاب ويعاملهن باعتبارهن جمرمات اأو قد يتعر�ضن لل�ضجن 
اأو الإجب��ار عل��ى دفع غرامة ب�ضب��ب حملهن غري ال�رضعي. وقد تك��ون للن�ضاء الالئي عانني من 
التعذيب اأو العنف اأو التجارب العنيفة احتياجات بدنية ونف�ضية خا�ضة. وتكون الناجيات من 
اأعم��ال العن��ف اجلن�ضاين )والتي من بينه��ا الغت�ضاب وال�ضتغالل اجلن�ض��ي والعنف املنزيل( 

معر�ضات ب�ضكل اأكرب خلطر تعر�ضهن لإ�ضاءة املعاملة مرة اأخرى. 

    �سوت من امليدان
»يف العديد من الثقافات، يعتقد الأ�ضخا�ش اأن فهم العنف من خالل »عد�ضة« اجلن�ش 
اأو فك��رة الربط بني اجلن���ش والعنف هو تف�ضري غربي اأ�ضيل له��ذه الق�ضية.، حيث ل 
يفهم دائم��ًا اأ�ضحاب هذه الثقافات فكرة منع العن��ف اجلن�ضاين باعتبارها متعلقة 
باحلماي��ة اأو �ضون حقوق الإن�ضان الدولي��ة. اإن التف�ضري الجتماعي ملفهوم اجلن�ش 
يت�ضم بالتعقيد وغالبًا يكون ع�ضيًا على الفهم – وبالتايل فال يوجد ت�ضنيف عاملي 
ملرتك��ب العن��ف اجلن�ضاين اأو �ضحية العن��ف اجلن�ضاين. وهكذا ف��اإن اأنواع ودرجات 
العنف، وطريقة فهمها، تتفاوت من �ضياق لآخر. وغالبًا ما توؤدي التجارب العنيفة 
واخلوف وال�ضت�ضعاف الذي يعانيه القاطنون يف املخيم اإىل تر�ضيخ وتقوية عالقات 
ال�ضلط��ة التقليدية والثقافية، والتي تغذي اأ�ض��كال الفهم والعالقات التي ت�ضمح لهذا 
الن��وع م��ن العن��ف بال�ضتمرار. وتتمث��ل واحدة من اأك��رب ال�ضعوبات يف ه��ذا الأمر 
غي��اب فرق العمل املدربة ذات الوعي باأ�رضار العنف اجلن�ضاين اأو التي تفهم العنف 
اجلن�ض��اين من منظور احلماية وحقوق الإن�ضان. وينبغي على الن�ضاء املدربات جيداً 
يف ه��ذه املواق��ف اأن يتخذن مواق��ع القيادة وال�ضلطة يف املنظم��ات غري احلكومية 
الدولي��ة واملنظم��ات غري احلكومي��ة الوطنية واملنظم��ات الأهلي��ة . اإن ك�رض دوائر 
العن��ف ب�ضفة عامة والعنف اجلن�ضاين ب�ضفة خا�ض��ة يف اأو�ضاع الطوارئ يعد اأمراً 
�ضعب��ًا، خا�ضة اإذا كانت اإجراءات الطوارئ امُلتخذة تعطي اأولوية لتلبية املتطلبات 
الإن�ضاني��ة الأ�ضا�ضية من طعام ومي��اه وماأوى ولي�ش لديها اإل اأقل القليل من الوعي 

بالعالقات وامل�ضاكل بني اجلن�ضني واأ�ضلوب نظرة جمتمع النازحني لها«.
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االأ�سباب والعوامل التي تغذي العنف اجلن�ساين
توا�ضل اأعمال العنف اجلن�ضاين انت�ضارها يف جميع اأنحاء العامل، خا�ضة �ضد الن�ضاء والفتيات. 
وتع��د العالقات غري املتكافئ��ة بني اجلن�ضني والتمييز هي الأ�ضب��اب الرئي�ضية من وراء العنف 
اجلن�ضاين. وقد توؤدي مواقف النزوح التي ي�ضتتبعها انهيار اآليات الأمن يف املجتمع اإىل زيادة 
خماطر هذا النوع من العنف، فرنى خميمات الالجئني والنازحني التي من املفرت�ش اأن تكون 

احل�ضن الآمن ل�ضكانها تزيد يف تعري�ضهم لهذا النوع من العنف. 
وبينم��ا جن��د اأن احل��روب وال�رضاعات والنزاع��ات الداخلي��ة تعد حم��ركات رئي�ضية وراء 
اله��روب والنزوح، جند الغت�ضاب وغ��ريه من اأ�ضكال العنف اجلن�ضاين ت��وؤدي هي الأخرى اإىل 
الهروب. وقد يحدث العنف اجلن�ضاين اأثناء الهروب على اأيدي قطاع الطرق واملتاجرين بالب�رض 
وحر�ش احلدود و/اأو غريهم من الأفراد املتقلدين ملراكز ال�ضلطة. وعلى غرار الرجال وال�ضبية 
الفاري��ن من ال�رضاعات وال�ضطهاد، جن��د اأعداداً متزايدة من الن�ضاء والفتيات ي�ضطررن لدفع 

املال للمهربني والنطالق يف رحالت حمفوفة باملخاطر. 
وتتوا�ض��ل م�ض��اكل العنف والعن��ف اجلن�ضاين اأثن��اء النزوح مع تعر���ش املخيمات غالبًا 
لغ��ارات امليلي�ضي��ات. ويتعر�ش �ض��كان املخيم من الن�ض��اء ب�ضكل اأكرب لال�ضتغ��الل والنتهاك 
اجلن�ض��ي اإذا مل يُك��ّن م�ضجالت �ضمن املخي��م اأو كانت اآليات توفري اخلدم��ات رديئة اأو مل يكن 
هن��اك توزي��ع كاف للم��واد الغذائية اأو غ��ري الغذائية، ومن ث��م ت�ضطر الن�ض��اء والفتيات لقطع 

م�ضافات طويلة بحثُا عن الطعام والوقود والعمل. 
وتفر���ش املخاطر الناجمة ع��ن حالت الطوارئ والنزوح عبئًا نف�ضي��ًا كبرياً على الأفراد 
والعائ��الت واملجتمع��ات، ومبا يوؤدي خللق من��اخ ي�ضاعد على ظهور العن��ف الأ�رضي، وي�ضعل 
الرغب��ة اجلاحم��ة للنجاة والتناف�ش على املوارد ال�ضحيح��ة املوجودة داخل وحول املخيمات، 
كم��ا ت��وؤدي التغ��ريات التي تطراأ عل��ى دور كل من اجلن�ض��ني بعد النزوح اإىل زي��ادة م�ضتويات 

العنف. 
وتن�ضاأ اأ�ضكال اأخرى من العنف نتيجة لتفكك الهياكل الجتماعية وفقد الرجال لأدوارهم 
التقليدي��ة والتغ��ريات املت�ضارعة يف التقالي��د الثقافية وظروف الفقر والإحب��اط الناجمة عن 
غي��اب العم��ل املثم��ر اأو الأعمال الالئق��ة ذات الراتب اجلي��د وتعاطي الكحولي��ات واملخدرات 

وغياب الحرتام حلقوق الإن�ضان. 

الق�سايا الرئي�سية



جمموعة اأدوات اإدارة املخيم | الف�سل 10 - الوقاية من العنف اجلن�ساين واال�ستجابة له316

          جتلب ح�ضود املجتمعات عند نزوحها من اأوطانها معها عاداتها وتقاليدها، 
والت��ي جند م��ن بينها بع�ش املمار�ض��ات التقليدية امل�رضة، مث��ل ختان الإناث، 
ورغ��م اأن البع���ش يراها باعتباره��ا تقاليد ثقافية ينبغي احرتامه��ا، اإل اأن هذه 

املمار�ضات امُل�رضة تعد انتهاكات خطرية حلقوق الإن�ضان.

ثم��ة فئات معين��ة من الن�ضاء والفتيات تك��ن اأكرث عر�ضة خلطر العنف اجلن�ض��اين، مثل الن�ضاء 
الالئ��ي ميثل��ن العائل الوحي��د لأ�رضهن و/اأو الالئي يفتق��دن للدعم الأ���رضي. وت�ضمل الفتيات 
الأكرث عر�ض��ة للخطر الفتيات غري امل�ضحوبات بذويهن والفتيات يف الأ�رض املربية والفتيات 
يف الحتجاز والفتي��ات املرتبطات بالقوات اأو اجلماعات امُل�ضلحة والفتيات امُلعاقات ذهنيًا 

وج�ضديًا والأمهات من �ضغريات ال�ضن والأطفال املولودين نتيجة لالغت�ضاب.

احلماية من الناحية العملية: تداعيات التوازن اجلن�س���ي يف 
امُلخيم

يف اأعقاب النزوح، يكون من املعتاد اأن تتاألف الرتكيبة ال�ضكانية ل�ضكان املخيم 
م��ن اأعداد اأكرب م��ن الن�ضاء عن اأعداد الرجال، وي�ضي��ع ب�ضفة خا�ضة وجود الأ�رض 
الت��ي يك��ون فيها العائل ام��راأة. ومن ثم ينبغي عل��ى وكالت اإدارة املخيمات اأن 

حتدد الأ�رض التي تعولها امراأة وت�ضتهدفها باأن�ضطتها يف امل�ضاعدة واحلماية. 
بي��د اأن ال�ضورة كان��ت خمتلفة متام��ًا يف اأعقاب اإع�ض��ار ت�ضونامي الذي �رضب 
جن��وب اآ�ضيا، حي��ث يعتقد اأن عدد الن�ض��اء الالئي توفني كان يف��وق عدد الرجال 
بقراب��ة اأربع��ة اأ�ضع��اف يف بع�ش اأجزاء م��ن اندوني�ضي��ا وبقراب��ة ال�ضعفني يف 
اأجزاء من �رضيالنكا. وكانت الأ�ضباب وراء ذلك تعتمد على مكان وتوقيت �رضبة 
ت�ضونام��ي، بي��د اأن هناك عوامل اأخ��رى مثل وجود الن�ضاء بالق��رب من ال�ضواطئ 
لال�ضتحمام اأو لتجفيف ال�ضمك اأو ا�ضطحابهن لأطفالهن اأو ارتدائهن ملالب�ش اأدى 
امتالئه��ا بامل��اء اإىل جذبهن اإىل الق��اع اأثناء الفي�ضان، والت��ي اأدت جميعها اإىل 

اإبطاء هروبهن و�ضاهمت يف زيادة معدلت وفاتهن. 
ونتيج��ة لذل��ك، اأ�ضبح��ت وكالت اإدارة املخي��م وقادة املجتمع بع��د الت�ضونامي 
تتعامل مع فئة جديدة من ال�ضكان ذات الحتياجات اخلا�ضة – مثل اأرامل رجال 

باأطفالهم ال�ضغار اأو »اأ�رض وحيدة العائل«.
ومل تك��ن الوكالت معتادة على العمل مع عدد كبري بهذا ال�ضكل من الأ�رض وحيدة 
 العائل ومن  ثم ا�ضتغرق اكت�ضاف تداعيات ذلك على احلماية بع�ش الوقت. ووفقًا 
tt
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للن�ض��اء الالئي مت ا�ضتجوابهن يف �ضمال �رضيالنكا، مل يكن معظم الرجال راغبني 
اأو قادري��ن على العناية باأطفالهم والقيام بالواجب��ات املنزلية املعتاد اأن تقوم 

بها الأمهات. 
ونتيج��ة لذل��ك، فقد وقع معظ��م العبء على الناجي��ات من الأق��ارب الإناث، مبا 
فيه��ن من ن�ضاء عجائز اأو فتيات �ضغ��ريات ال�ضن مت يف بع�ش احلالت اإخراجهن 
م��ن املدر�ضة ملزاولة الواجبات املنزلية التي كانت اأمهاتهن تنجزها يف ال�ضابق. 
وق��د اأح�ض��ت ن�ضاء كث��ريات بفرط الع��بء عليه��ن نظراً لأنه��ن اأ�ضبح��ن يتحملن 
م�ضوؤولياته��ن الأ�رضية التقليدي��ة بالإ�ضافة اإىل م�ضوؤوليات اأف��راد اأ�رضهن الأكرب 
حجمًا. كذلك فقد �ضكت الن�ضاء من اأن الرجال رف�ضوا البقاء بال زواج لفرتة طويلة 
ونظ��راً لوفاة اأعداد كبرية من الن�ض��اء، فقد زادت موجات الزواج الق�رضي والزواج 

املبكر ب�ضكل هائل.

اأحيان��ًا م��ا يك��ون مرتكبو اأعم��ال العنف اجلن�ض��اين هم نف���ش الأ�ضخا�ش الذي��ن تعتمد عليهن 
ال�ضحاي��ا يف م�ضاعدته��ن وحمايته��ن، وذلك مثل اأف��راد ال�رضطة وم�ض��وؤويل احلكومة والعمال 
الإن�ضانيني وقوات حفظ ال�ضالم. وينبغي اأن يتم تدريب جميع اأفراد الفرق والأ�ضخا�ش العاملني 
ل�ضال��ح �ض��كان املخيم عل��ى بنود مواثي��ق ال�ضل��وك املهني والتوقي��ع عليها. وتنطب��ق الن�رضة 
ال�ضادرة عن الأمني العام لالأمم املتحدة يف عام 2003 )واملعنونة »اإجراءات خا�شة للحماية 
من اال�شتغالل اجلن�شي واالنتهاكات اجلن�شية«( على جميع عاملي الأمم املتحدة مبا فيهم قوات 
حف��ظ ال�ضالم التابعة لالأمم املتحدة والتي متار�ش عملياتها حتت قيادة ورقابة الأمم املتحدة، 

بالإ�ضافة اإىل املنظمات غري احلكومية املرتبطة بعالقات تعاقدية مع الأمم املتحدة. 
وكانت التجربة يف العديد من املخيمات قد اأظهرت اأن هناك بع�ش الإجراءات املعينة التي 
اأتاحت لل�ضكان النازحني اأن ي�ضبحوا اأكرث قدرة على حتقيق مقت�ضيات الأمان وحتديد مرتكبي 
العن��ف اجلن�ض��اين وكذل��ك تقليل اأعم��ال العنف اجلن�ض��اين املرتكبة من قبل اأف��راد من ال�رضطة. 
وت�ضم��ل ه��ذه الإج��راءات التدريب الإلزام��ي ل�ضباط ال�رضك��ة على العنف اجلن�ض��اين وم�ضكالت 
ال�ضتغ��الل اجلن�ضي، وكذل��ك اإلزام جميع اأف��راد ال�رضطة بارتداء بطاق��ات باأ�ضمائهم على الزي 
الر�ضم��ي ل�ضهول��ة التع��رف عليهم وو�ض��ع �ضجل ب�ض��ور جميع �ضب��اط ال�رضط��ة. وكان اإ�رضاك 

ال�ضابطات من الن�ضاء قد عزز من كفاءة ال�رضطة يف الق�ضايا املرتبطة بالعنف اجلن�ضاين. 

         ينبغ��ي اأن يك��ون دور النظ��م التقليدي��ة يف ح��ل النزاع��ات مفهومًا للجميع 
وخا�ضع��ًا للرقاب��ة والر�ضد امل�ضتمري��ن – ذلك اأنه على الرغم م��ن اأن هذه النظم 
غالب��ًا ما تكون هي الو�ضيلة الأكرث متتع��ًا بالحرتام يف حما�ضبة الأ�ضخا�ش، اإل 
اأنها ل توفر غالبًا الو�ضيلة الكافية لعالج حمنة الناجيات من العنف اجلن�ضاين. 
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دور وكالة اإدارة املخيم 
م��ن اأجل منع حوادث العنف اجلن�ضاين وال�ضتجابة لها يف مرحلة مبكرة من حالت الطوارئ، 
ينبغ��ي عل��ى الفور اإجراء عدد م��ن الأن�ضطة املن�ضقة بالتعاون مع جمي��ع ال�رضكاء )اجلماعات 
واملنظم��ات الن�ضائي��ة واملنظم��ات غ��ري احلكومي��ة وال��وكالت احلكومية والأممي��ة وجمتمع 

النازحني واملجتمع امُل�ضيف(.
•���رضورة اإن�ض��اء هي��اكل واآلي��ات اآمن��ة ومالئم��ة لالإب��الغ عن ح��وادث العن��ف اجلن�ضاين  	

وال�ضتجابة لها ومنعها.
•ح�ض��ول الناجني/الناجي��ات من العنف اجلن�ض��اين على الرعاية ال�ضحي��ة والدعم النف�ضي  	

والجتماعي وكلك الدعم الأمني والقانوين.
•تنفي��ذ اأن�ضط��ة الوقاي��ة، وذلك بالتن�ضي��ق مع املجتمع، م��ن اأجل الت�ض��دي لأ�ضباب العنف  	

اجلن�ضاين والعوامل التي ت�ضهم يف ظهوره. 
•���رضورة دمج الإج��راءات الفعالة ملنع حوادث العنف اجلن�ضاين وال�ضتجابة لها يف جميع  	

مراحل حالت الطوارئ والتدخالت الإن�ضانية.

وينبغ��ي عل��ى الأط��راف املختلفة العم��ل معًا من اأج��ل اإط��الق ال�ضتجابات املن�ضق��ة متعددة 
القطاع��ات وامل�ضرتك��ة ب��ني ال��وكالت م��ع املجتم��ع )مث��ل �ضن��دوق الأمم املتح��دة لل�ضكان 
و�ضندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمراأة واليوني�ضيف ومفو�ضية الأمم املتحدة ل�ضوؤون الالجئني 
واملنظم��ات غري احلكومية املتخ�ض�ضة ذات اخلربة امليدانية العري�ضة يف التعامل مع حوادث 
العنف اجلن�ضاين(. وينبغي على وكالت اإدارة املخيمات التعاون مع الوكالة/الوكالت املعهود 

لها بقيادة وتن�ضيق اأن�ضطة الوقاية من حوادث العنف اجلن�ضاين وال�ضتجابة لها. 

        ينبغ��ي عل��ى وكال��ة اإدارة املخي��م �ضم��ان ات�ض��ام برام��ج مكافح��ة العن��ف 
اجلن�ض��اين باحل�ضا�ضية الثقافي��ة وتوافقها مع قواعد القانون ال��دويل، خا�ضة اإذا 
كان��ت القوانني الوطني��ة تت�ضمن متييزاً وا�ضحًا �ضد فئات معينة من املجتمع اأو 

تنكر عليها حقوقها.

ت�ضطل��ع وكال��ة اإدارة املخيم داخل املخيم نف�ض��ه باأدوار وم�ضوؤولي��ات يف الوقاية من العنف 
اجلن�ض��اين وتدخ��الت ال�ضتجابة له. وت�ضم��ل اأهم الأن�ضطة التي متار�ضه��ا الوكالة فيما يخ�ش 

هذين ال�ضقني ما يلي:
الوقاية من العنف اجلن�ساين

•التقييم والر�ضد 	
•تخطيط املواقع واإن�ضاء الوحدات ال�ضكنية مبا ي�ضمن احلماية 	
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•التوزيع واخلدمات 	
•ال�ضالمة والأمن 	

•رفع وعي املجتمع 	
•اأنظمة احلماية 	

•الأخالقيات 	
اال�ستجابة للعنف اجلن�ساين

•اأنظمة الإحالة  	
•ال�ضالمة/الأمن 	

•ال�ضحة 	
•الدعم النف�ضي الجتماعي 	

•الدعم القانوين 	

الوقاية من العنف اجلن�ساين
التقييم والر�سد

•�ضم��ان اأن تك��ون جمي��ع الف��رق امل�ضرتكة متع��ددة الوظائ��ف املتولية لعملي��ات التقييم  	
والدف��اع احلقوق��ي قائمة على امل�ضاركة وت�ض��م الن�ضاء والفتي��ات وال�ضبية والرجال من 

جميع الأعمار والثقافات. 
•بحث املمار�ضات املجتمعية التي قد ت�ضهم يف اإحداث ال�ضدمة الثنائية اأو الثالثية للناجيات  	

من العنف اجلن�ضاين، اأو التي قد ت�ضدهن عن طلب الدعم ال�ضحي والنف�ضي الجتماعي.
•مراقبة مناطق املخيم التي قد ت�ضكل خماطر اأمنية، مبا فيها دورات املياه ومناطق الغت�ضال  	
امل�ضرتك��ة ومناطق ا�ضتالم امل�ضاع��دات اجلماعية ونقاط الت�ضجيل والتوزيع ومراكز الرتفيه 

واملناطق امل�ضتخدمة يف رعي احليوانات وجمع حطب الوقود اأو زراعة املحا�ضيل. 
•�ضم��ان الفه��م ال�ضامل لعوام��ل اخلطر اخلا�ضة الت��ي تواجهها الن�ضاء والفتي��ات وال�ضبية  	

والرجال يف املخيمات
•دم��ج ه��ذا التحلي��ل يف ا�ضرتاتيجيات حتقي��ق الأمن يف املخي��م التي ت�ضمل توف��ري الإنارة  	
املنا�ضبة يف املناطق التي ُت�ضتخدم كثرياً من قبل الن�ضاء والفتيات ودوريات التفتي�ش على 
الطرق امل�ضتخدمة للذهاب جلمع حطب الوقود ومتابعة الطرق املوؤدية من واإىل املدار�ش. 

•تبادل املعلومات املالئمة مع وكالة قيادة احلماية على نحو منهجي 	

تخطيط املواقع واإن�ساء الوحدات ال�سكنية مبا ي�سمن احلماية
مبا يف ذل��ك مواقع دورات املي��اه وغريها من  • �ضم��ان و�ض��ع الت�ضمي��م العام للمخي��م – 	

املرافق املجتمعية – مب�ضاركة املجتمع وعلى نحو يخف�ش خماطر العنف اجلن�ضاين
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•�ضمان اأنه يف احلالت التي يكون فيها املاأوى اجلماعي هو اخليار الوحيد اأن يتم الف�ضل  	
املالئم بني الأ�رض وبني اجلن�ضني. 

•�ضمان تخ�ضي�ش امل�ضاحة واخل�ضو�ضية الكافية )مبا يف ذلك اأقفال الأبواب، متى اأمكن(،  	
خا�ضة بالن�ضبة اإىل لالأ�رض التي تعولها امراأة. 

•ت�ضميم امل�ضاكن اجلماعية مب�ضاحات ومواد كافية للف�ضل بني الأ�رض 	
•التاأكد من اأن احللول امُلقدمة تالئم الأعراف الثقافية ل�ضكان املخيم، مع الأخذ يف العتبار اأنه  	

لن يكون من املالئم ثقافيًا عزل الن�ضاء الوحيدات اأو الأرامل معًا يف م�ضاكن خا�ضة بهن. 
•متابعة ور�ضد اأمن و�ضالمة مثل هذه الفئات ب�ضفة منتظمة 	

•اتخ��اذ الرتتيبات اخلا�ضة بامل�ضادر البديلة املالئمة مث��ل الطاقة ال�ضم�ضية لالإ�ضاءة يف  	
املناط��ق املجتمعية )خا�ضة دورات املياه ومراف��ق الغت�ضال( ولال�ضتخدام الفردي )مثل 

امل�ضاعل الكهربائية للعائالت(
•التخطي��ط ملواق��ع وت�ضميمات اأماك��ن ال�ضكن مبا يع��زز الروح املجتمعي��ة ودعم احلماية  	
الأهلي��ة م��ع املحافظ��ة يف نف�ش الوق��ت على خ�ضو�ضي��ة و�ضالمة واأمن الأف��راد وحتقيق 

الوحدة الأ�رضية
•�ضم��ان اإتاحة الفر�ضة لأفراد املجتمع من الن�ضاء وجماع��ات الأقليات للم�ضاركة الفاعلة  	

يف عمليات �ضناعة القرار املتعلقة مبوقع اخلدمات وت�ضميم امل�ضاكن
•�ضمان اأمن الأماكن التي ي�ضتخدمها الأطفال واإمكانية مراقبتها من قبل ال�ضكان 	

•طرح بدائل الوقود القائمة على تقييم املجتمع لأف�ضل البدائل؛ وينبغي اأن يكون ذلك اأحد  	
اإجراءات الوقاية ذات الأولوية

•بالت�ض��اور م��ع ن�ضاء املخي��م، واإذا كان ذل��ك مالئمًا، اإن�ض��اء مراكز للن�ض��اء لتمكينهن من  	
احل�ض��ول عل��ى م�ضاح��ات اآمنة للتجم��ع لالأن�ضط��ة املختلفة مب��ا يف ذلك توف��ري الرعاية 
ال�ضحية واخلدمات النف�ضية والجتماعية والقانونية ا�ضتجابة حلوادث العنف اجلن�ضاين. 

التوزيع واخلدمات
•تعزيز ومتابعة م�ضاركة الن�ضاء والرجال يف اآليات احلوكمة و�ضناعة القرار يف املخيم 	

•الدف��اع احلقوق��ي مع ���رضكاء التوزيع ل�ضم��ان اإ�ضدار الق��رارات اخلا�ض��ة بتوزيع املواد  	
الغذائي��ة وغ��ري الغذائية قيام��ًا على امل�ضاركة املبا���رضة ملجتمع املخيم يف ه��ذا ال�ضاأن، 

وخا�ضة م�ضاركة الن�ضاء من خمتلف الأعمار والثقافات
•ت�ضجي��ع تعلي��م الفتي��ات والعمل عل��ى خف�ش مع��دلت ت���رضب التلميذات م��ن الإناث من  	

املدر�ضة
•تعزي��ز اإن�ض��اء برام��ج التدريب على امله��ارات وتوليد الدخ��ل التي اإما ت�ضته��دف اأو ُت�رضك  	

الن�ضاء يف املخيم
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•تعزي��ز اأن�ضط��ة ك�ض��ب الأرزاق للرج��ال وبرام��ج حل النزاع��ات وحل امل�ض��كالت من خالل  	
الو�ضائل ال�ضلمية غري العنيفة، وذلك لتقليل حوادث العنف املنزيل. 

•تعزيز الأمن الغذائي وا�ضرتاتيجيات ك�ضب املعاي�ش، خا�ضة تلك التي ت�ضتهدف الأ�رض التي  	
يك��ون عائلها الوحيد امراأة والأرامل �ضغريات ال�ض��ن والن�ضاء والرجال العجائز والآخرين 

الأكرث عر�ضة لإ�ضاءة املعاملة وال�ضتغالل والنبذ
•اإج��راء عملي��ات التدري��ب على امله��ارات احلياتي��ة والتدريب املهن��ي لل�ضبي��ة والفتيات  	
املراهق��ات وتوف��ري خدم��ات العمل حت��ى يكونوا اأق��در على دع��م اأ�رضهم مب�ض��ادر دخل 

اإ�ضافية.
زيادة الوعي املجتمعي

•توعي��ة �ضكان املخيم وزيادة الوعي بينهم، بال�ضتعانة بالو�ضائل القائمة على امل�ضاركة،  	
حول العنف اجلن�ضاين، مبا يف ذلك توفري املعلومات بخ�ضو�ش اخلدمات املتوافرة وحقوق 

الالجئني اأو النازحني داخليًا وقوانني املجتمع امُل�ضيف.
•دع��م �رضكاء احلماي��ة لو�ضع خطة ملنع العنف اجلن�ضاين وو�ض��ع معلومات ال�ضتجابة له  	

والتوعية ب�ضاأنه، ون�رض الر�ضائل املت�ضمنة لو�ضائل الوقاية من العنف اجلن�ضاين.

�سوت من امليدان  
»يف �ضي��اق ثقاف��ة املخيم ال��ذي نعمل فيه، من املهم اأن يتم اإج��راء التدريبات اأو 
حم��الت التوعي��ة بالتعاون م��ع م�ضاركني م�ضاعدي��ن، رجل وام��راأة، كما ينبغي 
اأن يت��م اإج��راء جمي��ع حلقات العم��ل باللغة املحلي��ة ولي�ش عن طري��ق الرتجمة. 
كم��ا ينبغ��ي اأن يقوم على تقدميه��ا عمال وطنيون مدربون، مم��ن ميثلون �ضكان 
املخي��م وثقافتهم وميكنهم فهمها. فاإذا كان العن��ف اجلن�ضاين �ضائعًا بني �ضكان 
املخي��م، فقد يكون من الأف�ض��ل حينها اإن�ضاء جلان ا�ضت�ضاري��ة كجزء من الهيكل 
الإداري للمخي��م. ولك��ي تعود ه��ذه اللجان بنف��ع على �ضكان املخي��م، ينبغي اأن 
يتمت��ع اأع�ضاءه��ا بالتدريب اجليد واح��رتام خ�ضو�ضية واأ���رضار الآخرين ويكون 
مبقدوره��م احل�ض��ول على اخلدم��ات القانونية والطبية. ومن امله��م اأن نتذكر اأن 
الو�ضم الثقايف/املجتمعي مقرتن��ًا بالتجربة النف�ضية والجتماعية الرهيبة هي 
عوام��ل غالب��ًا ما متن��ع الن�ضاء والفتي��ات ب�ضفة خا�ضة من الإب��الغ عن حوادث 
العن��ف اجلن�ضاين. وغالبًا ما تت�ضم اأنظمة الإبالغ بالبريوقراطية وهيمنة العن�رض 
الرج��ايل عليه��ا، لذا فمن الهام ج��داً �ضم ع�ضوات مدربات م��ن الن�ضاء يف العمل 

امليداين، ويا حبذا لو كن ميثلن ن�ضبة 50 % من العاملني«.



جمموعة اأدوات اإدارة املخيم | الف�سل 10 - الوقاية من العنف اجلن�ساين واال�ستجابة له322

         يعتم��د اختي��ار اأف�ض��ل امل�ضارك��ني لال�ضتعان��ة به��م يف م�رضوع��ات زيادة 
الوعي ب�ضكل كبري على طبيعة الظروف القائمة. فقد يكون من الأف�ضل يف بع�ش 
احلالت ال�ضتعانة بع�ضو من املجتمع املحلي، بينما يف�ضل املجتمع يف حالت 
اأخرى ال�ضتعانة بع�ضو من الفرق الدولية. كما ينبغي اأن يوؤخذ يف احل�ضبان كذلك 

جن�ش هذا امل�ضارك. 

االأمن وال�سالمة
•تعبئة جمتمع املخيم من اأجل حتديد الفئات الأكرث عر�ضة خلطر العنف اجلن�ضاين والتفاق  	
ح��ول اآليات الدعم والر�ضد املجتمعية، مبا يف ذلك ف��رق »الر�ضد املجتمعية« والتي ت�ضم 

ع�ضوات من الن�ضاء
•ال�ضعي حل�ش هياكل ال�رضطة واملراقبة املجتمعية وكذا الهياكل الأمنية على اأن تاأخذ يف  	
العتبار املناطق املرتفعة يف ن�ضبة ما متثله من اأخطار على الن�ضاء والرجال من خمتلف 

الأعمار والثقافات. 
•ال�ضعي لإ�رضاك �ضكان املخيم، خا�ضة الن�ضاء، يف اإجراءات حت�ضني اأمن املخيم 	

•التع��اون م��ع ال�ضلط��ات املحلية/امُل�ضيف��ة لت�ضجيعها عل��ى امل�ضاركة والهتم��ام الن�ضط  	
ب�ضالح املجتمع امُل�ضيف وتعزيز الفوائد امل�ضرتكة الناجمة عن ذلك

•ال�ضعي لتحقيق تواجد اأعداد كافية من ال�رضطة والأطقم الأمنية املدربة ب�ضكل جيد وتعزيز  	
تواجد العن�رضين الرجايل والن�ضائي �ضمن هذه الأطقم. 

اأنظمة احلماية
•التع��اون مع منظمات احلماي��ة امل�ضوؤولة يف اإن�ضاء اآلية مالئم��ة لالإحالة والإبالغ تتمتع  	
بالتن�ضي��ق واملحافظة على اخل�ضو�ضية والأ�رضار اخلا�ضة للناجيات/الناجني من العنف 

اجلن�ضاين يف املخيم. 
•توفري الدعم ال�ضحي والنف�ضي والجتماعي والقانوين واملادي 	

•تعزي��ز و/اأو امل�ضاع��دة يف اإن�ضاء �ضبكة من الدعم الأهلي، و�ضم��ان تلقي اأفرادها التدريب  	
املالئم والكايف

•تعزي��ز تدري��ب وتعبئة جماعات الرج��ال على جهود حتقيق امل�ض��اواة بني اجلن�ضني ومنع  	
العنف اجلن�ضاين. 

•�ضمان احل�ضول على اإذن الناجني/الناجيات من العنف اجلن�ضاين قبل اتخاذ اأي اإجراءات  	
ت�ضتهدف عالجهم من املحن التي تعر�ضوا لها

•�ضم��ان متكني الناجني/الناجيات يف جميع الأحوال من تقري��ر م�ضائرهم باأنف�ضهم بعد  	
الإطالع على جميع املعلومات واملالب�ضات املطلوبة
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         ينبغي اأن تنظم اإجراءات الت�س���غيل القيا�سية املالئمة لظروف واأو�ضاع كل 
عملية على حده كيفية التعامل مع ق�ضية املوافقة يف حالة الناجني من الأطفال. 
فف��ي بع�ش احلالت قد يكون هناك الت��زام ر�ضمي باإبالغ ال�ضلطات. ويف العادة، 
ينبغي ال�ضعي للح�ضول على املوافقة الواعية من الآباء اأو اأولياء الأمور، وذلك ما 
مل يك��ن ه��وؤلء هم م�ضدر العنف اجلن�ضاين. ويف احل��الت التي يكون فيها هوؤلء 
ه��م م�ضدر العنف امُلرتك��ب �ضد الطفل، ينبغي اأن تتم اإحال��ة الق�ضية اإىل هيئات 
حماي��ة الطفل املعنية، اأما اإذا مل يك��ن هناك وجود لأمثال هذه الهيئات، فينبغي 
اأن تتوىل الوكالة القائدة يف حماية الطفل بنف�ضها م�ضوؤولية حتديد اأف�ضل ما يف 

�ضالح الطفل.

االأخالقيات
•توف��ري املعلومات ل�ضكان املخيم حول ما يح��ق لهم اأن يتوقعونه من الفرق الإن�ضانية من  	

�ضلوكيات واأ�ضاليب يف التعامل 
•�رضح الإجراءات اخلا�ضة برفع ال�ضكاوى ملجتمع املخيم والتي تت�ضمن العمال الإن�ضانيني  	

وقوات حفظ ال�ضالم و/اأو اأطقم الأمن
•تقييم مدى اإملام فريق الوكالة باملعرفة واملهارات املطلوبة للوقاية من العنف اجلن�ضاين  	

وال�ضتجابة له والإعداد لدورات تدريبية اأو تثقيفية لهذه الغاية اإذا ا�ضتدعى الأمر ذلك. 
•�ضمان ح�ضول جميع العاملني على التدريب الالزم على مواثيق ال�ضلوك املهني وا�ضتيعاب  	

بنودها والتوقيع عليها
•توظي��ف وتدري��ب فرق العاملني الن�ضائي��ة وت�ضجيع قيام الأط��راف الأخرى ب�ضم عنا�رض  	

ن�ضائية �ضمن اأطقم العاملني بها
•�ضمان �ضهولة متييز جميع الفرق العاملة باملخيم من خالل ح�ضهم على تعليق عالمات مكتوب  	

عليها بو�ضوح ا�ضم كل منهم ووظيفته وبحيث ت�ضهل عمليات الر�ضد يف حالت ال�ضكاوى. 
• يف تقليل عدد امل��رات التي يطل��ب فيها اإىل  �ضم��ان جناح اإجراءات الت�س���غيل القيا�س���ية	
الناجني/الناجيات من حوادث العن��ف اجلن�ضاين �رضد حكايتهم/حكايتهن اأو التقاءهم/

التقاءه��ن ووعيهم بحقوقهم/بحقوقهن فيما يتعل��ق باللقاءات التي يجريها معهم الزوار 
مبا فيهم و�ضائل الإعالم. 

        ينبغ��ي قب��ل اإر�ضال اأي اأفراد من ف��رق اإدارة املخيم اإىل املخيمات كمراقبني 
اأو مدرب��ني اأو عم��ال ميداني��ني اأو م�رضفني اأن يت��م تدريبهم جي��داً على مكافحة 
العن��ف اجلن�ضاين، خا�ضة فهم الأهمية املحورية للوقاية من العنف اجلن�ضاين يف 

احلماية واملحافظة على حقوق الإن�ضان. 
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اال�ستجابة للعنف اجلن�ساين
غالبًا ما ينطلق �ضكان املخيم الذين تعر�ضوا لأي حادث من حوادث العنف اجلن�ضاين قا�ضدين 
وكالة اإدارة املخيم باعتبارها اأوىل اجلهات التي ميكنها ال�ضتجابة لهم، ومن ثم ينبغي تدريب 
فري��ق الوكال��ة واإعدادهم للتعامل مع مثل هذه احلوادث على نح��و ي�ضع الأولوية خل�ضو�ضية 
واح��رتام وح�ضا�ضي��ة موق��ف الناجني/الناجي��ات وكرامتهم. وفيم��ا يلي قائم��ة بالإجراءات 
املقرتحة والتي تغطي جمالت ال�ضتجابة الأربعة )ال�ضتجابة ال�ضحية والنف�ضية الجتماعية 

والأمنية والقانونية(.

اأنظمة االإحالة
•�ضم��ان تلقي فريق العاملني للتدري��ب املالئم على ال�ضتجابة لحتياجات الناجيات، مبا  	
يف ذلك اأ�ضاليب اإجراء اللقاءات والإملام ال�ضامل باآليات الإحالة واخليارات املتاحة لهم. 
•التف��اق، بالتعاون مع ال�رضكاء م��ن وكالت احلماية واملنظمات غري احلكومية املالئمة،  	
ح��ول اآلي��ات الإبالغ ع��ن حوادث العن��ف اجلن�ض��اين واأنظم��ة الإحالة )مت��ى اأمكن ومتى 
ا�ضتدعى الأمر ذلك( والتي تويل العناية الالزمة لعن�رض ال�رضية واخل�ضو�ضية )مبا يف ذلك 

متطلبات حماية البيانات( واحرتام وح�ضا�ضية موقف الناجني وكرامتهم. 
•�ضم��ان اتف��اق ال���رضكاء ب�ض��كل جماعي ح��ول نوعية املعلوم��ات ذات الأهمي��ة الق�ضوى  	
والأ�ضل��وب ال��ذي ميكن من خالل��ه جتميعه��ا دون اأن يت�رضر جراء ذل��ك الناجني ونوعية 
املعلومات التي يجب تبادلها ولأي غر�ش، وكذلك ماهية الأفراد واملنظمات )اإن وجدت( 
الواج��ب اإبالغه��ا بهذه احل��وادث وطبيع��ة الإجراءات الواج��ب اتخاذها حلماي��ة الناجني 

وحماية املعلومات وحماية القائمني بال�ضتجابة لها.
•�ضم��ان تبادل معلومات احلماي��ة بال�ضكل املالئم مع وكالت احلماي��ة املعنية على نحو  	

يقوم على حجب كل ما ميكن اأن يتم التعرف من خالله على هوية ال�ضحايا 

ال�سالمة/االأمن
•و�ض��ع اأمن و�ضالمة الناجني من العن��ف اجلن�ضاين وعائالتهم، بالإ�ضافة اإىل اأمن و�ضالمة  	

العاملني بالوكالة، يف �ضدارة الأولويات
•اح��رتام رغبات وحقوق وكرامة الناجني، مع الأخذ يف العتبار دائمًا احتياجات و�ضالمة  	

املجتمع ككل
•�ضم��ان اإجراء اللقاءات ب�ضفة منتظمة مع الأطف��ال من قبل الأفراد املدربني على اأ�ضاليب  	

التقاء ال�ضغار وو�ضائل ال�ضت�ضارة
•مت��ى ا�ضتدع��ى الأمر، اتخذ ما يل��زم من اإجراءات لنق��ل الناجني ملواقع اآمن��ة وقم بتوفري  	

و�ضائل احلماية لهم اإىل جانب و�ضائل الدعم واملراقبة كجزء من اإجراءات الر�ضد
•ا�ضمن متى اأمكن ا�ضتبعاد مرتكبي العنف اجلن�ضاين من املجتمع 	
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ال�سحة
•ق��م بال�ضع��ي لتوفري اخلدمات ال�ضحية للناج��ني من العنف اجلن�ضاين مت��ى اأمكن، خا�ضة  	

توفري وتقدمي ما يلي:
	 و�ضائل منع احلمل الطارئ

	 العالج الوقائي بعد التعر�ش للفريو�ش )ا�ضتجابة للتعر�ش لفريو�ش نق�ش املناعة املكت�ضبة/ الإيدز(
	 العالج من الأمرا�ش املنقولة جن�ضيًا

	 التطعيم �ضد الإ�ضابة باللتهاب الكبدي والتيتانو�ش 
•ق��م باإن�ضاء اأنظم��ة ا�ضتجابة ت�ضمن ال�ضتجابة الطبية والرعاي��ة ال�رضيعة ل�ضحايا العنف  	

اجلن�ضاين. 

tt ملزيد من التفا�شيل حول ال�شحة، انظر الف�شل 16. 

الدعم النف�سي االجتماعي 
•ال�ضع��ي لتوف��ري اأنظم��ة الإحال��ة الوا�ضح��ة لالأ�ضخا���ش امل�ضاب��ني لتلقي الدع��م النف�ضي  	

الجتماعي
•�ضم��ان عدم تاأث��ري اآليات الدع��م النف�ضي الجتماع��ي ب�ضكل �ضار على حق��وق الناجني/ 	

الناجيات.

الدعم القانوين
•اإحال��ة الناجني/الناجيات الراغب��ني يف التعوي�ش القان��وين اإىل وكالة/وكالت احلماية  	

امل�ضوؤولة.
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ح�ض��ول فري��ق وكال��ة اإدارة املخيم على التدريب ال��الزم ب�ضاأن ق�ضاي��ا العنف اجلن�ضاين  � 
واأ�ضاليب الوقاية املنا�ضبة واأنظمة الإحالة.

ح�ض��ول �ض��كان املخيم املعر�ضني للعن��ف اجلن�ضاين قبل و�ضولهم للمخي��م على الرعاية  � 
والعالج املالئمني.

اتخ��اذ وكال��ة اإدارة املخي��م اإج��راءات الر�ض��د املالئم��ة يف ا�ضتجابتها حل��وادث العنف  � 
اجلن�ضاين. 

تواف��ر اإجراءات الإحالة الوا�ضحة، مب��ا يف ذلك الإحالة خلدمات الرعاية ال�ضحية والدعم  � 
النف�ضي والجتماعي للمتاأثرين بالعنف اجلن�ضاين. 

ا�ضتخ��دام وكال��ة اإدارة املخي��م لأ�ضالي��ب التقييم القائم��ة على امل�ضاركة لفه��م م�ضببات  � 
العنف اجلن�ضاين والتخطيط لالإجراءات الأهلية الالزمة لعالجها. 

مبا يف ذل��ك عالقات ال�ضلط��ة واجلن�ش  الأخ��ذ يف العتب��ار ثقاف��ة جمتم��ع النازح��ني –  �
والأدوار التقليدي��ة واأي ممار�ض��ات تقليدي��ة �ضارة – يف اإجراءات من��ع العنف اجلن�ضاين 

والت�ضدي له. 

ت�ضميم املخيم على نحو يدعم الوقاية من العنف اجلن�ضاين.  � 

حتدي��د الفئات والأف��راد املعر�ضني ب�ضكل خا�ش خلطر العن��ف اجلن�ضاين، وتعاون وكالة  � 
اإدارة املخيم مع اأطراف احلماية بخ�ضو�ش هذا الأمر. 

تدري��ب جمي��ع الف��رق العاملة وجمي��ع العاملني ل�ضالح �ض��كان املخيم عل��ى مقت�ضيات  � 
مواثيق ال�ضلوك املهني والتوقيع عليها. 

فهم ومتابعة الأنظمة التقليدية حلل النزاعات داخل املجتمع. � 

و�ضع اآليات الإبالغ الآمنة وال�رضية واإطالع املجتمع على اأ�ضاليب ا�ضتخدامها. � 

قائمة املراجعة اخلا�سة بوكالة اإدارة املخيم
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و�ض��ع وكال��ة اإدارة املخي��م مراقبة مناطق املخي��م التي ت�ضكل خطراً عل��ى مرتاديها يف  � 
�ضدارة اأولوياتها وحتقيق ات�ضاق وانتظام هذه املراقبة. 

اإ�رضاك الن�ضاء يف القرارات املوؤثرة على اإدارة املجريات اليومية للمخيم وتقدمي امل�ضاعدات  � 
واخلدمات وامل�ضاعدة يف تقليل خماطر التعر�ش للعنف اجلن�ضاين. 

ال�ضع��ي لتبن��ي النه��ج متع��دد القطاع��ات وامل�ض��رتك بني ال��وكالت يف الت�ض��دي للعنف  � 
اجلن�ضاين وقيام وكالة اإدارة املخيم بدعم هذا النهج. 

دم��ج ال�ضتجابة للعنف اجلن�ض��اين والوقاية منه )وتعميمه( يف الربامج املو�ضوعة داخل  � 
املخيم ويف جميع مراحلها من تقييم وتخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم نهائي. 

عمل وكالة اإدارة املخيم عن قرب مع الربامج التي تعزز اأ�ضكال التدريب املهاري واملهني   � 
التي ت�ضهم يف احلد من ال�ضت�ضعاف. 

و�ض��ع اأمن و�ضالم��ة وكرامة املتاأثرين بالعنف اجلن�ضاين يف �ضدارة الأولويات يف جميع  � 
الظروف.
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االأدوات

         تتوف��ر معظ��م الأدوات والن���رضات وغريه��ا م��ن الوثائق امل�ض��ار اإليها على 
اأ�ضطوان��ة جمموعة الأدوات )Toolkit CD( واملرفقة ب��كل كتيب مطبوع. كذلك مت 

و�ضع روابط لتحميل امللفات اخلا�ضة باملو�ضوع من على �ضبكة الإنرتنت. 

•ر. باور. توفري املالجئ وق�ضية الف�ضل بني اجلن�ضني. مذكرة اإعالمية 	
•نظام مقرتح لتنظيم ومتابعة وتعزيز دوريات مراقبة طرق جلب حطب الوقود 	

كتيب اأدوات العنف  • 	 .2004 ،(RHRC) اإحتاد ا�ستجابة ال�سحة االإجنابية يف اأوقات االأزمات
اجلن�ساين للتقييم وت�سميم الربامج والر�سد والتقييم يف اأو�ساع التاأثر بال�رصاعات.  

www.rhrc.org/pdf/GBVsingles.pdf

•اإحتاد ا�س���تجابة ال�س���حة االإجنابية يف اأوقات االأزمات. م�رشوع الدع���م الفني العاملي  	
ملكافحة العنف اجلن�ساين، 2004. قائمة مرجعية لالإجراءات. الوقاية من العنف اجلن�ساين 

واال�ستجابة له يف مواقف النزوح. 
www.rhrc.org/pdf/Checklist.pdf

•اللجن��ة الدائم��ة امل�ضرتكة ب��ني ال��وكالت، جمموعة احلماي��ة، جمموعة التع��ايف املبكر،  	
2007. حماي��ة النازح��ني داخلي��ًا الهارب��ني م��ن ال�رضاع��ات: تقييم لالإج��راءات )ن�ضخة 

جتريبية لالختبار امليداين(
www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Portals/1/cluster%20approach%20
page/clusters%20pages/Protection/P%20R&T/frameworksmallsize.pdf

، اأداة مفو�سي���ة االأمم املتحدة ل�سوؤون  • مفو�س���ية االأمم املتحدة ل�س���وؤون الالجئني 2006	
الالجئني للتقييم القائم على امل�ساركة يف العمليات. 

www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Portals/1/cluster%20approach%20
page/clusters%20pages/Em%20Shelter/Tollkit%20Field/7.2%20Assessment/7.2.2%20
Guidelines/7.2.2.8%20UNHCR%20Participatory%20Assessment%20Tool.pdf

Action for the Rights of Children (ARC), 2001. Critical Issues: Abuse and  
Exploitation. www.savethechildren.net/arc/files/c_abex.pdf

Amnesty International, 2004. It’s In Our Hands: Stop Violence Against 
Women. www.ie.amnesty.org/amnesty/upload/images/amnesty_ie/campaigns/SVAW/
It’s%20in%20our%20hands%20summary.pdf

قراءات ومراجع

www.rhrc.org/pdf/GBVsingles.pdf
www.rhrc.org/pdf/Checklist.pdf
www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Portals/1/cluster%20approach%20page/clusters%20pages/Protection/P%20R&T/frameworksmallsize.pdf
www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Portals/1/cluster%20approach%20page/clusters%20pages/Em%20Shelter/Tollkit%20Field/7.2%20Assessment/7.2.2%20Guidelines/7.2.2.8%20UNHCR%20Participatory%20Assessment%20Tool.pdf
www.savethechildren.net/arc/files/c_abex.pdf
www.ie.amnesty.org/amnesty/upload/images/amnesty_ie/campaigns/SVAW/It%E2%80%99s%20in%20our%20hands%20summary.pdf
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Amnesty International, 2005. Stop Violence Against Women. How to Use 
International Criminal Law to Campaign for Gender-sensitive Law Reform. 
www.amnesty.org/en/library/asset/IOR40/007/2005/en/dom-IOR400072005en.pdf 

Judy El-Bushra and Kelly Fish. Refugees and Internally Displaced Persons. 
www.huntalternatives.org/download/40_refugees.pdf

Coordination Committee for the prevention of Sexual Exploitations 
and Abuse (CCSEA), 2003. Understanding Humanitarian Aid 
Worker Responsibilities: Sexual Exploitation and Abuse Prevention.  
http://ochaonline.un.org/OchaLinkClick.aspx?link=ocha&docId=1061909

Tamara Fetters, 2006. “Abortion care needs in Darfur and Chad”, Forced  
Migration Review. www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR25/FMR2527.pdf

Forced Migration Review, 2007. Sexual violence: weapon of war, impediment  
to peace. www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR27/full.pdf

Gender and Water Alliance, 2006. Mainstreaming Gender in Water 
Management. www.genderandwater.org/content/download/4545/37857/file/
Gender_%20and_IWRM_ Resource_Guide_complete_200610.pdf

Global Protection Cluster Working Group, 2007. Handbook for the 
Protection of Internally Displaced Persons. www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/
refworld/rwmain?page=search&docid=4790cbc02

ICRC, 1994. The Code of Conduct for the International Red Cross and 
Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief. www.ifrc.org/Docs/idrl/
I259EN.pdf

Inter-Agency Standing Committee (IASC), 2005. Guidelines for Gender-
based Violence Interventions in Humanitarian Settings: Focusing on 
Prevention of and Response to Sexual Violence in Emergencies. www.unhcr.
org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&docid=439474c74

Inter-Agency Standing Committee (IASC), 2006. Women, Girls, Boys 
and Men: Different Needs – Equal Opportunities. www.who.int/hac/network/
interagency/news IASC_Gender_Handbook_Workshop_Final_Report.pdf

IRC, INEE, WCRWC. Ensuring a Gender Perspective in Education in 
Emergencies www.womenscommission.org/pdf/EdGenderTool.pdf

OHCHR, Fact Sheet No. 23. Harmful Traditional Practices Affecting the Health  
of Women and Children. www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs23.htm 

PLAN, 2008. “Because I Am a Girl’’. The State of the World’s Girls 2007. 
www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900SID/TBRL-73ARJL/$FILE/plan-becauseiamagirl-
may 2007.pdf?OpenElement

www.amnesty.org/en/library/asset/IOR40/007/2005/en/dom-IOR400072005en.pdf 
www.huntalternatives.org/download/40_refugees.pdf
http://ochaonline.un.org/OchaLinkClick.aspx?link=ocha&docId=1061909
www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR25/FMR2527.pdf
www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR27/full.pdf
www.genderandwater.org/content/download/4545/37857/file/Gender_%20and_IWRM_ Resource_Guide_complete_200610.pdf
www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&docid=4790cbc02
www.ifrc.org/Docs/idrl/I259EN.pdf
www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&docid=439474c74
www.who.int/hac/network/interagency/news IASC_Gender_Handbook_Workshop_Final_Report.pdf
www.womenscommission.org/pdf/EdGenderTool.pdf
www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs23.htm
www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900SID/TBRL-73ARJL/$FILE/plan-becauseiamagirl-may 2007.pdf?OpenElement
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UNHCR. Gender-based Violence. Action Sheet No.4 (taken from 
the Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons).  
www.unhcr.org/protect/PROTECTION/4794b3512.pdf

UNHCR,1991. Guidelines on the Protection of Refugee Women 
www.unhcr.org/publ/PUBL/3d4f915e4.pdf

UNHCR, 1995. Sexual Violence Against Refugees: Guidelines on Prevention 
and Response. www.icva.ch/doc00000837.html

UNHCR, Women’s Commission for Refugee Women and Children 
WCRWC), 2001. Respect our Rights: Partnership for Equality, Report on the 
Dialogue with Refugee Women. www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/protect/opendoc.
pdf?tbl=PROTECTION&id=3bb44d908

UNHCR, 2001. Good Practices on Gender Equality Mainstreaming. A 
Practical Guide to Empowerment. www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwma
in?page=search&docid=413476574

UNHCR, 2002. Gender Training Kit on Refugee Protection and Resource 
Handbook. www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.
pdf?docid=3f463b632

UNHCR, 2003. Sexual and Gender-based Violence against Refugees, Returnees  
and Internally Displaced Persons: Guidelines for Prevention and Response 
www.rhrc.org/pdf/gl_sgbv03_00.pdf 

UNHCR, (forthcoming 2008). Handbook on the Protection of Women and 
Girls.www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=protection_kit

UNICEF, 2005. Early Marriage. A Harmful Traditional Practice. 
www.unicef.org/publications/files/Early_Marriage_12.lo.pdf

UN Secretariat, 2003. Secretary-General’s Bulletin: Special 
Measures for Protection from Sexual Exploitation and Sexual Abuse. 
http://ochaonline.un.org/OchaLinkClick.aspx?link=ocha&DocId=1001083

WFP, 2006. Getting Started: HIV, Aids and Gender in WFP Programmes. 
www.wfp.org/food_aid/doc/GETTING_GENDER7.pdf

WHO, UNHCR, 2004. Clinical Management of Survivors of Rape: 
Developing Protocols for Use with Refugees and Internally Displaced Persons. 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241X59263X.pdf

Women’s Commission for Refugee Women and Children (WCRWC), 2005.  
Masculinities: Male Roles and Male Involvement in the Promotion of Gender 
Equality. A Resource Packet. www.womenscommission.org/pdf/masc_res.pdf

www.unhcr.org/protect/PROTECTION/4794b3512.pdf
www.unhcr.org/publ/PUBL/3d4f915e4.pdf
www.icva.ch/doc00000837.html
www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/protect/opendoc.pdf?tbl=PROTECTION&id=3bb44d908
www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&docid=413476574
www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?docid=3f463b632
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www.unicef.org/publications/files/Early_Marriage_12.lo.pdf
http://ochaonline.un.org/OchaLinkClick.aspx?link=ocha&DocId=1001083
www.wfp.org/food_aid/doc/GETTING_GENDER7.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241X59263X.pdf
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حماية االأ�صخا�ص 
ذوي االحتياجات 

اخلا�صة
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الر�صائل االأ�صا�صية 

t   قد تكون هناك جمموعات معينة، �صمن �صكان املخيم، لديها احتياجات خا�صة. لذا، من 
ال�رضوري اأن يكون جميع اأ�صحاب امل�صلحة على دراية مباهية هذه االحتياجات، حتى 
يت��م توفري امل�صاعدة واحلماية التي تتما�صى مع حاجاته��م. فقد يكون االأ�صخا�ص، ممن 
يقعون يف نطاق هذه املجموعات اأو خارجها، معر�صني خلطر بالغ مقارنًة باالأ�صخا�ص 

االآخرين املقيمني يف املخيم.

t ينبغ��ي عل��ى وكالة اإدارة املخيم التاأكد من اأن نظام الت�صجيل/الت�صنيف ي�صجل بيانات 
لة حول العمر ونوع اجلن�ص واملعلومات االأخرى ذات ال�صلة وذلك لتحديد االأ�صخا�ص  مف�صّ

ذوي االحتياجات اخلا�صة يف املراحل االأوىل وعلى مدى دورة النزوح.

t �صت�صاه��م عملي��ات التقيي��م القائم��ة عل��ى امل�صارك��ة، باالإ�صاف��ة اإىل م�صاهم��ة كاف��ة 
املجموع��ات يف املخي��م، يف حتديد اأي املجموعات على وجه اخل�صو�ص قد يكون لديها 

احتياجات خا�صة يف اأي موقف معنّي كما �صت�صاعد يف توفري احلماية املالئمة.

t قد يوؤدي النزوح اإىل انهيار البنى التحتية لدعم املجتمع والتي عادًة ما تهتم باالأ�صخا�ص 
ذوي االحتياج��ات اخلا�ص��ة. ينبغي اأن تكون كافة اخلط��ط والربامج مو�صوعة ملعاجلة 
اهتمام��ات ه��ذه املجموعات، اإما ع��ن طريق دعم اآلي��ات التكيف املوج��ودة بالفعل اإن 

اأمكن، اأو عن طريق تطوير تدخالت بديلة.
 

t ينبغ��ي عل��ى وكاالت اإدارة املخيم��ات التاأكد من اأنه مت اجلمع ب��ني االأن�صطة املجتمعية 
واأنظمة اإدارة احلاالت الفردية يف مو�صعها ال�صحيح، وذلك لتحديد االحتياجات املتعلقة 

بحماية االأ�صخا�ص املعر�صني خلطر بالغ واال�صتجابة لها. 
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مقدمة
املجموعات ذات االحتياجات اخلا�صة

ي�صتعر���ص هذا الق�صم باخت�صار بع�ص املجموع��ات الرئي�صية لالأ�صخا�ص الذين قد يكون لديهم 
احتياج��ات خا�صة متعلق��ة باحلماية، وذلك بح�صب الظروف، والذين ينبغ��ي اإعطائهم قدًرا من 
الرعاي��ة واالهتم��ام. على الرغم م��ن ذلك، تخ�صع مواطن ال�صعف ومتطلب��ات احلماية اخلا�صة 
بال�صكان النازحني للو�صع العام والظروف املحيطة، كما تتباين املجموعات املعر�صة للخطر 

يف اأي موقف معنّي. ميكن اأن يت�صمن هذا:
املجموعات ذات االحتياجات اخلا�صةفئات  ال�صكان

ال�صبية والفتيات 
االأطفال غري امل�صحوبني بذويهم واملنف�صلني 

االأطفال املرتبطون يف ال�صابق بالقوات امل�صلحة اأو اجلماعات امل�صلحة
االأ�رض التي يعيلها طفل

ال�صباب الذين مت اإخراجهم من املدار�ص والعاطلونال�صباب

الن�صاء
االأ�رض التي تعيلها ن�صاء، مبا يف ذلك االأرامل 

الن�صاء املفتقدون لدعم ذكوري
الن�صاء املرتبطون يف ال�صابق بالقوات امل�صلحة اأو اجلماعات امل�صلحة

الن�صاء الناجيات من العنف اجلن�صاين

كبار ال�صن املفتقدون لدعم العائلة اأو املجتمعكبار ال�صن 
االأ�رض التي يعيلها اجلدود

االأ�صخا�ص 
املتاأثرون 

باملر�ص اأو العجز 
اأو حتت تاأثري 

ال�صدمة

االأ�صخا�ص املر�صى املفتقدون لدعم العائلة اأو املجتمع
االأ�صخا�ص ذوو االإعاقة البدنية
االأ�صخا�ص ذوو االإعاقة الذهنية

االأ�صخا���ص امل�صاب��ون بفريو�ص نق�ص املناع��ة الب�رضية/االإيدز اأو 
املعر�صون خلطر االإ�صابة به

الناجو ن من عمليات التعذيب

ق��د يكون لالأ�صخا�ص الواقعني حت��ت هذه الفئات احتياجات خا�ص��ة متعلقة باحلماية والتي 
يج��ب اأن يت��م التعامل معها. يف كثري من احلاالت تكون االأ�رضة اأو املجتمع هو من يوفر الدعم 
ال��ذي يطلب��ه هوؤالء االأ�صخا�ص. على الرغم من ذلك، فلي�ص هذا هو واقع احلال دائًما، حيث يتم 
يف اأغل��ب االأحيان تق��دمي الرعاية املالئمة وزيادة ا�صتغالل االإمكان��ات يف الوقت الذي تكون 
في��ه امل��وارد حمدودة. ويف ظل غياب دعم االأ�رضة واملجتم��ع، يواجه اأع�صاء هذه املجموعات 

خماطر بالغة فيما يتعلق باحلماية داخل املخيم. 
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  االحتياجات اخلا�صة يف موقع املخيم 
ق��د يك��ون االأ�صخا�ص ذوو االحتياج��ات اخلا�صة اأكرث �صعفا م��ن ناحية التعر�ص 
للحرمان وال�رضر واال�صتغالل واإ�صاءة املعاملة والعنف بخالف االأ�صخا�ص االآخرين 
يف املجتم��ع. واإذا مل يت��م اإدراك عواقب ما يعانونه من مواطن �صعف ومعاجلتها، 
فقد يكون لذلك عواقب خطرية قد متثل تهديًدا على احلياة يف بع�ص االأحيان على 
�صحته��م البدني��ة و/اأو النف�صية، وميك��ن اأن يكون لها تاأثري كب��ري على رفاهيتهم 
وقدرته��م على احل�ص��ول على حقوقهم االإن�صاني��ة االأ�صا�صية. ق��د ال يكون باإمكان 
االأ�صخا���ص ذوي االحتياج��ات اخلا�ص��ة الو�ص��ول اإىل قنوات االت�ص��ال املالئمة 
وذلك حتى يتمكنوا من االإعالن عن حاجاتهم. وكذلك، قد يكونوا غري قادرين على 
االإف�ص��اح ب�صبب العم��ر اأو العجز اأو الو�صم بالعار اأو اخل��وف.و قد يكونوا عاجزين 
عن االإعالن عن احتياجاتهم اأو الت�رضيح بال�صكوى عندما يفتقرون اإىل امل�صاعدة 

واحلماية التي ين�صدونها. 
يف حالة النزوح، تكون العائلة و�صبكات املجتمع يف حالة �صغط وغالًبا ما تكون 
م�صتت��ة. فقد ال يتمتع كافة االأ�صخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة بنف�ص امل�صتوى 
م��ن الرعاية والدعم من املجتمع يف موقع املخي��م الذي قد ي�صتمتع بها االآخرون. 
وعلى نحو م�صابه، يف موقع املخيم، عند تف�صي اخلوف واحلرمان والتوتر، ميكن اأن 
ي��وؤدي هذا اإىل انهيار الثقافة والقيم االأخالقية/االجتماعية، كما ميكن اأن تنطوي 
احلياة على مزيد من خماطر االإهمال اأو العنف اأو اإ�صاءة املعاملة، وهو ما يجب اأن 

تتم حماية اأكرث اأع�صاء املجتمع �صعًفا منه.

ملعاجلة هذا املوقف، ينبغي اإتباع منهج ذي جانبني. 
•من املهم اأن يتم ت�صميم كافة الربامج واالأن�صطة بطريقة تاأخذ يف احل�صبان وجود جمموعات  	
لديه��ا احتياج��ات خا�صة وتعمل عل��ى اإدماج اهتماماته��م، حيث ينبغ��ي اأن تكون حماية 

املجموعات ذات االحتياجات اخلا�صة هي »االجتاه ال�صائد«.
•ق��د تكون هن��اك حاجة ال�صتجابة موجهة ل�صمان احلماية فيم��ا يتعلق بنقاط ال�صعف لديهم  	
واحتياجاتهم. ميكن اأن يتم هذا االأمر من خالل اأن�صطة جمتمعية اأو عمليات االإحالة الفردية.

قد تتغري االحتياجات اخلا�صة لالأفراد مبرور الزمن. لذلك من ال�رضوري اإجراء عمليات تقييم 
ا  لي���ص فق��ط لتحليل املخاطر املتعلق��ة باحلماية والتي تواجهها جمموع��ات معينة، لكن اأي�صً
لتحلي��ل املخاط��ر التي تواجهها االأف��راد داخل املجموعة. على �صبيل املث��ال، قد يكون للطفل 
ال��ذي يف رعاي��ة اأ���رضة حا�صنة يف املخيم احتياج��ات خمتلفة وقت الع��ودة اأو عند التوطني، 
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اأو ق��د يك��ون للمراأة االأكرب �صًنا التي تعي�ص مع ابنته��ا احتياجات خمتلفة عندما تتزوج ابنتها 
وتذهب للحياة مع عائلة زوجها.

م��ن ال���رضوري اأن تتاأك��د وكال��ة اإدارة املخيم م��ن تلقي موظف��ي املخيم للتدري��ب والتاأهيل 
املطلوب��ني للعم��ل على تاأم��ني احلماية حلقوق كاف��ة املجموع��ات واالأفراد ودعمه��ا، ولي�ص 
االأفراد االأكرث �صعفا فقط. يجب على موظفي املخيم بوجه خا�ص اأن يكونوا مدربني واأن يوقعوا 
على مدونة قواعد ال�صلوك، والتي توفر خطوًطا اإر�صادية حمددة حول ال�صلوك االأخالقي وطبيعة 
�صلوكياته��م م��ع اأع�صاء جمتمع املخيم. ومن املهم بوجه خا���ص اأن يكون املوظفون العاملون 
مع الن�صاء واالأطفال، وكذلك العاملون مع جمموعات اأخرى ذات احتياجات خا�صة، على دراية 

مبدونة قواعد ال�صلوك واأن يلتزمون بها.

    الفئات ال�صعيفة ذات االحتياجات اخلا�صة يف مراكز التجميع -  
    �صوت من امليدان

»هن��اك عدد كب��ري من الفئات ال�صعيفة واالأ�صخا���ص ذوي االحتياجات اخلا�صة يف 
مراكز التجميع ب�رضبيا. ي�صمل هذا كبار ال�صن واالأ�رض التي يعيلها اأفراد غري متزوجني، 
والعج��زة، وذوي االإعاقات الذهنية، واالأ�صخا�ص الذين يعانون من م�صكالت �صحية 
مزمنة. وتقدر اإحدى املنظمات غري احلكومية عدد من يتعاطون نوع ما من العقاقري 
املعاجل��ة لالأمرا�ص النف�صية من املقيم��ني يف اأحد مراكز التجميع التي يعملون بها 
هنا ما ي�صل اإىل 40%. ووفًقا للعاملني هنا، يكون هناك تاأثري كبري لظروف املعي�صة 
ال�صيئ��ة على �رضعة التاأثر وال�صعف، حي��ث توجد م�صكالت نف�صية اجتماعية خطرية 
كال�رضاع بني االأ�صخا�ص النازحني داخليًا واإدمان الكحوليات وحماوالت االنتحار 
وامل�ص��كالت النف�صية االجتماعية واالكتئ��اب وحاالت من العن��ف اجلن�صاين. وتن�صاأ 
العديد من املخاوف نتيجة ظروف املعي�صة غري املريحة ونق�ص اخل�صو�صية واالإيداع 

يف رعاية املوؤ�ص�صات االإ�صالحية، وهو ما يحدث نتيجة احلياة يف مركز التجميع«.

ال�صبية والفتيات 
التدخالت ل�صالح االأطفال ب�صكل عام

يحت��اج جمي��ع االأطف��ال – بح�صب تعريف اتفاقية حقوق الطفل هم االأ�ص���خا�ص ما دون �ص���ن 
18 – اإىل رعاية واهتمام من نوع خا�ص وذلك ل�صمان الوفاء باحتياجاتهم البدنية والنف�صية 

الق�صايا الرئي�صية
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واالجتماعية واحتياجات النمو. وقد يكونوا معتمدين على دعم البالغني وحمايتهم، ويكونون 
اأك��رث عر�ص��ًة للتاأث��ر مبخاط��ر معين��ة اأك��رث م��ن البالغ��ني، كمخاطر املر���ص و�ص��وء التغذية 
واالإ�صاب��ات البدني��ة. وقد يواجه االأطف��ال النازحون داخلًيا اأو الالجئ��ون خماطر اأكرث بكثري، 
نتيج��ة لنزوحه��م ومتزق االأ�رضة وهياكل املجتمع وكذلك نتيج��ة نق�ص املوارد الذي عادًة ما 

يرتافق مع مثل هذه املواقف.
ميكن اأن يكون االأطفال النازحون داخلًيا اأو الالجئون املتواجدين يف موقع املخيم عر�صًة 
ملخاط��ر العن��ف اأو االعتداء اجلن�صي اأو اال�صتغالل اأو التوظيف الق�رضي اأو ال�صخرة، حيث ميكن اأن 
يكونوا حمرومني من ت�صجيل ميالدهم وتوثيقه اأو ممنوعني من الذهاب اإىل املدار�ص. وقد تكون 

بيئة املدر�صة غري اآمنة وتعر�صهم اإىل اال�صتغالل واإ�صاءة املعاملة. 
يف عديد من مواقع املخيمات، تكون املنظمات التي مت اإ�صناد مهمة حماية االأطفال اإليها، مثل 
منظم��ة االأمم املتحدة للطفولة )اليون�صيف(، متواج��دًة وتقوم بتنفيذ الربامج ل�صالح االأطفال. 
تتطلب بع�ص االأن�صطة املتعلقة بحماية الطفل، كالدعم النف�صي االجتماعي اأو التعقب اأو جمع �صمل 
العائلة اأو الدعم املتخ�ص�ص لالأطفال الع�صكريني الذين مت ت�رضيحهم اأو حتديد م�صالح الطفل، خربات 
حم��ددة ويج��ب اأن يتم تنفيذها بوا�صط��ة وكاالت متخ�ص�صة – على �صبيل املثال، جلن��ة ال�صليب 

االأحمر الدولية يف حالة التعقب. 
على الرغم من ذلك، تتحمل وكالة اإدارة املخيم اأي�صا م�صوؤولية �صمان عدم تعر�ص االأطفال 
لتهدي��دات تتعلق بحمايتهم يف املخيم والتعرف على االأطف��ال املحددين املعر�صني للمخاطر، 
والتاأك��د من اأنه مت تقيي��م احتياجاتهم واتخاذ االإجراء الذي �صي�صاعده��م على التكيف اأو تقدمي 
امل�صاع��دة املوجه��ة وتنفيذ الربامج تبًعا للو�ص��ع. فيما يلي بع�ص االإج��راءات التي يتعنّي على 

وكالة اإدارة املخيم اتخاذها:
•التاأك��د م��ن ذهاب ال�صبي��ة والفتيات اإىل املدار���ص وح�صولهم على فر�ص��ة اال�صتمرار يف  	
الدرا�ص��ة وعدم الت�رضب منه��ا. فالتعليم اأحد احلقوق، وميثل كذل��ك اأداة اأ�صا�صية للحماية،.

حي��ث اإن��ه ي�صاعد يف تلبي��ة كل من االحتياج��ات النف�صية االجتماعي��ة واحتياجات النمو 
وي��زود االأطف��ال باملهارات والقدرات الت��ي ت�صاعدهم يف احل�صول عل��ى اختيارات اأف�صل 
يف احلي��اة وحماية اأنف�صهم من اال�صتغالل واإ�ص��اءة املعاملة. وميكن اأن ي�صهم الذهاب اإىل 
املدر�ص��ة يف مواجه��ة اآثار ال�صدمة التالية لعملي��ات النزوح، كما ي�صهم يف جلب مزيد من 
االعتي��اد والعودة اإىل احلياة الطبيعية التي يحت��اج لها الطفل. يجب اأن تدعم وكالة اإدارة 
املخيم ممار�صة االأن�صطة التي ت�صمن وجود بيئة مدر�صية اآمنة، كما يجب اأن تدعم م�صاهمة 
كافة االأطف��ال الالجئني والنازحني داخلًيا املوجودين يف املخيم يف االأن�صطة التعليمية. 
وينبغ��ي تقييم العقبات الت��ي متنع اأطفال معينني نازحني داخلًي��ا اأو الجئني )كاالأطفال 
غ��ري امل�صحوب��ني بذويهم اأو املنف�صل��ني، اأو االأ�رض التي يعيلها اأطف��ال، اأو الفتيات – مبا 
يف ذلك الفتيات املراهقات( من احل�صول على التعليم، وذلك بهدف و�صع برامج موؤ�ص�صية 
وتداب��ري للتغل��ب عليها. وينبغي اأن تت��وىل وكالة اإدارة املخيم م�صوؤولي��ة مراقبة املدار�ص 
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ودع��م بيئة التعل��م الوقائية واالإيجابية وذل��ك من خالل تعاون وثيق م��ع مزودي خدمة 
التعلي��م يف املخي��م. يف حالة غياب الوكاالت التي تدعم عملي��ة التعليم، قد يكون مطلوًبا 
م��ن وكال��ة اإدارة املخيم لعب دور اأكرث اأهميًة يف دعم املدار�ص غري الر�صمية و/اأو توظيف 

املدر�صني املتطوعني. 

ملزيد من املعلومات انظر الف�صل 17.  tt

•دعم تاأ�صي�ص نظام حلماية الطفل اأو تعزيزه، وذلك بهدف احليلولة دون وقوع خماطر حمددة  	
تواجه ال�صبية والفتيات، ولال�صتجابة لها يف حالة وقوعها. �صيعتمد الدور املحدد لوكالة 
اإدارة املخيم على وجود وكاالت حلماية الطفل ومنظمات غري حكومية ونطاق م�صاركتهم 
يف ه��ذا االأم��ر. ينبغ��ي اأن يت�صم��ن ذلك النظ��ام اآليات للتحدي��د املبكر لالأطف��ال الواقعني 
يف دائ��رة اخلط��ر، ور�صد الو�صع اخلا�ص به��م، وحتديد امل�صوؤولي��ات املتعلقة باالإجراءات 
الوقائي��ة واأنظمة االإحالة، وذلك بغر�ص متابعة احلاالت الفردية التي تتطلب دعم من اأحد 
املتخ�ص�صني. تتحمل كذلك االأ�رض واملجتمعات م�صوؤولية حماية االأطفال ورعايتهم، ولذلك 
ينبغي اأن يتم ت�صميم الربامج واالأن�صطة ب�صكل يدعم االأ�رضة واملجتمع للوفاء بهذه املهمة. 
فيمك��ن اأن تلعب كل من جمموعات الدعم، وجلان االآب��اء، ورفع الوعي، والتوجيه، واأجهزة 

تعبئة املجتمع، وحمالت املعلومات دوًرا يف هذا االأمر.

•الت�صجيع على تاأ�صي�ص جلان حماية الطفل وت�صهيل ذلك، وذلك باالتفاق مع وكاالت احلماية  	
العامل��ة يف املخي��م ومع هيئات رعاية الطفل الوطنية اأو املحلية اإن اأمكن. وميكن اأن تكون 
مثل هذه اللجان اأداة ذات فعالية كبرية، وذلك اإذا كانت متوازنة من حيث نوع اجلن�ص ومتثل 

كافة املجموعات 

•توف��ري معلومات حول كيفي��ة توجيه ال�صكاوى املتعلقة بانتهاك احلق��وق اأو التمييز فيما  	
يتعلق باحل�صول على خدمات املخيم ودخول مرافقه، واإىل اأين يتم توجيهها. وينبغي اأن 
يت��م �صمان تنفي��ذ اآليات تقدمي املقرتحات والر�صد بال�ص��كل ال�صحيح لزيادة درجة الثقة 

يف وكالة اإدارة املخيم.

•دع��م اإن�صاء اأماكن واأن�صطة مالئمة لالأطف��ال وت�صهيل اإن�صائها يف املخيم، حيث اإن للمرافق  	
والربامج االجتماعية وتلك املخ�ص�صة للرتفيه عن الطفل اأهمية كبرية فيما يتعلق بنمو الطفل 
وتطوره. كما ميكن اأن تلعب دوًرا رئي�صًيا يف خف�ص املخاطر املتعلقة باحلماية، كاملخاطر 
الت��ي قد تن�صاأ نتيجة رغب��ة االأطفال يف مغادرة املخيم للعب كرة الق��دم. وميكن اأن ت�صاهم 
االأماك��ن املخ�ص�صة للريا�صة واالألعاب واالأن�صطة الرتفيهية يف خف�ص م�صتويات االإحباط 
والعدواني��ة، كذلك متا�ص��ك املجتمع احلا�صن للطفل ي�صاعد يف توحي��د االأ�رض واملجتمعات. 
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وت�صاه��م االأماكن املخ�ص�صة للع��ب االأطفال يف تعزيز خلق بيئة اأكرث �صالمًة و�صحة واآمنة 
اأكرث يف املخيم.     

عن��د التعامل مع احتياجات الطف��ل املتعلقة باحلماية، ينبغي اأن ت�صرت�صد وكالة اإدارة املخيم 
مببداأ تغليب م�صلحة الطفل العليا. وهذا يعني اأنه ينبغي موا�صلة احلر�ص على م�صالح الطفل 
العلي��ا با�صتم��رار ب�صفتها الهدف االأ�صا�ص��ي الأي قرارات اأو اإجراءات يت��م اتخاذها وتوؤثر على 
االأطف��ال. يج��ب اأن يطبق هذا املبداأ يف جميع امل�صائل املتعلقة بحماية الطفل ورعايته. بينما 
ينبغي تنفيذ مبداأ » حتديد اأف�صل امل�صالح« )BID( الر�صمي يف بع�ص الظروف، وميكن اأن يتم 
تنفي��ذ ه��ذا االأمر ب�صكل معتاد خالل النظام الوطني حلماية الطف��ل، اأو عند ال�رضورة، بوا�صطة 
وكاالت احلماي��ة الت��ي تعم��ل يف املخي��م اأو بالنيابة ع��ن املقيمني به. وعل��ى الرغم من عدم 
م�صارك��ة وكال��ة اإدارة املخيم يف االإج��راءات الر�صمي��ة املتعلقة ب� »حتديد اأف�ص��ل امل�صالح«، 
ف�صيكون لها دور يف حتديد احتياجات االأطفال الذين من ال�رضوري اتخاذ هذه االإجراءات لهم 
ور�صده��ا، حيث اإن اإ�رضاك الطف��ل يف عملية اتخاذ القرار من خالل اال�صت�صارة وامل�صاركة يعد 

اأمًرا حيوًيا للممار�صة االأف�صل.

ملزيد من املعلومات حول » حتديدات اأف�صل الفوائد«، انظر »توجيهات مفو�صية الأمم    tt
املتحدة ل�صئون الالجئني اخلا�صة بالتحديد الر�صمي لأف�صل امل�صالح للطفل«

�صوت من امليدان  
»بع��د انته��اء ال���رضاع يف املنطق��ة الواقعة �صم��ال اأوغندا، يف خمي��م كبري حيث 
ب��داأت عمليات العودة وحيث كانت ال تزال هناك م�صاعر اخلوف وعدم االإح�صا�ص 
باالأم��ان حول الو�صول التفاق �صالم دائم، كان ينتقل اأع�صاء جمتمع املخيم اإىل 
م��ا يطلق عليه ا�صم »مواقع انتقالية«. عندم��ا حتدثنا مع كبار ال�صن يف املجتمع 
ح��ول هذه املواقع، اأو�صحوا اأنه على الرغم م��ن اأنها لي�صت املواقع الدائمة )اأنهم 
لي�ص��وا يف مواقعه��م لدائم��ة(، كانت تلك املواق��ع عبارة عن مناط��ق بني املخيم 

واملكان الذي ن�صاأوا فيه، مما مّكنهم من البدء يف اإعادة بناء م�صتقبلهم.
كان��ت املواق��ع قريبة بق��در كاٍف من اأر�صهم حت��ى تتيح لهم الفر�ص��ة للبدء يف 
الزراع��ة وكانوا قادري��ن على القيام بزيارات »ا�صتطالعي��ة« اإىل قراهم االأ�صلية. 
ويف احل��االت الت��ي كانوا ي�صعرون خاللها اأن البق��اء اأمر غري اآمن، كانوا قادرين 
على العودة اإىل املخيم الرئي�صي يف الليل وهم على يقني من اأنه ال يزال باإمكانهم 

التمتع بامل�صاعدة واالأمان هناك.
عل��ى الرغ��م من اأن توفري هذه املواق��ع »االنتقالية« كانت ل��ه العديد من املزايا، 
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كان��ت هناك كذل��ك بع�ص التحديات. فق��د كان االآباء دائًم��ا، ويف اأغلب احلاالت 
الرجال، هم من عا�صوا لبع�ص الوقت على االأقل يف املواقع االنتقالية، حيث بقى 
االأطف��ال واملراهق��ون يف املخيم الرئي�صي. وقد كان هذا يف الوقت الذي متت فيه 
التوزيع��ات، حيث كان التعليم واملراف��ق االأخرى متوفرة وحيث عا�ص العديد من 

االأطفال منذ والدتهم.
عل��ى الرغم م��ن ذلك، فمن دون وج��ود اآبائهم، كانت الفتي��ات والن�صاء �صغريات 
ال�ص��ن على وجه اخل�صو�ص معر�صات للخطر. وق��د اأخربنا جمتمع كبار ال�صن اأنه 
غالًب��ا ما كان يتم ترك االأجداد لتحم��ل م�صوؤولية اجليل االأ�صغر �صًنا واأنهم كانوا 
غ��ري قادرين عل��ى توفري ما يلزمهم ب�ص��كل كاٍف، حيث �صاهم الن��زوح يف تف�صخ 
الن�صي��ج االجتماعي واالإطار العام االأخالقي للمجتمع. وكان من ال�ص���ائع وقوع 
حوادث العنف واإ�ص���اءة املعاملة، حيث كان ال�ص���باب حديث ال�ص���ن يغت�صبون 
الفتيات الالتي تركن مبفردهن وينتهكونهن. وقد اأخربونا اأن هذا النمط من اإ�صاءة 
املعامل���ة كان يوؤدي اإىل وقوع ال�رصاع���ات واإىل الزواج باالإكراه، حيث كان اآباء 
هوؤالء الفتيات اأو الن�ص���اء �صغريات ال�صن يواجهون اختياًرا �صعًبا ما بني اإعادة 
بناء حياتهن من خالل ا�صتغالل املواقع االنتقالية اأو البقاء يف املخيم من اأجل 
حماية بناتهن. وقد اأ�ص���ارت املحادثات مع االأ�ص���خا�ص كبار ال�صن يف املخيم 
بو�ص���وح اإىل اأنه يجب الو�ص���ول اإىل حلول جمتمعية لتوف���ري احلماية الكافية 

للفتيات ولدعم االأجداد«.

التدخالت من اأجل جمموعات االأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة
ق��د تك��ون هناك جمموعات معينة من االأطفال، ومن بينه��م االأطفال غري امل�صحوبني بذويهم 
واالأطف��ال املنف�صلني، واالأ�رض الت��ي يعيلها اأطفال، واالأطفال املرتبط��ني بالقوات امل�صلحة اأو 
اجلماع��ات امل�صلحة، اأكرث عر�صًة ملخاطر معين��ة متعلقة باحلماية، مبا يف ذلك خطر التجنيد 

يف القوات امل�صلحة اأو اال�صتغالل )اجلن�صي( اأو اإ�صاءة املعاملة اأو العنف.

الأطفال غري امل�صحوبني بذويهم اأو الأطفال املنف�صلني

   ُيع��د االأطف��ال غري امل�صحوب��ني بذويهم هم االأطفال الذي��ن انف�صلوا عن كل 
م��ن اآبائه��م واأمهاتهم واأقاربهم وال يح�صلون على نوع م��ن الرعاية بوا�صطة اأي 

�صخ�ص بالغ م�صوؤول عن توفري هذه الرعاية، �صواء بحكم القانون اأو العادات.
االأطف��ال املنف�صل��ون هم ه��وؤالء االأطفال الذي��ن انف�صلوا ع��ن كل من اآبائهم   
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واأمهاتهم، اأو عن ال�صخ�ص الذي كان م�صوؤوال يف ال�صابق ب�صكل اأ�صا�صي عن تقدمي 
الرعاي��ة لهم بحك��م القان��ون اأو العادات، ولك��ن لي�ص بال���رضورة منف�صلني عن 
اأقاربه��م. لذلك قد يت�صمن هذا االأطف��ال امل�صحوبني باأع�صاء بالغني من االأ�رضة 

بخالف اآبائهم.
ُيع��د االأيت��ام هم االأطف��ال الذين ت��ويف كال والديهم. على الرغم م��ن ذلك، ففي   

بع�ص البلدان ُيعد الطفل الذي فقد اأحد اأبويه كذلك طفاًل يتيًما.

نظرا لكونهم بعيدين عن هيكل الرعاية االأ�صا�صي اخلا�ص بهم )واملتمثل يف والديهم عادًة(، ميكن اأن 
يواجه ال�صبية والفتيات غري امل�صحوبني بذويهم اأو املنف�صلني خماطر متزايدة متعلقة مب�صكالت 
احلماي��ة. لذا، فا�صرت�صاًدا باملبادئ التوجيهية امل�صرتكة بييني الوكالت املتعلقة بالأطفال غري 

امل�صحوبني واملنف�صلني عن ذويهم لعام 2004، يجب على وكالة اإدارة املخيم:
•من��ع ح��دوث املزيد م��ن حاالت انف�ص��ال االأطفال عن طري��ق ال���رضوع يف تنظيم جل�صات  	
للتزوي��د باملعلوم��ات والتوعية جلميع املقيمني يف املخيم ح��ول خماطر االنف�صال اأثناء 
الرتحي��ل اأو االإع��ادة اإىل الوطن/الع��ودة، اأو م��ن خ��الل اأن�صطة معينة ميك��ن اأن ُيطلب من 
االأطف��ال القيام بها خارج املخيم )عل��ى �صبيل املثال جمع االأحطاب للوقود(. كما ينبغي 
اأن ي�صارك املقيمون يف املخيم كذلك يف حتديد االإجراءات التي ميكن اتخاذها ملنع وقوع 
االنف�ص��ال اأو االختطاف وكذلك امل�صاركة يف تنفيذها )عل��ى �صبيل املثال الر�صد وزيادة 
الوعي(، وكذلك تطوير اأنظمة ا�صتجابة داخل املخيم ي�صتطيع بوا�صطتها اأن يعرف االأطفال 

اأين ميكنهم الذهاب وما ميكنهم عمله يف حالة انف�صالهم عن اأ�رضهم.

•�صم��ان التع��رف على هوؤالء االأطفال وت�صجيلهم وتوثيقه��م ب�صكل فوري. يجب اأن يت�صمن  	
ا اآليات التعرف على االأطفال الذين اأ�صبحوا غري م�صحوبني بذويهم اأو منف�صلني  هذا اأي�صً

يف املخيم )ب�صبب الوفاة اأو مغادرة االآباء على �صبيل املثال(.

•�صم��ان تق��دمي اخلدم��ة يف مو�صعها ال�صحيح لتعق��ب االآباء اأو امل�صوؤول��ني االأ�صا�صني عن  	
تقدمي الرعاية بحكم القانون اأو العادات وذلك بهدف حتقيق جمع �صمل االأ�رضة باأ�رضع ما 
ميكن. وال يتمثل دور وكالة اإدارة املخيم يف تاأ�صي�ص مثل هذه اخلدمات، بل يتمثل دورها 
يف ا�صتدعاء وكاالت حماية الطفل للقيام بتوفري هذه اخلدمات، حيث تتمتع جلنة ال�صليب 
االأحمر الدولية بالوالية واخلربة الوا�صعة يف هذا ال�صاأن ولذلك ينبغي اأن تكون اأول منظمة 
تتدخل يف االأمر. ويف حالة عدم تواجد جلنة ال�صليب االأحمر الدولية، ميكن تلقي امل�صورة 
م��ن منظم��ة االأمم املتح��دة للطفولة )اليوني�صي��ف( اأو من مفو�صي��ة االأمم املتحدة ل�صوؤون 

الالجئني اأو من املنظمات غري احلكومية املخت�صة بحماية الطفل.
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•التاأك��د من و�صع نظ��ام لتحديد ترتيب��ات الرعاية املوؤقت��ة املنا�صبة بال�ص��كل ال�صحيح اأثناء  	
عمليات التعقب وجمع ال�صمل، مع مالحظة اأن تقدمي الرعاية بوا�صطة االأقارب االآخرين اأو االأ�رض 
احلا�صنة يعد من اخليارات املف�صلة. كما ينبغي على وكالة اإدارة املخيم ت�صجيع الوكاالت التي 
لديه��ا خربة مت�صلة باالأمر لتويل هذه املهمة، حيث ينبغ��ي اأن يكون اال�صرتاك املبا�رض الإدارة 

املخيم مق�صوًرا على حاالت عدم وجود منظمات معنية باحلماية تعمل يف املخيم.

•تطوير معايري اختيار وا�صحة لالأ�رض احلا�صنة والبدء يف عمل برامج تدريبية لالأ�رض التي  	
مت اختياره��ا حل�صان��ة االأطفال. يو�صى كذلك باتباع ترتيبات احل�صانة ب�صكل ر�صمي من 
خ��الل توقي��ع امل�صتندات. وميكن كذل��ك اأن يتواج��د االأطفال غري امل�صحوب��ني بذويهم اأو 
املنف�صلني يف اأ�رض يعولها اأ�صقاء اأكرب �صًنا. ويف بع�ص احلاالت، ميكن اأن تكون هذه اأن�صب 
ترتيب��ات رعاي��ة بالن�صب��ة لالأ�رضة. على الرغم م��ن ذلك، ميكن ملثل ه��ذه االأ�رض اأن تواجه 
خماط��ر بالغ��ة تتعلق بالتمييز اأو اال�صتغالل اأو اإ�ص��اءة املعاملة. كما قد ال يتمكن االأطفال 
االأك��رب �صًنا الذي��ن يتحملون م�صوؤولية رعاي��ة اأ�صقاء اأ�صغر �صًنا م��ن احل�صول على فر�صة 

ممار�صة االأن�صطة التعليمية اأو االأن�صطة االأخرى.

•التاأك��د م��ن و�صع نظام ر�صد، ميت��د لي�صمل االأطف��ال غري امل�صحوبني بذويه��م واالأطفال  	
املنف�صل��ني، بوا�صطة وكاالت حماية الطفل واملنظمات غري احلكومية، حيث جتب متابعة 
و�ص��ع االأطفال غري امل�صحوبني بذويهم واالأطفال املنف�صل��ني ب�صكل دائم ور�صده ب�صفة 
م�صتم��رة، وعل��ى وج��ه اخل�صو�ص ترتيبات الرعاي��ة املوؤقتة، حيث ميك��ن اأن يكون الطفل 
عر�ص��ًة للتميي��ز اأو اإ�صاءة املعاملة من ِقبل اأع�صاء اآخري��ن يف االأ�رضة اأو يف داخل االأ�رضة 
احلا�صن��ة. كذل��ك ميكن تدريب متطوعني من بني االأ�صخا���ص النازحني داخليًا اأو من بني 
الالجئ��ني ليعمل��وا كعاملني جمتمعي��ني اأو اأخ�صائي��ني اجتماعيني للم�صاع��دة يف اأن�صطة 

التدريب والر�صد.

•التاأكد من توفري الرعاية النف�صية االجتماعية، ملراعاة االأثار ال�صارة التي ميكن اأن حتدث  	
للراح��ة النف�صية للطفل نتيج��ة االنف�صال. ويكون دور وكالة اإدارة املخيم هو تعزيز اإن�صاء 

مثل هذه اخلدمات املتخ�ص�صة يف املخيم.

الأطفال املرتبطون بالقوات اأو اجلماعات امل�صلحة
�صيكون ال�صبية والفتيات الذين ارتبطوا يف ال�صابق بقوات اأو جماعات م�صلحة يف حاجة للدعم 
من اأجل التاأهيل واإعادة االإدماج يف املجتمع. وُيعد هذا االأمر هو مهمة املنظمات املتخ�ص�صة 

ب�صكل جوهري، على الرغم من اأن لوكالة اإدارة املخيم دوًرداعم لتلعبه، حيث ينبغي عليها:
•دعم املنظمات يف تنفيذ برامج التاأهيل لالأطفال املتاأثرين بال�رضاعات الدائرة. ويت�صمن  	
ه��ذا غالًبا اخلدمات مث��ل الربامج النف�صية االجتماعية، بفر�ص اأنه��م مروا بتجربة �صديدة 
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العن��ف اأو �صارك��وا يف ارتكابها، مب��ا يف ذلك العن��ف اجلن�صاين. وينبغ��ي اأن تكون برامج 
التاأهي��ل موجهة على اأ�صا�ص جمتمع��ي واأن تركز على االأن�صطة مثل التعليم والتدريب على 
امله��ارات وامل�صاحلة وتقدمي اال�صت�صارات النف�صي��ة االجتماعية. ومن املهم التاأكد من اأن 

هذه اخلدمات متاحة كذلك للفتيات الالتي ارتبطن بقوات اأو جماعات م�صلحة.

•جتن��ب اختي��ار االأ�صخا�ص الذين �صب��ق اأن ارتبطوا يف ال�صابق بق��وات اأو جماعات م�صلحة  	
للم�صاركة يف اأن�صطة معينة، حيث اإن هذا قد يوؤدي اإىل نبذهم. فيجب التاأكد من اأن الربامج 
�صاملة وتخاطب احتياج��ات كافة االأطفال املتاأثرين بال�رضاع امل�صلح. وينبغي اأن تكون 
هذه الربامج متاحة لكافة االأطفال يف املخيم وهادفة الإفادتهم، حيث قد يوؤدي اخت�صا�ص 
جمموع��ات معين��ة من االأطفال مبعامل��ة خا�صة اإىل اإعاق��ة اإدماجه��م يف املجتمع اأو قد 
يت��م اعتب��اره كمكافاأة لهوؤالء الذين مت جتنيدهم. وينطبق ه��ذا االأمر على وجه اخل�صو�ص 
بالن�صب��ة للفتيات الالتي ارتبطن بق��وات م�صلحة اأو بجماعات م�صلح��ة وباأطفالهن، حيث 
ميك��ن اأن ت�صاه��م االأفع��ال واالأن�صطة الت��ي متّيزهن على ه��ذا االأ�صا�ص اإىل زي��ادة ال�صعور 
بو�صم��ة العار املرتبطة مب�صاركتهن وتزيد من �ص��وء موقفهن. وقد تكون هناك حاجة اإىل 

البحث عن هوؤالء الفتيات م�صبًقا.

•بالتعاون مع املنظمة املنفذة لربامج التاأهيل واإعادة االإدماج يف االأ�رضة واملجتمع، يجب  	
اتخ��اذ اخلطوات الالزمة ل�صمان توفر املعلومات املتعلقة مبثل هذه الربامج لكافة �صكان 
املخي��م. كم��ا يجب اأن يتم تو�صي��ح اأن هذه الربام��ج لي�صت مق�صورة عل��ى االأطفال الذين 
ا لل�صبية والفتي��ات الذين ارتبطوا ب�صكل  ارتبط��وا يف ال�صابق بقتال، ولكنه��ا موجهة اأي�صً
اأو باآخ��ر مبجموع��ات م�صلحة وتو�صيح اأنه يج��ب على املجتمع توفري الدع��م فيما يتعلق 

باحل�صول على هذه االأن�صطة.

 اأبلغ��ت منظم��ة غري حكومي��ة دولية تعمل عل��ى توفري برنام��ج دعم نف�صي 
اجتماع��ي للم�صاع��دة يف تلبي��ة احتياج��ات االأطف��ال واملراهق��ني الذي��ن �صب��ق 

اختطافهم يف �صمال اأوغندا مبا يلي: 

     يت�صمن الربنامج
رعاي��ة موؤقتة يف مركز اال�صتقبال واإعادة االإدم��اج. لدى و�صولهم، يح�صل جميع 
االأطف��ال على فح�ص طبي والعالج املنا�صب يف امل�صت�صفى املحلي. كما يتم اإجراء 
تقيي��م نف�ص��ي اجتماعي لكل طفل لتحدي��د اأن�صب م�صار عمل للطف��ل اأو الطفلة. كما 
يتلق��ى االأطفال كذلك رعاي��ة اأ�صا�صية وم�صورة وي�صارك��ون يف االأن�صطة امل�صممة 

مل�صاعدتهم يف اال�صت�صفاء.
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تعق��ب االأ���رضة وجمع ال�صم��ل والر�صد. مبج��رد و�ص��ول الطفل، تب��داأ املنظمة غري 
احلكومية فوًرا يف عملية تعقب االأ�رضة وجمع ال�صمل.

الدع��م النف�ص��ي االجتماع��ي املجتمع��ي. مبجرد ع��ودة الطف��ل ملوطن��ه االأ�صلي 
حي��ث تكون عائلت��ه، يقوم اأحد املر�صدي��ن االجتماعيني بعمل زي��ارات للمتابعة 
ب�ص��كل منتظم. كما تعق��د االجتماعات مع مديري املدار���ص للتاأكد من ا�صتئناف 
الطفل/الطفل��ة لدرا�صتهم. ويتم ت�صجيع االأطف��ال واملراهقني للم�صاركة بدور يف 
االأن�صطة التي ترعاها املنظمة غري احلكومية وامل�صممة مل�صاعدة جميع االأطفال 
املتاأثري��ن باحلرب وعائالتهم. ي�صمل هذا حتريك م�صاعر املجتمع جتاه املواقف 
واالأح��داث، ومناق�ص��ات االأ���رضة وجمموع��ات االأن��داد، وجمموعات دع��م االآباء، 
والف��رق الريا�صي��ة، وت�صجي��ع ممار�ص��ة الرق�ص��ات املحلية، والطقو���ص الثقافية 
والدرامية، وزيادة الوعي والتعليم فيما يخت�ص ب�صحة املراهقني والتدريب على 

املهارات احلياتية، والتدريب على املهارات املهنية وخطط توليد الدخل.

املراهقون وال�صباب الذين مت اإخراجهم من املدار�ص والعاطلون

ع��د م�صاأل��ة نقطة االنتقال من اعتب��ار ال�صخ�ص مراهق اإىل اعتباره �صخ�ص           ُتُ
بالغ وتعريف املراهقة اأمًرا يتحدد تبًعا للثقافة. وهو اأمر ينبغي على وكالة اإدارة 
املخيم مناق�صته مع املجتمع وموفري اخلدمة االآخرين يف املخيم وذلك للو�صول 

اإىل تعريف عام متفق عليه من اأجل برامج املخيم.

يف احل��االت الت��ي يتم فيها احتجاز ال�ص��كان يف املخيم وعندما تكون فر���ص التعليم والعمل 
وتولي��د الدخ��ل حمدودة على ب�ص��كل خا�ص، ق��د ال يح�رض ال�صبي��ة والفتي��ات املراهقون اإىل 
املدار�ص ويظلون خاملني. وقد يوؤدي هذا اإىل اإحداث عبء واإحباط واإثارة م�صاعر الغ�صب على 
امل��دى الطويل بني بع�ص جمموع��ات املراهقني الذين قد ي�صحبوا م�ص��دًرا للمخاطر املتعلقة 
باحلماي��ة، مب��ا يف ذلك العن��ف اجلن�صاين املوج��ه للمقيمني االآخرين يف املخي��م. وقد يتفاقم 

االأمر اأكرث يف بع�ص احلاالت ب�صبب اإدمان الكحوليات اأو مواد االإدمان.  

ملنع ازدياد املخاطر املتعلقة باحلماية التي يت�صبب فيها املراهقون، ينبغي على وكالة اإدارة 
املخيم:

•التاأك��د من عدم جتاه��ل هوؤالء االأفراد �صغ��ار ال�صن عند تقييم االحتياج��ات وكذلك تفهم  	
االأ�صباب الكامنة وراء عدم ح�صورهم اإىل املدار�ص واحلر�ص على التفكري يف احتياجاتهم 

وا�صتغالل قدراتهم يف االأن�صطة اليومية والربامج التي يتم تنفيذها يف املخيم.
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•التاأكد من الرتكيز بقدر كاٍف على احتياجات ال�صبية والفتيات املراهقني عن طريق تعزيز  	
تاأ�صي�ص برامج خا�صة بهم كالربامج املهتمة بالريا�صة والرتفيه، واحلياة، والتدريب املهني، 
والتدريب على املهارات، والدعم النف�صي االجتماعي وذلك باال�صرتاك مع املنظمات االإن�صانية. 
وبناًء على العمليات القائمة على امل�صاركة مع ال�صبية والفتيات املراهقني، ميكن لوكالة اإدارة 

املخيم امل�صاعدة يف حتديد الفر�ص املنا�صبة لهذه املجموعات وامل�صاعدة يف تنفيذها.

•التاأك��د م��ن اإدراك املراهقني حلقوقهم داخل املخيم واخلدم��ات واملرافق املتاحة وكيفية  	
احل�ص��ول عليها، كذلك توف��ري معلومات حول كيفي��ة توجيه ال�ص��كاوى املتعلقة بانتهاك 
احلق��وق اأو التميي��ز فيما يتعلق باحل�صول على اخلدمات املتوف��رة يف املخيم اأو ا�صتخدام 

مرافقه، واإىل اأين يتم توجيه تلك ال�صكاوى.

•اإيج��اد طرق الإ�رضاكهم بفعالية ل�صالح املجتمع. ومن اإح��دى االحتماالت املتاحة تاأ�صي�ص  	
جمموعات لل�صباب ُيعهد اإليها بالتعامل مع بع�ص اأوجه احلياة يف املخيم والتي ترتبط بهم 
ب�ص��كل خا�ص، كاالأن�صطة املتعلقة بالوعي البيئي والوعي مبخاط��ر فريو�ص نق�ص املناعة 

الب�رضية/االإيدز.

         غالًب��ا م��ا يك��ون البدء يف اإن�صاء جلنة �صباب، �ص��واًء كانت تتاألف من �صباب 
املخيم اأو من �صباب املجتمع امل�صيف اأو من كليهما، من اأكرث االأ�صياء التي متثل 
حتدًي��ا كبرًيا، خا�صًة اإذا كانت جل��ان ال�صباب لي�صت جمتمعة يف فرق ريا�صية اأو 
يف فعالي��ات معينة. والأ�صب��اب متعلقة بامل�صاركة الكاملة، ميك��ن اأن ميثل البدء 
برتكي��ز اأن�صط��ة ال�صب��اب واللجان ح�رضًيا عل��ى الريا�صة اأمًرا مث��رًيا للم�صكالت، 
حي��ث غالًبا ال يرحب �ص��كان املخيم من ال�صابات االإناث باملب��ادرات الريا�صية 
ب�ص��كل كبري )كذلك ال يتم منح ال�صابات االإن��اث من املجتمعات امل�صيفة القريبة 
االإذن م��ن اأع�ص��اء االأ�رضة بال�صفر اإىل املخيم حل�ص��ور فعاليات ريا�صية جممعة 
مع ال�صباب االآخرين، وب�صورة ملحوظة حينما يكونوا من ال�صباب الذكور(. ميكن 
اأن ي��وؤدي الرتكيز على الريا�ص��ة اإىل زيادة تهمي�ص ال�صب��اب ال�صعاف وخمتلفي 

القدرة من دون ق�صد.

       ن�صائح مفيدة حول اإن�صاء جلان ال�صباب: �صوت من امليدان
»1- ق��م بت�صجي��ع اإن�ص��اء جلان الن�ص��اء اأواًل اإن اأمكن ثم ال�صم��اح بعد ذلك بتطور 
جلان ال�صباب، حيث اإنه غالًبا عندما ترى االأمهات واجلدات والعمات اأو اخلاالت 
فوائ��د االلتح��اق بلجان املخيم )وامله��ارات التي اكت�صبنه��ا(، يقومون باملقابل 
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بدع��م اأوجه معين��ة للجان ال�صباب والرتويج لها وحتى الدف��اع عنها. باالإ�صافة 
اإىل هذا، فغالًبا ما تعمل االإناث التي تعول االأ�رض اأو تدعمها على نقل املعلومات 

اإىل اأع�صاء االأ�رضة، مبا يف ذلك ال�صباب.
2- ق��م بتطوي��ر جلن��ة مركزة ح��ول ال�صب��اب الذكور للعم��ل على االت�ص��ال باأي 
جلان/اأن�صطة يقوم بها الرجال يف املخيم من اأجل تعزيز املهارات، وكذلك �صبكة 
ريا�صة وبذلك ين�صغل ال�صباب الذكور وال يكونوا خاملني وعاطلني عن العمل يف 

اأغلب االأحيان.
3- ق��م بالتحق��ق من موؤ�ص�صات ال�صب��اب يف املجتمعات امل�صيف��ة املحيطة اأواًل 
ملعرف��ة م��دى تنظيمهم. يتم ال�صعي جلمع معلومات مفي��دة حول ال�صباب واأف�صل 
املمار�صات امل�صرتكة التي ميكن تطبيقها. وغالًبا، يتم تعزيز اإن�صاء جلان ال�صباب 
بوا�صط��ة البالغني الذين الذين يتمتع��ون بقدر قليل من املعرفة بالثقافة املحلية 

لل�صباب اأو الذين فقدوا االت�صال بها«.

ق��د تتطل��ب جل��ان ال�صب��اب هي��كاًل خمتلًفا ع��ن اللج��ان االأخ��رى باملخيم. 
ل��ذا يو�صى باأن يك��ون للجان ال�صب��اب اأدوار »مزدوجة« )رئي�ص��ان ي�صرتكان يف 
الرئا�ص��ة، واثنان من مدوين املالحظ��ات، واثنان من اأمناء اخلزانة ...الخ( وكذلك 
االأع�ص��اء الذين يح���رضون االجتماعات بانتظام. وال�صبب يف هذا اأنه من املحتم 
احتم��ال اأن يكون هناك �صباب قد يفقدون اهتمامهم و/اأو يتخلون عن اال�صتمرار 
نتيج��ة لفقد االهتمام اأو االن�صغال مبهام اأخرى )كرعاية اأع�صاء االأ�رضة، وفر�ص 
�صب��ل املعي�ص��ة و/اأو الفر���ص التعليمي��ة(. اإذا قام��ت جلنة ال�صب��اب »مب�صاعفة« 
جمي��ع اأوجه تكوين الهيكل، �صيزيد احتمال ا�صتمرار اللجنة ب�صكل �صليم واأن تقوم 

بوظائفها حتى يف حالة تراجع اأع�صائها واندفاعهم لرتكها.

الن�صاء ذوات االحتياجات اخلا�صة
ال تك��ون جميع الن�صاء املتواجدات باملخيم يف حالة اخلطر، وقد تكون هناك فئات معينة من 
الرجال تواجه خماطر خا�صة )على �صبيل املثال قد يواجه هوؤالء الذين مت ت�رضيحهم خطر نبذ 

املجتمع لهم(.
عل��ى الرغم من ذلك، قد تتعر�ص الن�ص��اء اإىل م�صكالت خا�صة متعلقة باحلماية ب�صبب نوع 
جن�صهن اأو مركزهن القانوين اأو ب�صبب مراكزهن االجتماعية-االقت�صادية. وقد يكن اأقل قدرًة 
عل��ى ممار�صة حقوقهن، كذلك قد تكون هناك حاجة التخاذ اإجراءات حمددة ل�صاحلهن ل�صمان 
متتعه��ن باحلماي��ة وامل�صاعدة على ق��دم امل�صاواة م��ع الرجل. وقد تواجه الن�ص��اء جمموعة من 
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التهدي��دات، �صواء خالل عملية النزوح نف�صها، اأو بع��د الو�صول اإىل املخيم، مبا يف ذلك تهديدات 
متعلق��ة بحياته��ن اأو ب�صالمتهن البدني��ة، اأو قد يواجهن تهديًدا بعدم الق��درة على احل�صول على 

م�صاعدات اإن�صانية الإنقاذ حياتهن اأو ممار�صة االأن�صطة املتعلقة ب�صبل املعي�صة.
وق��د اأظه��رت التجرب��ة اأن هناك جمموعات معينة م��ن الن�صاء لديه��ن احتياجات خا�صة 
ينبغ��ي اأن يكون هناك اهتم��ام خا�ص بها. تت�صمن هذه املجموع��ات الن�صاء غري املتزوجات 
وغ��ري امل�صحوب��ات بذويهن، واالأ�رض التي تعيلها اأنثى، مب��ا يف ذلك االأرامل، حيث قد يواجهن 
خماط��ر بالغ��ة متعلقة باالأم��ان يف موقع املخيم الأنه غالًب��ا ما يقدم املاأوى ق��دًرا قلياًل من 
احلماي��ة واخل�صو�صي��ة البدنية املح��دودة واالأمان، اأو قد ال يقدم ه��ذه احلماية على االإطالق. 
كذل��ك قد يتعر�صن اإىل التميي��ز والتحر�ص واال�صتغالل اأو االنتهاك اجلن�صي. كما قد تواجه هذه 
امل��راأة �صعوبات يف احل�صول على امل�صاعدات االإن�صانية. ونظرا لكون االأ�رض التي تعولها اأنثى 
غ��ري متزوجة تت��وىل م�صوؤولي��ة توفري احتياجاته��ا االأ�رضي��ة بنف�صها، فاإن ذلك ق��د مينع تلك 
االأ���رض م��ن امل�صاركة يف الربامج التعليمي��ة، والتدريب على امله��ارات، والربامج االجتماعية، 
اأو الربام��ج اخلا�صة بتولي��د الدخل. كما قد تواجه هذه االأ�رض خماط��ر متزايدة متعلقة باإ�صاءة 

املعاملة واال�صتغالل.
قد تواجه االأرام��ل ممار�صات اجتماعية �صارة، كاإعادة التزويج باالإكراه. كما قد ُيحرمن 
م��ن حقوقه��ن يف امل��رياث اأو يف ح�صانة اأطفالهن مبوج��ب القوان��ني اأو املمار�صات املحلية، 
مب��ا يف ذل��ك ما يكون ب�صبب عائلة الزوج املتويف. وق��د ال توفر اآليات الق�صاء اأي حماية لهذه 

املجموعة من الن�صاء.
قد تواجه كذلك الفتيات والن�صاء الالتي ارتبطن بقوات اأو جماعات م�صلحة خماطر بالغة 
متعلق��ة باحلماية، مبا يف ذلك خماطر اإعادة التجنيد اأو االختطاف، وخماطر التمييز اأو اإ�صاءة 
املعامل��ة، مب��ا يف ذلك اال�صتغالل واالنته��اك اجلن�صي. كذلك قد يكون له��ن احتياجات نف�صية 
اجتماعي��ة نظًرا للتج��ارب التي مررن بها. وقد تنخف�ص فر�صهن يف اإن�صاء حياة اأ�رضية، اأو قد 

يتم نبذ اأطفالهن من ِقبل املجتمع.
 ينبغ��ي عل��ى وكالة اإدارة املخيم لعب دوًرا رئي�صًيا يف �صم��ان التعرف على ال�صيدات من 
ذوات االحتياج��ات اخلا�صة، وكذلك التاأكد من اأنه مت تقييم احتياجاتهن اخلا�صة ومن اتخاذ 

اإجراءات اإ�رضاكهن، واأنه متت تهيئة امل�صاعدة والربامج اأو ا�صتهدافها وفًقا لذلك.

ملزيد من الإر�صاد حول الأن�صطة اخلا�صة بتجنب العنف اجلن�صاين وال�صتجابة له، انظر    tt
الف�صل 10.

عل��ى الرغم من احلاج��ة اإىل وكاالت تتمتع باخل��ربة املنا�صبة لتنفيذ اآلي��ات ا�صتجابة معينة، 
تلع��ب وكال��ة اإدارة املخيم دوًرا حيوًيا يف تقليل عوام��ل املخاطر املتعلقة بالن�صاء ويف ر�صد 
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فعالية اال�صتجابات. وتت�صمن االإجراءات املطلوب من وكالة اإدارة املخيم اإجرائها ما يلي:

•الت�صجي��ل والتوثي��ق الفردي للن�صاء الالجئ��ات والنازحات داخلًيا. ويج��ب تنفيذ املعايري  	
بال�ص��كل ال�صحي��ح للتع��رف عل��ى جمموعات ال�صي��دات م��ن ذوات االحتياج��ات اخلا�صة. 
وينبغ��ي اإمتام الت�صجيل الفردي من خالل عمليات التقييم القائمة على امل�صاركة للتحقق 
م��ن وج��ود املخاطر التي تواجهها جمموعات معينة من الن�ص��اء ومن اأولويات حمايتهن، 

وكذلك التحقق من مواردهن وقدراتهن
•ت�صميم املخيم ب�صكل ي�صمن متتع الن�صاء بو�صول اآمن اإىل املرافق كدورات املياه واأماكن  	

اال�صتحمام
•تقيي��م االأن�صط��ة واخلدم��ات، مثل توزيع م��واد االإغاث��ة، للتاأكد من متتع كل ف��رد بفر�صة  	
مت�صاوي��ة للح�ص��ول عليها، وم��ن اأن االآليات املنف��ذة يف املكان ال تعر���ص الن�صاء خلطر 

اال�صتغالل اجلن�صي
•تزوي��د الالجئات والنازح��ات داخلًيا مبعلومات حول حقوقه��ن يف نطاق القانون الدويل  	

واملحلي وكذلك اخلدمات املتاحة لهن يف املخيم
•التاأكد من امل�صاهمة الكامل وامل�صاركة الفعالة للن�صاء يف هياكل اإدارة املخيم وكذلك يف  	

اتخاذ القرارات التي توؤثر على حياتهن وجمتمعاتهن
•ت�صجي��ع االأن�صط��ة وامله��ارات والقدرات الت��ي تعزز قيادة امل��راأة، حي��ث �صي�صاهم هذا يف  	

منحنهن القوة، و�صيعزز باملقابل من �صاأن حمايتهن يف املخيم
•خماطب��ة االحتياج��ات املتعلقة باحلماية البدني��ة للن�صاء املعر�ص��ات ملخاطر يف موقع  	

املخيم، بالتعاون مع الهيئات املوؤهلة ووكاالت احلماية
•توفريمعلوم��ات حول كيفية توجيه ال�صكاوى ال�رضية املتعلقة بانتهاك احلقوق اأو التمييز  	
فيما يتعلق باحل�صول على خدمات املخيم والو�صول اإىل مرافقه، واإىل اأين يتم توجيهها.

االحتياجات اخلا�صة للرجال  
عل��ى الرغم من اأن االحتياجات اخلا�صة بالن�صاء واالأطفال واالأ�صخا�ص من ذوي 
االإعاق��ة واملجموع��ات االأخرى تك��ون معروفًة بدرج��ة كبرية، ال يج��ب اأن تقلل 
وكال��ة اإدارة املخي��م من �صاأن االحتياجات اخلا�صة للرجال. حيث ميكن اأن ميثل 
موق��ع املخي��م م�صدر �صغ��ط بالن�صبة للرجال عل��ى وجه اخل�صو���ص، نظًرا الأنه 
غالًبا ما توؤدي املعي�صة يف املخيم اإىل تغرّي يف طبيعة الدور االأ�صا�صي )التقليدي( 
للرج��ل يف العديد من الثقافات – واملنح�رض يف توف��ري املوؤونة الأ�رضته وقيادة 
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املجتم��ع. يحتم��ل يف الغال��ب اأن يك��ون الرج��ال يف املخي��م غ��ري قادرين على 
موا�صلة اأن�صطتهم املعي�صية االأ�صا�صية و�صيكونون معتمدين على االأقل اإىل حد ما 
عل��ى اجلهات اخلارجية لتوفري الطعام واملاأوى واملواد املعي�صية الأ�رضهم. وعلى 
الرغ��م من ا�صتم��رار تواجد الهي��اكل القيادية يف املخيم، ف�صيك��ون هناك اأطراف 
اإ�صافي��ة – كالهيئ��ات الوطنية ووكالة اإدارة املخي��م – ولذلك قد يفقدون درجة 

من ا�صتقالليتهم.
ميك��ن اأن ي��وؤدي فقد ه��ذه الوظائ��ف املهمة، اأو فقده��ا جزئًيا، اإىل ت��رك الرجال 
خاملني و/اأو معزولني وي�صعرون بانتقا�ص من �صاأنهم، وباأنه ال هدف لهم اأو اأن 
الهدف غري كاٍف – اأو حتى حمبطني. باملقارنة، توا�صل الن�صاء القيام باأن�صطتهن 
االأ�صا�صي��ة املتمثل��ة يف رعاي��ة االأ���رضة املعي�صي��ة واالأطف��ال. وقد تن�ص��اأ م�صاعر 

اال�صتياء اإذا متتعت الن�صاء يف املخيم ب�صلطة اأكرب مما كان لها يف املا�صي.
ل��ذا يكون لت�صجي��ع امل�صاهمة الفعال وتعزيز فر�ص �صب��ل املعي�صة وظيفًة نف�صية 

اجتماعية ذات اأهمية كبرية )انظر الف�صل 3 والف�صل 18(.

ابتكاري و�صامل – �صوت من امليدان  
»عان��ى اأحد برامج توليد الدخل املخ�ص�صة لالأ�رض التي تعيلها اأنثى من �صعوبات 
حي��ث كانت ن�صبة احل�صور �صعيفة ب�صب��ب م�صكالت متعلقة برعاية اأطفالهن اأثناء 
ح�ص��ور الف�ص��ول الدرا�صية اأو حلقات العم��ل. اأثناء البحث عن حل، ب��داأن مببادرة 
تع��اون ب��ني الن�صاء – حيث وف��رت بع�ص الن�ص��اء الرعاية لالأطف��ال اأثناء ح�صور 

الن�صاء االأخريات للف�صل، ثم كن يتبادلن االأدوار بعد ذلك.
ث��م ظه��رت »احليلة« اجلدي��دة، واالبتكار، حيث مت��ت دعوة االأع�ص��اء كبار ال�صن 
باملخي��م للح�صور والقي��ام برواية الق�ص�ص لالأطفال. وكان��ت هذه الفكرة رائعة 
الأنه��ا ال توفر الت�صلية والتعليم فق��ط لالأطفال عن طريق نقل التقاليد واالأ�صاطري، 
��ا منح��ت االأ�صخا���ص كبار ال�ص��ن �صعوًرا ب��اأن لديهم ه��دف و�صعور  ولكنه��ا اأي�صً
باالنتم��اء كانوا قد فقدوه، حيث �صمحت بالتوا�ص��ل ب�صكل اأف�صل مع كبار ال�صن، 
وخا�ص��ًة ه��وؤالء الذي��ن كانوا كث��ريي التنقل، كم��ا �صاعدت امل�صاري��ع يف توفري 

م�صاعدة موجهة اأف�صل.

كبار ال�صن 
ميث��ل كب��ار ال�ص��ن جمموع��ة اأخ��رى �صمن جمتم��ع االأ�صخا���ص النازح��ني داخلًي��ا اأو جمتمع 
الالجئ��ني الذين قد يكونوا �صعف��اء ولهم احتياجات خا�صة متعلقة باحلماية. وتعّرف منظمة 



349 جمموعة اأدوات اإدارة املخيم | الف�صل 11 - حماية االأ�صخا�ص ذوي االحتيجات اخلا�صة

ال�صح��ة العاملية »كبار ال�صن« باأنه��م اأ�صخا�ص فوق عمر 60 عاًما. مع ذلك، توجد عالقة بني 
عوام��ل اأخرى مث��ل العمر املتوقع والظروف ال�صحية واالقت�صادي��ة وبني من يتم اعتباره من 

امل�صنني.
ميكن اأن ت�صمل التحديات التي تواجه االأ�صخا�ص كبار ال�صن �صعوبة احل�صول على املواد 
الغذائي��ة وغري الغذائية، اأو املاء، اأو اخلدم��ات ال�صحية، اأو فر�ص امل�صاركة نظًرا لعدم قدرتهم 
على التنقل. كما ميكن اأن تكون هناك احتياجات غذائية خا�صة بكبار ال�صن يتم جتاهلها عند 
ت�صميم برامج التغذية التكميلية. كما قد يكونوا عر�صًة خلطر ال�رضقة اأو االعتداء. وقد تتعر�ص 
الن�ص��اء كب��ار ال�ص��ن، الالتي يوؤلف��ن الن�صبة االأكرب من �ص��كان املخيم من النازح��ات داخلًيا اأو 

الالجئات اأكرث من الرجال كبار ال�صن، ملخاطر متزايدة لالنتهاك اجلن�صي والبدين.
قد يواجه اأ�صخا�ص معينون �صمن جمموعات كبار ال�صن خماطر متزايدة متعلقة باحلماية. 
تت�صم��ن هذه املجموعات كبار ال�ص��ن غري امل�صحوبني بذويهم، واالأ�رض الت��ي يعيلها االأجداد، 
وكبار ال�صن الذين يعانون من م�صكالت �صحية اأو متعلقة باحلركة والتنقل، وكبار ال�صن الذين 
يعانون من قدرات ذهنية اأو بدنية حمدودة اأو لديهم قدرة حمدودة على القراءة والكتابة. كما 
مت��ت االإ�صارة اأعاله، من ال���رضوري اأن تعمل وكالة اإدارة املخي��م ومنظمات احلماية االأخرى 
عل��ى التاأكد م��ن ا�صتمال عمليات التقييم القائم��ة على امل�صاركة عل��ى االأ�صخا�ص كبار ال�صن 

ومن اأنه مت حتليل جميع الربامج واالأن�صطة من منظور نوع اجلن�ص والعمر والتنوع.
على �صبيل املثال، قد يكون كبار ال�صن غري امل�صحوبني بذويهم غري قادرين على حماية 
متعلقاته��م وقد يعانون من خماط��ر �رضقة متزايدة. وقد جتربهم ظ��روف املاأوى على احلياة 
م��ع اأ�صخا�ص غرباء ق��د ي�صعرون باال�صتياء من ا�صطرارهم للمعي�صة م��ع اأحد كبار ال�صن. كما 
ق��د يواجه بع�ص كبار ال�صن غري امل�صحوب��ني بذويهم �صعوبات يف جتميع املياه واملواد غري 

الغذائية وحملها. كما قد يواجهون خطر االنعزال والوحدة واالكتئاب.

         يحظى »امل�صنون« اأو كبار ال�صن يف العديد من املجتمعات والثقافات بقدر 
كبري من االحرتام، كما يلعبون دوًرا مهًما يف الطقو�ص واالحتفاالت االجتماعية 
والدينية يف املجتمع، حيث تظهر اأهميتهم عند امليالد والزواج والوفاة والطقو�ص 
ال�صعائري��ة – مث��ل حدوث الطمث للفت��اة الأول مرة. وعادًة م��ا يحظون بالتقدير 
واالح��رتام نظًرا حلكمته��م ون�صائحهم ال�صديدة. كذلك يلعب كبار ال�صن يف العديد 
من الثقافات دوًرا رئي�صًيا يف اأنظمة العدالة التقليدية ويف حل ال�رضاعات، حيث 
ميك��ن اأن يك��ون لهم دور متميز الإر�صاد اجليل االأ�صغ��ر �صًنا يف الق�صايا املتعلقة 
بالقي��م واالأخالقي��ات الثقافية التقليدي��ة. وميكن اأن متث��ل معرفتهم مبجتمعهم 
وعاداته، باالإ�صافة اإىل وعيهم بالتحديات التي يواجهها املجتمع خالل النزوح، 
فائدًة عظيمة لوكالة اإدارة املخيم التي ت�صعى لفهم �صكان املخيم وتوفري احلماية 

املنا�صبة لهم.
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توؤي��د املنظم��ات غ��ري احلكومي��ة الدولية الت��ي تعمل على دع��م حقوق كبار ال�ص��ن يف حاالت 
الط��وارئ حتقي��ق درجة اأعل��ى من الوعي مب�ص��كالت كبار ال�ص��ن التي يواجهونه��ا يف حاالت 

الطوارئ وي�صلطون ال�صوء على ما يلي:
توثر على قدرة كبار ال�صن على الفرار وقت االأزمات  • نق�ص القدرة على االنتقال واحلركة – 	

واحل�صول على اخلدمات االإن�صانية
تت�صاعف امل�صكالت ال�صحية الفورية التي حتدث خالل االأزمات  • اعتالل ال�صحة املزمن –  	
وتكون م�صحوبة باالآثار املرتتبة على االأمرا�ص املزمنة املوجودة من قبل، والتمييز الذي 

يحدث من ِقبل موظفي ال�صحة، ونق�ص قدرة احل�صول على خدمات اال�صتجابة املنا�صبة
• بوا�صطة الرابطة  االحتياجات الغذائية – يف ا�صتق�صاء �رضيع جرى يف دارفور عام 2006	
الدولي��ة مل�صاع��دة امل�صنني، ُوجد اأن م��ا يقرب من 40% من كبار ال�ص��ن يواجهون خماطر 

�صوء التغذية.
• اأن  العزل��ة – اأظه��ر تقيي��م لالحتياج��ات النف�صية االجتماعي��ة اأجري يف �صبتم��رب 2006	
املخ��اوف املتعلقة بال�صحة العقلية تنت�رض ب�صورة اأكرب بني الباك�صتانيني من كبار ال�صن 
الناج��ني من زل��زال عام 2005. تت�صمن هذه املخاوف العزل��ة وال�صعور باأن املرء ا�صبح 
عبًئ��ا، وال�رضاعات بني االأجي��ال، واإدراك اأنهم لن ميكنهم تعوي���ص اخل�صائر الكبرية التي 

تكبدوها يف اأي وقت من عمرهم.
•ينبغي على وكالة اإدارة املخيم: 	

•تفه��م ال��دور الذي يلعبه كب��ار اال�صن يف املجتمع قب��ل النزوح واالعرتاف ب��اأن كبار ال�صن  	
يع��دون اأحد موارد املجتمع وباأن لديهم م��ا ي�صاهمون به يف حياة املجتمع، حيث ميكنهم 
اأن يكونوا مورًدا للتعليم والتوا�صل وحل النزاعات والقيادة داخل اأ�رضهم وجمتمعاتهم. فهم 
ق��د يتمتعون مبهارات وقدرات مفي��دة وهو ما قد ي�صاعد املجتمع. لذلك ينبغي اإ�رضاك كبار 
ال�ص��ن الن�صط��ني يف برامج التدريب على املهارات والربام��ج املخت�صة بتوليد الدخل، حيث 
ينبغ��ي ت�صجيعه��م على امل�صاركة يف جلان املجتمع والقيام بدور فعال يف حياة املجتمع، 
وه��و م��ا قد ي�صم��ل اال�صرتاك يف اآلي��ات حل النزاع��ات، واأن�صط��ة رعاية الطف��ل، والطقو�ص 

التقليدية عند الوالدة، وا�صتمرار تقاليد املجتمع، ما مل ميثل هذا انتهاًكا حلقوق االآخرين.
•اإ�رضاك كبار ال�صن، من الرجال والن�صاء، يف عمليات التقييم القائمة على امل�صاركة وكذلك  	
يف التخطي��ط للخدم��ات وتقدميها ويف ت�صمي��م الربامج واالأن�صط��ة للمقيمني يف املخيم. 
ينبغ��ي اأن يكون و�صع معاي��ري ل�صمان ح�صولهم ب�صكل مت�صاوٍي عل��ى اخلدمات بداًل من 

و�صع خدمات خا�صة منف�صلة هو الهدف بالن�صبة الأغلبية كبار ال�صن يف املخيم.
•تنظيم تعقب االأ�رضة بالن�صبة لكبار ال�صن غري امل�صحوبني بذويهم مع و�صع ت�صور الإعادة  	
جم��ع �صمله��م باأع�ص��اء اأ�رضهم باأ�رضع ما ميك��ن، حيث ينبغي املعاونة عن��د تعليق جمع 
ال�صم��ل، ومب��ادرات رعاية املجتمع، وال�ص��الت مع العائالت واجل��ريان الداعمني ل�صمان 
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اأن ه��وؤالء املتحمل��ني مل�صوؤوليتهم باأنف�صه��م قادرون على الو�ص��ول اإىل املاأوى والربامج 
واخلدمات املالئمة واأن لديهم بع�ص الدعم النف�صي االجتماعي مع املجتمع للم�صاعدة يف 

مقاومة الوحدة واحلزن واالكتئاب.
•التاأك��د من ر�صد االأ���رض التي يعولها االأجداد بانتظام ومن ثم تنفيذ اال�صتجابات املوجهة  	
بال�ص��كل ال�صحيح لدعمهم. فق��د تواجه االأ�رض التي يعولها االأجداد م�صكالت اإ�صافية، حيث 
ق��د يعتمد اجلد على االأطفال ال�صغار للحف��اظ على حياته، مبا يف ذلك اأن�صطة جمع الغذاء 
واملاء والوقود اأو تويل القيام باأن�صطة اقت�صادية من اأجل بقاء االأ�رضة. ميكن اأن يوؤدي هذا 
اإىل تعري���ص االأطفال يف مثل هذه االأ���رض اإىل خماطر اإ�صافية متعلقة باحلماية، كمغادرة 

املخيم جلمع حطب الوقود.
•التاأك��د من ح�صول كب��ار ال�صن ذوي امل�صكالت ال�صحية اأو احلركي��ة على فر�صة مت�صاوية  	
للح�ص��ول على اخلدمات ال�صحية ومواد االإغاثة. فينبغي تقييم اآليات توزيع مواد االإغاثة 
للتاأكد من عدم حدوث متييز �صد كبار ال�صن على �صبيل اخلطاأ فيما يتعلق بح�صولهم على 
م��واد االإغاثة، ومن اأنهم ال يتعر�صون ملخاطر ال�رضق��ة اأو الرتويع اأو االعتداء اأثناء عملية 

ح�صولهم عليها.
•التاأك��د م��ن معرفة كب��ار ال�صن حلقوقه��م داخل املخي��م، ومعرفتهم باخلدم��ات واملرافق  	
املتاح��ة وكيفي��ة الو�ص��ول اإليه��ا. كذلك توف��ري معلومات ح��ول كيفية توجي��ه ال�صكاوى 
املتعلق��ة بانتهاك احلقوق اأو التمييز فيما يخت�ص باحل�صول على خدمات املخيم ودخول 

مرافقه، واإىل اأين يتم توجيه تلك ال�صكاوى.
•ت�صمي��م معلوم��ات ح��ول الربام��ج واخلدمات ب�ص��كل ي�صم��ح بالو�ص��ول لالأ�صخا�ص ذوي  	
الق��درة املحدودة على الق��راءة، حيث �صت�صهم معرفة كبار ال�صن بحقوقهم وكذلك اخلدمات 

املوجودة يف املخيم يف متكينهم من احل�صول عليها.

        قدمت اإحدى املنظمات غري احلكومية الدولية اأربع تو�صيات اأ�صا�صية لتعزيز 
حقوق كبار ال�صن يف حاالت الطوارئ:

1-حماي��ة كبار ال�صن عن طريق اإ�رضاكهم كمجموعة �صعيفة يف جميع جماالت 
القانون االإن�صاين واملمار�صات االإن�صانية ذات ال�صلة

2-اإ�رضاك كبار ال�صن عن طريق حتليل املعلومات على اأ�صا�ص ال�صن ونوع اجلن�ص، 
والتاأكد من م�صاركة كبار ال�صن يف جميع مراحل دورة امل�رضوع 

3-تعميم مراعاة اهتمامات كبار ال�صن يف �صيا�صات املنظمة وتدريب املوظفني 
املتعاملني مع ال�صئون املتعلقة ال�صيخوخة

 4-ا�صتغ��الل امل��وارد مث��ل الربام��ج واالأبح��اث العملية م��ن اأجل توف��ري الدعم 
املالئم
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ن�رص الوعي – �صوت من امليدان  
»هنا يف �صمال �رضيالنكا يتميز الكثري من النازحني لفرتات طويلة الذين يعي�صون 
يف خمي��م باأنه��م منظمون يف جل��ان ومتعاون��ون للغاية مع ال��وكاالت التي قوم 
بعملي��ات التقيي��م والتوزيع وما وجدنا اأنه ُمفتقد ه��و االهتمام باالأ�صخا�ص ذوي 

االحتياجات اخلا�صة، الذين كانوا اأكرث تاأثًرا و�صعًفا خالل عمليات التوزيع.
وقد طلبنا من جلنة املخيم حتديد االأ�صخا�ص كبار ال�صن وهوؤالء الذين يعانون من 
اإعاق��ات واأن يت��م و�صع بطاقات االإعا�صة اخلا�صة به��م يف اأعلى كومة البطاقات، 
حت��ى يتمكن��ون من احل�صول عل��ى امل�صاع��دة اأواًل واأال ي�صط��رون اإىل الوقوف يف 

ال�صم�ص؛ وكذلك حتى يح�صلون على م�صاعدة اجلريان حلمل اأ�صيائهم اإىل املنزل.
من خالل االإ�رضار على ح�صول هوؤالء االأئ�صخا�ص على االأولوية يف الطابور، ودفع 
اللجنة اإىل م�صاعدتهم، خلق هذا االأمر وعيا اأف�صل – بني كل من االأطفال والبالغني. 
ويب��دو اأن هذا االأمر ينت�رض اإىل املناطق االأخ��رى كذلك. وخالل اأن�صطة الر�صد التي 
نقوم بها، طلب من النا�ص اأن يتم ت�صمني مواد »�صديقة لكبار ال�صن« – مثل مغرفة 
للم�صاع��دة عند اال�صتحم��ام من الدلو؛ و�ص��رتات و�صيالن الأن كب��ار ال�صن ي�صعرون 

بالربد وقوارير حتى ميكن االحتفاظ بال�صاي واحل�صاء �صاخنني لفرتة اأطول«.

املر�صى واملعاقون
ُتع��ّرف اتفاقية حقوق االأ�صخا�ص املعاقني باأنه��م: »هوؤالء الذين يعانون من عاهات بدنية اأو 
عقلي��ة اأو فكري��ة اأو ح�صية لفرتة طويلة، وهو ما قد يعوقهم عن امل�صاركة الكاملة والفعالة يف 

املجتمع ب�صكل م�صاٍو لالآخرين وذلك عند التفاعل مع العديد من العوائق«. 
ق��د يواج��ه �صكان املخيم من املر�ص��ى واالأ�صخا�ص ذوي االإعاقات البدني��ة اأو العقلية اأو 
االإعاق��ات االأخ��رى خماطر بالغة، وعلى وجه اخل�صو�ص عند غي��اب االأ�رضة واملجتمع اأو عدم 
قدرته��م اأو رغبته��م يف رعايتهم. قد يتم اعتب��ار االإعاقة داخل االأ���رضة اأو املجتمع »كعقاب« 
ي��وؤدي اإىل نب��ذ البالغني واالأطفال ذوي االإعاقات وتهمي�صهم. وق��د تتباين امل�صكالت املتعلقة 
باحلماي��ة ما ب��ني العقبات التي حتول دون احل�صول على امل�صاع��دات االإن�صانية، مبا يف ذلك 
احل�ص��ول على ال�صكن واخلدمات العامة املالئمة، اإىل تزايد التعر�ص اإىل االنتهاك واال�صتغالل 
اجلن�ص��ي. كذل��ك قد يع��اين االأطفال م��ن ذوي االإعاقات م��ن م�صكالت متعلق��ة باحل�صول على 
فر�ص تعليمية، وقد يواجهون خطر اإ�صاءة املعاملة اأو العزلة يف املنزل اأو التمييز يف املعاملة 
م��ن ِقب��ل املجتم��ع. كما قد تواجه الن�ص��اء ذوات االإعاق��ات من متييز مزدوج ب�صب��ب اأدوارهن 

اجلن�صانية.
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         ميك��ن اأن يك��ون لبع���ص التدخ��الت التقني��ة الب�صط��ة تاث��رًيا اإيجابًي��ا على 
امل�صاعدة يف الوفاء باحتياجات االأ�صخا�ص ذوي االإعاقات البدنية وحقوقهم:

•و�صع املقاب�ص باأبواب دورات املياه على ارتفاعات منا�صبة 	
•و�صع الق�صبان وا�صوار الدعم لالإحاطة باملاأوى ويف مناطق االغت�صال 	

•و�صع و�صائد لدعم و�صع جلو�ص �صليم 	
•جتهي��ز اأماك��ن ظليل��ة ومريحة قريب��ة من جممع امل��اأوى، لل�صم��اح ب�صهولة  	

الو�صول اإليه واالت�صال مبجتمع اأكرب
•جتهيز ممر ي�صمح بو�صول االأ�صخا�ص الذين ي�صتخدمون املقاعد املتحركة. 	

غالًبا ما تكون تكلفة هذه التجهيزات تكلفة ب�صيطة للغاية، ولكنها تتطلب تخطيط 
ووعي مبا هو مطلوب. ميكن ال�صتخدام طرق التقييم القائم على امل�صاركة للمجتمع 
يف م�صاع��دة وكالة اإدارة املخيم على دع��م احللول املالئمة واملتخ�ص�صة للوفاء 

باحتياجات االأ�صخا�ص ذوي االإعاقات البدنية.

ق��د يواجه االأ�صخا�ص امل�صابون بفريو�ص نق�ص املناعة الب�رضية واملجموعات املعر�صة خلطر 
االإ�صاب��ة بفريو�ص نق���ص املناعة الب�رضية خماطر معينة، مثل االأ�صخا���ص امل�صتغلون باأعمال 
جن�صي��ة وال�صواذ واالأ�صخا���ص الذين يتعاطون املخ��درات، حيث قد يواجه��ون التمييز والو�صم 
بالع��ار، مب��ا يف ذلك م��ن ِقبل عائالتهم وجمتمعه��م نف�صه. لذلك يعد احلر���ص على �رضية حالة 

االأ�صخا�ص امل�صابني بفريو�ص نق�ص املناعة اأمًرا �رضورًيا.

ينبغي على وكالة اإدارة املخيم: 
•اإ���رضاك االأ�صخا���ص ذوي االإعاقات يف عمليات التقييم القائمة عل��ى امل�صاركة للتاأكد من  	
حتدي��د احتياجاته��م املتعلق��ة باحلماية واهتماماته��م وقدراتهم بال�ص��كل املالئم، حيث 
ينبغ��ي عليهم وعلى االأع�ص��اء االآخرين يف املجتمع اال�صطالع ب��دور يف تطوير اإجراءات 
وقائي��ة واإجراءات ا�صتجابة تهدف اإىل خف���ص تعر�صهم للمخاطر املتعلقة باحلماية ويف 

الوفاء باحتياجاتهم املحددة.
•و�صع اآليات دعم جمتمعية من اأجل تقدمي امل�صاعدة، ور�صد موقفهم )مبا يف ذلك الزيارات  	
املنزلي��ة بوا�صط��ة املتطوعني( والعمل مع مقدم��ي الرعاية ل�صمان و�ص��ع احتياجاتهعم 
املح��ددة واهتماماته��م وقدراتهم وموارده��م يف احل�صبان عند حتدي��د املخاطر املتعلقة 
باحلماية واال�صتجابات. كما يجب و�صع احتياجات مقدمي الرعاية ودعمهم يف االعتبار 

من خالل الربامج املجتمعية.
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•ب��دء التع��اون مع املنظم��ات اأو خدم��ات التاأهيل املتخ�ص�ص��ة من اأج��ل االأ�صخا�ص ذوي  	
االإعاقات، مبا يف ذلك توفري املقاعد املتحركة والعكازات.

•تهيئ��ة خدمات املخيم، كدورات املياه واأماكن اال�صتحم��ام ل�صمان عدم عجز االأ�صخا�ص  	
ذوي االإعاق��ة ع��ن الو�ص��ول اإليها، حيث يجب تقيي��م قدرتهم على الو�ص��ول اإىل اخلدمات 
وم��واد االإغاث��ة واإذا تطل��ب االأمر، يجب تنفيذ االآلي��ات بال�صكل ال�صحي��ح لتقدمي مثل هذه 

اخلدمات اإليهم.
•دع��م احلق��وق واحلف��اظ على كرام��ة االأ�صخا���ص ذوي االإعاق��ات، مبا يف ذل��ك االإعاقات  	
العقلي��ة، داخل املجتمع، والتاأكد من قدرة االأ�صخا�ص ذوي االإعاقات بال�صكل املالئم على 
الو�صول اإىل املعلومات املتعلقة بحقوقهم واخلدمات املتاحة لهم يف املخيم، مبا يف ذلك 

احل�صول على التعليم.
•دع��م اخلدم��ات ال�صحية يف املخيم ور�صده��ا )والو�صول اإىل خدم��ات املجتمع امل�صيف  	

بال�صكل املالئم(، مبا يف ذلك اأنظمة االإحالة اإىل االإخ�صائيني والعيادات.
•توف��ري معلومات حول كيفي��ة توجيه ال�صكاوى املتعلقة بانتهاك احلق��وق اأو التمييز فيما  	
يخت�ص باحل�صول على خدمات املخيم ودخول مرافقه، واإىل اأين يتم توجيه تلك ال�صكاوى، 
حي��ث يجب على وكالة اإدارة املخيم االهتمام ب�صمان توافر املعلومات و�صهولة الو�صول 
اإليه��ا، م��ع و�صع اأي عوائق لالت�صال اأو نق�ص الق��درة على احلركة الذي قد يواجهه بع�ص 

االأ�صخا�ص يف احل�صبان.
•االنتب��اه اإىل التمييز والو�صم بالعار امل�صتن��د اإىل االإ�صابة بنق�ص املناعة الب�رضي/االإيدز  	
والدف��اع مع مقدم��ي اخلدمة ال�صحية واالإخ�صائيني االجتماعي��ني ل�صمان تقدمي اخلدمة 
اإىل االأ�صخا���ص امل�صاب��ني بفريو�ص نق�ص املناعة الب�رضية/االإي��دز ب�صكل ال يك�صف حالة 

اإ�صابتهم بفريو�ص نق�ص املناعة الب�رضية اإىل املجتمع.
•الدف��اع عن املجموعات املعر�صة للخطر اأو االأ�صخا�ص امل�صابني بفريو�ص نق�ص املناعة  	
الب�رضية/االإيدز مع مقدمي اخلدمة ال�صحية ل�صمان حتقيق قدرتهم الكاملة على الو�صول 
اإىل الربام��ج العالجي��ة والوقائية ال�رضي��ة لفريو�ص نق�ص املناع��ة الب�رضية، و�صمان عدم 

تعر�صهم للعزلة والتجرمي.
•التاأكد من و�صع برامج احلد من ال�صعف من اأجل االأ�صخا�ص امل�صتغلني باجلن�ص ومتعاطي  	

املخدرات.
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  الرعاية اخلا�صة للم�صابني بفريو�ص نق�ص املناعة الب�رصية/االإيدز يف  
  تنظيم اإغالق املخيم يف ليبرييا

خالل برجمة اإغالق املخيم يف ليبرييا، اأدجمت وكالة اإدارة املخيم اأ�صئلة خا�صة 
حول امل�صائل املتعلقة بفريو�ص نق�ص املناعة الب�رضية/االإيدز يف اأداة معلومات 
)منوذج ت�صجيل مرتب��ط بقاعدة البيانات( ت�صتخدم لت�صجيل �صكان املخيم لل�صفر 

اإىل مناطق املن�صاأ اأو ملنطقة العودة املرغوبة.

ركزت االأ�صئلة على امل�صائل املتعلقة بالظروف املحيطة مبا يف ذلك: 
•الوعي بفريو�ص نق�ص املناعة الب�رضية/االإيدز 	

•املواقف الثقافية جتاه فريو�ص نق�ص املناعة الب�رضية/االإيدز 	
•ا�صتخدام الواقي الذكري 	

•احل�صول على امل��واد املتعلقة باحلماية من فريو�ص نق�ص املناعة الب�رضية  	
والعالج منه اأثناء النزوح يف موقع املخيم.

 وق��د ا�صتخدمت وكالة اإدارة املخيم هذه املعلومات مل�صاعدة الوكاالت واجلهات 
احلكومي��ة املناظ��رة املخت�صة لتطوير برجمة الإعادة االإدم��اج من اأجل احلد من 

فريو�ص نق�ص املناعة الب�رضية يف مناطق العودة.

   ميك��ن اأن ميث��ل الو�ص��ول اإىل امل�صت�صفي��ات والعيادات حتدًيا كب��رًيا ل�صكان 
املخي��م، خا�ص��ًة اإذا كان املخيم موجود عل��ى م�صافة بعيدة من اأق��رب مدينة اأو 
قرية وكان اأع�صاء املجتمع ي�صطرون اإىل ال�صري على االأقدام اإىل هناك للح�صول 
عل��ى الرعاي��ة الطبية. احلل الوحيد هو عقد اتفاق م��ع اأع�صاء املخيم اأو املجتمع 
امل�صي��ف الذين يكون لديهم مركب��ة وم�صتعدين ليكونوا متاح��ني للعمل كخدمة 
اإ�صعاف/�صي��ارة م�صت�صف��ى. هذا يعن��ي اأن يكون كل فرد على عل��م مبن يت�صل به 
يف حال��ة الط��وارئ، اأو عندما يكون ال�صخ���ص غري قادر على ال�ص��ري على االأقدام 
فيمكن اأن يطلب اأن يتم نقله الأ�صباب طبية. ويحتاج املجتمع، بالت�صاور مع مالك 
املركب��ة، اأن يتفق على طريقة يح�صل مالك املركبة من خاللها مكافاأة اأو مقابل 

لهذه اخلدمات و/اأو تكلفة الوقود.
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مت تدري��ب موظفي املخيم على حماية املجموعات ذات االحتياجات اخلا�صة ورعايتهم،  � 
وقاموا بتوقيع مدونة قواعد ال�صلوك.

حتدي��ث بيانات الت�صجي��ل والبيانات املف�صلة عل��ى اأ�صا�ص العمر ون��وع اجلن�ص، لتحديد  � 
االأ�صخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة، واملعلومات اخلا�صة بهم بانتظام.

قي��ام وكالة اإدارة املخيم مع ال��وكاالت واأ�صحاب امل�صلحة االآخرين يف املخيم بالدفاع  � 
عن احتياجات املجموعات ال�صعيفة واالأ�صخا�ص ال�صعفاء حتى يتم اإدماجهم )اإ�رضاكهم( 

يف الربامج القطاعية ويف جمريات احلياة اليومية باملخيم.

مراع��اة ت�صميم املخيم واإعداده لالحتياجات املتعلق��ة باحلماية اخلا�صة باملجموعات  � 
ال�صعيف��ة يف املجتمع، وذل��ك فيما يتعلق ب�صالمتهم واأمنه��م وقدرتهم يف احل�صول على 

اخلدمات وامل�صاعدة.

ا�صتمال التقييمات القائمة على امل�صاركة التي يتم اإجراوؤها يف املخيم على املجموعات  � 
ذات االحتياج��ات اخلا�ص��ة، ومتكن وكالة اإدارة املخيم من تفه��م نقاط �صعفهم واأف�صل 

طريقة حلمايتهم.

ا  ا�صتجاب��ة برامج خم�ص�صة يف املخي��م الحتياجات املجموعات اخلا�ص��ة االأكرث تعر�صً � 
للمخاطر، وتوفري احلماية املالئمة الحتياجاتهم.

عمل وكالة اإدارة املخيم على دعم اآليات رعاية االأ�رضة واملجتمع املوجهة لالأ�صخا�ص ذوي  � 
االحتياجات اخلا�صة، وذلك لتحديد الثغرات يف رعايتهم واال�صتجابة لها وفًقا لذلك.

توف��ر م�صاح��ات اآمنة وفر���ص ملمار�ص��ة الريا�صة والرتفي��ه لالأطفال و�صغ��ار ال�صن يف  � 
املخيم، مبا فيهم الفتيات.

توفر متثيل جيد للن�صاء، وي�صاركن يف عمليات اتخاذ القرار. � 

متثيل االأ�صخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة وم�صاركتهم يف االأن�صطة. � 

قائمة املراجعة اخلا�صة بوكالة اإدارة املخيم
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وج��ود جلان للمجموعات ذات االحتياجات اخلا�صة يف املخيم، ومتثيل االأ�صخا�ص ذوي  � 
االحتياجات اخلا�صة يف جلان قطاعية.

عمل املنظمات التي ُعهد اإليها مبهمة حماية االأطفال على توفري احلماية لالأطفال الذين  � 
ق��د يكون��وا �صعفاء ب�صورة خا�صة – كاأن يكونوا غري م�صحوبني بذويهم اأو منف�صلني اأو 

اأيتام اأو مر�صى اأو اأطفال مرتبطني بقوات قتالية.

ر�ص��د حقوق االأطف��ال يف احل�صول على تعليم اآمن ودعم ذلك احل��ق بوا�صطة وكالة اإدارة  � 
املخيم.

اإتاح��ة تدريب وبرامج ترفيهية وفر�ص للمراهقني للم�صارك��ة وامل�صاهمة بطرق اإيجابية  � 
يف جمريات احلياة باملخيم.

دع��م رعاي��ة �صكان املخيم م��ن كبار ال�ص��ن وكرامته��م، وت�صميم و�صائ��ل لتقييم دورهم  � 
وتطويره يف املجتمع.

�صم��ان ح�ص��ول االأ�صخا�ص املر�صى اأو الذين يعانون من اإعاقات و/اأو غري قادرين على  � 
احلركة على امل�صاعدة واخلدمات والربامج املخ�ص�صة حلمايتهم.

قي��ام وكال��ة اإدارة املخي��م بالدفاع عن موفري اخلدم��ات ال�صحية والعم��ل معهم ب�صكل  � 
وثيق.

متكن �صكان املخيم من الو�صول اإىل امل�صت�صفيات واالإخ�صائيني والعيادات. � 

تق��دمي الدعم املنا�صب لالأ�صخا�ص الذين يقدمون الرعاي��ة لالأ�صخا�ص ذوي االحتياجات  � 
اخلا�صة.

عم��ل وكالة اإدارة املخيم على دعم حماية و�رضي��ة االأ�صخا�ص امل�صابني بفريو�ص نق�ص  � 
املناعة الب�رضية/االإيدز اأو املعر�صني لالإ�صابة به.

تنفي��ذ الربام��ج يف مو�صعها ال�صحي��ح للحدث من تاأث��ر املجموع��ات املعر�صة ملخاطر  � 
االإ�صابة بفريو�ص نق�ص املناعة الب�رضية/االإيدز.
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الر�سائل الأ�سا�سية 

يع��د حتقي��ق الأم��ن وال�سالمة اجل�سدي��ة عن���رًصا اأ�سا�سًيا م��ن عنا�رص حماي��ة خميمات    t
الالجئني والأ�سخا�ص النازحني داخلًيا.

t تت��وىل الدولة م�سوؤولية توفري احلماي��ة املادية لالجئني والأ�سخا�ص النازحني داخلًيا، 
واحلفاظ على القانون والنظام يف املخيمات. وبالرغم من ذلك، فاإن الوكالت الإن�سانية 
تلعب دوًرا هاًما يف حتديد التهديدات التي يتعر�ص لها املقيمون يف املخيمات وحتديد 
وتنفي��ذ الإج��راءات الالزمة للحد م��ن تاأثري مثل هذه التهدي��دات اأو التقليل منها وتوفري 

الدعم لل�سلطات الوطنية. 

t تت�سم��ن اأب��رز تهديدات الأمن يف املخيمات النته��اك العام للقانون والنظام، وارتكاب 
اجلرائ��م وممار�س��ة العن��ف، وت�سلي��ح املخيم��ات والن��زاع ب��ني املجتمع��ات امل�سيف��ة 

والنازحني.

t ل�سم��ان اأمن و�سالمة موظفي املخيمات، يج��ب مواجهة اخلطر وال�سيطرة عليه. ويعتمد 
م�ست��وى اخلط��ر على كٍل من مدى التهدي��د ومدى التاأثر بخطر ه��ذا التهديد. ويف الغالب 
يتعر���ص كٌل م��ن املوظف��ني واملقيم��ني يف املخيم��ات لتهدي��دات خمتلفة ته��دد اأمنهم 

و�سالمتهم. 

t حتت��اج وكالت اإدارة املخيم��ات اإىل اأن تكون على دراي��ة بال�سياق واأطرافه ودوافعهم، 
وع��الوة عل��ى ذلك يج��ب اأن تكون على وع��ي تام باملوقف عل��ى اأر�ص الواق��ع وكيفية 

تطوره. وهذا ي�سري اإىل طريقة منظمة وفّعالة يف حتقيق اأمن و�سالمة املوظفني.

t تعت��ر اأنظم��ة الإنذار املبكر والت�سالت اأمًرا �رصورًي��ا ي�ساعد يف مراقبة الو�سع ونقل 
�سورة عنه والتعامل معه بطريقة منا�سبة.
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   امل�سطلحات الرئي�سية
الأمن ي�سري اإىل حماية املقيمني يف املخيمات وموظفي الأعمال الإن�سانية  	•
بالإ�سافة اإىل حماية املمتلكات من املخاطر، مثل اأعمال العنف والهجوم 

والتدمري وال�رصقة.
ال�سالم��ة ت�س��ري اإىل �سم��ان الرفاهي��ة البدني��ة للمقيم��ني يف املخيمات  	•

واملوظفني. 
احلماي��ة ه��ي املفه��وم ال�سام��ل الذي ي�سم��ل الأم��ن وال�سالم��ة، ويتعلق  	•
بالأعم��ال التي تدعم احلقوق الإن�ساني��ة للمقيمني يف املخيمات وموظفي 

الأعمال الإن�سانية.

يف ح��ني اأن املخاط��ر التي تهدد احلياة واحلري��ة والأمن تكون يف الغالب ه��ي الأ�سباب التي 
جتع��ل الأ�سخا�ص يفرون من وطنهم، فمثل ه��ذه التهديدات نادًرا ما تنتهي عقب الفرار، واإمنا 
ت�ستم��ر يف مط��اردة الأ�سخا�ص النازحني اأثن��اء جميع مراحل دورة الن��زوح التي ميرون بها. 
فالنزوح، والنتقال من البيئة الوقائية للمجتمع الذي يعي�ص فيه ال�سخ�ص يجعله اأكرث عر�سة 
لالأخطار التي تهدد اأمنه. وف�ساًل عن ذلك، فاإن اآليات التكيف التقليدية والوظيفة الوقائية التي 
تق��وم به��ا الأ�رصة غالًبا ما تقل اأو تختف��ي متاًما. ويف حني اأن النازح��ني يفرون من ال�رصر، 
اإل اأن��ه ميكن النظر اإليهم على اأنهم هم اأنف�سه��م �سبب من اأ�سباب انعدام الأمن، ول�سيما عندما 

ي�سلون جميًعا ويف اآن واحد اإىل املجتمع امل�سيف ويواجهون ندرة يف موارده. 
ينظ��ر الالجئون والأ�سخا�ص النازحون داخلًيا اإىل املخيمات على اأنها املالذ الآمن الذي 
�سيجدون فيه احلماية وامل�ساعدة. وهذا بالطبع هو الهدف من اإن�ساء تلك املخيمات ويجب اأن 
يعمل كل اأ�سحاب امل�سلحة- مبا فيهم النازحني اأنف�سهم- على حتقيق هذا الهدف. ولكن مع 
الأ�س��ف، ف��اإن املخيمات - بو�سفه��ا من�ساآت موؤقتة يتم اإن�ساوؤها لت��وؤوي خمتلف املجتمعات 
��ا اأن تخلق بيئ��ة من الفو�س��ى اأو جتذب العنف  الت��ي تف��ر من ال�سطه��اد والعنف، ميكن اأي�سً
واجلرمية اأو قد تتم مهاجمتها من ِقبل قوات اأو جماعات م�سلحة. ويف حالت ال�رصاع، غالًبا 
م��ا يتم جعل مواق��ع املخيمات بالقرب من الأطراف اأو احل��دود املتحاربة، مما يزيد من خطر 

انعدام الأمن. ويجب اأن يرتكز الكثري من العمل الأمني على منع وقوع هذه التهديدات. 

ملزيد من املعلومات عن موقع املخيمات، انظر الف�صل 7.  tt

مقدمة
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تت��وىل الدول��ة امل�سوؤولية الرئي�سي��ة يف حماية كاف��ة الأ�سخا�ص املقيم��ني يف اإقليمها، �سواء 
كان��وا من الالجئني اأو الأ�سخا�ص النازحني داخلًي��ا اأو املجتمعات امل�سيفة - بالإ�سافة اإىل 
م�سوؤوليتها عن �سمان احلفاظ على النظام والأمن العام من التهديدات الداخلية واخلارجية.و 
يج��ب األ تعط��ي جهات حقوق الإن�س��ان وجهات العم��ل الإن�ساين �سمانات بتحقي��ق الأمن اأو 
ال�سالم��ة نظ��ًرا لأن ذلك من �ساأنه اأنه ُيكون �سعوًرا خاطًئا بالأمن. وعلى الرغم من ذلك، تتوىل 
ه��ذه اجله��ات م�سوؤولية هامة يف اتخ��اذ اإجراءات وقائي��ة للحد من التعر���ص لالآثار املدمرة 

للعنف وتخفيفها. 

تعريف امل�سطلحات اخلا�سة بالأمن:
	التهديد: هو خطر يواجه ال�سخ�ص املقيم يف املخيم اأو موظفي املخيمات اأو  •

وكالة اإدارة املخيم اأو املوجودات اأو املمتلكات
	التعر�ص للخطر: هو مدى التعر�ص لتهديد اأو خطر معني •

	اخلطر: هو احتمالت مواجهة تهديد وتاأثري ذلك •
ي�سمل الأمن عملية اإدارة املخاطر – القيام بتقييمات للمخاطر، وعلى ذلك:

اخلطر = التهديد × التاأثر.

ملزي��د من املعلومات ح��ول حماية االأ�صخا���ص ذوي االحتياج��ات اخلا�صة الذين قد   tt
يكونوا اأكرث عر�صة للخطر، انظر الف�صلني 11 و12.

يتن��اول ه��ذا الف�سل ثالث فئ��ات رئي�سية من التهديدات التي غالًبا م��ا يتعر�ص لها الالجئون 
والأ�سخا�ص النازحون داخلًيا يف املخيمات. تت�سل هذه الفئات فيما بينها ب�سورة جوهرية، 
حيث اإن وقوع التهديدات واتخاذ الإجراءات الالزمة لتخفيف تاأثريها يف اإحدى الفئات يكون 

له اأثر مبا�رص على كافة الفئات الأخرى: 
	تهدي��دات تن�س��اأ نتيجة حدوث انته��اك عام للقان��ون والنظام، مبا يف ذل��ك اأعمال العنف  •
واجلرائ��م الفردي��ة واجلماعي��ة – مثل اإنزال ال�رصر اجل�س��دي اأو النف�س��ي اأو اجلن�سي اأو اأي 
نوع اآخر من الأذى اأو املعاناة اأو التهديد بذلك، الأمر الذي ينتج عنه الإ�سابة اأو الوفاة اأو 

الإعاقة البدنية اأو الذهنية اأو احلرمان.
	تهديدات تن�ساأ يف �سياق ال�رصاع امل�سلح؛ كاأن تكون ناجتة عن اأن�سطة القوات واجلماعات  •

امل�سلحة الذين يعدون اأطراًفا يف النزاع 
	تهديدات تن�ساأ نتيجة للتوتر املجتمعي اأو التوتر الذي يحدث داخل اجلماعة الواحدة، �سواء  •
ب��ني ال�سكان الالجئ��ني والأ�سخا�ص النازحني داخلًيا – كاأن يك��ون على اأ�س�ص عرقية و/
اأو دينية – اأو بني الالجئني والأ�سخا�ص النازحني داخلًيا من ناحية وال�سكان امل�سيفني 
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م��ن ناحية اأخرى – كاأن يكون ب�سبب التناف���ص على املوارد النادرة، مثل الأر�ص واملياه 
وحطب الوقود. 

وق��د ترتبط �سالم��ة املوظفني لدى وكال��ة اإدارة املخيم، من عدة جوان��ب، باأمن و�سالمة 
الالجئ��ني والأ�سخا���ص النازحني داخلًيا. ومع ذلك، قد ل يتعر���ص موظفو الأعمال الإن�سانية 
لنف���ص التهدي��دات الت��ي يتعر���ص له��ا الالجئ��ون والأ�سخا�ص النازح��ون داخلًي��ا، ول لنف�ص 
م�ست��وى التاأثر بهذه التهديدات. ويوؤث��ر اجلن�ص والعمر وال�سحة والعرق والدين واللغة واحلالة 
الجتماعي��ة لل�سخ�ص، بالإ�ساف��ة اإىل خ�سائ�ص اأخرى، على مدى تاأثر ه��ذا ال�سخ�ص بتهديد 
مع��ني. ويف املخيم، يك��ون الطفل غري امل�سحوب بذوي��ه اأكرث عر�سة للتجني��د الق�رصي، اأو قد 

يكون الع�سو التابع جلماعة عرقية اأكرث عر�سة لإ�ساءة ال�ستغالل اأو العنف اأو القتل.
ومن ثم فاإن معرفة وكالة اإدارة املخيم بال�سياق الذي تعمل فيه، وفهم اأ�سحاب امل�سلحة 
امل�ساركني ودوافعهم، تعتر نقطة انطالق هامة لتقييم تهديدات الأمن واملخاطر التي يتعر�ص 

لها موظفو الوكالة واملقيمني يف املخيمات.
وعندم��ا يتوفر الأم��ن وال�سالمة لكل من موظفي املخيمات واملمتلكات، تتمكن الوكالت 
م��ن الإبق��اء على وجوده��ا يف املخيمات، وه��ذا بدوره ميك��ن اأن يكون له تاأث��ري اإيجابي يف 
احلف��اظ على اأمن و�سالم��ة وحماية املقيمني يف املخيمات. وحني تتم ال�سيطرة على املخاطر 
التي تواجه املوظفني فهذا يجعلهم قادرين على تقدمي امل�ساعدات ب�سكل اأف�سل ملن يحتاجون 
اإليه��ا. وين�ساأ عن قي��ود احلركة التي تفر�سها خماطر الأمن على جهات العمل الإن�ساين – وما 
ينت��ج عن ذل��ك من انخفا���ص فر�ص الو�س��ول لل�سكان املعني��ني – خطر اأمن��ي اإ�سايف يهدد 
الالجئ��ني والأ�سخا���ص النازح��ني داخلًي��ا حيث ُيح��رم هوؤلء م��ن احلماية وامل�ساع��دة التي 
يحتاج��ون اإليه��ا. ويجب اأن يك��ون لدى الوكالت لوائ��ح اأمنية خا�سة باملوظف��ني واإجراءات 
ت�سغيل موحدة يتعني اأن يكون كافة املوظفني على دراية بها. اإنه من الأف�سل اأن يتم التخطيط 
بعناية �سديدة لإجراءات وترتيبات الأمن والإجالء وذلك بالتن�سيق الوثيق مع كافة املنظمات 

املعنية واملوؤ�س�سات احلكومية املخت�سة. 

انتهاك القانون والنظام: اجلرمية والعنف واإ�ساءة املعاملة
كما هو احلال يف اأي جمتمع، �سواء كان �سغرًيا اأو كبرًيا، فاإن الإدارة ال�سل�سة للمخيم يعتمد على 
الح��رتام املتبادل م��ن اأع�ساء املجتمع ورغبتهم يف مواجهة ال�رصاع��ات والنزاعات بطريقة 
يقبلها املجتمع باأكمله ويلتزم بها. وهناك العديد من العوامل التي ت�ساهم يف انتهاك القانون 
والنظ��ام. ويف حني اأن �سلط��ات الدولة تتحمل م�سوؤولية توفري الأم��ن لالأ�سخا�ص املوجودين 
عل��ى اأر�سه��ا بالكام��ل، فاإن ال�سلط��ات الوطنية اأو املحلي��ة رمبا تفتقد الق��درة – اأو الرغبة – 

الق�سايا الرئي�سية
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يف توف��ري احلماية ملخيمات الالجئ��ني والأ�سخا�ص النازحني داخلًي��ا. وميكن اأن يتفاقم هذا 
الو�سع ب�سبب عوامل اأخرى، مثل وجود ال�رصاع امل�سلح وانهيار املوؤ�س�سات والبنية التحتية.

 ويف بع�ص احلالت، تقوم الدولة نف�سها بدعم اأعمال العنف والهجمات واإ�ساءة ال�ستغالل 
اأو التغا�سي عنها مما يكون له اأثر مبا�رص على �سكان املخيمات.

ورمب��ا يع��اين النازح��ون اأنف�سهم من جتارب �سعب��ة وا�سطرابات ومع��دلت مرتفعة من 
ال�سغط النف�سي ت�ساحب النزوح والو�سع الذي يتعر�سون له. واإىل جانب الفقر ونق�ص التعليم 
وفر���ص العي���ص املح��دودة – بالإ�سافة اإىل انته��اك القواع��د والقيم الجتماعي��ة- فاإن هذا 
الو�سع من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل ارتفاع ملحوظ يف معدل اجلرمية وال�ستغالل واإ�ساءة املعاملة 

على امل�ستويني العام واخلا�ص. 
وميك��ن اأن ترتاوح ه��ذه التهديدات ما ب��ني جمموعة متنوعة من اجلرائ��م ال�سغرية، مثل 
ال�رصق��ة واأعم��ال التخري��ب – اأو اأ�س��كال اأك��رث خط��ورة مثل التخوي��ف وال�ستغ��الل اأو جرائم 
خطرية، منها العتداء اجل�سدي والقتل وحالت الختفاء الق�رصي. ويف املخيمات، يظل العنف 
اجلن�س��اين اأكرث اجلرائم انت�ساًرا، وهو غالًبا ما يحدث على ال�سعيد الداخلي. هذا وتعتر جرائم 
الغت�س��اب والعتداء اجلن�س��ي واإ�ساءة املعاملة اأو الإهانة وال�ستغالل اجلن�سي - مبا يف ذلك 
ممار�سة البغاء بالإكراه وممار�سة اجلن�ص نظري تقدمي امل�ساعدة - اأمثلة للعنف اجلن�ساين الذي 

ميكن اأن يحدث يف مواقع املخيمات.

tt ملزيد من املعلومات حول العنف اجلن�صاين، انظر الف�صل 10.

وبعدم��ا فق��د النازحون حماي��ة منازله��م واأ�رصه��م وجمتمعاته��م، اإىل جان��ب افتقادهم اإىل 
م��وارد مث��ل املاأوى والغذاء وامل��اء، فاإنهم كثرًيا ما يكونون عر�سة للعن��ف، ويف نف�ص الوقت 
يت��م تقوي���ص قدرتهم على التعايف من اآث��اره ال�سارة. كما يعمل الو�سع ال��ذي يعي�سونه على 
تقييد قدرة الأفراد والأ�رص على معاجلة املخاوف الأمنية اخلا�سة بهم. وت�ساهم البيئة املغلقة 
للمخيمات وامل�ستوطنات – بالإ�سافة اإىل حالت ال�سطراب والياأ�ص والتهمي�ص وفقدان الأمل 

يف الو�سول اإىل حل دائم – يف زيادة تكرار وخطورة اأعمال العنف هذه.

م�سوؤوليات اإدارة املخيم
يف ح��ني اأن احلفاظ على القانون والنظام هو م�سوؤولي��ة الدولة، فاإن وكالت اإدارة املخيمات 
يج��ب اأن تك��ون على وع��ي بجميع جوان��ب احلياة اليومي��ة يف املخيم، مب��ا يف ذلك احلوادث 
اخلا�سة باجلرائم والعنف واإ�ساءة ال�ستغالل. وحتتاج وكالت اإدارة املخيمات اإىل فهم اأ�سباب 
انته��اكات القانون والنظ��ام، وكذلك تفهم الإجراءات وال�سيا�سات التي من �ساأنها منع اخلروج 
عل��ى القان��ون. كم��ا اأن وكالت اإدارة املخيمات تقوم ب��دور امل�ساعدة على ت�سهي��ل ا�ستجابة 
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وكالت احلماي��ة املنتدبة للمخاط��ر اخلا�سة باحلماية، وخا�سة من خ��الل اإدارة املعلومات 
والتن�سيق ب�سكل فعال.

tt انظر الف�صلني 4 و5 لالطالع على تفا�صيل عمليات التن�صيق واإدارة املعلومات

حتتاج هذه الوكالت اإىل �سمان ما يلي:
	ا�س��رتاك خ��راء الأمن يف عملي��ات تقييم وحتليل املخاط��ر الأمنية. ويج��ب اأن ُي�سكل ذلك  •
الأ�سا�ص لال�سرتاتيجيات الأمنية، مبا يف ذلك اإجراءات الت�سغيل املوحدة وخطط الطوارئ، 
بالإ�ساف��ة اإىل الرتكي��ز عل��ى تخفيف املخاطر ومنعه��ا. ويجب اأن ت�ستم��ل عملية التقييم 

والتحليل على ما يلي:
�سكل التهديد ونوعه 1 .

الأ�سخا�ص امل�ستهدفني اأو املعر�سني للخطر ومدى تاأثرهم 2 .
الأطراف املت�سَمنة ودوافعها 3 .

الق��درة احلالي��ة للدولة على مواجهة املخاط��ر، والعوائق التي تواجهه��ا، ونوع الدعم  4 .
الإ�سايف املطلوب

التاأث��ري الواقع عل��ى الأ�سخا�ص املعنيني، وا�سرتاتيجيات التكي��ف التي تبنوها ونوع  5 .
الدعم الذي يحتاجونه ملواجهة املخاطر املت�سمنة.

	يت��م ت�سميم املخيم��ات بحيث تتم مراعاة التخطيط العمراين القائ��م على احلماية والأمن  •
بق��در الإم��كان، مبا يف ذل��ك مواقعها وطريق��ة ت�سميمه��ا واإمكانية الو�س��ول للخدمات. 

وت�ستمل العتبارات على ما يلي: 
البتعاد عن ال�رصاع امل�سلح اأو م�سادر العنف الأخرى 1 .

حجم املخيم 2 .
م�ساركة املجتمع يف تخطيط م�ساحات الأرا�سي املخ�س�سة لكل اأ�رصة  3 .

تخ�سي�ص م�ساحة منا�سبة لكل اأ�رصة 4 .
الو�سول الآمن للموارد، مثل الغذاء واملاء وحطب الوقود 5 .

توف��ر خدم��ات مث��ل ال�رصط��ة ومكات��ب اإدارة املخي��م واملراف��ق ال�سحي��ة واملدار�ص  6 .
والأ�سواق واملراكز املجتمعية

الإنارة الأمنية 7 .
اإن�ساء اأماكن مالئمة لالأطفال.. 8

على مقربة  	 ن���رص ع��دد كاف من اأفراد ال�رصطة املدنية – من بينهم �سابطات من الن�ساء – •
م��ن خميم��ات الالجئ��ني والأ�سخا���ص النازح��ني داخلًيا ولكن لي���ص بداخله��ا. وقد تقوم 
وكالت احلماي��ة بتزوي��د وكالت اإنفاذ القانون بالدعم امل��ادي والتدريب الالزم، مبا يف 

ذلك معدات الت�سالت، للم�ساعدة يف تنفيذ مهامها. 
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ميكن اأن تتم م�ساعدة املجتمع يف تنظيم واإدارة دوريات الأمن داخل املجتمع بالتعاون 
م��ع ال�رصط��ة اإن اأمكن. ويج��ب اأن تكون دوري��ات الأمن مدني��ة بطبيعتها، وينبغ��ي اأن يتلقى 
اأف��راد الأمن التدريب املنا�سب على املبادئ الأ�سا�سية لإنفاذ القانون واأن يكون هناك اإ�رصاف 
ومراقبة منا�سبة وكذلك تزويدهم باملعدات الالزمة. ويجب ت�سجيع املبادرات املجتمعية على 
ت��داول املعلومات من خالل املذياع وامل�رصح وو�سائل الإعالم املطبوعة، مما يوفر معلومات 

ون�سائح مو�سوعية تتعلق بالأمن.
وينبغ��ي اأن ي�ستم��ل ذلك عل��ى معلومات حول التزامات املقيم��ني يف املخيم فيما يتعلق 

باللوائح التنظيمية للمخيم والقانون والنظام. 
ميك��ن اأن يعم��ل توف��ري م�ساع��دات الإغاثة ب�س��كل مالئم وع��ادل على احلد م��ن اجلرمية 
والعن��ف واإ�س��اءة ال�ستغ��الل اأو تخفيف اآثارها. وعن��د توزيع م�ساع��دات الإغاثة جتب مراعاة 
ذوي الحتياج��ات اخلا�س��ة واحتياجات املجتمع امل�سيف. ويجب و�سع اآليات اإبالغ مالئمة 
حل��وادث اجلرمية والعنف وانتهاك حقوق الإن�سان. كما يجب توفر معلومات ذات �سلة و�سهلة 
الفه��م ح��ول وقت وكيفي��ة الو�سول لهذه الآليات. ويج��ب اأن يكون هناك نظ��ام اإحالة ي�سمن 
ت�سجي��ل املعلومات اخلا�سة باحلوادث ب�س��كل �سحيح، وكذلك ي�سمن تن�سيقها ومتابعتها عن 

طريق الوكالت املخت�سة، والتعامل معها مع مراعاة امل�سائل املتعلقة بال�رصية.
من املهم �سمان اأن تكون اللجان املجتمعية وجلان اإدارة املخيمات – مبا يف ذلك جلان 
توزي��ع م�ساع��دات الإغاثة – غري متييزي��ة وتت�سم مب�ساركة ومتثيل اأع�س��اء املجتمع، خا�سة 
للن�س��اء والفئات الأخرى ذات الحتياجات اخلا�سة. ويجب بذل كافة اجلهود املمكنة ل�سمان 
م�سارك��ة املجتمع يف التعليم والتدريب املهن��ي والأن�سطة الثقافية والدينية والريا�سية. فهذا 
ا عل��ى تقليل فر�ص جلوء  لي���ص م��ن �ساأن��ه احلد من التعر���ص للمخاطر فقط، ولك��ن يعمل اأي�سً
الأ�سخا���ص اإىل العن��ف، وكذل��ك م�ساعدة الأفراد عل��ى التعايف من اآثار العن��ف وامل�ساعدة يف 

توفري �سبل املعي�سة.

ت�سلح املخيمات
تعتر الطبيعة املدنية والإن�سانية للمخيمات مقيا�ًسا هاًما للحماية، حيث تعتر اأمرا �رصورًيا 
ل�سم��ان �سالم��ة واأمن الالجئني والأ�سخا���ص النازحني داخلًيا. ورغم ذلك، ف��اإن هذا املبداأ ل 
يلق��ى الح��رتام الدائم، حيث اإن الكثري م��ن خميمات الالجئني والأ�سخا���ص النازحني داخلًيا 
عر�س��ة للت�سلي��ح. ويكون ذلك ملحوًظ��ا اإذا كانت خميم��ات الالجئ��ني والأ�سخا�ص النازحني 

داخلًيا تقع يف منطقة �رصاع اأو على مقربة منها.

اإن ت�سل��ح املخي��م يعن��ي اخرتاقه عن طريق حمارب��ني. وقد يكون الت�سل��ح يف �سكل ت�سلل 
املحارب��ني بحًث��ا عن الراحة اأو الطعام اأو اخلدمات الطبي��ة اأو غريها من اخلدمات، اأو بغر�ص 
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جتني��د اأع�ساء من �سكان املخيم – �سواء ب�سكل ق�رصي اأو غري ذلك. وقد يوؤدي ت�سلح املخيمات 
اإىل ارتف��اع العن��ف اجل�سدي واجلن�س��ي، وانتهاك القانون والنظ��ام، وهجمات على املخيم من 
ِقب��ل الدولة املج��اورة اأو قوات اأو جماعات م�سلحة، وحتويل امل�ساع��دات الإن�سانية من �سكان 
املخيم املدنيني اإىل اأع�ساء القوات اأو اجلماعات امل�سلحة. وقد تتقل�ص قدرة موظفي املنظمات 
غ��ري احلكومي��ة والأمم املتحدة على الو�س��ول اإىل املخيم ب�سبب وجود عنا���رص م�سلحة، اأو قد 

يواجهون خماطر اأمنية �سديدة، مبا يف ذلك الختطاف اأو العتداء اأو الغتيال.
 واإذا كان��ت املخيم��ات خا�سعة ل�سيط��رة جماعات م�سلحة، فقد تق��وم احلكومة امل�سيفة 
باإع��ادة الالجئ��ني ق�رصًيا اأو احل��د من اإمكاني��ات التكامل املحل��ي. بالإ�ساف��ة اإىل ذلك، فاإن 
احتم��الت العودة الطوعية اأو عودة الالجئ��ني اأو الأ�سخا�ص النازحني داخلًيا اإىل من�ساأهم قد 
تك��ون عر�س��ة للخطر من ِقبل اجلماعة امل�سلحة اأو بلده��م الأم. ودائًما ما يكون لت�سلح املخيم 
اأثًرا �سيًئا للغاية على العالقات بني املخيم وال�سكان امل�سيفني. ويف بع�ص الأحيان، ت�ستخدم 

الأطراف املتحاربة املخيم ب�سكل ا�سرتاتيجي كدرع ب�رصي يف حالة الهجوم.
م��ع بداي��ة اأي عملية يكون من املهم ب�سكل خا�ص التع��رف على العنا�رص امل�سلحة، �سواء 
اأكانوا حماربني اأو مدنيني م�سلحني. ويجب عزل املحاربني عن ال�سكان املدنيني واحتجازهم 
يف مكان اآخر. اأما املدنيني امل�سلحني فيجب اإخبارهم بعدم ال�سماح بوجود اأ�سلحة يف املخيم، 
ون��زع اأ�سلحته��م عن طريق ال�سلط��ات املخت�سة عند الإم��كان. وتعتر ال�سلط��ات الوطنية هي 
امل�سوؤول��ة ع��ن اتخاذ هذه الإجراءات يف املق��ام الأول، لكن رمبا يلزم تدخ��ل املجتمع الدويل 

مل�ساعدة الدول يف تطوير قدراتها على اتخاذ هذه الإجراءات. 

 اإن معرف��ة وفه��م من��اخ العم��ل والأط��راف الأخ��رى واملالم��ح ال�سيا�سي��ة 
والقت�سادي��ة والجتماعي��ة والثقافي��ة الت��ي توؤثر عل��ى ال�سياق وفه��م م�ستوى 
اخلط��ورة اأمًرا �رصورًيا لو�س��ع تخطيط فعال لل�سالمة والأمن. ومن املهم مراقبة 
ال�سي��اق با�ستم��رار، حتى ميكن تبني اأنظمة اأمنية تتما�س��ى مع املخاطر ال�سائدة 

اأو املتوقعة.

وت�سمل م�سوؤوليات وكالة اإدارة املخيم ما يلي:
	العم��ل مع فريق الأمن لو�س��ع اآليات اإنذار مبكر وتاأهب ته��دف اإىل التعرف على املخاطر  •
الأمني��ة املحتملة وال�ستجابة لها، مب��ا يف ذلك ال�رصاع امل�سلح وت�سلل العنا�رص امل�سلحة 

اإىل املخيمات
	�سمان اتخاذ اإجراءات اأمنية وقائية لتقليل احتمالية وقوع هجمات على املخيم اأو ت�سلل  •

العنا�رص امل�سلحة. وت�ستمل هذه الإجراءات على ما يلي:
تاأ�سي�ص وتدريب جلان اأمنية ملخيمات الالجئني والأ�سخا�ص النازحني داخلًيا 1 .
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ا�ستخ��دام احلم��الت الإعالمي��ة وحمالت الت�س��ال اأو القي��ام باأن�سطة اأخ��رى لتوعية  2 .
املجتمع حول الأثر ال�سلبي للت�سلح

التاأك��د من ابتعاد املخيمات عن مناطق ال�رصاع الن�سط، اأو املناطق املعروفة بالتوتر  3 .
الدائم اأو تلك التي تعاين من العنف امل�ستوطن.

	اإج��راء م�س��اورات منتظم��ة مع املقيم��ني يف املخيم وق��ادة املخيمات وجل��ان الأمن حول  •
الق�ساي��ا املتعلق��ة بالأمن. ه��ذه امل�ساورات من �ساأنه��ا اأنها تعطي الالجئ��ني والأ�سخا�ص 
النازحني داخلًيا �سعوًرا بتقا�سم امل�سوؤولية من اأجل حتقيق الأمن لهم وتتيح املجال لوجود 
مناق�سات حول الإجراءات التي يرون اأنها من املمكن اأن ت�سهم يف حت�سني و�سعهم الأمني 
	�سم��ان تدريب موظفي الوكالة على ق�سايا الت�سل��ح والأمن وعلى كيفية مراقبة التغريات  •

يف ال�سياق ومعرفة املوؤ�رصات التي تدل على زيادة التهديد
	اإعط��اء الأولوي��ة لإدارة الأمن ب�سكل فعال، مبا يف ذلك اإجراءات تقييم املخاطر واملراجعة  •
املنتظمة ل�سرتاتيجيات الأم��ن واإجراءات الت�سغيل املوحدة والتخطيط للطوارئ يف حالة 

تدهور احلالة الأمنية
	 القيام باأن�سطة لتوعية وتثقيف �سكان املخيمات.•

ويف حال��ة العل��م بوجود عنا���رص م�سلحة يف املخي��م، ينبغ��ي اأن تخطر وكال��ة اإدارة املخيم 
ال�سلط��ات ووكالت الأمم املتح��دة املخت�سة. ويف بداية العملية يج��ب اأن تناق�ص وكالة اإدارة 
املخيم هذه الق�سية مع وكالت احلماية الأخرى التي تعمل يف املخيم، وتتفق مع اجلهة التي 
يجب اأن ت�سارك وكالة اإدارة املخيم معها املعلومات يف حالة علمها بوجود عنا�رص م�سلحة. 
ويف حالت الأعمال العدوانية امل�ستمرة، وحيثما يكون منا�سًبا، يجب التن�سيق مع جميع 
الأط��راف املخت�سة ب�س��كل منا�سب للقيام باأن�سطة للتوعية ب�س��اأن الألغام الأر�سية. ويجب اأن 
يق��وم بهذه الأن�سطة وكال��ة متخ�س�سة يف اإزالة الألغام واإذا مل تتوف��ر هذه الوكالة، تقوم بها 

وكالة خمت�سة تتمتع بالوعي واخلرة.

       »طلب الدعم ال�سيا�سي« – �سوت من امليدان
»قبل انعقاد الجتماع ال�سيا�سي يف املدينة بيوم واحد، اأتت امليلي�سيا اإىل املوقع 
»وطلب��ت« م��ن قائد املخي��م اأن يجم��ع موؤيدين من ب��ني �سكان املخي��م. وكانت 
الر�سالة التي مت اإخباره بتو�سيلها هي اأنه يجب ح�سور مناق�سة يف اليوم التايل 

يف املدينة حول خطة اإ�سكان للنازحني.
ورغ��م ذل��ك، فعندم��ا ح�رصت احلافل��ة يف اليوم الت��ايل لتجمعه��م، امتنع بع�ص 
املقيمني يف املخيم عن الذهاب. ومت تهديد قائد املخيم من ِقبل امليلي�سيا و�ساألوه 
ع��ن �سبب ع��دم بذله ملزيد من اجلهد لإقناع �سكان املخي��م. ولأن قائد املخيم مل 
يكن لديه خيار اآخر، فقد ا�سطر اإىل ركوب احلافلة ومعه بع�ص الأ�سدقاء وح�رص 

الجتماع مع »موؤيدين« اآخرين من مواقع الأ�سخا�ص النازحني داخلًيا«.
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التجنيد، مبا يف ذلك جتنيد الأطفال
ميكن للدولة اأن تطلب من رعاياها ق�ساء خدمة التجنيد الإجبارية، اإل اأن اجلماعات امل�سلحة 
ل متلك هذا احلق. فالقانون الإن�ساين الدويل يحظر على الدول امل�سيفة جتنيد الالجئني ب�سكل 
اإجب��اري يف الق��وات امل�سلحة الوطنية يف اأوقات احلرب �س��د البلد الأ�سلي لالجئني. وب�سورة 
اأ�سم��ل، يج��ب األ تق��وم الدول بتجني��د الالجئني – حتى اإن مل يكن ذلك حمظ��وًرا ب�سكل �رصيح 
يف القان��ون ال��دويل – لأن ذل��ك ل يتما�سى مع الطبيع��ة املدنية والإن�ساني��ة للجوء، ويقّو�ص 
ح��ق الالجئ يف ال�سعي للح�سول عل��ى اللجوء وال�ستمتاع به، ويناق�ص التزام الدولة ب�سمان 
ال�سالم��ة اجل�سدي��ة لالجئني. اأما بالن�سبة لالأ�سخا�ص النازحني داخلًيا - اإذا كان الأمر متعلًقا 
برعاي��ا البل��د - فقد يخ�سع��ون للتجنيد الإجباري ع��ن طريق القوات امل�سلح��ة القومية. ومع 
ذل��ك، فيجب حماية الأ�سخا�ص النازحني داخلًيا عن طري��ق الدولة �سد املمار�سات التمييزية 

للتجنيد يف اأي قوات اأو جماعات م�سلحة نتيجة نزوحهم.
ل يج��وز ب��اأي حال من الأحوال جتني��د الأطفال اأو طلبهم اأو ال�سم��اح لهم بامل�ساركة يف 
الأعمال العدوانية اإذا كانوا حتت �سن 15 عاًما – اأو حتت �سن 18 عاًما بالن�سبة للدول املوقعة 
على الروتوكول الختياري لتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والذي تبنته اجلمعية العامة 

لالأمم املتحدة يف 25 مايو عام 2000. 
يك��ون الأطف��ال النازحون، �س��واء كانوا ذك��وًرا اأو اإناًثا، اأكرث عر�سة للتجني��د الق�رصي اأو 
الختطاف لأغرا�ص ع�سكرية اأو جن�سية اأو بغر�ص العمل، وذلك ب�سبب نق�ص احلماية الجتماعية 

اأو ب�سبب التمييز اأو الفتقار اإىل الفر�ص القت�سادية والتعليمية والفر�ص الأخرى.
ويكون الأطفال غري امل�سحوبني اأو املنف�سلني عن ذويهم اأكرث عر�سة للتجنيد، مما يزيد 

من اأهمية اإجراء اأن�سطة لقتفاء اأثر الأ�رص عندما يكون التجنيد الإجباري اأمًرا خطرًيا. 

حتتاج وكالة اإدارة املخيمات اإىل القيام مبا يلي: 
	اإج��راء حتليل ظ��ريف للتعرف على اجلماعات اأو الأ�سخا���ص املعر�سني للتجنيد عن طريق  •
ق��وات اأو جماعات م�سلح��ة. ويجب اأن ي�ستمل ه��ذا التحليل على تقيي��م للعوامل املحتملة 
للتجني��د والأ�ساليب امل�ستخدمة لذلك – على �سبي��ل املثال، اختطاف الأطفال يف طريقهم 
اأثناء ذهابهم وعودتهم من املدار�ص، اأو ا�ستهداف مناطق املخيمات التي ل تتمتع باإ�ساءة 
جي��دة والبعيدة عن الطرق الرئي�سية. وباملث��ل، يجب اأن ي�ستمل التحليل على العوامل التي 
جتع��ل فئ��ات معينة من املجتمع اأك��رث عر�سة للتجنيد – وذلك بناء عل��ى ال�سن اأو اجلن�ص 

اأو العرق 
	�سم��ان تطوير الإجراءات املتخذة ملنع التجنيد غري امل�رصوع، مبا يف ذلك ن�رص الوعي يف  •
املجتم��ع واجلهود املجتمعية. ومن املمكن اأن ي�ساهم �سمان مالئمة م�ستويات امل�ساعدة 
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وتوزيعها ب�سكل عادل، وكذلك توفري الأن�سطة امُلدرة للدخل يف تقليل تعر�ص املقيمني يف 
املخيم للمخاطر، ومن ثم يقل خطر تعر�سهم للتجنيد.

ويج��ب اأن تك��ون وكال��ة اإدارة املخي��م م�ستع��دة للقيام بدور حم��وري يف مراقب��ة اأي حوادث 
خا�س��ة بالتجني��د اأو اأي حم��اولت لتجنيد الأطف��ال والإبالغ عنها. فه��ي م�سوؤولة عن القيام 

باملهام التالية: 
	ت�سميم وتنفيذ برامج تهدف اإىل ن�رص الأن�سطة املعي�سية لالأ�رص والتدريب املهني والأن�سطة  •
الرتفيهي��ة والرعاية ال�سحية جلميع الأطفال، مبا يف ذل��ك الإناث لكي يكونوا اأقل عر�سة 
للتجني��د. فيجب عل��ى وكالة اإدارة املخيم املب��ادرة بهذه الأن�سطة اأو ح��ث وكالت اأخرى 

على القيام بها 
	تعزي��ز فر���ص التعلي��م، مب��ا يف ذل��ك تعليم الفتي��ات. ويف حني اأن��ه يج��ب ت�سجيع جميع  •
الأطف��ال عل��ى اللتح��اق بالتعليم، فم��ن املمكن اأن ت�سب��ح املدار�ص من اأ�سب��اب التجنيد 
ل�سال��ح اجلماع��ات امل�سلح��ة، ولذا فتج��ب مراقبة املدار���ص بانتظام. ورمبا يل��زم اتخاذ 
اإج��راءات خا�س��ة، مثل دوريات الأمن املدين حلماية الأطفال يف املدار�ص يف حالة وجود 

هذا التهديد.
وخا�سة الأطفال غري امل�سحوبني  	 ت�سجيل وتوثيق جميع الأطفال املوجودين يف املخيم – •
اأو املنف�سل��ني ع��ن ذويهم ويعتر هذا الإجراء اأداة هام��ة ت�ساعد على منع جتنيد الأطفال، 
حيث ميكن اأن ت�ساعد بيانات الت�سجيل يف �سمان اكت�ساف اأي حالت جتنيد يف املخيم اأو 

يف املدار�ص يف مرحلة مبكرة، مما ي�سمح باتخاذ اإجراءات وقائية.
	ا�ستخ��دام منه��ج ت�ساركي ي�سم��ل م�ساهمة الأطف��ال يف اتخاذ اإجراءات وقائي��ة. ميكن اأن  •
تقدم وكالة اإدارة املخيم الدعم للمراهقني لتكوين جماعات من ال�سباب وجعل اليوني�سيف 

�رصيًكا ومورًدا يف اأن�سطة ال�سباب املختلفة.
	توجيه اهتمام خا�ص لحتياجات اجلنود الأطفال الذي �سبق جتنيدهم والأطفال الآخرين  •
الذي��ن ا�سرتكوا مع قوات اأو جماعات م�سلحة، حيث اإنهم يكونون اأكرث عر�سة للتجنيد مرة 

اأخرى.

العالقات املدنية الع�سكرية
لكي يحتفظ العمل الإن�ساين بطبيعته احليادية، يجب متييزه عن العمل الع�سكري. 
واإذا مل يت��م اللتزام بهذا املبداأ التمييزي، ف�س��وف تتداخل اأهداف العمل الإن�ساين 
مع اأهداف العمل الع�سكري، مما يقو�ص قدرة امل�سوؤولني عن العمل الإن�ساين على 

خدمة الالجئني والأ�سخا�ص النازحني داخلًيا. 
ويف ذات الوق��ت، ف��اإن عملي��ات الطوارئ حت��دث ب�سكل متزاي��د يف البيئات 

tt
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ذات الطاب��ع الع�سكري ال�سدي��د، وتتم عرقلة اجلهود الإن�سانية ب�سدة اإذا مل تدعمها 
وتوؤيده��ا امل��وارد الع�سكري��ة. وتعت��ر هذه ق�سية معق��دة للغاي��ة تتطلب حتقيق 
الت��وازن ب��ني احلفاظ عل��ى حيادية وا�ستق��الل العمل الإن�ساين، يف ح��ني الإقرار 
ب���رصورة وجود الدعم الع�سكري يف ظروف معينة. وتتوفرالعديد من التوجيهات 

ال�سيا�سية حول كيفية اإقامة عالقات بني الأطراف املدنية والع�سكرية. 
وبالن�سب��ة ل��وكالت اإدارة املخيم��ات، من امله��م معرفة اأنه م��ن املمكن اأن 
يتدخ��ل العم��ل الع�سكري يف اجلوان��ب الإن�ساني��ة للعمليات حتت ظ��روف معينة 
لتحقي��ق التزامات اإن�سانية. وقد يكون هذا التدخل الع�سكري متعلًقا بتوفري الأمن 
ملخيمات الالجئني والأ�سخا�ص النازحني داخلًيا اأو املناطق املحيطة و�سكانها، 
اأو توفري الأمن للعمليات الإن�سانية وموظفي العمل الإن�ساين، اأو حتى خارج اإطار 

املجال الأمني عن طريق تقدمي الدعم اللوج�ستي على �سبيل املثال. 
ولإج��راء ه��ذه الأن�سطة بدون ت�سويه الهدف الإن�س��اين، من ال�رصوري القيام 
برتتيب��ات وات�س��الت، واإقام��ة �سبكات وا�سح��ة لتبادل املعلوم��ات، واأن تكون 
هن��اك �سفافية جت��اه الالجئني والأ�سخا���ص النازحني داخلًي��ا. ومن ال�رصوري 
ت�سم��ني احل��د الأدنى من املب��ادئ التوجيهي��ة للعمل مع احلاج��ة الع�سكرية يف 

التخطيط ال�سرتاتيجي.

العالقة باملجتمع امل�سيف واملجتمع املحلي
يف ع��دد م��ن حالت النزوح الق�رصي، يكون هناك توت��ر يف العالقة بني املجتمع املحيط 
اأو امل�سي��ف واملقيمني يف املخي��م، مما يوؤدي اإىل خلق اأو تفاقم امل�س��اكل املتعلقة باحلماية 
بالن�سب��ة للمقيم��ني يف املخيم��ات. كما ميكن اأن يت�سب��ب وجود خمي��م لالأ�سخا�ص النازحني 
داخلًي��ا اأو الالجئ��ني يف خماطر اأمنية للمجتمع امل�سي��ف – اإذا كان املخيم ذو طابع ع�سكري 
عل��ى �سبي��ل املث��ال، اأو اإذا مل يكن هناك احرتام للقان��ون والنظام داخل املخي��م. ومن ناحية 
اأخ��رى، ميك��ن اأن تلع��ب العالقات الطيبة مع املجتم��ع امل�سيف دوًرا هاًم��ا يف تقليل م�ساكل 
احلماي��ة اأو يف من��ع حدوثها من الأ�سا�ص. على �سبي��ل املثال، قد يكون لدى املجتمع امل�سيف 
معلومات قيمة تتعلق بالأمن اأو قد يكون م�ستعًدا لت�سهيل التكامل املحلي ل�سكان املخيم. كما 
ميك��ن اأن ي�ساه��م ح�سن ال�سيافة من جانب املجتمع املحل��ي يف رفاهية املقيمني يف املخيم 
وي�ساعده��م عل��ى اأن يعي�سوا حياة كرمية. ولذلك فاإن العالقة ب��ني املجتمعني يعتر اأمًرا بالغ 
الأهمي��ة، ويجب اأن ت�سم��ن وكالة اإدارة املخيم، منذ البداية، وج��ود اهتمام ب�سواغل املجتمع 
امل�سي��ف واأي م�س��ادر لل�رصاع. كم��ا يجب اأن ت�سمن وكال��ة اإدارة املخيم اتخ��اذ الإجراءات 

الالزمة للحفاظ على وجود عالقة مفيدة للطرفني وحت�سينها.
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ويرج��ع وج��ود ال�رصاع بني املجتم��ع امل�سيف وجمتم��ع املخيم اإىل ع��دة اأ�سباب، منها 
التوت��رات العرقي��ة اأو العن�رصية، اأو تخوف املجتمع امل�سيف م��ن اأن يت�سبب و�سول املقيمني 
يف املخيم��ات يف تعر�سه��م اإىل هجمات م�سلحة اأو يوؤدي اإىل تف�سي الإغرام اأو انعدام الأمن اأو 

انت�سار الأمرا�ص.
وق��د ي��وؤدي و�سول ع��دد كبري من الالجئ��ني اأو الأ�سخا���ص النازحني داخلًي��ا اإىل زيادة 
التناف���ص عل��ى املوارد الن��ادرة، وخا�سة يف املناط��ق النائية اأو املحروم��ة. فقد تكون هناك 
م��وارد حمدودة مثل املي��اه والغذاء والأرا�س��ي الزراعية واأرا�سي الرعي وحط��ب الوقود، وقد 
تلج��اأ املجتمع��ات امل�سيفة، رغبة منه��ا يف حماية حقها يف احل�سول على ه��ذه املوارد، اإىل 
ا�ستخ��دام العن��ف اأو مطالبة ال�سلط��ات الوطنية باتخاذ اإجراءات للحد م��ن حركة املقيمني يف 
املخي��م خارج املخيم. كما ميكن اأن يوؤدي وج��ود العاملني يف املجال الإن�ساين اإىل اأثر �سار، 
على الناحية الثقافية والبيئية و/اأو على القت�ساد املحلي، وذلك عن طريق رفع الأ�سعار على 
�سبيل املثال. وتت�ساوى اأهمية �سلوك موظفي الوكالة جتاه ال�سكان امل�سيفني و�سكان املخيم، 
وجتاه بع�سهم البع�ص يف الأماكن العامة، مع اأهمية الوعي بالأثر غري املق�سود، ولي�ص الأثر 
ا  ال�س��ار، ال��ذي ميكن اأن ترتك��ه العمليات الإن�ساني��ة على املجتمع. وقد ينطب��ق ذلك خ�سو�سً
اإذا كان ال�س��كان امل�سيف��ون بنف�ص درج��ة حاجة جمتمع املخيم اإىل امل�ساع��دة اأو اأ�سد حاجة. 
وق��د تقوم ال�سلط��ات الوطنية واملحلية، التي تريد اإعطاء الأولوية لحتياجات مواطنيها، ب�سن 

اإجراءات تقيد حقوق املقيمني يف املخيم، مثل حرية احلركة واحلق يف العمل. 
لأن البيئة غالًبا ما تكون م�سدًرا رئي�سًيا من م�سادر ال�رصاع، يجب الهتمام من البداية 
مبن��ع التده��ور البيئي ال��ذي يت�سبب فيه املخي��م اأو املقيمون فيه اأو احلد من��ه. فهذا من �ساأنه 

تقليل العبء الواقع على املجتمع امل�سيف وقد ي�ساعد على تقليل التوتر بني املجتمعني.

tt ملزيد من املعلومات حول البيئة، انظر الف�صل 6.

 م��ن املهم لكٍل من املوظفني الوطنيني والدوليني فهم الثقافة التي يعملون 
فيه��ا، وكذلك معرف��ة الطريقة التي ُينظر بها اإىل م�رصوعه��م وكيفية ارتباط ذلك 
ب�سياق��ه. اإذا متك��ن موظفو املخيم من فه��م نظام القيم والع��ادات على امل�ستوى 
املحل��ي، فيمكنهم العمل باأ�سلوب يتوافق مع الثقافة )الثقافات( امل�سيفة ويلقى 
ه��ذا الأ�سلوب قبوًل لدى تلك الثقافة. ويك��ون هذا الفهم �رصورًيا اإذا كانت لديهم 
الق��درة على حتليل الأو�ساع املختلفة بنج��اح والتكيف معها ومع الطريقة التي 

يقوم بها جمتمع معني باأداء وظائفه وبالفعل ورد الفعل.
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يجب على وكالة اإدارة املخيم القيام مبا يلي:
	ال�سط��الع ب��دور يف اإجراء حتليل ظريف للتع��رف على م�سادر التوت��ر اأو اإمكانية حدوث  •
���رصاع ب��ني املقيمني يف املخيم واملجتم��ع امل�سيف. وبا�ستخدام منه��ج ت�ساركي، يجب 

البحث عن م�ساركات كل من جمتمع املخيم واملجتمع امل�سيف 
	دع��م وت�سهي��ل تداب��ري بن��اء الثقة، مب��ا يف ذل��ك الجتماع��ات املنتظمة ب��ني الالجئني/ •

الأ�سخا�ص النازحني داخلًيا واملجتمعات امل�سيفة، وكذلك تاأ�سي�ص جلان م�سرتكة ت�ستمل 
على ممثلني من كال املجتمعني

	دع��م وت�سهي��ل حمالت التوعي��ة يف املجتمع امل�سيف م��ن اأجل تعزيز من��اخ من التفاهم  •
والقب��ول والت�سام��ح. وميكن توجيه ه��ذه احلمالت اإىل املجتمع ككل، وكذل��ك اإىل فئات اأو 

موؤ�س�سات معينة مثل املدار�ص والفئات الدينية وال�سلطات املحلية وو�سائط الإعالم
	تنظيم اأن�سطة ترفيهية وريا�سية لالأطفال يف كال املجتمعني •

	دعم تاأ�سي�ص مرافق واإقامة اأن�سطة يت�ساوى يف احل�سول عليها كٌل من املقيمني يف املخيم  •
واملجتمع امل�سيف، مثل املوؤ�س�سات واخلدمات ال�سحية والتعليمية. ومن املمكن اأن ي�سمل 
ذلك احلفاظ على البنى التحتية اأو حت�سينها، مثل الطرق واملدار�ص وامل�ست�سفيات، اأو ت�سييد 
من�س��اآت املياه لتوفري مي��اه �ساحلة لل�رصب لكٍل من جمتمع املخي��م واملجتمع امل�سيف. 
ا ح�س��ول املجتمع امل�سيف عل��ى الرامج امُلعدة ل�س��كان املخيم، مثل  ورمب��ا ي�سمل اأي�سً

التدريب على املهارات والأن�سطة املعي�سية الأخرى
	تعزي��ز حم��الت لتوعية كٍل من جمتمع املخيم واملجتمع امل�سيف ح��ول ال�سواغل البيئية،  •
مب��ا يف ذلك ق�سي��ة اإزالة الغاب��ات اإذا كان جمع وقطع حطب الوقود يعت��ر م�ساألة مثرية 
للقلق، والإفراط يف الرعي اإذا كان الأ�سخا�ص النازحون داخلًيا اأو الالجئون لديهم ما�سية 

اأو حيوانات اأخرى.
	الدع��وة اإىل تنفي��ذ برامج الإنعا�ص البيئي وت�سهيلها، والتي قد ت�سمل اإعادة زراعة الغابات  •
اإذا كان تدم��ري الغاب��ات م�ساأل��ة مثرية للقلق. فمن املمكن اأن ي�ساع��د تاأ�سي�ص ودعم جلان 
بيئي��ة حتتوي على ممثلني م��ن املجتمع امل�سيف وجمتمع املخيم عل��ى �سمان التوا�سل 

اجليد بني املجتمعني ب�ساأن هذه الق�سية
	الدعوة اإىل القيام بتح�سينات يف الرامج ل�سمان عدم قيام املقيمني يف املخيم با�ستنزاف  •
امل��وارد الطبيعي��ة التي يحتاجها املجتمع امل�سيف. ويف ح��الت ندرة حطب الوقود، فقد 
يتطلب ذلك التعرف على امل�سادر البديلة للحرارة والطبخ التي ل تتطلب حطب الوقود، اأو 

على اأقل تقدير، تتطلب كميات منخف�سة منه
	اإقام��ة ودعم منتديات لإدارة وحل النزاع��ات ملواجهة امل�ساكل يف التوقيت املنا�سب قبل  •
توت��ر العالقات، اأو قب��ل اأن تعمل التوترات والعنف على تدمري الثق��ة، وذلك بالتن�سيق مع 

وكالة احلماية الرائدة.
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�سالمة املوظفني
يج��ب اأن تتاأك��د وكالة اإدارة املخيم من وج��ود اأنظمة اأمن �سليمة. وت�سم��ل هذه الأنظمة جمع 
معلوم��ات ح��ول الو�سع يف املخي��م والبيئة املحلية، وتقيي��م التهدي��دات واملخاطر وجوانب 
ال�سع��ف، والإب��الغ واملراقب��ة املنتظم��ة. ويجب تواف��ر اأنظمة لالإب��الغ عن احل��وادث ولدعم 

املوظفني يف امل�سائل املتعلقة بالأمن، �سواء اأثناء �ساعات العمل اأو بعدها.

  اأمن املوظفني امليدانيني – �سوت من امليدان
»قامت الحتجاجات بعرقلة افتتاح و�سيانة ممر اإن�ساين ماأمون وقابل للت�سغيل 
ميك��ن التنبوؤ ب��ه للو�سول اإىل الأ�سخا���ص النازحني داخلًي��ا ولتوفري امل�ساعدات 
واحلماي��ة للمخيم��ات. بالإ�ساف��ة اإىل ذل��ك، فقد طالب��ت الحتجاج��ات باإعادة 
تنظيم ال�سرتاتيجيات الأمني��ة للموظفني امليدانيني لإدارة املخيمات. ول ميكن 
اعتب��ار تخطي��ط اإدارة املخيمات �سيًئ��ا منف�ساًل عن الأم��ن، ويف بع�ص احلالت 
اقت�ست املخاطر الأمنية وقف اأن�سطة لإدارة املخيمات بب�ساطة، حتى عند زيادة 

الحتياجات يف املخيمات.
ويف بع���ص الأحي��ان دع��ت احلاج��ة اإىل تخفي���ص ال�سف��ر اإىل مواق��ع املخيمات 
ب�سبب تزايد املخاطر على الطرق. وعندما مل يعد الفريق ي�ستطيع ال�سفر، مت و�سع 
مراقبني من الفريق املتنقل للحماية يف املخيمات لفرتات ق�سرية ومت اإعطاوؤهم 
الل��وازم الأ�سا�سي��ة مثل الغذاء واملي��اه ووقود الطبخ وبنزي��ن املركبات ومعدات 
الإ�سعاف��ات الأولية والت�سالت. فاأ�سبحوا مبثاب��ة الأعني والأذن يف املخيم – 

يقومون باملراقبة والعودة اإىل املكتب.
وقد اأدى الو�سع الأمني املعقد اإىل ظهور عدد من التحديات للم�رصوع:

•		خم��اوف حقيقية تتعلق باخلوف وال�سالمة م��ن جانب املوظفني جتاه ذهابهم 
اإىل امليدان 

	الفتقار اإىل املعلومات الدقيقة واحلديثة التي تاأتي من امليدان ب�ساأن الأمن  	•
	ت�سيي�ص املعلومات ال�سادرة عن الأطراف الر�سمية امل�سرتكة 	•
	غياب املداخالت املت�سقة واملن�سقة بني الوكالت الإن�سانية 	•

الفتق��ار اإىل ا�ستجابة وا�سحة لالحتجاجات، الأمر ال��ذي اأدى اإىل اأن قامت بع�ص  	•
املنظمات باإغالق املكاتب والبع�ص الآخر يظل مفتوًحا من اأجل »العمل املعتاد«.

وقام الفريق باتخاذ الإجراءات التالية:
1.  مت تدري��ب كاف��ة املوظف��ني امليداني��ني – مب��ا يف ذل��ك ال�سائق��ني وموظفي 

املكتب
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2.  متت مراقبة موؤ�رصات الأمن ومراجعتها بانتظام
3.  متت مراقبة كافة الحتجاجات وظل املكتب مغلًقا

4.  مت تنفي��ذ احلماية بالوجود كلم��ا اأمكن، حيث ي�سافر املوظفون املغرتبون مع 
املوظفني الوطنيني للمراقبة يف خميمات الأ�سخا�ص النازحني داخلًيا

يعني وج��ود فريق �سخم ومتنوع اأن فريق اإدارة املخيمات يتمكن من التنقل    .5
داخ��ل وخارج املي��دان لإعطاء املوظفني اأجازات ووقت لزي��ارة اأفراد الأ�رصة 

الذين يعي�سون كذلك يف ظروف من املخاطر املتزايدة
6.  مت و�سع خطوط اإبالغ �رصية واأنظمة اإحالة لالإبالغ عن التجاوزات«.

يج��ب و�س��ع اإج��راءات ت�سغيل موح��دة للحفاظ عل��ى اأمن املب��اين وعلى ممتل��كات الوكالة اأو 
حلماي��ة الرح��الت التي يقوم به��ا املوظفون — بالإ�ساف��ة اإىل ا�ستخدام ات�س��الت منا�سبة، 
وت�سمني اإجراءات تتعلق بكيفية ال�ستجابة للحوادث الأمنية – وا�ستخدام خطة اإجالء. ويجب 
اأن يكون جميع املوظفني على علم بهذه الإجراءات. ويف حني اأنه يجب اأن يكون لدى الوكالت 
الفردية ترتيبات خا�سة باإدارة الأمن، فمن املهم اأن تكون وكالة اإدارة املخيم على علم بهذه 

الرتتيبات، واأن يتم التن�سيق بينهما ل�سمان حماية جميع املوظفني. 

اإجراء الت�سغيل القيا�سي )SOP( هو عبارة عن مبداأ اأمني يقوم بو�سع طرق 
للعم��ل والت�رصف بغر�ص احلد م��ن تعر�سك لتهديد معني، وم��ن ثم تقليل اخلطر 
ال��ذي ي�سكل��ه هذا التهدي��د. ويو�سح هذا الإج��راء اخلطوات الوقائي��ة التي ينبغي 
اتخاذه��ا لتقلي��ل اإمكانية وقوع احل��وادث؛ كما يو�س��ح الإج��راءات التي ينبغي 
اتخاذه��ا لتقليل اآثار احلوادث يف حال��ة وقوعها. على �سبيل املثال، تكون هناك 
اإج��راءات ت�سغي��ل موحدة للحرا���ص ليعرفوا الأوق��ات التي يج��ب اأن يقوموا فيها 
بدوري��ات يف مبنى مع��ني، واملعدات التي يجب اأن يحملوه��ا وما يجب فعله يف 

حالة وقوع حادث.

يج��ب اأن تتاأكد وكالة اإدارة املخيم من معرفة جمي��ع املوظفني باإر�سادات الأمن ومن تلقيهم 
للتدريب��ات الأمني��ة. وهذا لي�ص مهًم��ا فقط لتحقيق الأم��ن ملوظف واحد فق��ط، ولكن لتحقيق 
الأم��ن جلمي��ع زمالئه الذين يعملون يف نف�ص العملي��ة. ويف بيئات ال�رصاع، يجب تواجد مدير 

اأمني تابع لوكالت اإدارة املخيمات بني موظفيها الأ�سا�سيني املوجودين يف امليدان. 
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ي�س��كل كل منهج من املناهج الأمنية الثالث��ة التالية جزًءا مما ُيعرف با�سم 
»املثلث« الأمني حلماية املوظفني واملمتلكات يف البيئات غري الآمنة.

منه��ج القب��ول: اأي القب��ول وال�سمعة الطيب��ة فيما بني املقيم��ني يف املخيم 
وال�سكان امل�سيفني )انظر اأدناه(.

منه��ج احلماية: وهو ي�س��ري اإىل اتخاذ اإجراءات وقائي��ة لتخفيف التهديدات، 
ت��رتاوح بني حرا�س��ة مكتب ما، اإىل خط��ط الإجالء - على �سبي��ل املثال الأجهزة 

الال�سلكية ومعدات احلرا�سة والنوافذ احلديدية.
منه��ج ال��ردع: وهو التهديد بالرد عل��ى من يقومون بالتهدي��د – على �سبيل 
املثال، عن طريق فر�ص عقوبات قانونية اأو اقت�سادية اأو �سيا�سية. وهذا بالطبع 
ل يك��ون متوف��ًرا بالن�سبة للمنظم��ات الإن�ساني��ة. وميكن لل��وكالت اأن ت�ستخدم 
تعلي��ق الرام��ج اأو الن�سح��اب منها كو�سيلة لل��ردع، كما ين�ص عل��ى ذلك الدليل 

الأمني للمكتب الإن�ساين للجماعة الأوروبية.

يج��ب اأن تقوم وكال��ة اإدارة املخيم وجميع املوظفني املمثلني لها بالعمل بن�ساط وبثبات من 
اأج��ل اإقامة عالقات طيبة مع النازحني. فهذا يعتر اأمًرا �رصورًيا ل�سالمة موظفي وكالة اإدارة 
املخي��م، حيث اإن��ه يعطيهم فر�س��ة احل�سول على معلوم��ات اأمنية قيمة، وكذل��ك يولد القبول 
والثق��ة بينه��م وبني النازح��ني. كما يج��ب اأن يتم�سك موظف��و وكالة اإدارة املخي��م باملبادئ 
الإن�ساني��ة مثل احليادية والإن�ساف يف جميع الأوق��ات. وكذلك، فمن املهم اأن يراعي موظفو 

وكالة اإدارة املخيم العادات الدينية والثقافية. 
يف جمي��ع الأح��وال، يجب اأن ُيظه��ر موظفو وكالة اإدارة املخيم �سل��وًكا مثالًيا، حتى عند 
العم��ل حت��ت ظروف مرهق��ة للغاية، ويج��ب اأن يراع��وا طريقة نظ��ر الآخرين اإليه��م. ذلك لأن 
التعام��ل بغلظ��ة اأو غطر�س��ة اأو ع��دم ال�ستع��داد لال�ستماع اأو ع��دم احرتام الأع��راف الثقافية 
وال�سل��وك التع�سفي بوجٍه ع��ام يوؤدي اإىل اأثر �سديد ال�سلبية عل��ى م�سداقية الوكالة ويوؤثر على 
اأم��ن املوظف��ني. ويجب على جمي��ع املوظفني مراعاة اللت��زام ال�سديد مبدون��ة قواعد ال�سلوك، 
ويجب تنظيم تدريبات دورية على هذه القواعد. وجتب مواجهة �سوء ال�سلوك من ِقبل املوظفني 

و�سبطها اإذا لزم الأمر.
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  النطباع والتقبل كمنهج لالأمن
يقت�س��ي ا�ستخدام ال�سورة والقبول كمنه��ج لالأمن اأن تق�سي الوكالت الإن�سانية 
وق�ت��ا حتاول فيه معرف��ة وفهم الطريقة الت��ي ينظر بها الأ�سخا���ص اإىل الوكالة 
وبرناجمها. ل توؤثر الطريقة التي ينظر بها املجتمع اأو املجتمعات اإىل املنظمات 
الإن�سانية فقط على اأمن املوظفني، بل وتوؤثر على جناح الرامج بوجٍه عام. ويجب 
اأن تك��ون الوكالت الإن�سانية من البداية على علم بهويتها وبالطريقة التي ُينظر 
به��ا اإليها. ويت�سمن و�سوح هوية الوكالة معرفة بي��ان املهمة واملبادئ والقيم 

التي تخ�سع لها الوكالة – ثم نقل هذه الر�سائل بو�سوح و�سفافية لالآخرين. 
وال�سيء التايل هو التفكري يف طريقة نظر املجتمعات التي تعمل بها تلك الوكالت 
اإليه��ا، وا�ستهداف بن��اء عالقات اإيجابية معهم كطريق��ة للحد من املخاطر. ومن 

العوامل التي توؤثر على طريقة النظر اإىل الوكالة ما يلي:
املهمة واملبادئ والقيم 	•

من�ساأ الوكالة )مبا يف ذلك اجلن�سية وال�سيا�سات اخلارجية لبلد الوكالة( 	•
الرامج واجلهات امل�ستفيدة 	•

اجلهات املانحة 	•
ال�رصكاء الوطنيني 	•

كيفية ا�ستخدام املوارد 	•
ممار�سات التوظيف والإقالة 	•

ال�سيا�سات 	•
طريقة معاملة املوظفني 	•

كيفية �سلوك املنظمة 	•
اجلهات التي تكون املنظمة على ات�سال بها 	•

ال�سلوك ال�سخ�سي للموظفني التابعني للمنظمة 	•

ت���رص ال�سلط��ات اأحيانا عل��ى اإحاطة املخيم ب�سي��اج اأو و�س��ع اآليات اأخرى 
لل�سيط��رة عل��ى دخول املخيم واخل��روج منه. ويف اأحيان اأخ��رى، يطلب املجتمع 
وج��ود �سياج ح��ول املخيم لتعزيز الأمن املادي لل�س��كان النازحني املقيمني يف 
املخيم. ويف اأغلب الأحوال، ُيف�سل عدم وجود �سياج حول املخيم ومراعاة حرية 

احلركة.
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 يف املناط��ق التي تكون عر�سة للكوارث الطبيعية اأو ال�سناعية، يجب توافر 
خط��ط ط��وارئ جمتمعية. ويج��ب اأن ت�ستم��ل عنا���رص اخلطة على زي��ادة الوعي 
والتعليم جلمي��ع الفئات، واأنظمة الإنذار املبكر املت�سل��ة بالأجهزة احلكومية اإن 
اأمك��ن، وخطوط ات�س��الت وا�سحة، وخطط اإجالء واإ�سبات ونقاط لقاء. كما يجب 
اأن يك��ون لدى ال��وكالت خطط طوارئ يف �سكل خمزونات واإجراءات ُت�ستخدم يف 

حالت الطوارئ.
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تقوم وكالة اإدارة املخيم بتنفيذ تقييمات �سياقية للبيئة التي يتم العمل فيها. ومن ذلك تطوير  � 
وعيهم الظريف بالو�سع ال�سيا�سي والقت�سادي والثقايف، والأطراف امل�ساركة ودوافعها. 

تق��وم وكالة اإدارة املخيمات بتنفيذ تقييمات للمخاط��ر للتعرف على التهديدات الأمنية  � 
التي تتهدد املقيمني يف املخيم واملوظفني، وملعرفة مدى تعر�سهم للتهديدات.

تق��وم وكال��ة اإدارة املخي��م بتعيني خ��راء للم�سارك��ة يف تقييم وحتلي��ل املخاطر، ويف  � 
تطوير اأنظمة اأمنية واإجراءات ت�سغيل موحدة.

يت��م م�سارك��ة الأنظمة الأمنية وخط��ط الطوارئ، مبا يف ذلك خط��ط الإجالء مع وكالت  � 
اأخرى وتن�سيقها معها ل�سمان حماية جميع املوظفني.

يف ت�سمي��م وتخطيط املخيم تتم مراعاة امل�سائل املتعلق��ة بال�سالمة والأمن واحلماية،  � 
ول�سيما حماية الأ�سخا�ص الأكرث عر�سة للتهديدات وذوي الحتياجات اخلا�سة.

يتم ن�رص �رصطة مدنية مدربة وحمرتفة على مقربة من املخيم، ولي�ص بداخله. � 

ي�س��ارك املجتم��ع يف حتقيق الأمن اخلا�ص به من خالل دوريات اأمنية مدنية، يقوم بها  � 
اأ�سخا�ص مت تدريبهم والإ�رصاف عليهم ومراقبتهم وتزويدهم باملعدات الالزمة.

ت�ساع��د الرجم��ة العادلة للم�ساعدة واحلماي��ة يف املخيم على تقلي��ل التعر�ص للجرمية  � 
والعنف واإ�ساءة املعاملة.

يك��ون ل��دى املجتمع فر�ص للم�سارك��ة يف التعليم والتدريب املهن��ي والأن�سطة اخلا�سة  � 
بتوفري �سبل املعي�سة والأن�سطة الدينية والثقافية والريا�سية والرتفيهية يف املخيم.

ت�ساعد املبادرات املجتمعية على تناقل املعلومات اخلا�سة بالأمور الأمنية. وهذا يحدث  � 
م��ن خالل املذي��اع اأو امل�رصح اأو الكتيبات التي حتتوي عل��ى معلومات اأو يف اللجان اأو 

اجتماعات جماعات الهتمامات.

هن��اك اآلي��ات اإب��الغ ي�سهل الو�س��ول اإليها، لل�سم��اح للمقيمني يف املخي��م بالإبالغ عن  � 
حوادث اجلرائم والعنف وانتهاك حقوق الإن�سان اأو النتهاكات الأمنية.

قائمة املراجعة اخلا�سة بوكالة اإدارة املخيم
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هن��اك اأنظم��ة اإحال��ة للناج��ني م��ن جرمي��ة اأو عنف ل�سم��ان وج��ود الرعاي��ة والر�سد  � 
املالئمة.

ت�سم��ح املراقبة املنتظم��ة للموؤ�رصات الأمني��ة لوكالة اإدارة املخيم ب��اأن تكون على علم  � 
بالتغريات التي تطراأ على امل�ستوى الأمني للبيئة والت�رصف بناء على ذلك.

يت��م تدريب اأع�ساء جلنة املخيم يف م�سائل تتعل��ق بالأمن ويقومون بتنفيذ برامج لرفع  � 
م�ستوى الوعي يف املخيم.

تتم م�ساورة املقيمني يف املخيم واإ�رصاكهم يف التخطيط من اأجل حتقيق ال�سالمة والأمن  � 
الفعال.

هن��اك اإج��راءات ت�سغيل موح��دة تبني الطريقة التي يج��ب اأن ت�ستجيب به��ا وكالة اإدارة  � 
املخيم اإذا علمت بوجود عنا�رص م�سلحة يف املخيم.

مت التع��رف عل��ى اجلماعات اأو الأ�سخا�ص الذين يكونون عر�سة للتجنيد على يد قوات اأو  � 
جماعات م�سلحة، ومت تقييم الأ�ساليب امل�ستخدمة يف جتنيدهم. 

تفه��م وكالة اإدارة املخي��م مل�سادر التوتر وال�سطراب بني املخي��م وال�سكان امل�سيفني  � 
واملجتمع املحلي.

وكال��ة اإدارة املخي��م �سباق��ة يف ت�سجي��ع العالق��ات الإيجابي��ة بني املخي��م واملجتمع  � 
امل�سيف والتي تعود بالنفع على الطرفني.

هن��اك منتديات واأجهزة لجتماع ممثلني م��ن جمتمع املخيم واملجتمع امل�سيف ب�سكل  � 
منتظم ملناق�سة امل�ساكل وحلها.

موظف��و وكال��ة اإدارة املخي��م عل��ى وعي بتاأث��ري وجوده��م يف املجتمع. فه��م يتفهمون  � 
الأه��داف الإن�ساني��ة املوكولة اإليهم ويعلن��ون عنها ويت�رصفون بطريق��ة تعزز النفتاح 

والحرتام والنية احل�سنة.

تتم مراعاة احتياجات املجتمع امل�سيف يف تخطيط وتنفيذ امل�ساعدات يف املخيم. � 
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تتوف��ر معظ��م الأدوات والن���رصات وغريه��ا من الوثائ��ق امل�س��ار اإليها على 
اأ�سطوان��ة جمموعة الأدوات )Toolkit CD( واملرفقة بكل كتيب مطبوع. كذلك مت 

و�سع روابط لتحميل امللفات اخلا�سة باملو�سوع من على �سبكة الإنرتنت. 
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الر�صائل الأ�صا�صية 
يجب اأن تتوفر لالأ�صخا�ص اإمكانية احل�صول على املواد الغذائية وغري الغذائية املالئمة    t
واملنا�صبة بطريقة ت�صمن لهم البقاء وحتول دون تاآكل اأ�صولهم وت�صون لهم كرامتهم. 

t تعت��ر امل�صارك��ة م��ن قبل �ص��كان املخيم من الذك��ور والإناث على حد �ص��واء �رضورية 
ل��دى و�ص��ع كل من نظام بطاق��ات الإعا�صة واإج��راءات التوزيع ل�صم��ان ح�صول جميع 

املجموعات على ال�صلع. 

t م��ن ال�رضوري تب��ادل املعلومات مع �صكان املخيم حول املواد املراد توزيعها والكمية 
امل��راد توزيعه��ا وحول اإجراءات التوزيع. وميكن من خ��الل الر�صد التحقق من ا�صتيعاب 

اجلميع لهذه املعلومات. 

t يج��ب اإجراء التقييم��ات والزيارات املنزلية ومعاينة امل�صتودعات واإجراء م�صوح الر�صد 
بع��د التوزيع واملقابالت مع �ص��كان املخيم، وذلك للوقوف على مقدار ال�صلع امل�صتخدمة 
)اأو امُل�ص��اء ا�صتخدامه��ا( ومعاجل��ة اأي نق�ص فيه��ا. وينبغي القيام بذل��ك بالتعاون مع 
وكالت توزي��ع امل��واد الغذائي��ة وغري الغذائية. ويج��ب تنظيم جل�ص��ات للتوعية وتبادل 

املعلومات ل�صكان املخيم من غري املعتادين على املواد املوزعة. 

t يحت��اج الأ�صخا���ص من ذوي الحتياجات اخلا�ص��ة واملجموعات العر�صة للمخاطر اإىل 
تلق��ي معامل��ة خا�صة يف �صياق املخيم. واعتماداً على طبيع��ة املخاطر التي هم عر�صة 
له��ا، يج��ب �صمان الو�ص��ول ال�رضيع اإىل مواق��ع التوزيع، وزيادة كمي��ات املواد، ويجب 

الرتويج لرامج امل�صاعدة اخلا�صة مثل مراكز التغذية التكميلية. 

t يجب التاأكد من �صالمة العاملني و�صكان املخيم وال�صلع اأثناء عملية التوزيع. 
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اإن امل��واد الغذائية وغ��ري الغذائية ت�صكل اأهمية حيوية لبق��اء الأ�صخا�ص ول�صحتهم ورخائهم 
وكرامته��م. ويف �صي��اق املخيمات، حيث يرجح اأن يكون لل�ص��كان قدرة حمدودة اأو بدون قدرة 
من الأ�صل على احل�صول على املوارد اخلارجية، فقد يحتاج موفري اخلدمة لتوفري �صلة غذائية 
كامل��ة، بالإ�صاف��ة اإىل املواد غري الغذائية الت��ي هناك حاجة ما�صة اإليه��ا. اإن املواد الغذائية 
وغري الغذائية هي �صلع قيمة يف �صياق ااملخيمات وميكن اأن تت�صبب يف حتديات اأمنية خطرية. 
وعلي��ه، ف��اإن توزيع املواد الغذائية وغري الغذائية يتطلب الت��اأين والدقة يف التخطيط والإدارة، 

ل�صمان و�صول امل�صاعدة املن�صفة لل�صكان النازحني واأمن وحماية جميع املعنيني. 
اإن �صم��ان ح�ص��ول �صكان املخيم عل��ى الغذاء والتغذي��ة املالئمة ي�ص��كل اأهمية ق�صوى، 
ل�صيم��ا يف املواق��ف الطارئ��ة، بالنظ��ر اإىل اأن الأ�صخا���ص النازحني ل يتوفر له��م الكثري من 
الوق��ت ول الإمكاني��ات الكافية لأخذ كميات منا�صبة من الغ��ذاء معهم عندما يلوذون بالفرار. 
وه��م يف الع��ادة وقب��ل نزوحه��م كانوا يعي�ص��ون يف ظ��ل اأو�ص��اع ل ي�صتطيعون فيه��ا تلبية 
متطلباته��م الغذائي��ة الأ�صا�صية. وي�صل الكثريون منهم اإىل املخيمات وهم يعانون بالفعل من 

�صوء التغذية. 
اإن الأم��ن الغذائ��ي يرتب��ط ارتباط��ًا وثيقًا بقطاع��ات خميمية اأخرى مثل املي��اه وال�رضف 
ال�صح��ي وال�صح��ة والتغذي��ة واحلماية. وتعت��ر وكالة اإدارة املخي��م هي امل�صوؤول��ة عن تاأمني 
الت�صالت بني القطاعات املختلفة والتن�صيق ال�صل�ص بني موفري اخلدمة على م�صتوى املخيم. 

لق��د و�صع��ت منظم��ة الأغذي��ة والزراعة )الف��او( تعريف��ًا مل�صطل��ح »الأمن 
الغذائ��ي« يف قم��ة الغ��ذاء العاملي 1996 باأن��ه يعني »متتع جمي��ع الأ�صخا�ص، 
يف جمي��ع الأوقات، بالق��درة املادية والقت�صادية للح�ص��ول على الغذاء الكايف 
والآمن واملغذي ل�صد احتياجاتهم الغذائية واإ�صباع تف�صيالتهم الغذائية من اأجل 

حياة حافلة بالن�صاط وال�صحة«. 

كذل��ك تت�صل املواد غري الغذائية بقطاعات خميمية اأخرى- بالتحديد املاأوى واملياه والبيئة. 
وحتتاج الأ�رض الفردية اإىل تزويدها بالب�صائع ال�رضورية حلمايتها من املناخ و�صون �صحتها 

وخ�صو�صيتها وكرامتها.
و�ص��واء اأكان��ت وكالة اإدارة املخيم ت���رضف على وكالة اأخرى اأو ت�صطل��ع بالت�صليم ب�صكل 
مبا���رض، ف��اإن اأعمال التوزيع تتطلب عمليات على قدر كبري م��ن الو�صوح وال�صفافية. وميكنها 
اأن جت��ري بق��در اأك��ر من الفاعلي��ة وال�صال�صة عر ت�صكيل جلن��ة توزيع يف املخي��م ذات اأدوار 

مقدمة
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وم�صوؤوليات وا�صحة، من بني �صكان املخيم، والتعاون معها. وب�صكل مثايل، ينبغي اأن ت�صارك 
هذه اللجنة فيما يلي: 

•م�صاعدة الأع�صاء املعر�صني للمخاطر من ال�صكان النازحني  	
•تخطيط التوزيع  	

•تو�صيح عملية التوزيع ل�صكان املخيم عمومًا  	
•اإدارة الزحام اأثناء احلدث  	

•ر�صد اأعمال التوزيع )�صلة الغذاء ف�صاًل عن الر�صد بعد التوزيع(.  	

اإن م��ن املحتم��ل جداً اأن يتقدم امل�صتفيدون اأو ال�صلط��ات املحلية اأو جهات اأخرى خالل عملية 
التوزيع باأ�صئلة و�صكاوى اإىل العاملني. والق�صايا التي تثار عادة هي:

•عدم املعرفة باإجراءات ومكان التوزيع  	
•�صياع اأو فقدان اأو عدم �صحة بطاقات الإعا�صة  	

•مواد معيبة اأو غذاء من نوعية رديئة  	
•ادعاءات كاذبة بغية احل�صول على املزيد من املواد اأو الغذاء.  	

وم��ن امل�صتح�ص��ن ب�ص��دة تعيني نقطة مركزي��ة و�صط طاق��م التوزيع حل�صم هذه احل��الت جنبًا 
اإىل جن��ب مع ممثل م��ن جلنة توزيع يف املخيم. وجدير بالإ�ص��ارة اأن ال�صتجابة لهذه الأ�صئلة 

وال�صكاوى ب�صكل فعال له تاأثري مبا�رض على عدد الق�صايا املرجح اإثارتها م�صتقباًل. 

 
الأدوار وامل�صوؤوليات 

م��ع بداية الو�صع الطارئ، ف��اإن �صياق قدرات ال�صتجابة و�صدة احلاج��ة اإليها وتوفرها �صوف 
يح��دد من يتحم��ل امل�صوؤولية عن توزيع املواد الغذائية وغ��ري الغذائية. واعتماداً على ال�رضعة 
التي ت�صل بها الوكالت، وكذلك على حجم املخيم، فقد ت�صطر وكالة اإدارة املخيم، يف البداية 
على الأقل، اإىل حتمل الدور الريادي باعتبارها وكالة التوزيع. اإل اأنه ويف مرحلة لحقة، فقد 
يك��ون م��ن الالئق اأكرث مترير ه��ذه امل�صوؤولية اإىل وكالت اأخرى متخ�ص�ص��ة يف توزيع املواد 
الغذائي��ة وغري الغذائية. وحت��ى لو كانت وكالة اإدارة املخيم ل جت��ري التوزيع ب�صكل مبا�رض، 
فق��د تك��ون مطالبة بالتعمق اأك��رث يف ق�صايا التوزيع ملعرفة اأين ق��د مت �صد احتياجات �صكان 
املخي��م واأين مل يتم �صدها. وفيما يلي اإر�صادات عامة تراعى اأثناء الإ�رضاف على عمل وكالت 

توزيع املواد الغذائية وغري الغذائية. 

الق�صايا الرئي�صية
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•�صم��ان التن�صي��ق ال�صامل بني وكالت التوزيع و�صكان املخيم وجل��ان التوزيع وال�صلطات  	
املحلية 

•ر�ص��د احتياج��ات وفجوات �صكان املخيم، م��ع تركيز خا�ص عل��ى احتياجات الأ�صخا�ص  	
ذوي الحتياجات اخلا�صة وهوؤلء العر�صة للمخاطر 

•و�صع اإجراءات م�صرتكة لال�صطالع باأعمال التوزيع يف املخيم واإن�صاء تقومي للتوزيع يف  	
املخي��م ي�صتمل على الي��وم والوقت واأي متغريات متعلقة باملوق��ع والتوزيع. و�صينظر اإىل 

املوائمة بني املناهج والتعاون بني جلان التوزيع يف املخيم على اأنها اأكرث �صفافية
•معاين��ة امل�صتودع��ات والتخزي��ن و�صيانة �ص��ون ال���رضكاء للتاأكد من الحتف��اظ باملواد  	

املخ�ص�صة ل�صكان املخيم بطريقة اآمنة و�صحية 
•تن�صيق الرتتيبات الأمنية لأعمال التوزيع مع ال�صلطات املحلية املعنية  	

•اإن�صاء نظام للر�صد بعد التوزيع لتقييم مدى فاعلية وجودة ما مت توزيعه من مواد وغذاء  	
•حتدي��ث البيانات الدميوغرافية اخلا�صة ب�ص��كان املخيم )التغريات يف املواليد اأو الوفيات  	
اأو الوافدي��ن اجل��دد اأو املغادرين، ف�ص��اًل عن الحتياجات امل�صتج��دة املحددة( وتعميمها 

على وكالت التوزيع. 

tt ملزيد من املعلومات حول الت�صجيل، انظر الف�صل 9. 

•توعي��ة �صكان املخيم حول مواعيد اأو اأماكن توزي��ع املواد غري الغذائية والغذائية اأو حول  	
التغريات يف ال�صلة الغذائية 

• اإن�صاء جلان التوزيع يف املخيم 	

tt ملزيد من املعلومات حول م�صاركة �صكان املخيم، انظر الف�صل 3. 

•اإب��الغ ال��وكالت ال�رضيكة باأية تغ��ريات �صوف توؤثر عل��ى العدد املطلوب م��ن ال�صلع. ويف  	
العادة تكون مذكرة مكتوبة ور�صمية، حتى يف بيئة عمل �صغرية ومن�صجمة، فكرة جيدة. 

•اإ�صفاء ال�صبغة الر�صمية  وب�صكل وا�صح على الأدوار وامل�صوؤوليات بني وكالة اإدارة املخيم  	
وال��وكالت ال�رضيك��ة الأخرى للم��واد الغذائية وغ��ري الغذائية. وين�ص��ح بتدوينها وحتديد 
املعاي��ري احلق��ة للواجبات. و�ص��وف يتباين م�صت��وى ر�صمية هذه التفاق��ات املكتوبة يف 
ال�صياقات املختلفة ويعتمد على مرحلة تطور املخيم اأو املوقف الطارئ، وقد ينطوي على 

التح�صري ملذكرة تفاهم ر�صمية. 
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اإن اأمك��ن، يج��ب تطبيق نظ��م واإجراءات التوزي��ع على ال�صل��ع الغذائية وغري 
الغذائية بالت�صاوي. 

العمل مع وكالت خدمة التوزيع 
على الرغم من اأن عدة منظمات غري حكومية ومنظمات اإن�صانية تتخ�ص�ص يف القطاع الغذائي 
والتوزي��ع وق��د ت�صهم يف الت��رع بالغذاء يف املخيم��ات، اإل اأن برنامج الغ��ذاء العاملي  يعتر 
الوكالة الغذائية الرئي�صية على م�صتوى العامل. وي�صمل املوردون الرئي�صيون للمواد غري الغذائية 
مفو�صي��ة الأمم املتح��دة ل�ص��وؤون الالجئ��ني، ومنظمة الأمم املتح��دة للطفول��ة )اليوني�صيف(، 
واللجن��ة الدولية لل�صليب الأحم��ر واحلكومات. وهناك كيانات اأخرى عديدة كذلك )على �صبيل 
املث��ال منظمات غري حكومي��ة وطنية ودولية، اأو منظمات دينية حملي��ة اأو مبادرات خا�صة( 
ت�صاه��م بامل��واد غري الغذائية، غالبًا ك���رضكاء ا�صرتاتيجيني اأو تنفيذي��ني للمنظمات املذكورة 

اأعاله. 
•وق��د تتفاوت امل�صوؤوليات العامة لوكالة التوزيع من �صياق لآخر لكنها وبوجه عام ت�صمل  	

الآتي: 
•اإجراء تقييمات لالحتياجات )بني الوكالت اأو املتعلقة مبكان حمدد(  	

•و�صع الرتتيبات اللوجي�صتية )مبا يف ذلك تقدمي الطلبات والنقل(  	
•ت�صوين وتخزين املواد  	

•اإدارة التوزيع يف املوقع  	
•الر�صد اأثناء التوزيع وبعده، مبا يف ذلك ا�صتخدام ال�صلع املترع بها وجودتها.  	

يج��ب اأن تكون تقييمات الحتياجات الغذائي��ة يف املواقع اجلديدة عملية م�صرتكة بني وكالة 
اإدارة املخيم و�صكان املخيم ووكالت املعونة، وهي تغطي عادة: 

•الو�صع الغذائي لل�صكان  	
•اإمكانية زيادة الكتفاء الذاتي لل�صكان  	

•م�صتوى التعر�ص للمخاطر  	
•اإمكانية احل�صول على وقود الطهي  	

•التف�صيالت الغذائية.  	

وق��د يتطل��ب التقييم ح�صابات اأك��رث تخ�ص�صًا واإح��الت اإىل مراكز التغذي��ة العالجية اإذا كان 
بع�ص ال�صكان يعانون من �صوء تغذية حاد. 
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نظم التوزيع 
هن��اك ثالثة اأن��واع اأو نظم للتوزيع مطبقة من قبل مفو�صي��ة الأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني. 

وهذه التوزيعات ت�صتهدف: 
•جمموع��ات امل�صتفيدين من خالل قيادة املجموعة. ويعتر هذا اخليار منهجًا يطبق كثرياً  	
يف اأوىل مراحل املوقف الطارئ حيث تتدفق اأعداد كبرية من الأ�صخا�ص. وهو قد ل يتعدى 
كون��ه خي��اراً عندما ل يكون الت�صجيل قد مت بعد، و/اأو بطاقات الإعا�صة مل ت�صدر بعد. من 
اإحدى حتديات هذا النظام هو اأنه يزيد من خماطر �صوء ال�صتخدام وميكن اأن يجعل بع�ص 

الأفراد اأكرث عر�صة للمخاطر، اإذ قد يقوم القادة بالتوزيع وفقًا لتف�صيالتهم ال�صخ�صية. 
• 	

•ممثل��ي جمموعة من اأرباب الأ���رض الذين يقومون فوراً بعدئذ بالتوزي��ع على اأرباب الأ�رض  	
الفردي��ني. وميك��ن اختيار ه��ذا النظام يف الف��رتة النتقالية بني املرحل��ة الطارئة الأوىل 
واإن�صاء املخيم املنا�صب، اأو حتى يف املواقف التي ل تتوفر فيها الف�صحة الكافية للتوزيع 
ول يوج��د �صوى عدد حمدود من الأ�صخا�ص الذين ميكن ا�صتقبالهم يف نقاط التوزيع. واإذا 
كان نظ��ام املجموعة ح�صن التنظي��م، فاإنه يخفف من مركزية ال�صيطرة ويزيد من م�صتوى 

امل�صاركة املجتمعية والإدارة الذاتية يف عملية التوزيع. 
• 	

•الأفراد مبا�رضة الذين يت�رضفون كاأرباب اأ�رض، ويف�صل من الن�صاء. واعتماداً على ال�صياق،  	
فه��ذا النظ��ام هو يف الغال��ب الأك��رث تف�صياًل و�صيوع��ًا وي�صتخ��دم مبجرد اإن�ص��اء املخيم، 
والنته��اء من الت�صجيل واإ�صدار بطاق��ات الإعا�صة. اإن التوزيع على اأرباب الأ�رض الفرديني 
وح��ده هو الكفيل ب�صم��ان ح�صول جميع الأفراد يف املخيم على ح�ص�صهم بطريقة عادلة 

ومن�صفة. 

�صج��ع الن�صاء على متثيل الأ�رض الفردية وتلقي ح�ص�ص املواد الغذائية وغري 
الغذائي��ة. وتظه��ر التجربة اأن الإحب��اط والعدوان الناجتني ع��ن النزوح قد يدفعا 

الأ�صخا�ص اإىل الت�رضف بطريقة غري لئقة وبيع اأجزاء من احل�ص�ص. 

tt ميك��ن العث��ور على اأو�ص��اف نظم التوزي��ع يف »دليل توزيع ال�صل��ع« )مفو�صية الأمم 
 (Toolkit( املتحدة ل�صوؤون الالجئ��ن، 1998) على ا�صطوانة مرفقة مبجموعة الأدوات

هذه. 
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للتاأكد من اإن�صاء نظام توزيع �صليم ومنا�صب ل�صكان املخيم، فاإن وكالة اإدارة املخيم وموفري 
الغذاء بحاجة اإىل: 

•اإن�صاء نظام بطاقات اإعا�صة قبل ال�رضوع يف توزيع ال�صلع. و�صوف يتعني على اأغلب موفري  	
املعون��ة الغذائية تطوي��ر قاعدة بيانات لبطاق��ات الإعا�صة ميكن تكييفه��ا ح�صب ال�صياق 

املخلي. 
•عم��ل دورة توزي��ع )�صهرية/اأ�صبوعي��ة( قابلة للتنبوؤ به��ا. وهذا ي�صكل اأهمي��ة للتوزيعات  	
الغذائي��ة حتديداً. كذلك فاإن امتالك دورة منتظم��ة يجعل من ال�صهل متابعة امل�صاكل التي 

تن�صاأ اأثناء اأعمال التوزيع 
•الإعالن عن اأي توزيع قبل مدة كافية �صلفًا، لكي ل يفوت على اأحد  	

•تنظي��م اأعم��ال التوزيع حت��ى ل يتواجد �صوى عدد حم��دود من امل�صتفيدي��ن يف كل موقع  	
توزي��ع يف امل��رة الواحدة. وهذا �صيحول دون وقوع احل��وادث الأمنية والتاأخريات التي قد 

توؤخر جدول التوزيع برمته 
•اإن�ص��اء اآليات لل�ص��كاوى، حتى يتوفر ل�صكان املخيم طريقة للتحقق من احلقوق واخلدمات.  	
ويف حالة الغ�ص اأو ال�رضقة اأو �صوء ال�صتخدام، يتعني اأن يتوفر ل�صكان املخيم القدرة على 
التعب��ري عن �صكاواهم والتاأكد من اأن الإجراء املنا�صب �صيتخذ من قبل وكالة اإدارة املخيم 

وموفر اخلدمة
•و�صع نظام للر�صد بعد التوزيع. اإن تقييم جودة وكفاءة وفاعلية التوزيعات ووقوعها يف  	

املواعيد املقررة ي�صاعد يف حت�صني نظام ونهج التوزيع عامة.
 

       مت تطوي��ر جمموع��ة الأدوات  الأوىل لإدارة املخيم��ات يف ع��ام 2004 واإىل 
ح��د كبري ا�صتناداً عل��ى التجارب يف خميم��ات الأ�صخا�ص النازح��ني داخليًا يف 
�صريالي��ون. وهن��اك تباينت نوعية التوزيعات اإىل حد كب��ري من خميم لآخر. ففي 
املخيم��ات الت��ي تعاين م��ن اإدارة �صيئ��ة والتي مل يتوف��ر فيها اآلي��ات لل�صكاوى، 
كان �ص��كان املخيم، وبخا�صة الإن��اث، عر�صة ب�صكل كبري للتعدي عليهم من قبل 
العامل��ني يف املنظم��ات الإن�صانية الذين ا�صتفادوا م��ن منا�صبهم الأعلى وكانوا 

يطالبون- بوقاحة- بر�صاوى اأو امتيازات يف مقابل التوزيعات. 

يف املخيمات املجاورة، يجب اأن جتري التوزيعات بالتزامن للحيلولة دون 
الغ�ص اأو اإعادة البيع اأو اإعادة التدوير. 
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جلان التوزيع يف املخيم
اإن اإن�ص��اء جلان التوزيع يف املخيم �صوف يتطلب بيئة م�صتقرة اإىل حد ما ولكنه وب�صكل مثايل 
ي�صم��ن م�صارك��ة واإ�رضاك �صكان املخي��م. وب�صكل مثايل، يجب اأن تعك�ص اللج��ان ن�صبة الن�صاء 
والرج��ال يف ال�ص��كان، ويجب اأن يت��م متثيل جمي��ع املجموعات يف املخيم. ويج��ب التناق�ص 

بحرية حول جميع الق�صايا املرتبطة بالتوزيع هنا ولفت انتباه الوكالة املعنية اإليها. 

اإن ا�صتخ��دام جل��ان التوزيع يف املخيم كحلقة و�صل بني الوكال��ة امل�صوؤولة عن التوزيع وبني 
وكالة اإدارة املخيم و�صكان املخيم �صي�صاعد يف الآتي: 

•ا�صتبعاد التوقعات غري الواقعية  	
•�صمان ال�صتيعاب الكامل لالإجراءات والقيود  	

•�صم��ان احل�ص��ول عل��ى تعليق��ات م��ن �ص��كان املخي��م ب�ص��اأن كاف��ة الق�صاي��ا املرتبط��ة  	
بالتوزيع. 

تاأكد من قيام الوكالة امل�صوؤولة عن التوزيعات باإن�صاء مدونة �صلوك لأع�صاء 
جلنة التوزيع يف املخيم، مبا يف ذلك التدريب ون�رض الوعي. 

الإعالنات الإعالمية
اإن الر�صائل التي تعلم �صكان املخيم حول و�صول وتوزيع الإمدادات يجب اأن تت�صمن معلومات 
اأ�صا�صية جتيب على اأ�صئلة من وماذا ومتى واأين وكيف. وتكون الإعالنات ال�صابقة على التوزيع 
من م�صوؤولية وكالة التوزيع، مع اأنه يتعني على وكالة اإدارة املخيم القيام بر�صدها والإ�رضاف 

عليها. وي�صرتط يف هذه املعلومات ما يلي: 
•بلوغ جميع املجموعات املختلفة يف املخيم با�صتخدام قنوات ات�صال متعددة  	

•اأن ت�ص��ل وبوجه خا�ص الن�صاء وجل��ان التوزيع يف املخيم بغية تفادي خروج املعلومات  	
من خالل القادة املجتمعيني فقط الذين قد تكون لهم اأجنداتهم ال�صيا�صية ال�صخ�صية 

•ا�صتخ��دام املناهج والو�صائل املختلفة مث��ل الجتماعات مع جمموعات امل�صتفيدين )مبن  	
فيه��م ه��وؤلء املعر�ص��ني للمخاط��ر( واملل�صق��ات والر�صائ��ل امل�صورة ول��وح املعلومات 

والإذاعة ومكرات ال�صوت وغريها من الو�صائل 
•ا�صتخدام اللغة املحلية والو�صول كذلك ل�رضائح الأميني من �صكان املخيم  	

•متكني �صكان املخيم من ا�صتيعاب الر�صائل ا�صتيعابًا كاماًل واإبداء تعليقاتهم.  	
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م��ن اجلائ��ز جداً  اأن ت��وؤدي الأخطاء التي تق��ع اأثناء التوزي��ع اإىل فو�صى اأو 
ارتب��اك اأو اأعمال عنف يف موقع التوزيع. وميكن لأ�صياء ب�صيطة مثل املعرفة مبا 
هي املواد )مثاًل، �صناديق، دلء، اأكيا�ص( الواجب احل�صور بها اإىل موقع التجميع 
حلم��ل الغذاء امل�صتلم اأن ت�صاعد كثرياً يف احلد من الزدحام واحلفاظ على الهدوء 

والنظام بني الأ�صخا�ص. 

tt ملزيد من املعلومات حول اإدارة املعلومات، انظر الف�صل 5. 

يج��ب األ تتزام��ن التوزيعات اأب��داً مع العطل القومي��ة اأو الحتفالت الدينية 
ل�صكان املخيم. 

تنظيم مواقع التوزيع 
اإن مواق��ع التوزي��ع، �صواء اأكانت من ت�صميم وكال��ة اإدارة املخيم اأو من قبل موفر خدمة مادة 
غذائية/غري غذائية، يجب اأن يتم ت�صييدها بال�صكل الذي ميكن معه القيام بالتوزيعات وجتميع 

ال�صلع باأمان وبكفاءة وبطريقة منظمة. 
وتو�ص��ي مفو�صية الأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئ��ني باإن�صاء موقع توزيع واحد على الأقل 
لكل 20.000 فرد وبعاملي توزيع لكل 1.000 م�صتفيد، ولي�ص من بينهم العاملون يف الر�صد 

والأمن. 
وبوجه عام، ي�صرتط يف مواقع التوزيع: 

• كيلومرتات  اأن تكون يف مكان ذو موقع متو�صط مب�صافة �صري حمدودة اإىل املاأوى )م�صافة 5	
كح��د اأق�صى(، ومن ال�صهل الو�صول اإليها من قبل جمي��ع امل�صتفيدين/�صكان املخيم، مبن 

فيهم هوؤلء الأقل قدرة على احلركة 
•اأن تكون اآمنة، ل�صمان عدم �رضقة املواد اأو تعر�صها ل�صوء التوزيع  	

•اأن تك��ون منظم��ة بطريقة ل ت�صطر الن�صاء اإىل ال�صفر بعد حلول الظالم اأو املرور عر نقاط  	
تفتي�ص ع�صكرية/�رضطة للو�صول اإليها 

•األ تك��ون قريب��ة كثرياً م��ن اأماكن مكتظة مثل الأ�ص��واق املفتوحة اأو العي��ادات اأو املباين  	
الدينية 

•اأن تكون قريبة من نقاط املياه وم�صيدة بدورات مياه خا�صة للرجال والن�صاء  	
•اأن تك��ون كبرية بالق��در الكايف لتخزين ال�صل��ع يف املوقع واإي��واء امل�صتفيدين املنتظرين  	

دورهم اأثناء التاأخريات اأو هطول املطر 
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•اأن تكون قريبة من مرافق ال�صرتاحة لعمال التوزيع  	
•اأن تك��ون م�صي��دة بالقرب من مناطق خ���رضاء اأو اأ�صجار، لتوفري الظ��ل والعمل ك�صاتر من  	

الرياح 
•اأن تكون مزودة بالكرا�صي واملقاعد لالأ�صخا�ص غري القادرين على الوقوف يف الطابور.  	

يف بع���ص احلالت، ق��د ينبغي الأخذ بع��ني العتبار اإمكاني��ة دخول املواد 
ال�صعب��ة، مثل مواد الإيواء الثقيلة، اإىل املوق��ع واأن يتم حتديد الأماكن املنا�صبة 

لذلك حول املخيم. 

تق��رتح وكالت اإدارة املخيم��ات ذات اخلرة التاأكد م��ن ر�صم خرائط كبرية 
لنقط��ة )نق��اط( التوزي��ع يف املخيم والتعريف به��ا وتكون �صهل��ة الو�صول اإليها 
بالن�صب��ة جلميع �صكان املخيم بغية ت�صهيل ا�صتيعابهم للمكان الذي يذهبون اإليه 

لتلقي خمتلف املواد الغذائية وغري الغذائية. 

tt ملزي��د م��ن املعلومات ح��ول تنظيم نظام التوزيع يف املخيم، انظ��ر ق�صم الأدوات يف 
نهاية هذا الف�صل. 

اإدارة مواقع التخزين ومرافق امل�صتودع 
�صيك��ون لكل وكالة على ح��دة جمموعتها اخلا�صة من اأ�ص��كال واإجراءات ت�صوين 
ال�صل��ع. غري اأن الن�صائح املقدمة اأدناه من قب��ل من�صق مواقف طارئة من منظمة 
غ��ري حكومية �صت�صاعد الوكال��ة يف ت�رضيف التوزيعات مبا يح�صن من ترتيباتها 

اخلا�صة بامل�صتودعات والتخزين. 
1- حيثم��ا اأمك��ن، ا�صتخ��دم موظ��ف م�صتودع��ات لكي ت�صم��ن التوزي��ع ال�صليم 
للم�صوؤولية بني وظائ��ف امل�صرتيات والنقل والرامج. وبالتزامن مع هذا التوزيع 
للعم��ل، قل���ص من ع��دد الأ�صخا�ص الذي��ن لديهم مفاتي��ح امل�صت��ودع اأو اإمكانية 

الدخول اإليه. 
2- قم بتنفي��ذ نظام حمكم لإدارة املخزون يقوم على بيانات ال�صحنة وبطاقات 
اجل��رد وبطاق��ات ال�صن��دوق ودفرت ج��رد. وميكن القي��ام بذلك با�صتخ��دام جهاز 
الكمبيوتر اأو الأوراق، لكن يتعني على اجلميع ال�صتثمار فيه ويتعني على الإدارة 

ttمراجعته ب�صكل منتظم. 
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3- احتف��ظ مبا يكفي من العاملني كقوة احتي��اط ميكن تعبئتها يف مدة ق�صرية 
لتحميل اأو تفريغ ال�صلع. 

4- وفر موظفي الأمن للم�صتودع، اإذ ميكنهم امل�صاعدة يف التاأكد من عدم تعر�ص 
بقي��ة العاملني وامل��واد املخزونة للمخاط��ر. ول�صوء احلظ تعتر ح��وادث ال�رضقة 
والغ���ص من قب��ل العاملني اأنف�صه��م اأو كنتيجة لأن�صطة اإغرامي��ة داخل جمتمعات 

النازحني من املمار�صات ال�صائعة يف �صياق املخيمات. 
5- تاأك��د من نظاف��ة امل�صتودع و، حيثم��ا اأمكن، احتفظ باملخ��زون مرتفعًا عن 
الأر���ص با�صتخ��دام الأرفف و/اأو البالت، لأن هذا �صيح�ص��ن من م�صتوى النظافة 
والتنظيم ومن ثم امل�صاءلة. واعتماداً على ما يتم تخزينه، فاإن حماربة القوار�ص 

�رضورية اأي�صًا. ادر�ص اأي�صًا اإمكانية ا�صتخدام القطط! 
6- ا�صتثم��ر يف نظ��ام وا�صح وح�صن التنفيذ لطلب��ات الإفراج عن املخزون حيث 
ل يت��م تفوي�ص �صوى عدد �صغري من طاقم الإدارة بالإفراج عن املخزون. ويجب 
اأن يك��ون ملثل هذا النظام خطوط زمنية وا�صح��ة حتى ي�صتوعب طاقم الرنامج 
مق��دار الإعالن��ات الت��ي يحتاج��ون لإعطائها ملوظ��ف امل�صتودع قب��ل اأن تكون 

ب�صائعهم جاهزة لال�صتالم.
7- تفاخر بامل�صتودع وطاقمه. وحيثما اأمكن، تاأكد من ح�صول موظف امل�صتودع 
على مكتب ميكن اإي�صاده وكهرباء يف املوقع ومرافق حمامات منا�صبة. وا�صتثمر 
يف التدري��ب، مدعوم��ًا بالتفتي�ص الفجائي عل��ى املجزون. واإذا وف��رت امل�صاندة 
واأظه��رت التقدير للجهود املبذولة يف اإدارة املخزون، فمن املرجح اأكرث اأن يبقى 

يف امل�صتودع. 

ملزيد من املعلومات حول اإدارة امل�صتودعات ومواقع التخزين، انظر ق�صم الأدوات يف   tt
هذا الف�صل 

تذكر اأن الغذاء قاب��ل للعطب ب�صهولة وميكن اأن يتاأثر باحل�رضات والقوار�ص 
ب�رضع��ة. ومن ثم، فمن املحتمل اأن يتطلب التخزين الآمن للغذاء اإجراءات خمتلفة 

اأكرث حماية من تخزين املواد غري الغذائية. 

ال�صالمة يف مواقع التوزيع/ال�صيطرة على الزدحام 
اإن مواق��ع التوزيع ميك��ن اأن ت�صبح ب�رضعة فو�صى ومزدحمة وم��ن املمكن اأن ت�صبح مناطق 
خط��رية بالن�صبة ل��كل من العامل��ني امليدانيني وكذل��ك امل�صتفيدين. ويف ح��ال ن�صوب اأعمال 
ttال�صغب اأو التظاهرات، اأحيانًا يكون احلل الوحيد هو اإخالء العاملني والتخلي عن ال�صلع. وميكن 
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احليلول��ة دون مث��ل هذه املواقف م��ن خالل التخطي��ط الدقيق. وفيما يل��ي تو�صيات قد متثل 
فائدة يف هذا ال�صدد: 

•املعرف��ة بال�صياق املحل��ي اأو التوترات القائمة اأو النا�صئة ب��ني املجموعات داخل املخيم  	
واملحيطة به 

•قم توفري موظفي الأمن/ال�صلطات املحلية باجلوار للتعامل مع امل�صاكل يف حال خروجها  	
م��ن حت��ت ال�صيطرة. ويو�صى باحل�صول على اإذن قبل ال�رضوع يف اأعمال التوزيع وذلك يف 

املناطق احل�صا�صة اأمنيا

•ق��م حتديد التهديدات املحتملة التي تتهدد موق��ع التوزيع، من خالل التقييمات امل�صرتكة  	
الت��ي ت�صتمل عل��ى ال�صكان النازحني واأ�صح��اب امل�صلحة الإن�صاني��ة املعنيني وال�صلطات 
املحلي��ة. وميكن لو�صع خريط��ة باملخاطر املحتملة يف حميط املوقع اأو يف الطريقة التي 

ينظم بها التوزيع اأن ي�صاعد يف حتديد ما هي التغيريات املطلوبة قبل التوزيع القادم 

•اطلب من �صلطة اأمنية اأممية و/اأو �صلطة تطبيق قانون حملية تقييم �صالمة مواقع التوزيع  	
وو�صع تو�صيات مماثلة. تذكر اأن الأمن اأثناء توزيعات املواد الغذائية وغري الغذائية يكون 
يف اأغل��ب ال�صياقات من م�صوؤولية ال�صلطات املحلية/وكالت تطبيق القانون املحلية. غري 
اأن وكالت تطبي��ق القان��ون املحلية ل تعتر يف بع�ص مواقف ال�رضاع �صلطة حمايدة من 
وجه��ة نظر �صكان املخيم، وقد تكون هناك �رضورة لآلي��ات ال�صيطرة على الزحام. ويجب 

اأن يكون لدى وكالة اإدارة املخيم خطة طوارئ

•ق��م حتديد م�صافة وا�صحة بني الطوابري واأكوام ال�صلع مو�صع التوزيع. اإن ر�ص ال�صاحنات  	
اأو بناء الأ�صوار لن مينع الزحام من الو�صول اإىل ال�صلع يف حالة اأعمال ال�صغب 

•احر���ص على اإبقاء وقت النتظ��ار عند حدوده الدنيا، والتاأكد من القيام بالتوزيع بطريقة  	
كفء 

•ولتف��ادي الزح��ام، يراعى تنظي��م التوزيع بالطريقة الت��ي ت�صمن وجود احل��د الأدنى من  	
امل�صتفيدين يف اأي وقت بعينه. وميكن القيام بذلك بدعوة جلنة التوزيع يف املخيم ملد يد 

امل�صاعدة، اأو بتعليق الإعالنات التي تقول لالأ�صخا�ص متى ياأتون 

•ق��م باإن�صاء دائرة توزيع يتع��ني على امل�صتفيدين املرور منها بغي��ة تلقي امل�صاعدة. ومن  	
امل�صتح�ص��ن و�ص��ع عالمات وا�صح��ة على تخوم موق��ع التوزيع ونظ��م الطابور من خالل 

ا�صتخدام الالفتات اأو اأحبال الإر�صاد 
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•قم بتوفري الطاقم الكايف لل�صيطرة على الزحام بطريقة اإ�صرتاتيجية حول املوقع  	

•قم باإي�صال املعلومات الأ�صا�صية بطريقة فعالة، وحتديداً يف حالة النق�ص اأو التغريات يف  	
�صلة الغذاء اأو يف نظم التوزيع 

•ق��م بتعيني �صخ�ص واحد ليكون امل�صوؤول عن الق��رارات الأمنية يف املوقع. ويراعى التاأكد  	
م��ن عل��م جميع العامل��ني الآخرين مبن يكون ه��ذا ال�صخ�ص، والذي )ه��و اأو هي( يجب اأن 

يكون مرئيًا ب�صهولة 

•قم باإطالع جلنة التوزيع على املواد املراد توزيعها قبل ال�رضوع يف التوزيع. وهذا �صي�صمح  	
له��م بالتحق��ق من ال�صلع ومعاجلة اأية �صكاوى قد تن�ص��اأ من �صكان املخيم بدرجة اأكر من 

ال�صلطة واحل�صم 

•ق��م بتزويد الطاقم بو�صائ��ل ات�صال مثل اأجهزة الراديو اأو ال�صف��ارات اأو تخ�صي�ص و�صيلة  	
اأخرى لالإ�صارة اإىل حدوث حالة طوارئ 

•قم مبعاجلة حالت الغ�ص اأو الإخالل بالنظام ب�رضعة واإن�صاف. قم باإبعاد املعتدين بعيداً  	
عن موقع التوزيع ب�رضعة قدر الإمكان. 

tt ملزيد من املعلومات حول اأمن املخيم والعاملن، انظر الف�صل 12. 

الأ�صخا�ص ذوو الحتياجات اخلا�صة واملجموعات العر�صة 
للمخاطر 

على وكالة اإدارة املخيم اأن ت�صجع وكالت التوزيع وموفري اخلدمة على تنظيم: 
•طواب��ري منف�صل��ة �رضيع��ة احلركة- م��ع اإعط��اء الأولوي��ة لالأ�صخا���ص ذوي الحتياجات  	
اخلا�ص��ة وه��وؤلء العر�صة للمخاط��ر، مثل الأ�رض كب��رية احلجم اأو الأطف��ال املنف�صلني اأو 
الأ�صخا���ص امل�صن��ني. ويجب و�صع هذه املعايري يف عملية املوائم��ة )العملية امل�صتخدمة 

بالن�صبة جلميع التوزيعات(، وتوعية جميع ال�صكان بها ب�صكل جيد 

•نق��ل املواد الثقيلة و�صعبة النقل من موقع التوزيع اإىل املنازل الفردية با�صتخدام عربات  	
اليد اأو عربات الكارو جترها احلمري اأو جمموعات امل�صاندة املجتمعية 
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•اأماك��ن ال�صرتاحة املحمية من ال�صم�ص والأمطار واملخ�ص�صة حتديداً لالأ�صخا�ص امل�صنني  	
والأطفال ال�صغار، وهوؤلء املعاقني عن احلركة والأمهات املر�صعات. 

التوزيع وال�صتغالل اجلن�صي 
كان��ت هن��اك العديد م��ن التحقيق��ات امليدانية الت��ي توثق ال�صلة ب��ني امل�صاع��دات التي يتم 
ت�صليمه��ا يف خميم وبني ال�صتغالل اجلن�صي. اإن التاأك��د من معرفة �صكان املخيم بال�صلع التي 
يت��م توزيعها )�صمن ال�صلة الغذائية ويف توزيعات املواد غري الغذائية على حد �صواء( ميكن اأن 
ي�صاع��د يف احلد من ال�صتغالل والتعدي. وبوج��ه خا�ص فاإن الن�صاء والفتيات النازحات قد ل 
تك��ن عل��ى دراية باملواد التي يحق لهن احل�صول عليها، وت�صع��رن بال�صطرار لتقدمي خدمات 
جن�صية يف مقابل احل�صول على املواد الغذائية اأو غري الغذائية. وللحد من التعدي وال�صتغالل 

اجلن�صي، ينبغي على وكالة اإدارة املخيم القيام مبا يلي: 
•ت�صجي��ع وكالت التوزيع عل��ى اإ�رضاك الن�صاء اإ�رضاكًا فعاًل يف و�صع التقييمات والتخطيط  	
والتوزي��ع الفعلي لل�صلع. فحي��ث يناط بالرجال وحدهم امل�صوؤولية ع��ن التوزيعات، تكون 

املخاطرة اأكر لكي يطالبوا بالر�صاوى اأو املقابل اجلن�صي 
• 	

•حتديد املناطق مرتفعة املخاطرة بالن�صبة للن�صاء )الفتيات( داخل املخيم وحميطه. فحيث  	
يك��ون الغذاء غري كايف اأو يفتقر اإىل مكونات تقليدي��ة اأ�صا�صية، ف�صوف يحاول الأ�صخا�ص 
ع��ادة تكملة وجباتهم الغذائي��ة. وحتمًا تكون الن�صاء الالتي جتازف��ن باخلروج للح�صول 
عل��ى الغ��ذاء التكميل��ي اأكرث عر�ص��ة ملخاطر العن��ف اجلن�ص��اين. ويف مثل ه��ذه املواقف، 
ينبغ��ي اأن يتم اإيقاف برامج التدخل الغذائي حت��ى تكون ال�صلة الغذائية اأكرث ان�صجامًا مع 

املمار�صات الغذائية لل�صكان النازحني
• 	

•اتخ��اذ التداب��ري للح��د من خماط��ر العنف اجلن�ص��اين من خالل و�ص��ع الرام��ج التكميلية.  	
وق��د ي�صهم ا�صتخدام املواقد املوف��رة للوقود اأو ت�صجيع احلرا�ص��ة املجتمعية اأو غريها من 
املب��ادرات القائمة على املجتمع )مثل جتميع املي��اه يف جمموعات كبرية(، قد ت�صهم يف 
احل��د من خماطر العن��ف اجلن�صاين بالن�صبة للن�ص��اء والأطفال. ويتطل��ب الت�صدي ملناطق 

املخاطر الأمنية والعنف اجلن�صاين منهجًا يقوم على التن�صيق بني الوكالت. 

tt ملزيد من املعلومات حول احلماية، انظر الف�صل 8، 
tt ملزيد من املعلومات حول العنف اجلن�صاين، انظر الف�صل 10. 

tt ملزيد من املعلومات حول الأ�صخا�ص ذوي الحتياجات اخلا�صة، انظر الف�صل 11. 
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املعونة الغذائية 
يك��ون حج��م احل�ص���ص الغذائية عادة عل��ى ح�صب احلد الأدن��ى من جرعة ال�صع��رات احلرارية 
مبق��دار 2.100 األ��ف �صعرة حرارية لل�صخ���ص/يف اليوم. وبا�صتخدام ه��ذه احل�صابات، ف�صوف 

يحتاج ال�صخ�ص البالغ يف املتو�صط اإىل 560 غرام من الغذاء يف كل يوم. 
يف الأو�ص��اع الت��ي تبقى لفرتة طويلة، يتم يف الع��ادة تعديل هذا الرقم حتى يتنا�صب مع 
الأو�ص��اع املحلي��ة ولكي ياأخذ يف احل�صبان املتطلبات الغذائي��ة الفعلية لل�صكان والقدرة على 
احل�ص��ول عل��ى طعامه��م وزراعته باأنف�صه��م. ويجب اأن تو�ص��ع يف العتبار اأي�ص��ًا املتطلبات 

اخلا�صة باملغذيات الدقيقة. 
تذك��ر اأن الن�ص��اء احلوامل �صتحتجن اإىل 300 األف �صع��رة حرارية اإ�صافية يف اليوم ف�صاًل 
عن نظام غذائي متوازن، بينما �صتحتاج املراأة املر�صعة اإىل 500 األف �صعرة حرارية اإ�صافية 

يف اليوم لكي ل تعر�ص �صحة وليدها اأو �صحتها نف�صها للخطر. 
اإن املعرف��ة باحلد الأدنى م��ن املتطلبات الغذائية �صت�صاعد وكال��ة اإدارة املخيم يف حال 
كان��ت مطالب��ة بامل�صاهمة بال�صلع الغذائية اأو ت�صهيل طلبها. ولحظ اأن ال�صلة الغذائية الكاملة 
ل ميك��ن دائما اإخراجه��ا اأو توزيعها، ويجب التباحث يف املحتوي��ات املتفق عليها مع قيادة 
القط��اع الغذائي. ويف الع��ادة تت�صمن املواد التي يف ال�صلة الغذائي��ة الكاملة توليفة من مواد 

غذائية اأ�صا�صية مثل: 
 • دقي��ق القمح، دقيق ال��ذرة، قمح الرغل، ال�صورغوم )ذرة �صكري( اأو الأرز )احلبوب(- 420	

غرام/اليوم/ال�صخ�ص 
• غرام/اليوم/ال�صخ�ص  العد�ص اأو الفول املجفف )حبوب/بقول(- 50	

• غرام/اليوم/ال�صخ�ص  زيت الطهي )دهون(- 25	
• غرام/اليوم/ال�صخ�ص.  امللح- 5	

وبح�صابها بالن�صبة ل�صكان خميم يبلغ عددهم نحو 10.000 �صخ�ص، ف�صوف تكون النتيجة: 
• غرام يوميًا لل�صخ�ص  غذاء خليط معزز- 50-40	

• طن مرتي  يوميًا- 5.6	
• طن مرتي  اأ�صبوعيًا- 39.2	

• طن مرتي  �صهريًا )30 يوم(- 168	

الطن املرتي الواحد ي�صاوي 1.000 كيلوغرام 
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اأمثلة للح�ص�ص اليومية لل�صكان املعتمدين على املعونة الغذائية 
)من كتيب العمليات امليدانية الطارئة لرنامج الغذاء العاملي( 

نوع 4 نوع 3 نوع 2 نوع 1 الغذاء 
400420350420وجبة ذرة/اأرز/قمح برغل 

605010060بقول 
25252530زيت نباتي 

30-20-اأ�صماك معلبة/حلوم
504050غذاء خليط معزز 

2020-15�صكر 
5555ملح 

555560550565اإجمايل )غرام يف اليوم(
القيمة الغذائية للح�ص�ص اأعاله 

2.1132.1062.0872.092الطاقة )األف �صعرة حرارية( 
بروتني )غرام و % األف �صعرة 

45 ج/9%72 ج/14%60 ج/11%58 ج/11%حرارية( 
دهون )غرام و % األف �صعرة 

38 43 ج/18%47 ج/20%43 ج/18%حرارية( 
ج/%16

واإذا اأعطي الذرة كحبوب، فمن ال�رضوري اأن يو�صع بعني العتبار الفاقد اأثناء الطحن، مبا يف 
ذل��ك التكالي��ف املحتملة اخلا�صة بالغذاء التي يتم دفعها من قبل �صكان املخيم نظري الطحن. 

وعليه فقد يكون من ال�رضوري زيادة حجم احل�صة. 
بالإ�صافة ملا �صبق، واعتماداً على املوقف، يجوز توزيع ال�صلع الآتية على ال�صكان النازحني: 

•ال�صكر  	
•الغذاء اخلليط املعزز، مثل خليط الذرة وال�صويا  	

•اللحوم املعلبة و/اأو الأ�صماك  	
•الفواكه واخل�رضوات الطازجة  	

• الفيتامينات املتعددة	

املتطلب��ات الغذائي��ة الأ�صا�صي��ة )منظم��ة ال�صحي��ة العاملي��ة(: 2.100 األف 
�صع��رة حرارية لل�صخ�ص يوميًا، مب��ا يف ذلك 10-12% من الطاقة الإجمالية من 
الروتين��ات، 17% من الطاقة الإجمالية من الدهون، وجرعة مغذيات دقيقة من 

خالل الغذاء الطازج واملعزز. 
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ر�صد ال�صلة الغذائية والر�صد بعد التوزيع 
تاأكد يف وقت التوزيع من قيام الوكالت الغذائية بر�صد ال�صلة الغذائية. وهذا يتكون من انتقاء 
ع��دد ع�صوائي من الأ�رض يف موق��ع التوزيع  ومراجعة ح�ص�صهم ومقارن��ة النتائج مع احل�صة 

املقررة وحجم الأ�رضة املذكور على بطاقات الإعا�صة اخلا�صة بهم. 
وبع��د التوزيع، يجب اإجراء م�صح ر�صد ما بع��د التوزيع. والهدف منه هو جمع املعلومات 
عل��ى م�صت��وى الأ�رضة حول كمية الغ��ذاء امل�صتلمة وا�صتخدام املعون��ة الغذائية ودرجة القبول 
به��ا واجلودة )تعري��ف برنامج الغذاء العاملي(. ويجري ر�صد ما بعد التوزيع يف املتو�صط بعد 

اأ�صبوعني من التوزيع ال�صهري. 

الربامج الغذائية الإ�صافية داخل املخيم 
اعتم��اداً عل��ى ال�صي��اق واجل��دوى، يو�صى ع��ادة برامج التغذي��ة املدر�صية كطريق��ة لت�صجيع 
الأطف��ال عل��ى احل�صور، وكطريق��ة لت�صجيع اأولياء الأم��ور على اإر�صال اأطفاله��م اإىل املدر�صة. 
وعندم��ا يت��م توزيع الغ��ذاء على املدار�ص م��ن اأجل التخزي��ن والتح�صري، تك��ون هناك حاجة 
لر�ص��د ا�صتخ��دام الكميات عن قرب. كم��ا ت�صتدعي احلاجة توعية الطه��اة واملدر�صني وغريهم 
م��ن العامل��ني امل�صاركني باأن الق�صد م��ن هذا الغذاء هو تغذية اأطف��ال املدر�صة اأكرث من كونه 
»م�ص��در اإ�صايف للدخل« للعاملني يف املدر�صة. وحتتاج وكالة اإدارة املخيم اإىل الر�صد للتاأكد 

من عدم �رضقة الأغذية ومن عدم مطالبة الأطفال بالدفع مقابل احل�صول على الوجبات. 
tt برامج التغذية املدر�صية قد ترتبط اأي�صًا بربامج التوعية حول فريو�ص نق�ص املناعة 
املكت�صبة/الإيدز. انظر وثيقة برنامج الغذاء العاملي يف القراءات واملراجع عند نهاية 

هذا الف�صل. 

برامج التغذية التكميلية والعالجية 
ق��د ت�صتدعي احلاجة و�صع برامج التغذي��ة التكميلية للحيلولة دون �صوء التغذية بتوفري الغذاء 
الإ�صايف، عادة ل�رضيحة فقط من ال�صكان. وتهدف برامج التغذية العالجية اإىل احلد من معدل 

الوفيات بتوفري املزيد من العالج الفردي لهوؤلء الذين يعانون من �صوء تغذية حاد. 
يف املواقف التي يكون فيها الغذاء �صحيحًا، ل تكون برامج التغذية التكميلية والعالجية 
م�صتوعبة دائمًا من جميع �صكان املخيم ومن ثم فقد توؤدي اإىل اإثارة الأحقاد والبغ�صاء اأو قد 
تزي��د املوقف �صوءاً بالن�صب��ة لالأطفال الذين ي�صعر اأولياء اأموره��م اأنهم يح�صلون بالفعل على 
كفايته��م من الطعام يف العيادة ول يحتاجون للح�صول على الغذاء يف البيت. ولتفادي ن�صوء 
م�ص��كالت تغذي��ة حرجة يف املخيم، يتعني على وكالة اإدارة املخيم بذل كل ما بو�صعها للتاأكد 
م��ن ا�صتيع��اب الهدف من برامج التغذية التكميلية والعالجية )مبا يف ذلك خلفيات القبول يف 

هذه الرامج( ب�صكل وا�صع. 
tt ملزيد من املعلومات حول �صوء التغذية، انظر الف�صل 16. 
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اإن الر�صاع��ة الطبيعية هي اأ�صح طريقة لتغذي��ة الطفل الأقل من �صتة اأ�صهر. 
ول يح�صل الأطفال الذين ير�صعون ر�صاعة طبيعية على مادة الليكتات )تركيبة 
اأو منتج��ات األبان اأخرى(، اأو مي��اه اأو �صاي اأو اأغذية تكميلية. وحيث يكون معدل 
الر�صاع��ة الطبيعي��ة متدني��ًا ب�ص��كل م�صتحكم، فقد يتق��دم �ص��كان املخيم حينئذ 
بطلب��ات للح�ص��ول على لنب جمفف اأو بدائل تركيبة اأخرى. ومن الهام جداً العمل 
م��ع موفري اخلدم��ة ال�صحي��ة والغذائي��ة لت�صجيع وم�صان��دة اأ�صالي��ب الر�صاعة 

الطبيعية. 

املواد غري الغذائية 
اإن م��واد الإيواء وخزانات املياه واملالب�ص ومواد الفر�ص واأدوات املطبخ واملواد غري الغذائية 
الأخرى رمبا تعتر اأهم ال�صلع الأ�صا�صية ل�صد الحتياجات ال�صخ�صية امللحة. ومن خالل �صون 
ال�صح��ة وتوفري احلماية �صد اأحوال الطق�ص، فهي تعي��د لالأ�صخا�ص النازحني كرامتهم وتوفر 
لهم �صبل الراحة ل�صد الحتياجات ال�صخ�صية، ولطهي وتناول الطعام وت�صييد واإ�صالح وحدات 

الإيواء اخلا�صة بهم.
ويعت��ر حتدي��د الحتياج��ات والفج��وات واحل�ص��ول عل��ى املواد غ��ري الغذائية م��ن اأهم 
م�صوؤولي��ات وكال��ة اإدارة املخي��م. وتقت�ص��ي احلاجة اإعط��اء الأولوية للتوزيع��ات املخ�ص�صة 
لالأ�صخا���ص م��ن ذوي الحتياج��ات اخلا�ص��ة وذلك عندما تك��ون املوارد �صحيح��ة ول تغطي 

احتياجات ال�صكان جميعهم. 

املواد غري الغذائية لأغرا�ص الت�صييد والإيواء 
ينبغ��ي اإ���رضاك �ص��كان املخيم يف ت�صيي��د وحدات الإي��واء اخلا�صة به��م ودورات مياههم 
لأق�ص��ى درجة ممكن��ة، اإذ اأن اإ�رضاك �ص��كان املخيم يف مهام مثل انتقاء م��واد واأدوات البناء، 
و�صيانة نظم ال�رضف وت�صميم وحتديد مو�صع البنية التحتية للمخيم مثل مواقع التوزيع، كل 

ذلك �صي�صجع �صكان املخيم على اإر�صاء النظام ب�صكل مبدئي. 

اعتماداً على نوع املاأوى وال�صياق الثقايف، فاإن مواد املاأوى تت�صمن عادة الك�صوة البال�صتيك 
اأو الأقم�صة امل�صمعة. وكل من الأدوات واملواد تبلى مع الزمن وقد تكون التوزيعات الإ�صافية 

�رضورية. وقد تت�صمن الأدوات: 
•املطارق  	

•املجارف  	
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•املا�صحات  	
•الفوؤو�ص  	

•امل�صامري  	
• احلبال 	

يف البيئ��ات املعر�ص��ة ملخاطر الإ�صاب��ة باملالريا، يجب تزوي��د كل منزل 
ب�صباك معاجلة ملنع البعو�ص. 

tt ملزيد من املعلومات حول ت�صييد املاأوى، انظر الف�صل 15. 

املالب�ص ومواد الفرا�ص 
 :)Sphere( وردت التو�صيات الآتية يف كتيب م�رضوع �صفري

•يج��ب تزوي��د كل �صاك��ن يف املخي��م مبجموعة كامل��ة من املالب���ص باملقا���ص املنا�صب.  	
ولت�صهي��ل عملي��ة الغ�صي��ل، ل�صيما املالب���ص الداخلي��ة، يو�صى بتوفري اأك��رث من جمموعة 
واح��دة. ويو�صى التاأك��د من اأن املالب�ص مقبول��ة من الناحية الثقافي��ة ومنا�صبة للمو�صم 

واملناخ. 
•يجب اأن يتوفر لكل �صكان املخيم اإمكانية احل�صول على جمموعة مكونة من مواد الفرا�ص  	
والو�صائد/احل���رض لتوف��ري الراحة والدفء وال�صماح برتتيبات الن��وم املنف�صل كلما دعت 

احلاجة. 
• �صم  الر�ص��ع والأطفال حت��ى �صن العامني يج��ب اأن تتوفر لهم بطانية مبقا���ص 100×70	

كحد اأدنى. 
•يتم توفري الأكفان ومالب�ص الدفن املالئمة ثقافيًا ح�صب احلاجة.  	

اإن الأ�صخا���ص املر�ص��ى، وهوؤلء املعاقني عن احلرك��ة وامل�صنني والأطفال 
�صيج��دون �صعوبة اأكر يف حتم��ل اأحوال الطق�ص البارد و�صوف يطالبون بطبقات 
زائدة م��ن املالب�ص ليح�صلوا على الدفء. ويو�ص��ى باإعطائهم الأولوية عندما ل 

تتي�رض خدمة املخيم كله. 
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النظافة ال�صخ�صية 
ب�صكل مثايل يح�صل كل �صخ�ص مرة يف ال�صهر على: 

• غرام من �صابون ال�صتحمام  	250
• غرام من �صابون الغ�صيل  	200

•مواد التطهري للن�صاء والفتيات اأثناء احلي�ص  	
• حفا�ص��ة قابل��ة للغ�صيل )حيث تك��ون �صائعة ال�صتخدام( للر�ص��ع والأطفال حتى �صن  	12

عامني. 

ويج��وز توزيع مواد اإ�صافية مثل فر�ص الأ�صنان ومعجون الأ�صنان وال�صامبو واأموا�ص احلالقة 
اعتماداً على املالئمة الثقافية/الوفرة. 

يجب اأن يح�ص��ل الأ�صخا�ص امل�صنون، والأ�صخا�ص الأقل قدرة على احلركة، 
وه��وؤلء امل�صاب��ون باأمرا���ص مزمن��ة، والأ�صخا�ص م��ن ذوي م�ص��اكل الدعارة، 
والأ�صخا���ص ذوي الإعاق��ات وه��وؤلء الذي��ن يعي�ص��ون بفريو�ص نق���ص املناعة 
املكت�صبة/الإي��دز على كميات اإ�صافية من ال�صابون لال�صتحمام وغ�صل املالب�ص. 

)كتيب م�رضوع �صفري، 2004(. 

اأواين الطعام والطهي 
يجب اأن ت�صتفيد كل اأ�رضة يف املخيم من توزيع: 

•جمموع��ة م��ن اأدوات املطبخ ت�صمل اأواين الطهي وتن��اول الطعام وال�رضب. ويجب اأن تكون  	
جميع املواد البال�صتيك من نوعية جيدة ويجب اأن تكون جميع الأواين املعدنية من املعدن 

املقاوم لل�صداأ اأو من معدن بديل غري حديدي. 
• لرت. ويجب اأن  حاويتان/وعاءان جلمع وتخزين املياه، كل منهما يت�صع ملا بني 20-10	
تك��ون خلزانات جم��ع املياه اأغطية، وتكون �صهلة احلمل- حت��ى بالن�صبة لالأطفال- ومن 
ال�صه��ل احلفاظ عليها نظيفة لتف��ادي تلوث املياه واملخاطر الالحقة لالإ�صابة بالأمرا�ص 

التي تنقلها املياه امللوثة. 

اإن توزيع��ات اأواين الطه��ي والطع��ام �صتعتم��د على حج��م كل اأ�رضة وكذلك عل��ى نوعية ووفرة 
املواد وعمرها الفرتا�صي.

tt ملزيد من املعلومات، انظر الف�صل 14. 
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املواقد والوقود 
اأثن��اء التخطي��ط لتوزيعات املواقد والوق��ود، يتعني على الوكالة امل�صوؤول��ة وعلى وكالة اإدارة 

املخيم النظر فيما يلي: 
•وفرة وخيارات مرافق الطهي والوقود مثل الغاز اأو الكريو�صني اأو اخل�صب الوقود  	

•ا�صرتاتيجيات تر�صيد الوقود للحفاظ على البيئة الطبيعية املحيطة. واإليكم بع�ص الن�صائح  	
اخلا�صة با�صرتاتيجيات الطهي املر�ّصدة ل�صتخدام الوقود: 

توزي��ع البقول املف�ص�صة اأكرث م��ن البقول الكاملة- مثل الفول والعد�ص والأرز، والتي  1 .
ت�صتغرق وقتًا اأقل يف الطهي 

ت�صجي��ع الفرم والتجفيف ال�صلي��م لالأخ�صاب واحلطب حتى حترتق بدرجة حرارة اأعلى،  2 .
ول يتم الحتياج �صوى اإىل القليل منها. 

tt ملزيد من املعلومات حول ا�صرتاتيجيات تر�صيد الطاقة انظر الف�صل 6. 

•معلومات حول من �صيقوم بتح�صري الطعام يف الأ�رض الفردية  	
•اإذا ما كانت هناك حاجة ملوقد ووقود للت�صخني وكذلك للطهي يف اأحوال املناخ الباردة  	

•اإذا ما كانت هناك تهوية كافية يف املكان يف حال ا�صتخدام املواقد يف اأماكن مغلقة  	
•ت�صمي��م املواق��د ب�صكل يقلل من خماطر ن�ص��وب احلرائق وي�صع بع��ني العتبار ممار�صات  	

الطهي املحلية. 

ويو�صى، قدر امل�صتطاع، بالت�صجيع على ا�صتخدام مرافق الطهي املجتمعية اأو امل�صرتكة، لأنها 
تقل��ل من ا�صتخدام الوق��ود ومن خماطر ن�صوب احلرائ��ق والدخان، وبخا�ص��ة بالن�صبة للن�صاء 

والأطفال. 

حيث ل يتي�رض تزويد �صكان املخيم بالكمية الكاملة من الوقود املطلوب، فمن 
املحتمل اأن يخرجوا اإىل خارج املخيم جلمع املزيد منه. وبهذا ال�صكل، فاإن اإدخال 
العمل باأ�صاليب الرت�صيد يف الوقود ي�صكل وظيفة حماية مهمة لأنه يقلل من فر�ص 

تعر�ص الن�صاء والأطفال، بوجه خا�ص، للتحر�ص وامل�صايقات خارج املخيم. 

قد يكون من املف�صل ا�صتخدام الوقود املتوفر حمليًا، اأف�صل من نقله عر م�صافات طويلة. ومع 
ذلك يجب توخي احلذر ل�صمان عدم تناق�ص املوارد املحلية حتى نقطة النفاد، وذلك لدواعي 

بيئية ف�صاًل عن املحافظة على روابط جيدة مع املجتمع امل�صيف �صواء ب�صواء. 

tt ملزيد من املعلومات حول خطة الإدارة البيئية يف املخيم، انظر الف�صل 6. 
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الأدوات املدر�صية
حي��ث يت��م توزي��ع الأدوات املدر�صي��ة على مدار���ص وتالميذ املخي��م، فهي يف اأغل��ب الأحوال 

ت�صمل: 
•الكرا�صات  	

•اأقالم الر�صا�ص  	
•اأقالم ال�صمع  	

•امل�صاطر  	
•برايات الأقالم الر�صا�ص  	

•احلقائب املحمولة على الظهر حلمل الكتب من املدر�صة واإليها.  	

tt ملزي��د م��ن املعلومات حول التجهيزات املدر�صية، مبا يف ذلك »مدر�صة يف �صندوق«، 
انظر الف�صل 17. 

اأدوات الب�صتنة 
اعتم��اداً عل��ى املمار�ص��ات املحلي��ة يف زراع��ة الب�صات��ني، وحيث يت��م توزي��ع اأدوات العناية 

بامل�صاحات اخل�رضاء، فهي عادة ت�صمل: 
•البذور  	

•املجارف 	
•املناجل  	

•اجلرافات  	
•اأوعية الري  	

•الدلء.   	

عند القت�صاء، ميكن اأي�صًا توفري اأدوات الب�صتنة دعمًا لأن�صطة معي�صية اأخرى. 

كج��زء من الر�صد بع��د التوزيع، فمن الهام جداً حتديد م��دى بيع اأو تقاي�ص 
املواد املوزعة، لأن هذا ينبئ مبعدل الأخطاء يف نظام التوزيع، اأو باآليات التكيف 
التي يلج��اأ اإليها الأ�صخا�ص للح�صول على مواد �رضورية مل يتم توزيعها عليهم. 
وق��د ي�ص��ري اأي�صًا لالأرقام ال�صكانية غري ال�صحيح��ة، اأو اأن مواد غري مالئمة قد مت 
توزيعه��ا اأو اأن الأ�صخا�ص بحاجة اإىل اأموال نقدية. ويجوز القيام بهذا النوع من 

الر�صد على م�صتوى الأ�رضة اأو يف الأ�صواق. 
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الق�صايا واملبادئ العامة لتوزيع ال�صلع 
حدد ما هو نظام التوزيع الذي ينا�صب ال�صياق على اأف�صل وجه- على �صبيل املثال، نظام  � 

الغرتاف الفردي اأو نظام التوزيع اجلماعي. 

اأن�صئ اآليات توزيع الغذاء املطلوبة، مبا يف ذلك جلان توزيع الغذاء )مع الأخذ يف احل�صبان  � 
متثيل الذكور والإناث بال�صكل املالئم(. 

تاأكد من اأن اأرقام امل�صتفيدين معلومة واأن كمية ال�صلع املتوفرة كافية لتغطية املجموعة  � 
بالكامل، �صواء كان التوزيع موجهًا اأم عامًا. 

تاأك��د م��ن اأن املعلوم��ات املتعلق��ة بالتوزي��ع- مث��ل امل��واد والكمي��ات وامل�صتهدف��ني  � 
والإجراءات- ن�رضت على ال�صكان املعنيني. 

تاأكد من و�صع اخلطط الالزمة للعناية باملجموعات ذات الحتياجات اخلا�صة.  � 

تاأك��د م��ن اتخاذ التدابري الأمني��ة املنا�صبة ل�صم��ان التوزيع ال�صل�ص، مث��ل ال�صيطرة على  � 
الزحام و�صالمة ال�صلع. 

تاأكد من و�صع اآليات الر�صد املطلوبة، مثل الر�صد يف املوقع اأثناء التوزيع، ور�صد ال�صلة  � 
الغذائية )اأو NFI( والر�صد بعد التوزيع. 

تاأكد من و�صع اآليات تقدمي ال�صكاوى.  � 

ق�صايا حمددة للنظر فيها يف التح�صري للتوزيع واأثناء كل توزيع 
تنظيم منطقة التوزيع 

يتم تنظيم التوزيع بال�صكل الذي يجعل الأ�صخا�ص ينتظرون بطريقة منظمة يف طوابري.  � 

يتم التعامل مع املواد الغذائية/غري الغذائية بالطريقة ال�صحيحة، ول يلقى بالغذاء على  � 
الأر�ص. 

تتم حماية منطقة التوزيع من ال�صم�ص والأمطار والرياح بالطريقة املنا�صبة.  � 

يتم احلفاظ على نظافة منطقة التوزيع.  � 

يتوفر الأمن الكايف ل�صمان التوزيع بطريقة منظمة.  �

قائمة املراجعة اخلا�صة بوكالة اإدارة املخيم
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يتواجد الطاقم الكايف لل�صيطرة على الزحام.  � 

يتم حتديد املنطقة ب�صكل وا�صح باحلبال اأو البال�صتيك.  � 

عملية التوزيع والتحقق من الأ�سماء 
يت��م التاأكد من بطاق��ات الإعا�صة للتحقق من هوية حاملها والتاأكد مما اإذا كان حاملها  � 

م�صجل يف قائمة امل�صتفيدين. 

يت��م ثق��ب بطاق��ة الإعا�صة اأو بخ��الف ذلك يتم ت��رك عالم��ة عليها فور الدخ��ول ملوقع  � 
التوزيع/فور احل�صول على املواد الغذائية/غري الغذائية. 

ت�صتخدم الوكالة قائمة م�صتفيدين م�صجلة على الكمبيوتر.  � 

يرتدي جميع طاقم توزيع الغذاء قفازات- مراعاة لقواعد ال�صحة العامة- اأثناء التعامل  � 
مع املواد الغذائية. 

تظ��ل اأحجام املجموع��ة الأ�رضية ثابتة اأثن��اء دورة توزيع الغذاء وتق��وم وكالة التوزيع  � 
بت�صجيل اأية تغريات يف حجم الأ�رضة. 

ُت�صتخدم مكرات ال�صوت للنداء على اأ�صماء امل�صتفيدين.  �

عدالة التوزيع وامل�ستفيدين العر�سة للمخاطر 
يوجد خط فا�صل لت�صهيل الدخول من اأجل الأ�صخا�ص ذوي الحتياجات اخلا�صة.  � 

ي�ص��ارك ع�صو م��ن طاقم العاملني يف م�صاعدة الأ�صخا�ص الأك��رث عر�صة للخطر اأو هوؤلء  � 
املعر�صني ملخاطر �صديدة يف احل�صول على توزيعاتهم/ح�ص�صهم. 

يق��وم ع�صو من طاق��م العاملني بر�صد الطابور لتحديد الأ�صخا���ص املحتاجني مل�صاعدة  � 
اإ�صافية. 

الأ�صخا���ص غ��ري امل�صجلني على القائمة ل تعط��ى لهم مواد غذائية/غ��ري غذائية. وتتخذ  � 
الإجراءات العاجلة لتبني �صبب عدم ت�صجيلهم على قائمة امل�صتفيدين. 

يح�صل كل �صخ�ص على نف�ص احل�صة املتفق عليها والكميات املر�صودة.  �
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تبادل املعلومات حول التوزيع 
يتم اإطالع جميع امل�صتفيدين حول يوم ومكان وموعد التوزيع وحول كمية املواد املقرر  � 

ح�صولهم عليها. 

يتم اإطالع جميع امل�صتفيدين حول كمية الغذاء املحتواة يف مغرفة واحدة يف التوزيعات  � 
الغذائية، ويكون حجم املغرفة واحداً. 

يتم اإطالع جميع امل�صتفيدين حول التغريات يف ال�صلة/احل�صة الغذائية.  � 

يتم ن�رض املعلومات يف الأوقات املالئمة وبالطرق املالئمة.  � 

ت�صتخ��دم املناهج املختلف��ة لإطالع الأ�صخا�ص م��ن ذوي الحتياج��ات اخلا�صة )الق�رض/ � 
الأ�صخا�ص ال�صم/الأ�صخا�ص امل�صنني/الأ�صخا�ص من اأ�صحاب املر�ص( بال�صكل املنا�صب. 

تراعى معايري امل�صاءلة )مدونة ال�صلوك الإن�صاين( من قبل ال�رضيك املنفذ.  � 

موعد التوزيع 
يبداأ التوزيع يف املوعد املقرر. � 

ي�صل ال�رضيك املنفذ يف املوعد املقرر بغية اتخاذ كافة ال�صتعدادات الالزمة.  � 

يتم تفريغ املواد والتعامل معها بطريقة �صحيحة واآمنة.  � 

يتواج��د الرنام��ج العاملي للغ��ذاء ومفو�صي��ة الأمم املتح��دة ل�صوؤون الالجئ��ني ووكالة  � 
الوليات املتحدة للتنمية الدولية )ووكالت مانحة اأخرى(، وال�رضيك املنفذ على الأر�ص 

طوال عملية التوزيع. 

يف حال ا�صتخدام املغارف يف توزيع الطعام  � 

ت�صتخدم املغارف القيا�صية.  � 

تكون جميع املغارف دقيقة ومدرجة لإظهار الكمية ال�صحيحة.  � 

ت�صتخدم نف�ص املغارف مع املواد الغذائية املختلفة.  � 

اإذا ح��دث تغي��ري يف املغارف ب��ني عملي��ات التوزيعات بينم��ا بقيت احل�ص���ص الغذائية  � 
نف�صها، ي�رضح ذلك بو�صوح للم�صتفيدين. 
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تتوف��ر معظ��م الأدوات والن���رضات وغريه��ا من الوثائ��ق امل�ص��ار اإليها على 
اأ�صطوان��ة جمموعة الأدوات )Toolkit CD( واملرفقة ب��كل كتيب مطبوع. كذلك مت 

و�صع روابط لتحميل امللفات اخلا�صة باملو�صوع من على �صبكة الإنرتنت. 

• اأمثلة حول موؤ�رضات الغذاء والتغذية:	
http://202.54.104.236/intranet/hfn/Food/Food_page.htm

•القائمة املرجعية لر�صد توزيع الغذاء 	
http://www.the-ecentre.net/toolkit/Food/FTM-2(b).doc

•الن��وع واملواد غري الغذائية يف املواقف الطارئة )من كتيب النوع للجنة الدائمة امل�صرتكة  	
:)IASC( بني الوكالت

http://www.who.int/hac/network/interagency/b6_non_food_items.pdf

•نق��اط اأ�صا�صية من اأجل نظام توزيع فعال )من دليل توزيع ال�صلع ملفو�صية الأمم املتحدة  	
ل�صوؤون الالجئني، 1997(:

http://202.54.104.236/intranet/hfn/Food/Food_page.htm

•مب��ادئ التخزين والت�صوين )من كتيب الإم��دادات واملعونة الغذائية ال�صادر عن مفو�صية  	
الأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني، 1989(:

http://202.54.104.236/intranet/hfn/Food/Food_page.htm

• 	        http://202.54.104.236/intranet/hfn/Food/Food_page.ht :عينة للخطة الغذائية
•ا�صرتاتيجيات ل�صد العجز يف احل�ص�ص: 	

http://202.54.104.236/intranet/hfn/Food/Food_page.htm

•القائمة املرجعية للمخازن )�صادرة عن مركز الأمم املتحدة امل�صرتك للوج�صتيات(  	

•مدي��ر املخازن. مثال حم��دد حول الخت�صا�ص )�صادر عن �صج��ل املهند�صني لالإغاثة يف  	
حالت الطوارئ(. 

•برنام��ج الغ��ذاء العامل��ي، مفو�صي��ة الأمم املتح��دة ل�ص��وؤون الالجئ��ني. تقيي��م م�ص��رتك  	
لالحتياجات الغذائية:

http://202.54.104.236/intranet/hfn/Food/Food_page.htm

الأدوات
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الر�صائل الأ�صا�صية 
ُتلب��ي خدم��ات املياه وال���رف ال�سح��ي والنظاف��ة ال�سحي��ة الحتياج��ات الأ�سا�سية؛    t
ويع��د توف��ر هذه اخلدمات ب�س��كل كاٍف كًما ونوًعا من الأمور امللح��ة وال�رورية لبقاء 
الأ�سخا���ص على قيد احلياة ويف �سحة جي��دة. ومن ثم، فاإن هذه اخلدمات تعترب من اأهم 

دم يف املخيمات. اخلدمات التي ُتقَّ

t يج��ب اأن تتوف��ر كمية كافية م��ن املياه ال�ساحلة لل�رب والطه��ي والنظافة ال�سخ�سية. 
ويج��ب اأن تك��ون مرافق ال�رف ال�سحي على م�ستوى منا�س��ب من الناحية الثقافية واأن 
تك��ون ماأمونة ال�ستخدام. كما يجب تعزي��ز النظافة ال�سخ�سية من خالل ر�سائل وا�سحة 
و�سهلة الفهم. ويجب التعامل مع الأمور املتعلقة بكمية املياه وال�رف ال�سحي والنظافة 

ال�سحية بنف�ص درجة الهتمام ملنع انت�سار الأمرا�ص والأوبئة.

الة وناجحة،  t لكي تكون الأن�سطة املتعلقة باملياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية فعَّ
يل��زم اأن تك��ون هناك م�ساركة من جانب �سكان املخيم، وخا�سة الن�ساء والفتيات. وبقدر 
الإم��كان، يج��ب ا�ست�س��ارة املقيم��ن يف املخي��م واإ�راكه��م يف جميع نواح��ي الأن�سطة 
اخلا�س��ة باملياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية مث��ل التخطيط والتنفيذ والتن�سيق 

واملراقبة وال�سيانة والر�سد. 

t يف الغال��ب تك��ون املنظمات الإن�سانية املتخ�س�س��ة واجلهات التي تقدم خدمات املياه 
وال���رف ال�سحي والنظافة ال�سحية هي امل�سوؤولة عن تخطي��ط اأن�سطة املياه وال�رف 
ال�سحي والنظافة ال�سحية وتن�سيقها وتنفيذها و�سيانتها. اإل اأن اأن�سطة املياه وال�رف 
ال�سح��ي والنظاف��ة ال�سحي��ة حتت��اج اإىل مراقب��ة من جان��ب وكال��ة اإدارة املخيم. فعلى 
الوكالت��ن اأن يعم��ال جنًب��ا اإىل جن��ب واأن يقوم��ا بتبلي��غ جمتم��ع النازح��ن باأدوارهم 

وم�سوؤولياتهم.

t تر�س��د معاي��ر وموؤ�رات العملي��ات والقطاعات الإن�سانية، مب��ا يف ذلك خدمات املياه 
وال���رف ال�سحي والنظافة ال�سحية، املنظم��ات الإن�سانية اإىل الطريقة الأف�سل ل�سمان 
ا  ح��ق الأ�سخا���ص النازحن يف احلياة ب�س��كل يكفل لهم ال�سالمة والكرام��ة، وت�ساعد اأي�سً

على قيا�ص تاأثر وفعالية الأن�سطة الإن�سانية. 
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تلب��ي خدمات املياه وال���رف ال�سحي والنظافة ال�سحية الحتياج��ات الأ�سا�سية، حيث ُيعد 
توف��ر هذه اخلدمات ب�سكل كاٍف كًما ونوًعا م��ن الأمور امللحة الالزمة لبقاء الأ�سخا�ص على 
قي��د احلياة ويف �سح��ة جيدة. ومن ثم، فاإن هذه اخلدمات تعترب م��ن اأهم اخلدمات التي ُتقدَّم 
يف املخيم��ات. ميث��ل النق�ص امل�ستمر يف املياه اأو عدم كفاية دورات املياه اأو فقدان ال�سيطرة 
عل��ى ق�س��اء احلاجة يف الأماك��ن املفتوحة اأو ع��دم مالئمة الأنظمة امل�ستعمل��ة للتخل�ص من 
النفاي��ات اأو ع��دم مالئمة اأنظمة ال�رف ال�سحي خطًرا كبًرا ق��د يوؤدي اإىل انت�سار العديد من 
الأمرا�ص والأوبئة، مثل الإ�سهال والكولرا. ويتوىل م�سوؤولية تقليل هذه املخاطر واإدارة قطاع 
املياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية باملخيم ب�سكل يتما�سى مع املعاير الدولية - يف 
معظم املخيمات واملواقع ال�سبيهة باملخيمات - منظمة اإن�سانية متخ�س�سة، اأي جهة لتقدمي 

خدمات املياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية.
ل ميكن اأن تقت�ر خدمات املياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية على اجلوانب التقنية 
ذ هذه اخلدمات بفهم ومنهج �سليم لتوفر احلماية، ول�سيما حماية  فح�س��ب، ولكن يج��ب اأن ُتنفَّ
الن�س��اء والفتيات. ويف اأغلب املخيمات، تكون الن�س��اء والفتيات م�سوؤولة عن الطهي والتنظيف 
والغ�سل واحل�سول على املياه لق�ساء الأغرا�ص املنزلية. وعند قيامهن بهذا الدور يتعر�سن يف 
الغال��ب لتهديد اأكرث خطورة وهو اإ�ساءة ال�ستغ��الل والعتداء اجلن�سي. ويجب اأن تراعي كٌل من 
جهات تقدمي خدمات املياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية ووكالة اإدارة املخيم النواحي 
الأمنية، واأن تتاأكد من اإن�ساء دورات املياه والبنية التحتية للمياه وال�رف ال�سحي والنظافة 
ال�سحي��ة يف اأماكن ميكن حمايتها، لكي تتمكن الن�ساء والفتيات من الو�سول اإليها باأمان لياًل 
ونه��اًرا. وبالرغ��م م��ن �سعوبة تعزي��ز دور املراأة اأحياًن��ا، اإل اأن م�ساركة الن�س��اء والفتيات يف 
التخطيط خلدمات املياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية وتنفيذها و�سيانتها ميثل اأهمية 

كبرة. فيجب اأن ت�سارك املراأة يف هذه الأعمال اإىل اأق�سى حد.

»...اإن الأه��داف الرئي�سي��ة م��ن برام��ج اإم��دادات املياه يف ح��الت الطوارئ 
وبرامج ال�رف ال�سحي هي توفر احلد الأدنى من كمية املياه ال�ساحلة لل�رب 
واحل��د م��ن نقل الأمرا���ص التي تنتقل عن طري��ق الفم والرباز واحل��د من ناقالت 
الأمرا���ص. وهن��اك هدف اآخر بال��غ الأهمية له��ذه الربامج وهو تهيئ��ة الظروف 
املنا�سب��ة لك��ي يعي���ص الأ�سخا�ص حي��اة كرمية وي��وؤدون امله��ام اليومية، مثل 
الذهاب اإىل دورات املياه وال�ستحمام ب�سكل ي�سمن لهم الكرامة والراحة النف�سية 
والأم��ان...« )امليثاق االإن�س��اين واملعايري الدنيا يف جم��ال اال�ستجابة للكوارث، 

م�روع �سفر،2000، �ص 19(

مقدمة
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وكقاع��دة عام��ة، ف��اإن توفر كمي��ة كافية م��ن املي��اه ذات الكف��اءة املتو�سطة يعت��رب اأف�سل 
م��ن توف��ر كمية قليلة م��ن مياه ال�رب النقية. ونظ��ًرا لأن خدمات املي��اه وال�رف ال�سحي 
والنظافة ال�سحية تتعلق باإنقاذ حياة الأ�سخا�ص، فيجب التخطيط لها وتنفيذها باأعلى درجة 

من الرعاية وامل�سوؤولية جتاه �سكان املخيم.
ول�سم��ان جودة خدمات املياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية وفعاليتها وم�ساءلة 
امل�سوؤول��ن عنها، يجب اأن تكون هناك مراقبة دورية �سليم��ة لهذه اخلدمات. وتقع امل�سوؤولية 
الرئي�سي��ة عل��ى عاتق جهة تقدمي خدمات املي��اه وال�رف ال�سحي والنظاف��ة ال�سحية كجزء 
م��ن التزامها املهني، بينما تقع امل�سوؤولية الثانوية على وكالة اإدارة املخيم بو�سفها املن�ّسق 
الع��ام لتقدمي اخلدم��ات الإن�سانية. ويعترب التن�سي��ق الفعال بن جهات تق��دمي خدمات املياه 
وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية ووكالة اإدارة املخيم اأمًرا �رورًيا، حيث اإن كال الطرفن 
يج��ب اأن يعم��ال جنًبا اإىل جنب واأن يعلنا عن اأدوارهم وم�سوؤولياتهم الثنائية ب�سفافية ل�سكان 

املخيم والإدارة املحلية/ال�سلطات احلكومية.
كم��ا يجب األ ينع��زل قطاع املياه وال���رف ال�سحي والنظافة ال�سحي��ة يف املخيم عن 
باق��ي القطاعات، نظًرا لرتباطه ال�سديد بقطاعات ال�سح��ة والإيواء والبيئة وقطاعات اأخرى. 
كم��ا يجب توطيد الروابط امل�سركة بن القطاعات طوال ف��رة عمل املخيم بدًءا من التخطيط 
وحت��ى اإقامته و�سيانته وو�سوًل اإىل اإغالقه. على �سبيل املثال، اإذا كانت املياه ملوثة، يوؤدي 
ذل��ك اإىل اإ�ساب��ة ال�سكان بالأمرا�ص، وق��د تكون هناك �سعوبة يف التعام��ل مع احلالت التي 
تاأت��ي اإىل مراكز ال�سح��ة. اإن الف�سل يف تنظيم عمليات التخل�ص م��ن النفايات و�سمان وجود 
���رف �سح��ي منا�سب لن يوؤثر على �سكان املخيم فح�سب، ولك��ن قد يوؤثر بال�سلب على البيئة 

ا.  واملجتمع امل�سيف اأي�سً
يجب اأن تتوافق خدمات املياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية املقدمة يف املخيمات 
مع معاير وموؤ�رات متفق عليها دولًيا اأو حملًيا. ويف الغالب ت�ستخدم جهات تقدمي خدمات 
املياه وال���رف ال�سحي والنظافة ال�سحية املعاير واملوؤ���رات التي مت و�سعها والتو�سية 
به��ا من ِقبل م�روع �سف��ر اأو مفو�سية الأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئ��ن )انظر املربع اأدناه(. 
ومن اأ�سهر املعاير الدولية التي ميكن تطبيقها هو توفر 15-20 لر من املياه لكل فرد/يوم 
– لكي ُت�ستخدم يف ال�رب والطهي والنظافة البدنية. ويجب اأن ت�ستخدم كٌل من وكالت اإدارة 
املخيم��ات وجهات تقدمي خدم��ات املياه وال�رف ال�سحي والنظاف��ة ال�سحية هذه املعاير 
واملوؤ�رات. فهي تقوم بتوجيه ودعم املنظمات الإن�سانية لكي تتبع اأف�سل الطرق ل�سمان حق 
ا على قيا�ص  الأ�سخا���ص النازحن يف احلياة ب�سكل يكفل لهم ال�سالمة والكرامة، وت�ساعد اأي�سً

تاأثر وفعالية الأن�سطة الإن�سانية.
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يج��ب اأن يتوف��ر يف مكات��ب وكال��ة اإدارة املخي��م ن�سخة واحدة عل��ى الأقل 
م��ن امليثاق الإن�ساين واملعاي��ر الدنيا يف جمال ال�ستجاب��ة للكوارث واخلا�ص 
ا با�سم »كتيب معاير �سفر«، وكتيب مفو�سية  مب�روع �سفر، والذي ُيعرف اأي�سً
الأمم املتح��دة ل�سوؤون الالجئ��ن اخلا�ص بحالت الطوارئ. وهذان الكتيبان هما 
م��ن الأعم��ال القيا�سي��ة للمنظم��ات الإن�سانية الت��ي تعمل يف املخيم��ات. وهما 
يحتويان على توجيهات وقواعد ومعاير وموؤ�رات يجب اأن يكون كل ع�سو من 

موظفي وكالة اإدارة املخيم على علم بها.

الأدوار وامل�ص�ؤوليات
بوج��ٍه ع��ام، تقوم جهة تق��دمي خدمات املي��اه وال�رف ال�سح��ي والنظاف��ة ال�سحية بقيادة 
وتن�سي��ق قطاع النظاف��ة يف املخيم، وعلى ذلك تكون هذه اجله��ة م�سوؤولة عن تخطيط وتنفيذ 
و�سيان��ة خدمات املياه وال���رف ال�سحي والنظافة ال�سحية والبني��ة التحتية اخلا�سة بها. 
واإذا كان��ت هن��اك جه��ات متعددة تقوم بتق��دمي خدمات املي��اه وال�رف ال�سح��ي والنظافة 
ال�سخ�سية يف خميم واحد، يجب ت�سمية اأحد هذه اجلهات لتقوم بقيادة قطاع املياه وال�رف 
ال�سحي والنظافة ال�سحية للمخيم، وتكون جهة الت�سال الأوىل لوكالة اإدارة املخيم وهيئات 

ال�رف ال�سحي املحلية.

لق��د اأثرت اأمواج ت�سونامي التي �رب��ت اإندوني�سيا يف عام 2004 والزلزال 
ال��ذي ���رب باك�ستان يف عام 2005 على عدد كبر م��ن املدن والقرى. وبوجٍه 
عام، يف املواقع احل�رية متكنت هيئات ال�رف ال�سحي املحلية من ال�سطالع 
بدور اأكرب يف تنظيم وتن�سيق الإغاثة يف حالت الطوارئ يفوق الدور الذي لعبته 
يف املخيمات الواقعة يف املناطق الريفية. فهذه الهيئات تتمتع باملعرفة الفنية 
اجليدة بالأنظمة املحلية لتوفر املياه والتخل�ص من النفايات، والتي قد تتعر�ص 

للتحطم اأو النهيار على اأثر الكوارث الطبيعية.

اإن امل�سوؤولي��ة الأ�سا�سي��ة التي تتحملها وكالة اإدارة املخيم ب�س��اأن التن�سيق واملراقبة ال�ساملة 
للخدمات الإن�سانية املقدمة يف املخيم ت�ري على خدمات املياه وال�رف ال�سحي والنظافة 
��ا، �ساأنها �ساأن كاف��ة القطاعات الأخرى. ويجب اأن تق��وم جهات تقدمي خدمات  ال�سحي��ة اأي�سً
املي��اه وال�رف ال�سحي والنظاف��ة ال�سحية بتبادل خطط العمل اخلا�سة بها والبيانات التي 
جتمعها واأن تقوم باإعداد تقارير عن اخلدمات املقدمة والفجوات التي تتم مالحظتها وتقدمي 

الق�صايا الرئي�صية
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ذل��ك اإىل وكال��ة اإدارة املخي��م، حتى تكون لديها �س��ورة وا�سحة و�ساملة ع��ن خدمات املياه 
وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية يف املخيم. فلن تتمكن وكالة اإدارة املخيم من امل�ساركة 
يف اإع��داد ا�سراتيجي��ات �سامل��ة لتق��دمي اخلدم��ات الإن�ساني��ة يف املخي��م اإل اإذا متكن��ت من 
احل�س��ول على هذه املعلومات ب�سفافية وو�سوح. ومن ط��رق التن�سيق مع جهة تقدمي خدمات 
املي��اه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية ما يلي: الجتماعات الدورية؛ وتبادل املعلومات 
ب�س��كل دوري من خالل اإ�سراتيجية لإدارة املعلومات يتفق عليها الطرفان؛ وت�سهيل الو�سول 
اإىل الفئ��ات امل�ستهدف��ة وفئ��ات املجتمع والأ�سخا�ص/الق��ادة الرئي�سين من �س��كان املخيم؛ 

والتفاو�ص ب�ساأن تق�سيم املهام اإذا دعت احلاجة. 
يجب اأن تتفق كٌل من وكالة اإدارة املخيم وجهات تقدمي خدمات املياه وال�رف ال�سحي 
والنظاف��ة ال�سحي��ة على توجيهات وقواعد ولوائح تنظيمي��ة للتن�سيق بينهما، وذلك منذ بداية 
العم��ل يف املخيم. ويج��ب اأن تتما�سى هذه التنظيمات مع القواعد والتنظيمات العامة لتن�سيق 
خدم��ات املخي��م، واأن يتم اإجمالها يف �سكل اخت�سا�سات يت��م التفاق عليها. ويجب اأن تعمل 
وكال��ة اإدارة املخي��م عن كث��ب وبو�سوح مع جه��ات تقدمي خدمات املي��اه وال�رف ال�سحي 
والنظاف��ة ال�سحية واأن يقوموا بالإعالن عن اأدواره��م وم�سوؤولياتهم ب�سفافية ل�سكان املخيم 

والإدارة املحلية لكي ت�سمن ما يلي:
•تق��دمي خدم��ات املياه وال���رف ال�سح��ي والنظافة ال�سحي��ة ب�سكل يتواف��ق مع معاير  	

وموؤ�رات متفق عليها دولًيا اأو حملًيا
•وجود نظام مراقبة وتن�سيق فعال لقطاع املياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية 	

•وج��ود نظ��ام مراقبة و�سيانة جمتمع��ي )مثل جلان املي��اه وال�رف ال�سح��ي والنظافة  	
ال�سحية( لفح�ص البنية التحتية للمياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية ب�سكل دوري 
– مث��ل اأنظمة اإمداد املي��اه ودورات املياه وال�رف ال�سحي – حتى ميكن الإبالغ عن 

الثغرات ب�سكل �ريع 
•م�سارك��ة املقيم��ن يف املخيم، وبخا�س��ة الن�ساء والفتي��ات، يف ت�سمي��م وت�سييد واإقامة  	

مرافق مياه و�رف �سحي ونظافة �سحية منا�سبة ومقبولة ثقافًيا
•اإمكانية ح�سول املقيمن يف املخيم على املواد الالزمة للنظافة البدنية ب�سكل كاٍف، مثل  	
�ساب��ون ال�ستحمام وال�سابون الذي ي�ستخدم يف غ�سل املالب�ص واملواد ال�سحية اخلا�سة 

بالطمث والفوط/وفوط الأطفال القابلة للغ�سل )اإذا كانت م�ستخدمة ب�سكل تقليدي(. 

tt ملزيد من املعلومات حول ال�سلع غري الغذائية، انظر الف�سل 13. 

•اإب��رام اتفاقيات خا�س��ة بال�ستخدام وال�سيان��ة مع املجتمع امل�سي��ف، وذلك عندما يتم  	
ا�ستخدام م�سادر املياه املوجودة خارج املخيم عن طريق �سكان املخيم 
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•تنظي��م املعرف��ة واخلربة الفنية والثقافية للمقيمن يف املخي��م وهيئات ال�رف ال�سحي  	
املحلية وا�ستخدامها 

•اإتب��اع اللوائ��ح التنظيمية اخلا�سة بخدم��ات املياه وال�رف ال�سح��ي والنظافة ال�سحية  	
واحرام القانون الوطني. 

ويف الع��ادة، تتمتع جهات تقدمي خدمات املياه وال���رف ال�سحي والنظافة ال�سحية بخربة 
فني��ة قوي��ة وقدرة على احل�سول على املواد. ورغم ذلك، فاإن امل�سوؤوليات واملهام املوكلة اإىل 
ه��ذه اجله��ات تختلف من �سي��اق لآخر وتعتمد اإىل ح��د كبر على عوامل معين��ة مثل م�ساركة 
�سكان املخي��م اأو توفر البنية التحتية للمياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية واملوجودة 
بالفع��ل داخ��ل املخي��م ومنطقة الن��زوح. ويف الغالب، تق��وم وكالة املياه وال���رف ال�سحي 

والنظافة ال�سحية بتقدمي ما يلي:
•توف��ر كمي��ة كافية م��ن اإمدادات املي��اه ال�ساحلة لل���رب والطهي والنظاف��ة البدنية مع  	

مراعاة مطابقتها للموا�سفات وو�سولها يف الوقت املنا�سب
•املراقبة الدورية جلودة املياه و�سمان مطابقتها للموا�سفات الفنية 	

•مواد لتخزين وجمع املياه مثل الأوعية وال�سفائح اأو مواد جلمع مياه املطر 	
•مواد خا�سة بالنظافة ال�سخ�سية مثل ال�سابون واملواد ال�سحية 	

•البني��ة التحتية للمياه وال���رف ال�سحي والنظافة ال�سحية، مث��ل دورات املياه ودورات  	
املياه الآمنة، ومرافق ال�ستحمام والغ�سيل، واأنظمة التخل�ص من النفايات ال�سلبة – حفر 

القمامة ومواقع القمامة – ونظام �رف �سحي منا�سب ملياه الأمطار ومياه الف�سالت
•�سيان��ة وتنظيف البني��ة التحتية اخلا�سة باملي��اه وال�رف ال�سح��ي والنظافة ال�سحية  	

باملخيم وذلك بالتعاون الوثيق مع النازحن
•حم��الت تعزيز وتثقيف �سحية لتقدمي اإر�سادات خا�سة با�ستخدام مرافق املياه وال�رف  	
ال�سحي والنظافة ال�سحية والبنية التحتية اخلا�سة بها – بهدف توعية الأ�سخا�ص بطرق 

انتقال الأمرا�ص واأ�ساليب جتنب ذلك.
يك��ون فري��ق املوظفن يف جهة تق��دمي خدمات املي��اه وال�رف ال�سح��ي والنظافة ال�سحية 
- مث��ل املهند�س��ن والفنين واملن�سقن امليدانين – على ات�س��ال دائم ب�سكان املخيم ب�سكل 
يوم��ي، حيث يقوم��ون بفح�ص واإ�س��الح البنية التحتي��ة للمياه وال�رف ال�سح��ي والنظافة 
ال�سحي��ة وتثقيف الأ�سخا�ص وتدريبهم. ولذلك، فمن املهم اأن يت�رف فريق املياه وال�رف 
ال�سح��ي والنظاف��ة ال�سحي��ة ب�سكل ح�سا���ص ثقافًيا جت��اه املقيمن يف املخي��م واأن يحرموا 

الن�ساء والفتيات ب�سفة خا�سة.
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      م��ن الأف�س��ل األ تق��وم وكال��ة اإدارة املخي��م ب��دور ُمق��دِّم اخلدم��ات لربامج 
امل�ساع��دات التقنية الأخ��رى يف املخيم مثل املياه وال���رف ال�سحي والنظافة 
ال�سحي��ة. فقد يت�سبب كون وكال��ة اإدارة املخيم م�سوؤولة عن كٍل من اإدارة املخيم 
وع��ن توفر اخلدمات يف خلق توترات وافتق��اد الو�سوح ويف وجود ت�سارب يف 
امل�سال��ح. وبالرغم من ذلك، فقد ُيحتم الفتقار اإىل مقدمي اخلدمات يف املخيم، 
اأو وجود عدد قليل من الأ�سخا�ص النازحن املقيمن يف املخيم على وكالة اإدارة 
املخي��م اأن تت��وىل م�سوؤوليات اإ�سافي��ة. ويف خميم لالجئ��ن يف ُبوُرْنِدي، تتوىل 
وكال��ة اإدارة املخي��م والت��ي تعت��رب �ريك ا�سراتيج��ي ملفو�سي��ة الأمم املتحدة 
ل�س��وؤون الالجئ��ن م�سوؤولية تقدمي خدم��ات املياه وال�رف ال�سح��ي والنظافة 

ال�سحية وتوزيعها والتدريب عليها اإىل جانب م�سوؤوليتها عن اإدارة املخيم. 

اإمدادات املياه 
يك��ون توف��ر كمية مالئمة م��ن املياه ب�سكل فوري عل��ى راأ�ص الأولويات يف ح��الت الطوارئ 
واملخيم��ات. يج��ب اأن تك��ون ه��ذه املي��اه اآمنة و�ساحل��ة لل�رب والطه��ي والنظاف��ة البدنية. 
وبالرغ��م م��ن اأن �سمان جودة املياه حتت��اج اإىل مراقبة دائمة عن طريق مع��دات تقنية فنية، 
فاإن توفر كمية كافية من املياه ذات الكفاءة املتو�سطة يعترب اأف�سل من توفر كمية قليلة من 
املياه ذات الكفاءة العالية. ويف العادة، ل ميكن مراعاة معاير جودة املياه – على النحو الذي 
تبين��ه منظم��ة ال�سحة العاملية - يف املخيمات و/اأو ل ميك��ن توفر كميات كافية من املياه.
ويف ه��ذه احل��الت، يجب اأن تق��وم وكالة اإدارة املخيم وجهة تق��دمي خدمات املياه وال�رف 
ال�سحي والنظافة ال�سحية باإخبار املقيمن يف املخيم، حتى يتفهموا التدابر البديلة والقيود 

املوؤقتة وطرق ال�سيانة وال�رف ال�سحي التي يجب تطبيقها حتى يتح�سن الو�سع. 
وبوجٍه عام، ميكن تق�سيم املياه التي يتم تقدميها يف املخيمات اإىل نوعن – املياه ال�سطحية 

مثل مياه الأنهار والبحرات، واملياه اجلوفية مثل مياه الآبار والآبار العميقة والينابيع. 
وعموًما، يكون من ال�سعب مراقبة جودة املياه ال�سطحية. ويف املناطق التي تندر فيها املياه 
داخل املخيم، يختار املقيمون يف املخيمات اأن ي�سعوا للح�سول على املياه من الأنهار وامل�سادر 
غر املحمية يف املناطق املحيطة بهم، اإن وجدت. وقد ت�سطر الن�ساء والفتيات اإىل ال�سر مل�سافات 

طويلة يف مناطق غر اآمنة، فيتعر�سن لتهديد اأكرث خطورة وهو العتداء اجلن�سي.
اأم��ا املي��اه التي يتم احل�سول عليه��ا من م�سادر املياه اجلوفية فتك��ون يف الغالب نقية 
وذات ج��ودة معقولة ب�سب��ب الر�سيح الطبيعي. ويف الغالب ميكن حف��ر الآبار العميقة والآبار 
داخ��ل املخيم، مما يجعل حماية املياه و�سيانتها ومراقب��ة جودتها اأمًرا اأكرث �سهولة. وميكن 

تق�سيم م�سادر املياه اجلوفية اإىل: 
•تلك التي تكون على عمق اأقل من ثالثة اأمتار وتعترب �سحلة، مثل الآبار الب�سيطة، 	

•وتلك التي تعترب عميقة )اأعمق من ثالثة اأمتار(، مثل الآبار العميقة.  	
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        �ص�ت من امليدان
يعترب اإقليم اإت�سيه الواقع يف جزيرة �سومطرة اإقليم ذو مناخ ا�ستوائي ويعاين من 
غ��زارة الأمطار اأثناء مو�س��م الأمطار. ويف املناطق ال�ساحلية، مل يعتد الأ�سخا�ص 
عل��ى احلف��ر لأعم��اق بعي��دة للو�س��ول اإىل املياه اجلوفي��ة وكان��وا يعتمدون يف 
�سوؤونه��م املعي�سي��ة على اآباره��م ال�سحلة اخلا�س��ة بهم. وعندم��ا �ربت اأمواج 
ت�سونامي اإقليم اإت�سيه يف عام 2004، فقد ما يزيد عن مائة األف �سخ�ص حياتهم. 
وفقد اأغلب الناجن، على الأقل، منازلهم ومتعلقاتهم واأ�سبحوا اأ�سخا�سا نازحن 
داخلًي��ا. وب�سب��ب الكمي��ات الغزيرة من املي��اه التي غمرت ال�ساح��ل، فقد حتولت 
العدي��د من املناطق اإىل اأرا�سي رطب��ة. ويف ال�سهور التي تلت الكارثة، مل يعد من 
املمك��ن حفر اآبار �سحل��ة يف العديد من املناطق – مبا يف ذلك املخيمات – لأن 
املياه التي على عمق اأقل من ثالثة اأمتار قد تلوثت ب�سبب ت�رب املياه املاحلة.

وبوج��ه خا���ص يف موا�سم الأمطار، يكون جمع مياه الأمطار من الأ�سطح اأو من خالل تقنيات 
خم�س�س��ة جلم��ع مياه الأمطار خي��اًرا اإ�سافًي��ا. واإذا كان جمع مياه الأمط��ار ُي�ستخدم ب�سكل 
متكرر، فيجب اأن يقوم مقدم خدمات املياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية بفح�ص جودة 
املي��اه. وبقدر الإمكان، يجب األ ت�ستخ��دم مياه الأمطار يف ال�رب ولكن ميكن ا�ستخدامها يف 

التنظيف والنظافة البدنية فقط.
كم��ا ميكن نقل املياه ع��ن طريق �ساحنات من خارج املخيم ويت��م تخزينها يف خزانات 
وِق��رب. ويج��ب اأن يتاأكد مقدم خدمات املياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية من مراقبة 
ج��ودة املي��اه يف امل�سدر الذي تاأتي من��ه ويف خالل عملية النقل وعل��ى م�ستوى املخيم قبل 

تقدميها اإىل �سكان املخيم.
عندم��ا تتعر���ص املناطق احل�ري��ة لك��وارث طبيعية، مثل ال��زلزل اأو عند 
تعر�سه��ا لأعم��ال احل��رب، ففي الغال��ب تتعر�ص اأنظم��ة اإمداد املي��اه وال�رف 
ال�سح��ي العام��ة اإىل اأ���رار ج�سيم��ة. وحينه��ا ميك��ن اأن ي�سبح نق��ل املياه يف 
�ساحنات هو احلل الفوري الوحيد لدعم املجتمعات النازحة. ونظًرا لأن نقل املياه 
يف �ساحنات ل يعترب حاًل م�ستداًما، فيجب اأن تتعاون جهات تقدمي خدمات املياه 
وال���رف ال�سحي والنظافة ال�سحية مع هيئ��ات ال�رف ال�سحي املحلية لبذل 
كافة اجلهود املمكنة لإ�س��الح البنية التحتية الأ�سلية للمياه وال�رف ال�سحي 

والنظافة ال�سحية وت�سغيلها مرة اأخرى باأي �سكل من الأ�سكال. 

معايري وم�ؤ�رصات اإمدادات مياه ال�رصب
يف حن اأنه يف خميمات الالجئن ي�سمن تفوي�ص وم�سوؤوليات مفو�سية الأمم املتحدة ل�سوؤون 
الالجئن يف الغالب اأن تتوافق اإمدادات مياه ال�رب مع املعاير واملوؤ�رات اخلا�سة باملنظمة 
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)املبينة يف كتيب مفو�سية الأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئن اخلا�ص بحالت الطوارئ(، اإل اأنه 
يك��ون يف الغالب من الأكرث �سعوبة تطبي��ق معاير مماثلة يف خميمات الأ�سخا�ص النازحن 
داخلًي��ا. وبوجٍه عام، تقوم جهات تقدمي خدمات املي��اه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية 
التي تعمل يف خميمات الأ�سخا�ص النازحن داخلًيا بالتخطيط ل�ستخدام املعاير واملوؤ�رات 
املبين��ة يف امليثاق الإن�ساين واملعاير الدنيا يف جمال ال�ستجابة للكوارث اخلا�ص مب�روع 
�سفر. اإل اأن هذا ل يعني اأنه ل ميكن تطبيق معاير وموؤ�رات مفو�سية الأمم املتحدة ل�سوؤون 

ا. الالجئن يف خميمات الأ�سخا�ص النازحن داخلًيا اأي�سً

ي�س��ع م���روع �سف��ر ثالث��ة معاي��ر اأ�سا�سي��ة لإم��دادات مي��اه ال�رب يف 
املخيم��ات: اأن يتمكن جميع الأ�سخا�ص من احل�سول على كمية كافية من املياه 
ال�ساحل��ة لل�رب والطه��ي والنظافة البدنية ب�سكل اآمن. وتك��ون املناطق العامة 

لتوفر املياه قريبة من املخيمات لل�سماح با�ستخدام احلد الأدنى من املياه.
اأن تك��ون املي��اه �ساحل��ة لل�رب عند جمعه��ا واأن تكون ذات ج��ودة عالية 
بحيث ت�سلح لل�رب وال�ستخدام يف اأغرا�ص النظافة البدنية والداخلية بدون اأن 
تت�سبب يف خماطر كبرة على ال�سحة ب�سبب الأمرا�ص املنقولة باملياه، اأو ب�سبب 

التلوث الكيميائي اأو الإ�سعاعي من ال�ستخدام ق�سر الأجل. 
اأن يك��ون لدى الأ�سخا�ص الو�سائ��ل واللوازم ال�رورية جلمع كميات كافية 
م��ن املي��اه وتخزينها وا�ستخدامه��ا لأغرا�ص ال�رب والطه��ي والنظافة البدنية، 

ول�سمان اأن تظل مياه ال�رب اآمنة ب�سكل كاٍف حتى يتم ا�ستخدامها.

يو�س��ح اجل��دول اأدن��اه مقارنة لبع���ص املوؤ���رات املتعلقة با�ستخ��دام واإم��دادات املياه يف 
مفو�سية الأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئن وم�روع �سفر:

م�رصوع 
�صفري

مف��صية 
الأمم املتحدة 

ل�صئ�ن 
الالجئني

تعليقات

احلد الأدنى من متطلبات املياه 
15-1520النقية )لر/�سخ�ص/يوم(

احل��د الأدن��ى ال��ذي تخ�س�سه 
مفو�سية الأمم املتحدة ل�سئون 

الالجئن للحياة هو 7.
احل��د الأق�س��ى للم�ساف��ة بن 
اأماكن الإيواء و�سنابر املياه 

ونقاط توزيع املياه )باملر(
500

200 )اأو 
امل�سي لب�سعة 

دقائق(
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اأق�س��ى ع��دد م��ن الأ�سخا�ص 
25080لكل �سنبور مياه

اأق�س��ى ع��دد م��ن الأ�سخا�ص 
200-لكل بئر/م�سخة يدوية

املياه املتوف��رة لغ�سل اليدين 
العمومي��ة  املي��اه  دورات  يف 

)لر/م�ستخدم/يوم(
2-12-1

دورات  لتنظي��ف  بالن�سب��ة 
كالهم��ا  العمومي��ة  املي��اه 
يرجح تخ�سي�ص 2-8 لر/

دورة مياه/يوم
اإمدادات مي��اه ال�رب للمراكز 
ال�سحي��ة وامل�ست�سفيات )لر/

م�ستخدم/يوم(
-4 0

6060-40

اإم��دادات مياه ال���رب ملراكز 
الإطعام العالجية

-1 5
3030-20

tt ملزيد من املعلومات عن معايري املياه لكل �سخ�ص، انظر الف�سل 7.
ي�ستخ��دم اجل��دول املب��ن اأدن��اه موؤ�ر م���روع �سفر ال��ذي ي�س��ر اإىل ا�ستخ��دام 15 لر لكل 
ا لكميات املياه )باملليون لر( التي يحتاجها عدد معن  �سخ�ص/يف كل يوم ويقدم ا�ستعرا�سً

من الأ�سخا�ص النازحن على مدى فرات زمنية معينة:
الوقت )الأيام(

1306090120180360ال�سكان
5000.00750.2250.450.6750.91.352.738

10000.01500.4500.901.3501.82.705.475
50000.0752.2504.506.7509.013.5027.380

100000.15004.5009.0013.50018.027.0054.750
200000.30009.00018.0027.00036.054.00108.600
500000.750022.50045.0067.50090.0135.00273.750

1000001.500045.00090.00135.000180.0270.00547.500
5000007.5000225.000450.00675.000900.01.350.002.737.500

100000015.000450.000900.001.350.0001.800.02.700.005.475.000

ويف خميمات الأ�سخا�ص النازحن داخلًيا ب�سفة خا�سة، يكون من ال�سعب، بل من امل�ستحيل، 
توف��ر مي��اه تتوافق مع املعاير واملوؤ���رات الدولية. ويف الغالب، يكون ذل��ك ب�سبب النق�ص 
العام يف املياه يف منطقة النزوح، اأو العجز يف اأو عدم توفر عدد جهات تقدمي خدمات املياه 
وال���رف ال�سح��ي والنظافة ال�سحي��ة التي تفي بحاجة عدد كبر م��ن الأ�سخا�ص النازحن. 
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ويف ه��ذه احلالت، يج��ب اأن تتفق كٌل من املنظمات الإن�ساني��ة املعنية والإدارة املحلية على 
معاي��ر وموؤ���رات حملي��ة تهدف اإىل �سمان توف��ر حياة كرمية و�سحة جي��دة للمقيمن يف 
املخي��م. ويف �سياق��ات الن��زوح الداخلي حي��ث يتم تطبيق نظ��ام املجموعات، فتق��وم بالدور 
الري��ادي جمموعة املياه وال�رف ال�سحي والنظاف��ة ال�سحية بالتعاون الوثيق مع جمموعة 

.)CCCM( تن�سيق املخيمات واإدارة املخيمات
و�س��واء يف حال��ة الالجئ��ن اأو الأ�سخا�ص النازح��ن داخلًيا، يج��ب اأن تراعي املنظمات 
الإن�سانية املعنية، عند تنظيم اإمدادات مياه ال�رب املقدمة اإىل املخيم والتفاق على املعاير 
واملوؤ���رات، توفر املياه داخل املجتمع امل�سيف املحيط باملخيم. ويف اأثناء موا�سم اجلفاف 
ب�سف��ة خا�س��ة، رمبا يع��اين املجتمع امل�سي��ف من نق�ص �سدي��د يف املياه، بينم��ا يتم توفر 
كمي��ات كافية م��ن املياه للمخيم عن طريق املنظمات الإن�ساني��ة. وقد يوؤدي عدم التوازن يف 
ه��ذا ال�سدد اإىل وقوع توترات حادة وحوادث اأمنية. وقد وقعت حوادث تخريب للبنية التحتية 
للمياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية يف املخيمات عندما �سعر �سكان املجتمع امل�سيف 
باأنه��م يتم تهمي�ص م�ساكلهم واحتياجاته��م. وبالتايل، ُيف�سل اأن ينتفع املجتمع امل�سيف هو 

الآخر اإىل حد ما من اخلدمات املقدمة للمخيم. 

  �ص�ت من امليدان
»هن��اك خمي��م لالجئ��ن يف ُبوُرْن��ِدي يق��ع على قم��ة ت��ل. وبا�ستخ��دام مولدات 
كهربائي��ة قوية، يتم �سخ املياه اإىل اأعل��ى كل يوم من م�سدر طبيعي للمياه يقع 
يف الأ�سفل اإىل خزانات مياه خر�سانية يف املخيم. وقد مت توفر احلماية الالزمة 
مل�س��در املياه، وتت��م مراقبة نظام املي��اه و�سيانته بالكامل ب�س��كل منتظم عن 
طري��ق جهة تقدمي خدمات املي��اه وال�رف ال�سحي والنظاف��ة ال�سحية. وقد مت 
عم��ل الرتيبات الالزم��ة مع املجتمع امل�سيف، حتى يت�سن��ى لهم ال�ستفادة من 
م�س��در املياه خارج املخيم، وميكنهم احل�سول على املياه والنتفاع من الر�سد 

التقنية الفنية لهذه البنية التحتية«.

ت�زيع ح�ص�ص املياه
يعترب توزيع اإمدادات املياه اأمًرا ح�سا�ًسا، لكنه قد ي�سبح �رورًيا حتت ظروف خا�سة. فمو�سم 
اجلفاف اأو اجلفاف امل�ستمر اأو انهيار البنية التحتية اأو الو�سول املحدود اإىل املخيم وبالتايل 
احلد من اإمدادات املياه، ميكن اأن تكون هذه اأ�سباب ت�ستلزم توزيع ح�س�ص املياه لفرة معينة. 
وعل��ى اأي��ة حال، يج��ب اأن ت�سمن وكال��ة اإدارة املخيم وجهة تقدمي خدم��ات املياه وال�رف 

ال�سحي والنظافة ال�سحية ما يلي:
•توفر اإمدادات مياه ال���رب لالأ�سخا�ص ذوي الحتياجات اخلا�سة مثل الأطفال والن�ساء  	

احلوامل والأمهات املر�سعات وكبار ال�سن واملعاقن والعاجزين عن احلركة
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•اإع��داد جدول زمني بالت�ساور مع �سكان املخيم، وخا�س��ة الن�ساء والفتيات، ب�ساأن مواعيد  	
فتح واإغالق م�سخات و�سنابر املياه

•اإخبار �سكان املخيم باأي تغير يف توزيع ح�س�ص املياه ب�سفافية، حتى يعرفوا ويتفهموا  	
�سبب ندرة املياه والقيود التي مت فر�سها

•تثقي��ف املقيم��ن يف املخيم ب�سكل كاٍف ب�ساأن احلاج��ة اإىل القت�ساد يف ا�ستخدام املياه  	
عند الغ�سل واحلد من ري النباتات.

عندما تكون هناك ندرة يف املياه، جتب مراعاة التوجيهات الأربعة التالية:
•تقليل ا�ستهالك املياه 	

•جمع مياه الأمطار  	
•اإعادة تدوير املياه  	

•ا�ستعادة دورات املياه الطبيعية 	

جتنب التل�ث
تاأتي حماية مياه ال�رب التي يتم تقدميها يف املرتبة الثانية من الأهمية بعد توفر هذه املياه. 
فتج��ب حماية املي��اه يف امل�سدر نف�سه واأثناء النقل ويف اأماك��ن التخزين. ويف حن اأنه ت�سعب 
حماية املياه ال�سطحية وامل�سادر الطبيعية اأو الأنهار املوجودة خارج املخيم، اإل اأنه ميكن مراقبة 
م�س��ادر املي��اه اجلوفية مثل الآب��ار والآبار العميقة ب�سكل اأكرث �سهول��ة. ورغم ذلك، فمن املمكن 
اأن تتعر���ص املياه للتل��ون يف اأي مكان، بدًءا من جمعها وحت��ى ا�ستهالكها. وتعترب املمار�سات 
ال�سحية ال�سيئة داخل الأ�ر م�سدًرا رئي�سًيا من م�سادر تلوث مياه ال�رب الآمنة. وبالتايل، يجب 

اأن ت�سمن جهة تقدمي خدمات املياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية ما يلي: 
•املراقب��ة الدورية جلودة املياه املوجودة يف الآبار وامل�سخات والآبار العميقة وخزانات  	
املي��اه - مب��ا يف ذلك مي��اه الأمطار الت��ي يتم جمعها- بق��در الإمكان حت��ى تتوافق مع 

املعاير التقنية
•اإحاط��ة مراك��ز و�سناب��ر املياه والآب��ار والآب��ار العميقة ب�سي��اج ملنع و�س��ول الأطفال  	

واحليوانات اإليها 
•�سقاية احليوانات يف منطقة تبعد عن مرافق املياه التي ي�ستخدمها �سكان املخيم 	

•تنظيم فحو�سات �سالمة واأمن يف البنية التحتية للمياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية  	
من خالل �سكان املخيم وجلان املياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية يف املخيم

•و�س��ع نظ��ام جمتمع��ي ل�سيانة ال���رف ال�سح��ي والتنظي��ف، والذي يركز عل��ى �سمان  	
ال�رف ال�سحي اجليد حول مناطق وم�سادر املياه، لتجنب املياه الراكدة

•اأن يتم تنفيذ اأن�سطة لتعزيز ال�سحة وحمالت تثقيفية واأن يتفهمها �سكان املخيم 	
•امت��الك الأ���ر الفردية لعدد كاٍف م��ن ال�سفائ��ح والأوعية واملواد الأخ��رى الالزمة ذات  	

اجلودة العالية مع وجود اأغطية لهذه الأوعية لتخزين املياه ب�سكٍل اآمن.
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كقاع��دة عامة، يجب افرا�ص تلوث جميع م�س��ادر املياه. فيجب اختبارها 
ب�سكل م�ستمر لأن كًل من املياه اجلوفية واملياه ال�سطحية متثل تهديدات خطرة 
وميكن اأن حتتوي على مواد �سامة. ويجب دائًما و�سع معاجلة املياه امللوثة على 
راأ�ص الأولويات. ويتطلب ذلك خربة عالية من جانب جهات تقدمي خدمات املياه 
وال���رف ال�سح��ي والنظافة ال�سحي��ة من اأجل حماي��ة �سكان املخي��م والبيئة. 

وجتب مراقبة ا�ستخدام املواد الكيميائية يف تطهر املياه ب�سكل منا�سب.

tt راج��ع �سحائف الوقائ��ع التف�سيلية ملنظمة ال�سحة العاملية لتنظيف وتطهري االآبار 
واالآبار العميقة يف ق�سم االأدوات من هذا الف�سل.

ملزيد من املعلومات حول الق�سايا البيئية، انظر الف�سل 6.  tt

ال�رصف ال�صحي
يعترب التخل�ص الآمن من الف�سالت الب�رية من اأهم الأولويات التي يجب و�سعها يف احل�سبان 
م��ن بداي��ة اإقام��ة املخي��م. ويف حالت الط��وارئ ذات امل��دى الطوي��ل على وج��ه اخل�سو�ص 
تت�س��اوى اأهمية ال�رف ال�سح��ي املنا�سب مع اأهمية توفر اإمدادات مياه ال�رب ب�سكل كاف. 
فالف�سالت الب�رية تعترب م�سدًرا رئي�سًيا من م�سادر التلوث وتلوث املياه، ويف العادة تكون 
ه��ي امل�سوؤول��ة عن العديد من امل�س��اكل ال�سحية والأمرا�ص مثل الإ�سه��ال والُزحار والكولرا. 
وبالت��ايل، يج��ب النظر اإىل توفر ال�رف ال�سحي املنا�سب على اأنه اأمر مرتبط ارتباًطا �سديًدا 

بالرعاية ال�سحية ويجب اأن يوىل اهتماًما �سديًدا.
ت�ُع��ّرف منظم��ة ال�سح��ة العاملي��ة ال���رف ال�سح��ي باأن��ه الإدارة الآمن��ة 
للف�س��الت الب�ري��ة )ف�س��الت اجل�س��م( - والت��ي ت�سم��ل الب��ول وال��رباز — من 
خ��الل توف��ر دورات مي��اه وتعزي��ز النظاف��ة البدني��ة. ويعترب ال���رف ال�سحي 
البيئ��ي مفهوًما اأو�سع، حيث ي�سم��ل مو�سوعات تراوح بن �سمان جودة املياه، 
والتخل���ص من الف�س��الت الب�رية ومي��اه الف�س��الت والقمام��ة؛ وال�سيطرة على 

احل�رات والقوار�ص؛ وممار�سات التعامل مع الغذاء، وال�رف ال�سحي. 

يعت��رب توف��ر الو�سول الآمن اإىل ع��دد كاٍف من دورات املياه/دورات املي��اه يف اأي وقت من 
النه��ار اأو اللي��ل اأح��د امل�سوؤولي��ات الأ�سا�سي��ة جلهة تقدمي خدم��ات املياه وال���رف ال�سحي 
والنظاف��ة ال�سحي��ة، وجتب مراقبة ذل��ك ودعمه من ِقبل وكالة اإدارة املخي��م. ويجب اأن تكون 
دورات املياه اأو دورات املياه لي�ست بعيدة عن اأماكن الإيواء، حتى ل ت�سطر الن�ساء والفتيات 
عل��ى وجه اخل�سو�ص اإىل قط��ع م�سافات طويلة يف مناطق غر حممية اأو مناطق مظلمة حتى 
ي�سلن اإليها. وعند ت�سميم واإن�ساء مرافق ال�رف ال�سحي، يجب اأن تراعي جهة تقدمي خدمات 

املياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية ما يلي:
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•الراحة 	
•النظافة  	
•ال�سالمة 	

•املالئمة الثقافية 	
ويجب اأن تتوافق مرافق ال�رف ال�سحي بقدر الإمكان مع ممار�سات ق�ساء احلاجة والطهارة 
التقليدي��ة اأو الأ�س��كال املف�سلة لل��دورات مياه اأو املعاي��ر الثقافية اأو الديني��ة الأخرى. ومن 

الأف�سل اأن يتم تقييم ذلك عن طريق �سكان املخيم اأنف�سهم. 
ويختلف مدى التطور التقني ملرافق املياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية يف املخيمات 
م��ن �سياق لآخر. لكن عموًما، �ستقوم جهات تقدمي خدمات املياه وال�رف ال�سحي والنظافة 

ال�سحية باإقامة البنية التحتية الأ�سا�سية التالية:
•دورات مياه/دورات مياه عامة اأو عائلية مبا يف ذلك مرافق لغ�سل اليدين 	

•مرافق عامة اأو عائلية لال�ستحمام والغت�سال 	
•مرافق عامة لغ�سل املالب�ص وجتفيفها 	

•اأنظمة للتخل�ص من الف�سالت ب�سكل دوري 	
• اأنظمة �رف �سحي ملياه الف�سالت ومياه الأمطار.	

معايري وم�ؤ�رصات ال�رصف ال�صحي
بالن�سبة لل�رف ال�سحي، غالًبا ما ت�ستخدم مفو�سية الأمم املتحدة ل�سئون الالجئن وم�روع 
�سفر نف�ص املوؤ�رات. يو�سح اجلدول اأدناه بع�ص املوؤ�رات حيث مت ا�ستخدام بع�ص الأرقام. 

وهناك معاير اأخرى مذكورة يف الفقرات املتعلقة بهذا الأمر من هذا الف�سل.

م�روع �سفر/
مفو�سية الأمم املتحدة 

ل�سئون الالجئن
مفو�سية الأمم املتحدة ل�سئون الالجئن

20اأق�سى عدد من الأ�سخا�ص لكل دورة مياه/دورة مياه عمومية
50اأق�سى م�سافة بن اأماكن الإيواء واملرحا�ص/دورة املياه )باملر(

اأق�سى م�سافة بن م�سادر املياه اجلوفية ودورات املياه/دورة املياه واملجاري 
)باملر(

30

1.5اأق�سى م�سافة بن عمق املرحا�ص ومن�سوب املياه )باملر(
اأق�سى م�سافة بن اأماكن الإيواء وحاويات القمامة اأو حفر القمامة اخلا�سة 

بالأ�ر )باملر(
15

10عدد الأ�ر لكل حاوية قمامة �سعة 100 لر
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يف الغال��ب، يف بداية وقوع حالة الطوارئ، عندما يحدث النزوح على نطاق 
اأو�س��ع، ل ميكن تلبية احتياج��ات ال�رف ال�سحي ل�سكان املخيم ول يتم حتقيق 
موؤ���رات ال���رف ال�سح��ي املنا�سب��ة. ويف هذه احلال��ة، تعت��رب مفو�سية الأمم 
املتح��دة ل�سئون الالجئن توفر دورة مي��اه لكل 100 �سخ�ص اأمًرا مقبوًل. وبدًل 
م��ن ذلك، يجب اأن تفكر جه��ة تقدمي خدمات املياه وال���رف ال�سحي والنظافة 
ال�سحي��ة ووكال��ة اإدارة املخي��م يف تخ�سي�ص موق��ع لق�ساء احلاج��ة يف مكان 

مفتوح اإذا لزم الأمر. 

دورات املياه ودورات املياه
تكون اأنظمة التخل�ص من الف�سالت الب�رية يف املخيمات واملناطق الريفية ب�سيطة ورخي�سة 
بوج��ٍه ع��ام، مثل دورات املياه التي تكون على �سكل حفر ودورات املياه التي تكون على �سكل 
خن��ادق. وميك��ن العثور على اأ�سخا�ص يتمتعون باملعرفة واخل��ربة يف اإن�ساء مثل هذه دورات 

املياه داخل املجتمع النازح. ويتم توفر اأنواع متعددة من دورات املياه والتقنيات:
•تعت��رب دورات املي��اه التي يتم حفرها على اأعماق قليلة ه��ي اأ�سهر الأنواع امل�ستخدمة يف  	
املخيمات ومواقع املخيمات وميكن حت�سينها عن طريق التهوية، حتى ت�سبح دورات مياه 
حم�سنة وجيدة التهوية. ويتم ا�ستخدام هذا النوع من دورات املياه عن طريق اأ�ر فردية اأو 
جمموع��ة من الأ�ر. وميكن بناء دورات املياه املح�سن��ة واملهواة بحفرتن )دورات مياه 
حم�سن��ة وجيدة التهوية ذات حفرت��ن(، وهذا يكون مالئًما عندما ل ميكن حفر احُلفر على 

م�سافات عميقة وبالتايل متتلئ هذه دورات املياه ب�رعة.
•يت��م حف��ر دورات املياه الت��ي على �سكل خنادق يف حالت الط��وارئ لتت�سع لعدد اأكرب من  	
امل�ستخدم��ن؛ ويجب حفرها على عمق يراوح ب��ن 1.8 و2.5 مر وبات�ساع يراوح بن 

75 و90 �سم؛ ومن امل�ستح�سن اأن تكون يف حدود 3.5 مر لكل 100 �سخ�ص.
•وتعت��رب دورات املي��اه التي ُتنظف ب�سكب املاء ب�سيطة من حي��ث الت�سميم، ولكنها حتتاج  	
اإىل ترب��ة نف��اذة حتى تت�رب املياه. ويكون هذا النوع م��ن دورات املياه منا�سًبا فقط اإذا 
توفرت املياه التي ميكن ا�ستعمالها، واإذا كان �سكان املخيم على علم بكيفية التعامل مع 

هذا النوع من دورات املياه من الناحية الثقافية.
اأم��ا دورات املي��اه التي يتم حفرها على اأعماق بعيدة، �سواء يدوًيا اأو اآلًيا، فيمكن  • 	•	
حفرها ب�سكل �ريع ولكنها ت�سكل تهديدات خطرة ب�سبب الروائح الكريهة وظهور الذباب 

وتلوث املياه اجلوفية.
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تعت��رب ال�سالم��ة واخل�سو�سي��ة م��ن الأم��ور الهام��ة التي يج��ب اأخذهما يف 
العتب��ار عن��د ت�سمي��م دورات املياه واإن�س��اء البني��ة التحتية للمي��اه وال�رف 
ال�سح��ي والنظافة ال�سحية. ويحتاج �س��كان املخيم اإىل ال�سعور بالراحة والتعود 
عل��ى البنية التحتي��ة واخلدمات املقدم��ة. ويجب توفر اخل�سو�سي��ة وم�ساحات 
منا�سبة.وكم��ا يج��ب اأن تتمك��ن الن�س��اء احلائ�س��ات م��ن غ�سل مالب���ص الوقاية 

ال�سحية اأو التخل�ص من مواد احلماية ال�سحية ب�سكل منا�سب.

tt انظ��ر كتيب مفو�سي��ة االأمم املتحدة ل�سئون الالجئني اخلا�ص بحاالت الطوارئ )�ص 
270-272( للح�سول على معلومات تقنية ب�ساأن ت�سميم دورات املياه

ي�سع م�روع �سفر معياري��ن اأ�سا�سين للتخل�ص من الف�سالت الب�رية يف 
املخيم��ات. والهدف من هذي��ن املعيارين هو �سمان وجود عدد كاٍف من دورات 
املي��اه وقربه��ا من اأماك��ن اإقامة الأ�سخا���ص ليتمكنوا من الو�س��ول اإليها ب�سكل 
�ري��ع واآمن ومقبول يف جميع الأوقات �س��واء نهاًرا اأو لياًل. ثانًيا، اأن يكون لدى 
الأ�سخا���ص حق يف الو�س��ول اإىل دورات املياه، والتي يت��م ت�سميمها وت�سييدها 

و�سيانتها بطريقة معينة لكي تكون مريحة و�سحية واآمنة ال�ستخدام.

تعتمد اإقامة دورات املياه ونوع دورات املياه التي تتم اإقامتها على ما يلي:
مثل ت�رب املياه ونوع الربة  • اخل�سائ�ص املادية ملوقع املخيم واملنطقة املحيطة به – 	

وتوفر املياه والرياح ومياه الأمطار واملنحدرات وال�رف ال�سحي.
•العادات والأعراف الثقافية ل�سكان املخيم، مثل ممار�سات ق�ساء احلاجة التقليدية. 	

يف املخيم��ات املنظم��ة التي بها م�ساح��ات كافية، ت�ستفي��د املجتمعات النازح��ة يف الغالب 
م��ن املواق��ع املنا�سبة وميك��ن اإقامة املخيمات ب�س��كل يتما�سى مع املعاي��ر الدولية، مبا يف 
ذل��ك قطاع املياه وال���رف ال�سحي والنظافة ال�سحية. ويف املخيم��ات الع�سوائية، ميكن اأن 
تك��ون اإقامة دورات املي��اه والبنية التحتية للمياه وال�رف ال�سح��ي والنظافة ال�سحية اأمًرا 
�سعًب��ا. فق��د يكون نق�ص امل�ساح��ات الكافية اأو تكد�ص اأماكن الإي��واء اأو عدم مالئمة الظروف 
اجليولوجي��ة من الأم��ور التي جتعل احرام املعاي��ر اأمًرا م�ستحياًل. ومن ث��م، تواجه وكالت 
اإدارة املخيمات وجهات تقدمي خدمات املياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية العديد من 

التحديات يف بحثها عن حلول توفيقية بن املعاير والظروف. 
ومب��رور الوق��ت، ي�سبح من ال�روري تفري��غ دورات املياه اأو وق��ف ا�ستخدامها - وهي 
حقيق��ة يج��ب اأخذها يف العتب��ار عند التخطيط لإن�س��اء هذه دورات املي��اه. وميكن ا�ستخدام 
�سيارات تفريغ ال�رف ال�سحي لإزالة املواد اللينة وال�سوائل، ولكنها قد ل تتوفر اأو ل ت�ستطيع 
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الو�س��ول اإىل مواق��ع دورات املي��اه. واإذا كان��ت هناك م�ساح��ات كافية، يك��ون اإغالق دورات 
املي��اه وم��الأ احلفر وت�سييد حفر جديدة هو اخليار الأف�س��ل. وتكون جهة تقدمي خدمات املياه 
وال���رف ال�سح��ي والنظافة ال�سحية م��ع جلان املياه وال�رف ال�سح��ي والنظافة ال�سحية 
باملخي��م غالًب��ا هي امل�سوؤولة ع��ن مراقبة دورات املي��اه التي امتالأت بالفع��ل، حتى ميكنهم 

و�سع خطط فورية لأخذ الإجراءات املنا�سبة. 

يف ح��الت الط��وارئ يف املواق��ع احل�رية، يك��ون من ال�سع��ب، اإن مل يكن 
م��ن امل�ستحيل، حفر دورات مي��اه لأن الأ�سفلت يغطي الأر���ص يف هذه املناطق. 
وبالت��ايل يك��ون ا�ستخ��دام دورات مياه كيميائي��ة اأو دورات مي��اه يف �سكل حفر 

ب�سيطة هو اخليار الأول. 

tt للح�سول على معلومات حول املعايري الدنيا مل�رشوع �سفري ومفو�سية االأمم املتحدة 
ل�سئون الالجئني حول تخطيط املواقع وال�رشف ال�سحي، انظر الف�سل 7.

tt للح�سول على املعلومات حول ال�رشف ال�سحي الطوارئ، انظر املذكرة الفنية ملنظمة 
ال�سحة العاملية يف ق�سم »االأدوات« من هذا الف�سل.

ق�صاء احلاجة يف الأماكن املفت�حة
بالرغم من اأن ق�ساء احلاجة يف الأماكن املفتوحة ل يزال اأحد املمار�سات ال�سائعة يف بع�ص 
الثقاف��ات الريفية، فيج��ب اأن تدعو وكالة اإدارة املخيم املقيم��ن يف املخيم اإىل جتنب القيام 
بذلك يف املخيمات بقدر الإمكان. فق�ساء احلاجة يف الأماكن املفتوحة يحمل خماطر ل ميكن 

ال�سيطرة عليها تتمثل يف انت�سار الأمرا�ص والأوبئة.
ويف ح��الت الط��وارئ ال�سدي��دة، ق��د ل تكون �رع��ة اإن�س��اء دورات املياه كافي��ة لتلبية 
الحتياجات يف بداية الأمر. ويف هذه احلالة، يكون ق�ساء احلاجة يف الأماكن املفتوحة اأمًرا 

ل ميكن جتنبه، ويجب توفر مرافق لق�ساء احلاجة ب�سكل فوري.
وميك��ن تخ�سي���ص اأماكن لق�س��اء احلاجة واإحاطته��ا ب�سياج، مع مراع��اة اأن تكون هذه 
الأماك��ن بعيدة ب�سكٍل اآمن عن مراكز توفر املياه واإع��داد الطعام ومواقع التخزين، وكذلك عن 
اأماك��ن ال�سك��ن واملباين اأو الطرق العام��ة. ويجب األ يتم تخ�سي���ص الأرا�سي املنخف�سة التي 
ميك��ن اأن تتعر���ص للفي�سان��ات كاأماكن لق�ساء احلاج��ة. ورغم ذلك، يج��ب اأن تتمكن الن�ساء 
والفتي��ات م��ن الو�سول اإىل اأماكن ق�ساء احلاجة ب�سهولة. فيجب اأن تتاأكد وكالة اإدارة املخيم 
وجه��ة تقدمي خدمات املي��اه وال�رف ال�سح��ي والنظافة ال�سحية م��ن اأن جميع الأ�سخا�ص 

املقيمن يف املخيم على علم باملخاطر التي ت�سكلها اأماكن ق�ساء احلاجة املفتوحة.
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يج��ب اأن تتواف��ق مراف��ق ال���رف ال�سح��ي م��ع ممار�سات ق�س��اء احلاجة 
التقليدي��ة بقدر الإم��كان. وبالرغم من ذلك، فرمبا يتوج��ب اأن يكون هناك حتٍد/
تغي��ر لتقلي��ل املخاطر ال�سحية اخلط��رة اأثناء النزوح وا�س��ع النطاق. وبال �سك، 
ف�سيك��ون م��ن ال�سعب توفر ال���رف ال�سحي للمجتمعات املعت��ادة على ق�ساء 
احلاجة يف الأماكن املفتوحة وجماري املياه وبن الأ�سجار ب�سكل اأ�سا�سي. ومع 
ذلك، فمن املهم القيام باأن�سطة لتعزيز النظافة للق�ساء على هذا ال�سلوك اخلاطئ 

وت�سجيع الأ�سخا�ص على التعود على ا�ستخدام دورات املياه. 

ال�رصف ال�صحي
حتم��ل مياه الف�س��الت التي تخلفها دورات املي��اه ومرافق ال�ستحم��ام اأو الناجتة عن الطهي 
وغ�سيل الأطباق العديد من الكائنات املجهرية. واإذا مل يتم ت�ريف هذه املياه ب�سكل �سحيح 
فيحتم��ل اأن تت�سب��ب يف ع��دوى واأمرا�ص واأوبئة. كما ميكن اأن ت�سبح مي��اه الف�سالت اأو مياه 

الأمطار الراكدة ماأوى للح�رات مثل النامو�ص.

ي�س��ع م���روع �سفر معياري��ن اأ�سا�سين لل�رف ال�سحي. يج��ب اأن يتمتع 
الأ�سخا���ص ببيئ��ة خالية م��ن خماطر التاآكل ب�سب��ب املياه ومن املي��اه الراكدة، 
مب��ا يف ذلك مي��اه الأمطار ومياه الفي�سان��ات ومياه الف�س��الت الداخلية ومياه 
الف�س��الت الناجت��ة عن املرافق الطبي��ة. ثانًيا، يجب اأن يتوف��ر لديهم الو�سائل – 
املراف��ق )قن��وات ال���رف ال�سحي/املج��اري( والأدوات – للتخل���ص من مياه 
ال وحلماية اأماكن الإيواء واملرافق العائلية  الف�سالت الداخلية ب�سكل منا�سب وفعَّ

اأو املجتمعية الأخرى من الفي�سان اأو التاآكل.

وعل��ى ح�سب امل��وارد الب�رية واملالي��ة وبناء على ال�سي��اق، يتوىل م�سوؤولي��ة اإن�ساء و�سيانة 
نظام ال�رف ال�سحي للمخيم اإما وكالة اإدارة املخيم اأو جهة تقدمي خدمات املياه وال�رف 
ال�سح��ي والنظاف��ة ال�سحي��ة اأو حتى هيئات ال���رف ال�سحي املحلية )خا�س��ة يف املناطق 
احل�رية(. ويجب اأن تتفق جميع اجلهات امل�ساركة على الأدوار وامل�سوؤوليات املوكولة اإليهم 

ويقومون بالإعالن عنها اإىل �سكان املخيم.
يت��م تخطيط موقع املخيم قبل و�سول الأ�سخا�ص النازحن داخلًيا اأو الالجئن، ويف�سل 
اأن يك��ون عل��ى تربة رملية اأو على اأر�ص منحدرة قلي��اًل. ويحدد نوع الربة اأو الأر�ص الطريقة 
الت��ي يت��م ا�ستخدامها يف اأنظم��ة الر�سي��ح. ويف الغالب يك��ون الر�سيح هو الطريق��ة الأ�سهل 
للت�ري��ف وع��ادة ما يتم تطبيق هذه الطريقة، ولكنها ل تكون دائًما هي اخليار الأف�سل؛ فقد 
تت�سبب ُحفر املجاري التي يتم بناوؤها على اأر�ص طفالية )طينية رملية( يف مردود عك�سي لأن 

تر�سيح الربة يكون حمدوًدا يف هذه الربة.
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ا جيدة  يعت��رب التخطيط لنظ��ام ال�رف ال�سح��ي يف املخيم وتنفي��ذه فر�سً
ل��وكالت اإدارة املخيم وجهات تقدمي خدمات املياه وال�رف ال�سحي والنظافة 
ال�سحي��ة حت��ى تقوم باإ�راك �س��كان املخيمات. وميكن اأن تتحم��ل الأ�ر، اإذا مت 
تزويده��ا ب��الأدوات والتدريب التقن��ي املنا�سب، م�سوؤولية �سيان��ة قنوات املياه 
الب�سيط��ة التي تقع حول اأماكن اإيوائهم. واإذا دعت احلاجة، يجب اإ�راك املجتمع 
امل�سي��ف كذل��ك يف التخطي��ط، لأن اأنظمة ال���رف ال�سحي قد توؤث��ر على البيئة 

املوجودة حول املخيم. 

لالأ�س��ف، ل يك��ون تخطيط املخي��م يف الغالب اأم��ًرا ممكًنا. فالن��زوح يحدث غالًب��ا ب�سكل غر 
متوق��ع. وعندما تتكد���ص اأماكن الإيواء اأو اخِليَام ب�سكل غر خمط��ط، اأو عندما ي�سعب تر�سيح 
املي��اه ب�سب��ب الربة الطفالي��ة، ي�سبح تنفيذ نظام ���رف �سحي اأمًرا بال��غ ال�سعوبة. ولكن، 
وج��ود بع���ص التح�سينات القليلة والهامة يف ال�رف ال�سحي حول نقاط توفر املياه والبنية 
التحتي��ة الأخرى للمياه وال�رف ال�سحي والنظاف��ة ال�سحية اأو مواقع التوزيع ت�ساعد �سكان 

املخيم على حت�سن ظروفهم املعي�سية.

 يف الغال��ب تكون مياه الف�سالت املوج��ودة يف القنوات املفتوحة التي متر 
عل��ى اأماكن اإقامة �سكان املخيم مكاًنا يج��ذب الأطفال للعب فيه. وعندما تكون 
هن��اك ندرة يف املياه، قد ت�سبح القنوات املفتوحة م��ن عوامل اإغراء الأ�سخا�ص 

ل�ستخدام مياه الف�سالت يف الأغرا�ص املنزلية.

تنظيف و�صيانة البنية التحتية للمياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية
ل ُيع��د تنظيف البني��ة التحتية للمياه وال���رف ال�سحي والنظافة ال�سحي��ة و�سيانتها عماًل 
لطيًفا، ولكنه �روري. فلن يتم ا�ستخدام دورات املياه اإذا مل تكن نظيفة. وللحفاظ على البنية 
التحتي��ة للمياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية يف حالة جيدة وقابلة لال�ستخدام، يجب 
اأن يك��ون هن��اك دعم م��ن جانب �سكان املخي��م. وعموًما، يتم متثيل �س��كان املخيم يف قطاع 
املياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية من خالل جلان منتخبة خا�سة باملياه وال�رف 
ال�سح��ي والنظافة ال�سحي��ة. ويجب اأن تقوم وكالة اإدارة املخيم وجه��ة تقدمي خدمات املياه 
وال���رف ال�سحي والنظاف��ة ال�سحية بدعم وتعزيز ا�ستخدام ه��ذه اللجان املجتمعية. فبدون 
وج��ود م�سارك��ة جدية من جانب �س��كان املخيم، �سيكون من ال�سع��ب للغاية �سيانة وتنظيف 

البنية التحتية للمياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية.
ولك��ي يت��م و�سع نظام م�س��ح ومراقبة فّعال، مب��ا يف ذلك التنظي��ف وال�سيانة، يجب اأن 
تتف��ق جهة تقدمي خدمات املياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية وجلان املياه وال�رف 
ال�سح��ي والنظاف��ة ال�سحي��ة و�س��كان املخي��م عل��ى الأدوار وامل�سوؤولي��ات، وعل��ى القواع��د 
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والتنظيم��ات. ويج��ب و�سع خط��ة عمل يومية للقي��ام بعملي��ات تفتي�ص على البني��ة التحتية 
للمياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية، ويجب اإبالغ جهة تقدمي خدمات املياه وال�رف 
ال�سح��ي والنظاف��ة ال�سحي��ة عن وجود اأي ثغ��رات. وميك��ن اأن تتوىل جلان املي��اه وال�رف 
ال�سح��ي والنظاف��ة ال�سحية، التي يتم توجيهها وتدريبها من ِقب��ل جهة تقدمي خدمات املياه 
وال���رف ال�سح��ي والنظافة ال�سحية، م�سوؤولي��ة تثقيف �سكان املخيم ب�س��اأن طرق ا�ستخدام 

وتنظيف و�سيانة البنية التحتية للنظافة ب�سكل منا�سب.
يك��ون التنظيف وال�سيانة اأمًرا �سعًبا بدون امل��واد وقطع الغيار الالزمة. ويجب اأن تقوم 
جه��ة تق��دمي خدمات املي��اه وال�رف ال�سح��ي والنظافة ال�سحي��ة، خا�س��ة بالن�سبة لأنظمة 
اإمدادات مياه ال�رب، ب�سمان توفر قطع الغيار ب�سكل كاٍف ومنا�سب من الناحية التقنية، مثل 
�سنابر واأنابيب املياه والغ�سالت. ويجب اأن تكون قطع الغيار على م�ستوى عاٍل من اجلودة 

ل�سمان عدم تعطل م�سخات و�سنابر املياه عن العمل ب�سكل متكرر.
التخل�ص من النفايات ال�صلبة

ت�س��ر النفايات ال�سلبة اإىل اأي ف�سالت غر �سائلة تنت��ج عن الأ�ر واملرافق الطبية والأ�سواق 
ومناط��ق توزي��ع الأغذية وامل�سادر الأخرى. وهي ل ت�سر اإىل الف�سالت الب�رية. ويوؤدي عدم 
التخل���ص م��ن القمامة والنفايات اأو التخل�ص منها ب�سكل �س��يء اإىل زيادة التهديدات اخلطرة 
مث��ل تل��وث املياه ال�سطحية واملياه اجلوفي��ة والبيئة بوجٍه عام، حيث تعت��رب هذه بيئة جيدة 

لنت�سار الذباب وجذب الفئران والقوار�ص الأخرى التي تنقل العديد من الأمرا�ص. 

ي�س��ع م�روع �سف��ر معياري��ن اأ�سا�سي��ن لإدارة النفاي��ات ال�سلبة، بهدف 
�سم��ان اأن الأ�سخا���ص اأ( يعي�سون يف بيئة خالية من التلوث الناجت عن النفايات 
ال�سلب��ة، مب��ا يف ذلك النفايات الطبية، ب( لديهم و�سائ��ل للتخل�ص من النفايات 

املنزلية ب�سكل منا�سب وفّعال.

من اأكر الطرق �سيوعًا للتخل�ص من الف�سالت التي يتم جمعها من الأ�ر والأ�سواق واملدار�ص 
والبنية التحتية الأخرى ما يلي:

•ُحفر القمامة وال�سناديق واحلاويات التي ت�ستخدمها الأ�ر اأو جمموعات الأ�ر جلمع القمامة 	
•احلفر اجلماعية ومواقع القمامة التي تت�سع ل�ستخدام عدد اأكرب من جمموعات الأ�ر. 	

هن��اك ثالثة تقنيات اأ�سا�سي��ة ُت�ستخدم عادة يف املخيمات للتخل�ص م��ن النفايات ال�سلبة – 
وهي دفن القمامة وحرقها وحتويلها اإىل �سماد.

ا الدفن ال�سحي اأو التخل�ص من القمامة ب�سكل خا�سع  •يعت��رب دفن الف�سالت )وي�سمى اأي�سً 	
لل�سيطرة( يف اخلنادق اأو احلفر العميقة اأمًرا ب�سيط ن�سبًيا ولكن ينبغي توخي احلذر. ويجب 
اأن يك��ون هناك نظام �رف �سحي منا�سب لتجنب تلوث م�سادر املياه. فعندما ل يتوفر 
نظ��ام ���رف �سحي منا�سب، ق��د ت�سبح هذه اخلن��ادق خزانات حامل��ة لالأمرا�ص، �سواء 
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عاج��اًل اأم اآج��اًل. ويج��ب اإغالق احلف��ر التي يتم دف��ن الف�سالت بها ب�س��كل اآمن عن طريق 
طبقات من الربة عند امتالئها؛ �سواء اأكانت ل تزال قيد ال�ستخدام اأو مت اإغالقها بالفعل. 
وجتب اإحاطة اأماكن دفن القمامة ب�سياجات واأن تكون بعيده ب�سكٍل اآمن عند اأماكن الإيواء 

والبنية التحتية للمياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية.
•اأحياًنا يكون احلرق هو اخليار الوحيد عندما ل تتوفر اأر�ص كافية لدفن الف�سالت. ويف هذه  	
احلال��ة، يج��ب اأن يتم احلرق بعيًدا عن املوقع لأن النار والدخان قد ي�سببان خماطر �سديدة 
يف مواقع املخيمات املزدحمة. اأما النفايات الطبية، فيجب األ يتم دفنها ويتم حرقها فقط 

با�ستخدام حمرقة منا�سبة تقنًيا يف مراكز �سحية وحتت اإ�راف فريق طبي ُمدرب.
•اأما حتويل النفايات اإىل �سماد فهو يعترب اأمًرا مفيًدا يف الأن�سطة الزراعية واأن�سطة احلدائق،  	
ولكن ي�سعب تنفيذه يف حالت الطوارئ. وتكون هذه الطريقة منا�سبة يف املخيمات ذات 
امل��دى الطوي��ل وعندما تتوفر م�ساح��ة كافية داخل املخيم وحوله. فه��ذه الطريقة تتطلب 
معرف��ة تقني��ة معينة وتدري��ب ومتابعة. ويج��ب تخزين القمام��ة بعناية. وتزي��د املواقع 
واحُلفر الكبرة التي ت�ستخدم يف حتويل النفايات اإىل �سماد من خطر ت�ساعد الأبخرة التي 

قد ت�سكل خماطر �سحية ل�سكان املخيم.
عن��د و�س��ع نظ��ام للتخل�ص م��ن نفايات املخي��م، يجب اأن تتاأك��د جهة تقدمي خدم��ات املياه 

وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية ووكالة اإدارة املخيم مما يلي:
•جمي��ع امل��واد والبنية التحتية، �سواء �سناديق اأو حاويات اأو ُحفر اأو حمارق، على م�ستوى  	

عاٍل من الكفاءة وماأمونة ال�ستخدام.
•اإحاطة جميع املواقع والأماك��ن املخ�س�سة جلمع القمامة والف�سالت ب�سياجات، حلماية  	

الأطفال على وجه اخل�سو�ص، ول�سمان عدم اقراب احليوانات منها
•و�س��ع خط��ة عمل يومي��ة وجدول يوم��ي للتخل�ص من الف�س��الت وال�سيط��رة على املواقع  	
واحُلفر و�سيانته��ا، وذلك بالتعاون مع جلان املياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية 

و�سكان املخيم
•التف��اق عل��ى الأدوار وامل�سوؤولي��ات مع �سكان املخي��م وجلان املياه وال���رف ال�سحي  	
والنظاف��ة ال�سحي��ة، حت��ى يت��م توزي��ع امله��ام بو�س��وح، وم��ن الأف�س��ل اأن يت��م و�س��ع 

اخت�سا�سات ر�سمية تبن تق�سيم املهام
•توفر اأدوات معينة مثل عجالت اليد واملجارف التي ت�ستخدم يف التنظيف وال�سيانة  	

•جمع املواد القابلة لإعادة ال�ستخدا،م، من مواقع العمل على �سبيل املثال، واإعطاءها ملن  	
ي�ستفيدون منها.

للح�س��ول على معلومات ح��ول التخل�ص م��ن النفايات ال�سلبة راج��ع املذكرة الفنية   tt
ملنظمة ال�سحة العاملية يف ق�سم »االأدوات« من هذا الف�سل.
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ي��وؤدي وج��ود النفايات وع��دم التخل�ص منها اإىل خلق بيئ��ة مادية حمبطة. 
فق��ذارة املخي��م وروائح��ه الكريه��ة وحالته غر ال�سحي��ة تدمر ال��روح املعنوية 

لالأ�سخا�ص الذين يواجهون العديد من التحديات اليومية.

التخل�ص من اجلثث
يزي��د معدل الوفيات يف املخيمات واملواقع ال�سبيهة باملخيمات يف بداية النزوح اأو عندما ل 
يتم توفر الحتياجات الأ�سا�سية لالأ�سخا�ص لفرة معينة. وميكن اأن توؤدي الأوبئة والأمرا�ص 
و�س��وء التغذي��ة والإ�سابات الناجت��ة عن القتال اإىل زيادة عدد املوت��ى يف املخيم خالل فرة 

ق�سرة.

هناك بع�ص الثقافات التي ل تزال تعترب اأمرا�ص واأوبئة معينة، مثل فرو�ص 
الإيدز اأ�سياء حمظورة حتى ل يقوم اأقرباء ال�سخ�ص امل�ساب بالإبالغ عن حالته. 
ولذلك، فيمكن اأن يكون معدل الوفيات يف املخيمات اأعلى كثًرا من املعدل الذي 
يتم الإبالغ عنه. وهناك �سبب اآخر لعدم الإبالغ عن حالت الوفاة وهو اأن يخ�سى 

اأقرباء امليت تقليل ح�ستهم التموينية.

يعترب الدفن هو الطريقة الأف�سل والأب�سط للتخل�ص من اجلثث، اإذا كان ذلك مقبوًل من الناحية 
الثقافية. وعند تخطيط املخيم، يجب اأن تقوم اجلهات املعنية، مبا يف ذلك وكالة اإدارة املخيم، 
بتخ�سي���ص مواقع منا�سبة للمقابر ودفن املوتى على م�سافة بعيدة عن اأماكن الإيواء والبنية 
التحتي��ة، وع��ن اأماكن احل�سول عل��ى املياه اجلوفية. ويج��ب اختيار مواقع الدف��ن واإن�ساوؤها 

بالت�ساور الوثيق مع املجتمع النازح.
يعترب الدفن من الأمور احل�سا�سة والعاطفية يف جميع الثقافات. وبقدر الإمكان، يجب اأن 
حت��رم املنظمات الإن�سانية الط��رق التقليدية للمجتمع النازح يف دفن موتاه. ويجب اأن تدعم 
جهة تقدمي خدمات املياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية اأقرباء امليت عن طريق توفر 

املعدات التقنية الالزمة حلفر القرب والدفن وكذلك مالب�ص واأكفنة الدفن. 
تف�س��ل بع���ص الثقافات ح��رق جثة املي��ت. ورمبا ي�سع��ب ذلك يف املخيم��ات واملواقع 
ال�سبيه��ة باملخيمات ب�سبب نق�ص الأماك��ن والبنية التحتية الالزمة لذلك. بالإ�سافة اإىل ذلك، 
ف��اإن ح��رق اجلثث يحتاج اإىل كمية كب��رة من الوقود والنار واحلطب وه��ي اأ�سياء قد ل ميكن 
توفرها. ويف هذه احلالة، يجب اأن تبحث وكالة اإدارة املخيم مع ممثلن من املجتمع النازح 
ع��ن حلول اأخ��رى. فتحت ظ��روف النزوح قد يك��ون الأ�سخا���ص قادرين على تغي��ر عاداتهم 

التقليدية.
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        يف املخيمات املزدحمة الع�سوائية، ي�سبح الدفن اأمًرا بالغ ال�سعوبة. فقد ا�سطر 
الأ�سخا�ص النازحون داخلًيا يف �سمال اأوغندا على �سبيل املثال اإىل العي�ص ل�سنوات 
طويل��ة يف خميم��ات مزدحمة للغاية ومل ُي�سمح لهم باخل��روج من املخيمات. فقد 
كان��ت هناك قيود �سديدة على حرية احلركة. ومن ثم، مل يكن لديهم حل �سوى دفن 

موتاهم داخل املخيم بالقرب من اأماكن الإيواء واملياه اجلوفية.
اإنه مما يخالف الواقع اأن نعتقد اأن اجلثث متثل خطًرا بالًغا لنت�سار الأوبئة. فهي 
ل ت��وؤدي اإىل ذل��ك اإل اإذا كان ال�سب��ب يف الوف��اة هو حمى التيفو���ص اأو الطاعون 
اأو الكول��را اأو احلم��ى النزيفية مثل حمى الإيبول. ويف ه��ذه احلالت، يجب دفن 

اجلثث على الفور واحلد من جتمعات اجلنازات.

tt ملزي��د م��ن املعلومات حول التخل�ص من اجلثث، انظر املذكرة الفنية ملنظمة ال�سحة 
العاملية يف ق�سم »االأدوات« من هذا الف�سل.

يف حالت الطوارئ وا�سعة النطاق، رمبا يلزم اإن�ساء م�ستودع اأو اأكرث لتخزين 
اجلث��ث لت�سهيل التعرف على املوتى. ويف املواقع الغر خا�سة بالطوارئ، فرمبا 
ا وج��ود م�ستودع جث��ث لت�سهيل تتبع الأ���ر لذويهم والعث��ور عليهم.  يل��زم اأي�سً
ويج��ب اأن يك��ون م�ست��ودع اجلث��ث مكاًنا اآمًنا يتك��ون من اأربعة اأق�س��ام – غرفة 
لال�ستقب��ال وغرف��ة للعر�ص وغرفة لتخزين اجلثث الت��ي ل ميكن عر�سها وغرفة 

لل�سجالت ولتخزين املتعلقات ال�سخ�سية.

تعزيز النظافة ال�صحية
يرتبط التثقيف ب�ساأن النظافة ال�سحية وتعزيزها ارتباًطا �سديًدا بال�سحة والثقافة ال�سحية. و�سواء 
يف املخيم��ات جي��دة التخطيط اأو يف املخيمات الع�سوائية واملزدحم��ة، فمن ال�روري اأن يتفهم 

املقيمون يف املخيم الأثر املبا�ر الناجت عن النظافة ال�سحية ال�سليمة على عافيتهم اجل�سدية.

 ي�س��ع م���روع �سفر معيارين اأ�سا�سين لتعزي��ز النظافة ال�سحية. يجب اأن 
تكون جميع قطاعات ال�سكان املتاأثرة على علم باأهم ممار�سات النظافة ال�سحية 
الت��ي ت�س��كل اخلط��ر الأكرب عل��ى ال�سحة واأن تك��ون لديهم القدرة عل��ى تغيرها. 
ويج��ب اأن تتوفر لديهم معلومات وم��وارد منا�سبة ب�ساأن ا�ستخدام املياه ومرافق 
ال���رف ال�سحي حلماي��ة �سحتهم وكرامته��م. ويجب اأن تعك���ص جميع املرافق 
واملوارد املقدمة مواطن ال�سعف واحتياجات وتف�سيالت كافة قطاعات ال�سكان 
املتاأث��رة. ويجب اإ�راك امل�ستخدم��ن يف اإدارة و�سيانة مرافق النظافة ال�سحية 

حيثما يكون منا�سًبا.
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 ل ميك��ن اأن يك��ون تعزي��ز النظاف��ة ال�سحي��ة بدي��اًل ع��ن ال���رف ال�سحي 
املنا�س��ب واإم��دادات مياه ال���رب الكافي��ة والتي تعت��رب مفتاح توف��ر النظافة 

ال�سحية اجليدة.
يعترب توزيع ال�سابون و املواد ال�سحية اأو تنظيف الأدوات وتوفر دورات املياه وُحفر القمامة 
اأح��د الأمور، اأما ا�ستخدامه��ا ب�سكل منا�سب ومنتظم فهو اأمر اآخر. ُيع��رِّف م�روع �سفر تعزيز 
النظاف��ة ال�سحي��ة باأنه »اجلمع بن معرفة ال�سكان وممار�ساته��م ومواردهم، ومعرفة الوكالة 
]جه��ة تقدمي خدمات املياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية[ ومواردها، حيث تعمل هذه 

الأ�سياء على جتنب ال�سلوكيات اخلطرة اخلا�سة بالنظافة ال�سحية«.
ومن هذا املنطلق، يجب اأن تعطي جهة تقدمي خدمات املياه وال�رف ال�سحي والنظافة 
ال�سحية وجلان املياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية و�سكان املخيم الأولوية للق�سايا 
الرئي�سي��ة املتعلق��ة بالنظاف��ة ال�سحية. وم��ن الأف�سل اأن يت��م الركيز اأوًل على ع��دد من اأهم 
امل�س��اكل املتعلق��ة بالنظافة ال�سحية بدًل من توجيه عدد كبر م��ن الإر�سادات والقواعد التي 
ق��د ل ي�ستطيع��ون التع��ود عليها. ويج��ب اأن تت�سم الر�سائ��ل واملعلومات املوجه��ة بالو�سوح 
والب�ساط��ة و�سهول��ة الفه��م. فيج��ب نقلها باللغ��ة املحلية عن طري��ق فريق يك��ون على دراية 

باملمار�سات التقليدية والهياكل الجتماعية.
يف املجتمع��ات النازحة من مناطق ريفية نائية، رمبا ينت�ر اجلهل خا�سة 
ب��ن الن�س��اء والفتيات. ويج��ب اأن تكون وكالت اإدارة املخيم��ات وجهات تقدمي 
خدمات املياه وال���رف ال�سحي والنظافة ال�سحية على علم باأن املن�سورات اأو 
الإعالنات املكتوبة ت�سل اإىل الرجال فقط من �سكان املخيم، ولكنها ل ت�سل اإىل 

الكثر من الأطراف املعنية.
ميكن بتثقيف �سكان املخيم حول جوانب النظافة ال�سحية وال�ستخدام املنا�سب ملرافق املياه 

وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية من خالل و�سائل وبرامج متعددة واإبداعية، مثل:
•الأبواق اأو البث الإذاعي اأو الإعالنات العامة 	

•املل�سقات والإ�سارات والر�سومات والر�سوم الكاريكاتورية 	
•الجتماعات واجلماعات الن�سطة 	

•الحتفالت والأحداث التقليدية واملجتمعية 	
•عرو�ص الأفالم وعرو�ص الفيديو 	

• الأعمال الدرامية ولعب الأدوار والألعاب والأغاين.	
وميك��ن اأن يك��ون ر�س��م البنية التحتية للمي��اه وال�رف ال�سح��ي والنظافة 
ال�سحي��ة اإح��دى الط��رق اجليدة جل��ذب الأطفال عل��ى وجه اخل�سو���ص، كاأن يتم 
ر�سم خزانات املي��اه ودورات املياه يف �سكل ر�سوم كاريكاتورية م�سحكة ولكن 
تثقيفي��ة، تو�سح الطريق��ة ال�سحيحة ل�ستخدام مرافق املي��اه وال�رف ال�سحي 

والنظافة ال�سحية وكيفية �سمان القيام بالنظافة البدنية ب�سكل �سليم.
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مكافحة ناقالت الأمرا�ص
يف البلدان ال�ستوائية، ل تزال املالريا والإ�سهال هي الأمرا�ص التي تنتقل عن طريق ناقالت 
الأمرا���ص الت��ي ت�سكل تهدي��ًدا �سحًيا عاًما، حي��ث اإنها ت�سكل خطًرا كب��ًرا لالإ�سابة باملر�ص 
وتوؤدي اإىل الوفاة. تنتقل املالريا عن طريق البعو�ص، بينما ينتقل الإ�سهال عن طريق الذباب، 
ولك��ن هناك ناق��الت اأمرا�ص اأخرى تعترب خط��رة على وجه اخل�سو���ص يف املخيمات حيث 

يعي�ص الب�ر واحليوانات مًعا يف مناطق �سيقة.
اخلطرناقل املر�ص

اأمرا�ص العيون؛ الإ�سهالالذباب
املالريا؛ داء الفيالريات؛ حمى ال�سنك؛ احلمى ال�سفراء؛ التهاب الدماغالبعو�ص

ْيفو�ُص الأُكاليَّةال�سو�ص اجلرب؛ التَّ
اِجَعةالقمل ى الرَّ التيفو�ص الوبائية؛ احُلمَّ

الطاعون )من الفئرات التي حتمل العدوى(؛ التيفو�ص الوبائيةالرباغيث
ادة َعةاحل�رات القرَّ ى امُلبَقَّ احلمى الراجعة؛ احُلمَّ

ْلمونيالَت؛ حمى ل�ساالفئران ى ع�سة اجُلرَذ؛ داُء الرَبمِييَّات؛ داُء ال�سَّ  ُحمَّ
)اجلدول من كتيب مفو�سية الأمم املتحدة ل�سئون الالجئن اخلا�ص بحالت الطوارئ، 2007، �ص 275(

لت�سخي�ص الأمرا�ص التي تنتقل عن طريق ناقالت الأمرا�ص ومواجهتها وعالجها، يلزم وجود 
رعاي��ة طبي��ة من ِقب��ل اأخ�سائين. وميك��ن اأن يقوم �س��كان املخيم بدور كب��ر ملنع املخاطر 
والأمرا���ص. ويج��ب اأن ت�سته��دف وكالة اإدارة املخي��م وجهة تقدمي خدم��ات املياه وال�رف 
ال�سحي والنظافة ال�سحية توفر ثقافة النظافة ال�سحية املنا�سبة للمقيمن يف املخيم، حتى 
يتفهم��وا العالق��ة بن نق�ص النظافة والنظاف��ة ال�سحية من ناحية واملخاط��ر املحتملة التي 

ميكن اأن تظهر من ناحية اأخرى.
تب��داأ الوقاية من الأمرا�ص وال�سيطرة على ناق��الت الأمرا�ص على م�ستوى الأ�ر، ولكنها 
ت�سمل جميع قطاع��ات املخيم. ويجب اأن تركز ا�سراتيجيات ال�سيطرة على ناقالت الأمرا�ص 
عل��ى تقلي��ل عدد ناق��الت الأمرا���ص وكثافته��ا واحلد م��ن الت�سال ب��ن الإن�س��ان وناقالت 
الأمرا���ص ومواقع انت�سارها. وبدون اأن تكون هن��اك م�ساركة ن�سطة من جانب �سكان املخيم، 
قد تف�سل وكالة اإدارة املخيم وجهة تقدمي خدمات املياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية 
يف التاأك��د م��ن اأن ناق��الت الأمرا�ص والأمرا�ص الت��ي تنقلها حتت ال�سيط��رة. وتعترب املعرفة 
واخل��ربة املحلية عن�ًرا هاًما يف التعرف على الأمن��اط املو�سمية والأمرا�ص التي تنتقل عن 

طريق ناقالت الأمرا�ص ومواقع انت�سار ناقالت الأمرا�ص.

حتتوي ال�سيطرة على الأمرا�ص التي تنتقل عن طريق ناقالت الأمرا�ص على جميع الإجراءات 
والأن�سطة املبينة اأعاله، والتي ميكن ا�ستخدامها من اأجل:

•اإن�س��اء خميمات ومواقع يف اأماكن منا�سبة من حي��ث اخل�سائ�ص الطبيعية واجليولوجيا؛  	
ويجب جتنب امل�ستنقعات والأرا�سي الرطبة
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•توفر مياه �رب اآمنة يف اأماكن يتم �سيانتها 	
•اإن�ساء نظام �رف �سحي �سليم يف املخيم و�سيانته، حتى ل ت�سبح املياه الراكدة مرتًعا  	

للبعو�ص
•تنظيف دورات املياه ودورات املياه وتفريغها ب�سكل منا�سب يف الوقت املنا�سب، حتى ل  	

يبي�ص فيها الذباب وينت�ر بها
•توزيع معدات تخزين اآمنة ومنا�سبة لالأ�ر املعي�سية، مثل احلاويات والأوعية 	

•تنظي��ف القمام��ة والتخل���ص منها ب�س��كل اآمن، حت��ى ميكن حماي��ة الأغذية م��ن الفئران  	
والقوار�ص الأخرى

•�سم��ان عدم اق��راب احليوانات الأليفة من الأماكن التي يعي���ص فيها الأ�سخا�ص واأماكن  	
تناولهم للطعام واأماكن اغت�سالهم واأماكن ح�سولهم على املاء.

ل تعت��رب ال�سيط��رة الكيميائي��ة عل��ى الأمرا���ص التي تنتقل ع��ن طريق ناق��الت الأمرا�ص هي 
اخليار الأف�سل يف املخيمات، ولكنها تكون حتمية يف بع�ص الأحيان. فاأثناء اأوبئة الإ�سهال، 
يك��ون ر���ص الأماكن ومناطق الإيواء اأمًرا فعاًل يف تقليل عدد الذباب البالغ. وتتطلب ال�سيطرة 
الكيميائي��ة وج��ود متابع��ة تقني��ة متخ�س�س��ة. ويجب تدري��ب الفريق املعن��ي واملقيمن يف 
املخيم على هذا الأمر. ويجب اأن تتاأكد جهة تقدمي خدمات املياه وال�رف ال�سحي والنظافة 
ال�سحي��ة م��ن توفر معلومات كافية حول امل��واد الكيميائية امل�ستخدم��ة. بالإ�سافة اإىل ذلك، 
يج��ب تزوي��د الفريق واملقيم��ن يف املخيم بالأجه��زة الالزمة وحمايتهم ب�س��كل منا�سب عند 

التعامل مع املواد الكيميائية.

يف املناط��ق الت��ي حتتوي على خط��ر الإ�سابة مبر�ص املالري��ا ب�سكل عاٍل 
عل��ى وج��ه اخل�سو�ص، رمبا يلزم توزي��ع مواد معاجلة باملبي��دات احل�رية مثل 
النامو�سي��ات والبطاط��ن واملالءات واخلي��ام. ويعترب ر�ص اخلي��ام طريقة جيدة 
ملنع انت�سار العدوى. كما ميكن ر�ص اأماكن الإيواء التي ل تتخذ �سكل خيام والتي 

تكون مغطاة بالربولن.

tt ملزي��د م��ن املعلومات حول االأمرا�ص التي تنتقل ع��ن طريق ناقالت االأمرا�ص، انظر 
الف�سل 16. 

ق��د ت�سب��ح بع���ص الإج��راءات التفاعلية الت��ي ترم��ى اإىل مواجه��ة م�ساكل 
ناقالت الأمرا�ص ذات تاأثر عك�سي. على �سبيل املثال، فقد مت الإبالغ عن زيادة 
يف الفئ��ران ومت ر�س��د اأج��ور معينة لكل فاأر مي��ت يتم ت�سليم��ه. ومل ينظر �سكان 
املخي��م اإىل القوار���ص عل��ى اأنها ناقالت اأمرا���ص، بل راأوا الأمر عل��ى اأنه م�سدر 

»هام« للدخل.
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الأ�صخا�ص ذوو الحتياجات اخلا�صة/الأ�صخا�ص املعر�ص�ن 
خلطر بالغ

غالًب��ا ما يت��م جتاهل �سواغل الأ�سخا�ص ذوي الحتياجات اخلا�س��ة والأ�سخا�ص املعر�سون 
خلط��ر بال��غ يف املخيمات. ويف موق��ف النزوح، رمبا يزي��د هذا التجاه��ل لأن املجتمع يكون 
حت��ت �سغط معن، وميكن اأن تنهار هياكل الرعاي��ة الجتماعية التقليدية وقد تفقد العائالت 
الق��درة على العناية بالآخري��ن. ورغم ذلك، فيجب اأن تتاأكد وكال��ة اإدارة املخيم وجهة تقدمي 
خدم��ات املي��اه وال�رف ال�سحي والنظاف��ة ال�سحية من اأن هناك اهتم��ام خا�ص بال�سواغل 
املتعلق��ة باملياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية لالأ�سخا�ص ذوي الحتياجات اخلا�سة 

والأ�سخا�ص املعر�سن للخطر.
•ع��ادة ما تكون الن�ساء والفتيات م�سوؤولة عن ع��دد كبر من املهام وامل�سوؤوليات املنزلية  	
مث��ل احل�س��ول على املي��اه لأ�رهم. ولذل��ك فيجب اأن تك��ون اأوقات النتظ��ار عند اأماكن 
احل�س��ول عل��ى املي��اه ق�سرة بق��در الإمكان، حت��ى ل ت�سي��ع الن�ساء والفتي��ات �ساعات 
و�ساع��ات يحتجنه��ا للقيام باأن�سط��ة اأخرى. بالإ�ساف��ة اإىل ذلك، �سوف يعم��ل توفر عدد 
كاٍف من �سنابر وم�سخات املياه التي تعمل ب�سكل جيد، وال�سفائح والأوعية على تقليل 
اخلطر بالن�سبة للن�ساء والفتيات الالتي يح�سلن على املياه من خارج املخيم عندما يكون 

من ال�سعب حمايتهن. 
•اإذا اأمك��ن، يجب توفر اإ�ساءة جيدة يف مرافق املياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية  	
العامة واأن تكون يف مناطق اآمنة، حتى ل تخ�سى الن�ساء والفتيات ا�ستخدامها يف امل�ساء. 
ويجب متهيد الطرق املوؤدي اإىل البنية التحتية للمياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية، 
ازات والأ�سخا�ص الذي��ن ي�ستخدمون  حت��ى يت�سن��ى لالأ�سخا�ص الذي��ن ي�ستخدم��ون الع��كَّّ

املقاعد املتحركة ا�ستخدام هذه الطرق.
•عن��د ت�سميم دورات املياه ومرافق املياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية، يجب اأخذ  	
احتياجات الأطفال والأ�سخا�ص املعاقن ج�سدًيا يف العتبار. ويجب اأن تقوم جهة تقدمي 
خدم��ات املياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية بت�سميم واإن�ساء دورات مياه خا�سة 

ومرافق ا�ستحمام تنا�سب هذه الفئات بحيث ميكنهم ا�ستخدامها ب�سالمة و�سهولة.
•عندم��ا تكون هناك ن��درة يف مياه ال�رب اأو ال�سلع غر الغذائية التي ت�ستخدم يف النظافة  	
ال�سحية والتنظيف، يجب اأن تتاأكد جهة تقدمي خدمات املياه وال�رف ال�سحي والنظافة 
ال�سحية من جعل الأولوية لالأ�سخا�ص ذوي الحتياجات اخلا�سة والأ�سخا�ص املعر�سن 
للخط��ر. فالأطفال دون �سن اخلم�سة اأعوام والأمه��ات املر�سعات و/اأو كبار ال�سن هم اأول 

من يعانون ب�سبب فقدان الأ�سياء الأ�سا�سية مثل املاء اأو ال�سابون.
مثل  • يج��ب اإطالق حم��الت اإعالمية ملواجهة العتقادات اخلاطئة فيما يتعلق باملر�سى – 	
العتق��اد ب��اأن ال�سخ�ص الذي يحمل فرو�ص الإيدز ميك��ن اأن يت�سبب يف تلوث نقاط املياه 
امل�سرك��ة من خالل الت�سال اجل�س��دي مع املاء. يجب اإخبار النا�ص باأن فرو�ص الإيدز ل 

ميكن اأن ينتقل اإل من خالل الدم واملني وال�سوائل اجلن�سية والإبر امللوثة. 
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الأدوار وامل�ص�ؤوليات
يت��م تدريب موظفي املخيم عل��ى حماية الفئات ذات الحتياجات اخلا�سة والعناية بهم،  � 

ويقومون بالتوقيع على مدونة �سلوك.
هن��اك ع��دد كاٍف من جهات تقدمي خدم��ات املياه وال�رف ال�سح��ي والنظافة ال�سحية  � 

تعمل يف املخيم؛ وتتم ت�سمية قائد لقطاع املياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية.
تتمت��ع جهات توفر خدمات املياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية باخلربة التقنية  � 

الكافية، مع توفر الفريق املدرب والأدوات عالية اجلودة. 
يت��م تو�سي��ح الأدوار وامل�سوؤوليات يف قط��اع النظافة والتفاق عليها ب��ن وكالة اإدارة  � 
املخي��م وجهة تقدمي خدم��ات املياه وال�رف ال�سحي والنظاف��ة ال�سحية وجلان املياه 

وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية وهيئات ال�رف ال�سحي املحلية.
الخت�سا�سات ثابتة. �
يتم اإطالع �سكان املخيم على هوية اجلهات التي تعمل وطبيعة العمل ومكانه وتوقيته. �

تتف��ق اجله��ات امل�ساركة املعني��ة على معاير دولي��ة اأو حملية ليت��م تطبيقها يف قطاع  � 
املياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية باملخيم.

يت��م تاأ�سي�ص خدمات املياه وال�رف ال�سح��ي والنظافة ال�سحية والبنايات التحتية لها  � 
وفًقا للمعاير واملوؤ�رات والتوجيهات، وتتم �سيانتها ومراقبتها ب�سكل دوري.

مت و�سع نظام عام ملراقبة اأن�سطة املياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية. �
يتم تبادل خطط وبيانات العمل؛ ويتم الإبالغ عن اخلدمات والثغرات والحتياجات. �

ي�س��ارك �س��كان املخيم، وخا�سة الن�س��اء والفتيات، ب�س��كل كاٍف يف جميع جوانب اأن�سطة  � 
املياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية – بدًءا من التخطيط والت�سميم وحتى التنفيذ 

والت�سييد، واملراقبة والتن�سيق، وال�سيانة والتنظيف.
ت�ستخ��دم وكال��ة اإدارة املخيم وجهة تقدمي خدم��ات املياه وال���رف ال�سحي والنظافة  � 
ال�سحية منهًجا اجتماعًيا كما اأنهما يدعمان ويعززان م�ساركة املجتمع من خالل جلان 

املياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية باملخيم.
يتم اأخذ املعرفة واخلربة املحلية يف العتبار ويتم ا�ستخدامها. �

قائمة املراجعة اخلا�صة ب�كالة اإدارة املخيم
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يق��وم فري��ق وكال��ة اإدارة املخيم وفري��ق جهة تقدمي خدم��ات املياه وال���رف ال�سحي  � 
والنظافة ال�سحية بالت�رف ب�سكل منا�سب وح�سا�ص ثقافًيا جتاه �سكان املخيم.

اإمدادات مياه ال�رصب
مت التعرف على م�سادر املياه احلالية )داخل املخيم وخارجه( وعمل خرائط لها؛ كما مت  � 

تقييم اإمدادات مياه ال�رب البديلة.
مت التعرف على م�ستوى من�سوب املياه اجلوفية واأخذه يف العتبار. � 

ميكن ل�سكان املخيم الو�سول اإىل كمية كافية من املياه التي تتمتع بجودة معقولة وفًقا  � 
للمعاير واملوؤ�رات.

ميكن الو�سول اإىل مناطق توفر املياه ب�سهولة، كما ميكن تاأمينها وحمايتها. � 
تتم ال�سيطرة على جودة املياه ومراقبتها ب�سكل دوري.  � 

هن��اك اهتمام خا�ص بتوفر ال�رف ال�سحي اجليد ح��ول البنية التحتية لإمدادات مياه  � 
ال�رب.

يتم تقييم الحتياجات ق�سرة املدى والحتياجات بعيدة املدى من املياه، ويتم تنظيم  � 
اإمدادات املياه وفًقا لذلك.

يتم اإجراء تقييم خلطر تعر�ص املياه وم�سادرها للتلوث.  � 
عند اللزوم، تتم معاجلة املياه لتح�سن جودتها. � 

ميلك املقيمون يف املخيم اأدوات كافية لتخزين املياه مثل الأوعية وال�سفائح. � 
يت��م اإب��رام اتفاقيات م��ع املجتمع امل�سيف عندما يت��م ا�ستخدام م�س��ادر املياه الواقعة  � 

خارج املخيم.
مت تقيي��م احتم��الت ا�ستف��ادة املجتمع امل�سيف م��ن خدمات املياه وال���رف ال�سحي  � 

والنظافة ال�سحية التي يتم تقدميها يف املخيم وكيفية ذلك.
اإذا مت توزي��ع املياه يف �سكل ح�س�ص، فيتم اإخبار �سكان املخيم ب�سكل كاٍف و�سفاف عن  � 

�سبب تطبيق الإجراءات البديلة )انظر التوجيهات الأربعة(.
يتم اإعطاء الأولوية لالأ�سخا�ص ذوي الحتياجات اخلا�سة والأ�سخا�ص املعر�سن للخطر  � 

عند ندرة املياه.
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ال�رصف ال�ص���حي العام/دورات املياه/ق�ص���اء احلاجة يف الأماكن 
املفت�حة

يتوفر ع��دد كاٍف من دورات املياه ومرافق ال�ستحمام ومرافق غ�سل املالب�ص والتجفيف  � 
املنا�سبة من الناحية الثقافية.

يتم تخ�سي�ص اأماكن اآمنة ملرافق ال�رف ال�سحي تتما�سى مع املعاير. � 

يتم تقييم توفر املواد املحلية الالزمة للت�سييد. � 

يتم اإ�راك الن�ساء والفتيات يف ت�سميم واإقامة مرافق ال�رف ال�سحي. � 

ي�سعر املقيمون يف املخيم بالراحة جتاه البنايات التحتية اخلا�سة »بالنظافة« ويعرفون  � 
كيفية ا�ستخدامها و�سيانتها.

يف جميع مرافق ال�رف ال�سحي، تتم مراعاة جوانب الراحة والنظافة ال�سحية وال�سالمة  � 
واخل�سو�سية واملالئمة الثقافية. 

يت��م التعرف على ممار�سات ق�س��اء احلاجة املحلية التقليدية، ويت��م اأخذها يف العتبار  � 
فيما يتعلق بالنظافة ال�سحية وال�سالمة.

تتم مراعاة قدرات دورات املياه فيما يتعلق بالتخل�ص من الف�سالت الب�رية يف مرحلة  � 
التخطيط.

يت��م تفري��غ دورات املي��اه ب�س��كل دوري؛ ويت��م تنظيف و�سيان��ة البنية التحتي��ة للمياه  � 
وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية بالكامل ب�سكل دوري.

حتتوي دورات املياه ومواقع ق�ساء احلاجة على مرافق لغ�سل اليد. � 

يتم تقييم حالة الربة للتخل�ص من الف�سالت الب�رية يف املوقع. � 

يت��م و�سع �سي��اج حول مواقع ق�ساء احلاج��ة املفتوحة ويتم عزلها عل��ى م�ساحة كافية  � 
بعيدة عن اأماكن الإيواء واملياه اجلوفية واملرافق العامة.

يتم اإخبار �سكان املخيم ب�سكل كاٍف عن خماطر ق�ساء احلاجة يف الأماكن املفتوحة. � 
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ال�رصف ال�صحي/التنظيف وال�صيانة
يكون موقع املخيم نظيًفا بوجٍه عام. � 

يت��م تاأ�سي�ص نظام ���رف �سحي منا�سب من الناحية التقنية، مم��ا ي�سمن حماية موقع  � 
املخيم من مياه الف�سالت الراكدة والفي�سانات.

تت��م �سيان��ة نظام ال�رف ال�سح��ي ب�سكل دوري من خالل �س��كان املخيم وجلان املياه  � 
وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية.

يت��م اأخذ انح��دار موقع املخيم ونوع الرب��ة ودرجة الر�سيح يف العتب��ار عند التخطيط  � 
لو�سع نظام ال�رف ال�سحي.

هناك اهتمام خا�ص بتوفر ال�رف ال�سحي اجليد حول البنية التحتية للمياه وال�رف  � 
ال�سحي والنظافة ال�سحية.

يت��م توفر الأدوات واملواد الالزمة للمقيمن يف املخيم، حتى يتمكنوا من حماية اأماكن  � 
الإيواء اخلا�سة بهم والبنية التحتية من الفي�سانات ومياه الف�سالت.

تتنقل جلان املياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية يف املخيم و�سكان املخيم للقيام  � 
باأعمال التنظيف وال�سيانة؛ ويتم حتديد الأدوار وامل�سوؤوليات الثنائية بو�سوح.

التخل�ص من النفايات ال�صلبة/التخل�ص من اجلثث
يت��م التع��رف عل��ى املمار�س��ات املحلي��ة للتخل���ص م��ن النفاي��ات ال�سلب��ة واأخذها يف  � 

العتبار.
يتم التعرف على اأنواع النفايات ال�سلبة )مثل النفايات املنزلية اأو التجارية اأو الطبية(. � 

يتم و�سع نظام �سليم للتخل�ص من النفايات ال�سلبة ومراقبته ب�سفة دورية. � 
يت��م و�س��ع جداول زمنية ومواعي��د للتخل�ص من النفاي��ات ال�سلبة بالت�س��اور مع �سكان  � 

املخيم.
تك��ون مواق��ع و�سنادي��ق وحاوي��ات القمام��ة اآمن��ة، ويت��م ت�سميمه��ا طبًق��ا للمعاي��ر  � 

واملوؤ�رات.
يتم حرق النفايات الطبية يف حمارق خا�سة حتت اإ�راف فريق متخ�س�ص. � 
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تتوفر اأدوات معينة مثل عجالت اليد واملجارف. � 
يتم جمع املواد القابلة لإعادة ال�ستخدام واإعطاوؤها ملن ميكنهم ال�ستفادة منها. � 

يتم التعرف على معدل الوفيات يف املخيم ومراقبته. � 
يق��وم املقيم��ون يف املخيمات باإب��الغ الإدارة املحلية ووكال��ة اإدارة املخيم عن حالت  � 

الوفاة.
تت��م اإحاط��ة مواقع منا�سبة يتم تخ�سي�سها للدفن واملقاب��ر ب�سياجات، وتكون يف مكان  � 

بعيد عن اأماكن الإيواء واملياه اجلوفية.
يت��م تزوي��د اأقرب��اء املتوفى باملواد الالزم��ة حلفر الق��رب والدفن وكذلك مالب���ص واأكفنة  � 

والدفن. 
يتم دفن الأ�سخا�ص الذين يتوفون ب�سبب حمى التيفو�ص اأو الكولرا ب�سكل �ريع. � 

تعزيز النظافة ال�صحية/ ال�صيطرة على ناقالت الأمرا�ص
يت��م التعرف على تكرار الأمرا�ص التي تنتقل ع��ن طريق ناقالت الأمرا�ص؛ ويتم التعرف  � 

على الأمرا�ص التي تنتقل عن طريق ناقالت الأمرا�ص طبًقا مل�ستوى خطورتها.
يتم التعرف على م�ساكل النظافة ال�سحية الرئي�سية. � 

يت��م اإع��داد اإ�سراتيجي��ة لتعزي��ز النظافة ال�سحي��ة ويتم توف��ر التثقيف ب�س��اأن النظافة  � 
ال�سحية ل�سكان املخيم.

يتم نقل ر�سائل ومعلومات وا�سحة وب�سيطة ل�سكان املخيم لتعزيز النظافة ال�سحية. � 
يتفه��م �س��كان املخيم العالقة بن النظافة ال�سحية غر املالئم��ة والأمرا�ص التي تنتقل  � 

عن طريق ناقالت الأمرا�ص.
ت�سرك الن�ساء والفتيات يف تعزيز النظافة ال�سحية اإىل اأق�سى حد. � 

يتم ا�ستخدام و�سائل اإبداعية، مثل الأعمال الدرامية ولعب الأدوار والر�سوم الكاريكاتورية  � 
والر�سومات، للتوا�سل مع الأطفال والأ�سخا�ص الأمين.

اإذا مت ا�ستخ��دام املواد الكيميائية يف التطهر، يتم التعرف عليها وتخزينها وا�ستخدامها  � 
بال�سكل املنا�سب ويتم تدريب الفريق املعني بالكامل على كيفية ا�ستخدامها.
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تتوف��ر معظ��م الأدوات والن���رات وغره��ا من الوثائ��ق امل�س��ار اإليها على 
اأ�سطوان��ة جمموعة الأدوات )Toolkit CD( واملرفقة ب��كل كتيب مطبوع. كذلك مت 

و�سع روابط لتحميل امللفات اخلا�سة باملو�سوع من على �سبكة الإنرنت. 

•اإر�سادات اأف�سل املمار�سات لإنهاء ت�سغيل دورات املياه ذات امل�ستويات املرتفعة الطارئة  	
اأو �سبه الدائمة يف �ريالنكا

•اإطار اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالثكنات 	
•اإر�سادات اإنهاء ت�سغيل مرافق املياه وال�رف ال�سحي من �ريالنكا 	

• اأوك�سفام )منظمة اأك�سفورد للق�ساء على اجلوع( دليل اإر�سادات لأدوات الآبار املحفورة يدوًيا	
• اأوك�سفام )منظمة اأك�سفورد للق�ساء على اجلوع( جدول اإمدادات مياه ال�رب حلالت الطوارئ	
• اأوك�سفام )منظمة اأك�سفورد للق�ساء على اجلوع( ال�رف ال�سحي قليل التكلفة يف حالت الطوارئ	

•اأوك�سفام )منظمة اأك�سفورد للق�ساء على اجلوع( معاجلة املياه يف حالت الطوارئ 	
•�سج��ل املهند�سن لالإغاثة يف حالت الطوارئ، مذكرة التدري��ب على اإنهاء ت�سغيل دورات  	

املياه )زلزال جنوب اآ�سيا(
. القائم��ة املرجعي��ة لتقييم الحتياج��ات الأولية لإم��دادات مياه  • م���روع �سف��ر، 2004	

ال�رب وال�رف ال�سحي 
•جمموعات املياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية وجمموعة تن�سيق املخيمات واإدارة  	

املخيمات—م�سفوفة الأدوار وامل�سوؤوليات
•منظمة ال�سحة العاملية- تنظيف وتطهر خزانات تخزين املياه 	

•منظمة ال�سحة العاملية- تنظيف وتطهر الآبار يف حالت الطوارئ 	
•منظمة ال�سحة العاملية- تنظيف وتطهر الآبار العميقة يف حالت الطوارئ 	

•منظمة ال�سحة العاملية- ال�رف ال�سحي يف حالت الطوارئ - التخطيط 	
•منظمة ال�سحة العاملية- ال�رف ال�سحي الطوارئ - اخليارات التقنية 	

•منظمة ال�سحة العاملية- ر�سائل �رورية خا�سة بالنظافة ال�سحية يف حالت الطوارئ  	
بعد الكوارث

•منظمة ال�سحة العاملية- التخل�ص من اجلثث يف حالت الطوارئ 	
• منظمة ال�سحة العاملية اأدنى كمية من املاء لزمة لال�ستخدام الداخلي يف حالت الطوارئ	

•منظمة ال�سحة العاملية- اإعادة تاأهيل اأنظمة توزيع املياه ذات الأنابيب �سغرة النطاق 	
•منظمة ال�سحة العاملية- اإدارة النفايات ال�سلبة يف حالت الطوارئ 	

•منظمة ال�سحة العاملية- تعزيز املياه وال�رف ال�سحي والنظافة ال�سحية 	
•منظمة ال�سحة العاملية- اإر�سادات جلودة مياه ال�رب 	

الأدوات
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الر�ص�ئل الأ�ص��صية 
يعت��ر املاأوى اأك��ر من جمرد �صق��ف، اإنه و�صيلة ل�صم��ان ال�صحة والأم��ن واخل�صو�صية    t

والكرامة ل�صكان املخيم. 

t ل�صمان منهج متكامل، فهناك �رضورة للتن�صيق الوثيق بني برامج الإيواء يف املخيمات 
وال�صياق��ات ال�صبيه��ة باملخيم وب��ني التدخالت الأخ��رى، والتي ت�صمل املي��اه وال�رضف 
ال�صح��ي والنظاف��ة ال�صحي��ة، وال�صح��ة واملعي�صة واحلماي��ة والبنية التحتي��ة الأ�صا�صية 

للمخيم. 

t اإن احتياج��ات وا�صتخ��دام امل��اأوى تتغري عر الزمن، والأ�صخا���ص بحاجة اإىل امل�صاندة 
ل�صيانة اأماكن اإيوائهم وحتديثها واإعادة ا�صتخدامها. فيجب اأن تكون املواد والت�صميمات 

م�صتدامة ومرنة بالقدر الكايف لل�صماح بتكييفها ح�صب ا�صتخدامها امل�صتخدم. 

t هن��اك حاج��ة لتقيي��م املوارد والقدرات قب��ل ال�رضوع يف البناء ع��ر الت�صاور ومالحظة 
ماهي��ة م��واد البن��اء املتوف��رة وامل�صتخدمة حملي��ًا لبناء وح��دات الإي��واء، وتقدير مدى 
اإمكاني��ة عملية الت�صييد ال�رضيع��ة والآمنة بال�صتعانة باخلرات املحلية. ويجب اأن توؤخذ 

بعني العتبار الق�صايا املتعلقة باملحافظة على البيئة. 

t من الهام جداً ت�صمني الإجراءات اخلا�صة باإدارة املخاطر �صمن برامج الإيواء عر احلد 
م��ن تهدي��دات تف�صي الأمرا�ص ال�ص��ارة بال�صحة العامة والعن��ف وال�رضقة والأ�رضار من 
احلرائ��ق والفي�صان��ات والرياح القوية. والهدف هو جتنب تعري���ص الأ�رض النازحة ملزيد 

من الأخطار. 

t ل يج��ب التقلي��ل م��ن اأهمي��ة امل�صاندة الفنية القوي��ة خالل جميع مراح��ل الرنامج. اإن 
وكال��ة اإدارة املخي��م وموفري املاأوى بحاجة اإىل التاأكد من توفر الطاقم الكايف من اأجل 

الإ�رضاف الفني على ت�صييد وحدات الإيواء ور�صد ا�صتخدامها ومعدلت اإ�صغالها. 
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اإن املاأوى مطلوب من اأجل �صحة واأمن وكرامة الأ�صخا�ص. واملاأوى هو اأكر من جمرد احلماية 
م��ن اأحوال الطق���ص لأنه يف�صح املجال اأم��ام العي�ص وتخزين املقتني��ات و�صون اخل�صو�صية. 
ّك��ن برامج الإيواء اجلي��دة الأ�رضة من احل�صول على فر�ص العمل وتق��وي لديها الإح�صا�ص  وتمُ

بالأمن اأثناء العي�ص يف جمتمع موؤقت. 

امل��اأوى ه��و »ف�ص��اء للعي�ص مغط��ى و�صالح لل�صكن��ى ويوفر البيئ��ة الآمنة 
وال�صحي��ة واملعي�صية ويعطي اخل�صو�صية والكرامة للمجموعات والأ�رض والأفراد 

ال�صاكنني فيه«. 
ت��وم كور�صيلي��ز واآنتوني��ال فيتال، »اال�ستق��رار امل�ؤقت لل�س��كان النازحني«، �ص. 

 411

يج��ب التحق��ق من جميع اخلي��ارات املتعلقة باإيواء الأ���رض النازحة منذ بداي��ة العمليات. واإذا 
كان موف��رو املاأوى اأو وكالة اإدارة املخي��م يتولون اأو يحدّثون خميم قائم، فعليهم اأن ياأخذوا 
الوق��ت ال��كايف لتقييم ما قد مت بناءه بالفعل من قبل �ص��كان املخيم/امل�صتوطن. ول تن�صى اأن 
املكون��ات املادي��ة لرنامج امل��اأوى ل تقت�رض فقط على اجلدران وال�صق��ف لكنها ت�صمل اأي�صًا 

�صمى اإجمال باملواد غري الغذائية  املالب�ص والفر�ص واأواين الطهي- والتي تمُ

tt ملزيد من املعل�مات ح�ل العنا�رص غري الغذائية، انظر الف�سل 13. 

ويف �صياق��ات اأخ��رى اأو يف بداي��ة عملي��ات الطوارئ، فق��د يكون من الأك��ر مالئمة النظر يف 
اإ�ص��الح املب��اين القائم��ة اأو ا�صتئجار هياكل غ��ري م�صغلة اأو جعل النازح��ني ينزلون لدى اأ�رض 
م�صيفة. و�صتكون كل خيار له مميزاته وعيوبه اجللية عند و�صعه مو�صع التنفيذ. اإن التخطيط 
ال�صلي��م مل���رضوع امل��اأوى ي�صتلزم ب�ص��كل متزامن �صد احتياج��ات الأ�رض النازح��ة واأثرها على 
املجتمع��ات امل�صيف��ة. وق��د تقت�صي احلاج��ة تعوي�صًا ع��ن الآث��ار العك�صية على اجل��ريان اأو 

املجتمعات امل�صيفة. 

مقدمة
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امل�أوى يف املراكز اجلم�عية- �صوت من امليدان   

»عل��ى الف��ور بعد الن��زوح الرئي�ص��ي لل�ص��كان يف جورجيا يف ع��ام 1993، وجد 
بع���ص الأ�صخا���ص النازح��ني داخليًا م��الذاً له��م يف اخليام، لك��ن الأغلبية تت 
ا�صت�صافته��ا من قبل اأ�صدق��اء واأ�رض ويف مباين عامة. ولقد مت ا�صتخدام جمموعة 
كب��رية خمتلفة من املباين كمراكز جماعية، والتي �صملت الفنادق وعنابر العمال 
وريا���ص الأطف��ال واملجمعات الريا�صي��ة وامل�صانع واملدار���ص وامل�صت�صفيات. 
فف��ي جورجيا هن��اك الكثري من املباين غ��ري امل�صتغلة اأو املهج��ورة بعد �صنوات 
م��ن الركود ال�صناعي وكانت اأغلب هذه املباين غ��ري م�صتغلة قبل اأن ي�صتقر فيها 

الأ�صخا�ص النازحون داخليًا من تلقاء اأنف�صهم«.

اإن اأخ��ذ احتياجات وحدات الإيواء لالأ�رضة الفردي��ة بعني العتبار �صيحدد نطاق ونوعية موقع 
املخي��م. وميك��ن التعرف عل��ى احتياجات امل��اأوى للمجتمع من خالل مناق�ص��ات فرق الرتكيز 
واحل��وار مع جمتم��ع املخيم واملجتمع امل�صي��ف للتو�صل اإىل ت�صميم��ات وخ�صائ�ص املاأوى 
املنا�صبة. كما يتطلب تخطيط املوقع وت�صميمات املخيم اأن يو�صع بعني العتبار تقدمي و�صيانة 
خدم��ات املخيم الأخرى، مث��ل توزيع املواد الغذائية وغري الغذائي��ة ومتطلبات البنية التحتية 
الأخرى للمخيم والإمدادات اللوجي�صتية اخلارجية. وب�صكل عام، من الهام جداً و�صع خطة موقع 
وا�صحة قبل ال�رضوع يف بناء وحدات الإيواء اأو يف توزيع املواد. ويتعني فهم اعتبارات تخطيط 

املوقع فيما يتعلق باملاأوى والطريقة التي �صيعي�ص الأ�صخا�ص بها يف املخيم. 

 اإن الطريق��ة الت��ي ق��د مت به��ا التفاو���ص حول الأر���ص وقد مت به��ا تطوير 
العالق��ات املبك��رة بني �صكان املخي��م واملجتمع امل�صيف �صيكون له��ا اأي�صًا اأثًر 

على ت�صيري واإدارة املخيم. 

tt ملزيد من املعل�مات ح�ل اإن�ساء واإغالق املخيم، انظر الف�سل 7. 

اإن الأ�صخا���ص النازح��ني ي�صتق��رون ع��ادة يف خميمات بدائي��ة اأو ذاتية ال�صن��ع قبل و�صول 
املنظم��ات الإن�صاني��ة. واعتم��اداً على حجم كل خميم ذات��ي ال�صنع، فقد ين�ص��ب الرتكيز على 
حتديث الهياكل القائمة ونقلها من مكانها بغية اإعادة هيكلة املخيم، اأي تنفيذ تدابري ال�صالمة 
حلماي��ة البنية التحتية القائمة- بدًل من بناء م��اأوى جديد. واإذا كانت وكالة اإدارة املخيم ل 
تل��ك القدرات الفنية الكافي��ة، فاإن هذه املهام حتتاج اإىل تنفيذه��ا والإ�رضاف عليها من قبل 

موفر متخ�ص�ص يف خدمات الإيواء. 
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اإن امل�صتوطن��ات اأو مواق��ع املخي��م يت��م انتقاءه��ا وت�صميمها ب�صكل مث��ايل قبل و�صول 
الأ�صخا���ص النازح��ني وا�صتن��اداً اإىل املعايري الفنية الدولي��ة التي توفر اإط��ار عمل للوكالت 
لو�صع خطط العمل التي تلبي امل�صتويات املطلوبة للخدمات. وقد يكون من ال�صعب تلبية هذه 
امل�صتوي��ات عند بدء العمليات، خا�صة يف الأو�صاع غري امل�صتقرة واملتاأزمة. ومن املرجح اأن 
بلوغ املعايري املثالية هو عملية تتطور عر الزمن. اإن جمموعة اأدوات اإدارة املخيمات تو�صي 
با�صتخ��دام معاي��ري دني��ا ويلخ���ص هذا الف�ص��ل بع�ص من تل��ك املعايري امل�صتخدم��ة من قبل 
م�رضوع �صفري ومفو�صية الأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني. ومن املالحظ اأن ت�صليم هذه املعايري 

الدنيا �صوف يعتمد كثرياً على عوامل حملية وثقافية، رغم اأن الق�صد منها هو ال�صمول. 

ا�صتخدم معايري وموؤ�رضات ال�صحة واحلماية والبيئة ملتابعة برامج الإيواء! 

اعتم��اداً على الو�صع وال�صياق، فاإن ت�صيي��د و�صيانة ماأوى املخيم اإما اأن يقع �صمن م�صوؤولية 
وكال��ة اإدارة املخيم اأو قد يتم التخطيط ل��ه وتنفيذه من قبل موفر متخ�ص�ص خلدمات الإيواء. 
ويف احلالة الأخرية، يتعني على وكالة اإدارة املخيم اأن تفي باإحدى وظائفها الأ�صا�صية وتر�صد 
م�صتوى اجلودة العام وفاعلية برامج الإيواء يف املخيم، مع الأخذ دومًا بعني العتبار تقاطع 
العالقات بني املياه وال�رضف ال�صحي والنظافة ال�صحية، وال�صالمة والأمن وامل�صاركة. وعند 
ر�ص��د برامج الإي��واء يف املخيمات وال�صياقات امل�صابهة للمخيم، يج��ب اإعطاء اهتمام خا�ص 

للتنفيذ ال�صليم لهياكل التن�صيق واللتزام باملعايري. 

tt ملزيد من املعل�مات ح�ل اأدوار وم�س�ؤوليات وكالة اإدارة املخيم، انظر الف�سل 2 

التخطيط لتدخالت الإيواء 
من املمكن اإىل حد ما تنظيم برامج الإيواء يف �صياق املخيم يف الفئات الآتية: 

•ال�صتعدادات/الطوارئ  	
•املاأوى الطارئ  	

•العناية باملاأوى و�صيانته وحتديثه  	
•اإغالق املاأوى ووحدات الإيواء امل�صتدامة.  	

الق�ص�ي� الرئي�صية
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ال�صتعدادات/الطوارئ 
عند التخطيط اأو ال�صتعداد ل�صيناريوهات تتعلق بتدفقات ملزيد من ال�صكان على املخيم )مبن 
فيه��م هوؤلء الذين يع��زون اإىل الزيادات الطبيعي��ة يف �صكان املخيم كنتيج��ة للمواليد(، فاإنه 
يج��ب على وكال��ة اإدارة املخي��م اأن ت�صع »�صلم باخلي��ارات« ي�صمح بالزي��ادة اأو التخفي�صات 
يف توف��ري امل��اأوى اعتماداً على اأعداد من يت��م ا�صتقبالهم من الوافدين اجل��دد. و�صوف ي�صمن 
التخطي��ط به��ذه الطريقة توف��ر الحتياطيات املالئمة من مواد امل��اأوى املنا�صبة عند احلاجة 
اإليه��ا. ول تن���ص اأنه من الهام جداً اأخذ ا�صرتاتيجيات اخل��روج بعني العتبار عند هذه املرحلة 

كذلك. 

امل�أوى الط�رئ/النتق�يل 
كم��ا يت�ص��ح من دليل »اأ�صي��اء اأ�صا�صية جدي��رة باملعرفة« ملجموعة املخيم الط��ارئ، فاإن كل 
توف��ري مل��اأوى يحمل من ب��ني غاياته »البق��اء والأمن وال�صالم��ة وكرامة الإن�ص��ان وموا�صلة 
احلي��اة الجتماعي��ة«. لهذا، يج��ب اأن يكون الهدف م��ن ت�صميم م�صاعدات الإي��واء الطارئ هو 
التنفي��ذ ال�رضيع. ومن جه��ة اأخرى فاإن املخيمات عادة ما تدوم ل�صن��ني طويلة ويجب اأن يلي 

برامج الإيواء برامج مل�صاندة �صاغليها يف احل�صول على ماأوى اأكر متانة وتعمرياً. 
اإن امل�صطل��ح »م��اأوى انتقايل« م�صطلح �صائع ال�صتخدام يف برام��ج الإيواء ويوحي باأن 
املاأوى قابل للنقل من مكانه والتعديل والتو�صيع. فمن املمكن، عند القت�صاء، اإعادة ا�صتخدام 
م��واد مث��ل الأغطية البال�صتي��ك اأو اخلي��ام اأو العروق/البو�ص يف مرحلة لحق��ة عند النتقال 
اإىل م��كان اإيواء اأك��ر دميومة وتعمرياً. ومن جهة اأخرى توحي برامج »املاأوى النتقايل« باأن 
هناك ت�صوًر حول ماهية حلول الإيواء امل�صتدامة واأين ميكن العثور عليها. وهذه لي�صت احلال 

دومًا يف املخيمات. 

tt انظر اأمثلة ح�ل وحدات االإي�اء الطارئة واالنتقالية يف املربع اأدناه. 

عل��ى وكال��ة اإدارة املخي��م القيام مبا يلي اإذا كانت تدير خميم حي��ث ل ت�صتخدم �صوى وحدات 
الإيواء الطارئة )اأو اخليام(:    

• ت�صجيع منظمات وموفري خدمات الإيواء على و�صع الرامج التي توفر ما يلزم من املواد  	
والتدريب من اأجل دعم ماأوى معمر مبجرد حتديد مكان ال�صتقرار الدائم 

•الوع��ي باإمكانية اإع��ادة تاأهيل املخيم��ات اأو اإرجاعها حلالتها الأ�صلي��ة مبجرد مغادرة  	
الأ�صخا�ص لها، وعليه فاإن املواد اخلام وطرق الت�صييد حتتاج اإىل اختيارها بعناية. 

tt ملزيد من املعل�مات ح�ل اإعادة تاأهيل البيئة، انظر الف�سل 6. 
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•�ص��ع يف اعتب��ارك اأن ت�صميم املاأوى الذي يق��ع عليه الختيار �صيعتمد عل��ى اأمور عديدة  	
مثل: 

- ما ي�صتطيع الأ�صخا�ص بناءه 
- املواد اخلام املتوفرة 

- املدة املتوقعة للنزوح 
- نوعية املباين التي يعي�ص فيها ال�صكان امل�صيفون 

 اإن توزي��ع املواد غري الغذائي��ة اخلا�صة باملاأوى، مث��ل الأغطية البال�صتيك 
واأدوات التثبي��ت، �صتعتم��د على ال�صياق وعلى جودة امل��واد اخلام. و�صوف يتعني 
تكرار التوزيع كل فرتة عام اأو عامني اإذا مل يكن م�صموحًا لل�صكان حتديث اأماكن 

اإيوائهم اأو كانوا غري قادرين على ذلك. 

      اأمثلة حول وحدات اإيواء ط�رئة وانتق�لية 
1- دارفور، ال�صودان: مت توزيع الأغطية البال�صتيك كاإجراء طارئ لتغطية وحدات 
الإي��واء املبني��ة من الطوب اللنب اأو الأغ�صان مبعرف��ة النازحني اأنف�صهم. وتزامن 
ه��ذا مع توزيع اأدوات للتثبيت ومواد هيكلية )مث��ل العروق والبو�ص للوقاية من 
الأ���رضار البيئية التي ل �صبيل اإىل ال�صيط��رة عليها( ومت توفري تدريب. ومت توفري 
العم��ال لت�صييد وح��دات الإيواء لهوؤلء م��ن ذوي الحتياج��ات اخلا�صة والأفراد 

الأكر عر�صة للمخاطر. 
2- ب�ك�ص���ت�ن: مت توزيع اخليام مع البطاطني واملواقد واأواين الطهي. وبعد اأ�صهر 
قليلة من الزلزال، مت توفري تدريب على ن�صب اخليام ب�صكل �صليم ومت ت�صكيل فرق 

متنقلة للم�صاعدة يف عملية ن�صب اخليام.
وتوفرت القدرة لالأ�صخا�ص لإعادة نقل اخليام اإىل مواقع منازلهم املدمرة خالل 

مرحلة اإعادة الإعمار. 
3- جورجي�: مت ترميم مدر�صة وجمموعة من ال�صقق ل�صت�صافة النازحني. 

4- اأوغندا: يف العادة كانت اأ���رض النازحني تقوم بنف�صها ببناء وت�صقيف وحدات 
الإي��واء. فتم توزيع اأغطية بال�صتيك عل��ى هوؤلء العائدين اإىل الوطن خالل مو�صم 
الأمط��ار اأو عندم��ا كان الع�ص��ب ل ي��زال منخف�ص��ًا بدرج��ة ل ت�صم��ح بقطع��ه اأو 
عندم��ا فقدوا م��اأوى املخيم ب�صبب ان��دلع احلرائق. ومت تزوي��د الأ�صخا�ص ذوي 

ttالحتياجات اخلا�صة برامج خا�صة مل�صاعدتهم يف بناء ماأوى لهم. 
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5- بورون���دي: مت بناء وح��دات الإيواء امل�صتدام��ة- ح�صب ت�صميم��ات املجتمع 
املحل��ي امل�صيف- وت��ت �صيانتها وتويله��ا من قبل مفو�صي��ة الأمم املتحدة 
ل�صئ��ون الالجئني ووكال��ة متخ�ص�صة. ومت توفري فر���ص العمل والدخل لالجئني 

وللمجتمع امل�صيف.

حجم وحدات الإيواء 
اإن العي�ص يف خميم ي�صكل حتديًا. وقد تكون ال�صو�صاء وما يرتبط بها من افتقار للخ�صو�صية 
ب�صب��ب العي���ص يف مث��ل ه��ذه الأماكن املزدحمة جترب��ة موؤملة للغاي��ة بالن�صبة جلمي��ع اأفراد 
الأ���رضة. لكن من املمكن التخفيف جزئيًا من هذه ال�صغوط ب�صمان توفر امل�صاحة الكافية يف 
وح��دات الإيواء من اأجل النوم وتغي��ري امللب�ص وللعناية بالأطفال اأو املر�صى وتخزين الطعام 
واملي��اه واملقتنيات وتوفري املكان املنا�صب للتجمع��ات الأ�رضية املجتمعية. ويجب اأن تتوفر 
يف كل ماأوى م�صاحة اإ�صافية لالأكل والغت�صال. وقد حتتاج الأ�رض يف املخيمات طويلة الأجل 

اإىل م�صاحة اإ�صافية من اأجل الأعمال املنزلية وتخزين الأدوات واملوؤن. 

اإن املعي��ار 3 م��ن معايري امل��اأوى والإدارة مل�رضوع �صفري ين�ص على ���رضورة اأن تتوفر 
لالأ�صخا���ص امل�صاحة املغط��اة الكافية من اأج��ل الإقامة الكرمية والقي��ام بالأن�صطة املنزلية 
ال�رضوري��ة وت�صهي��ل �صبل الإعا�ص��ة. غري اأنه قد ل يك��ون بالإمكان تلبية ه��ذه الإر�صادات يف 
جميع املواقف. وحتتاج وكالت اإدارة املخيمات اإىل اأن تكون مدركة وب�صكل عملي للمتغريات 

الجتماعية وتكون م�صتعدة لل�صماح بال�صتثناءات: 
•اإن برام��ج الإي��واء وتوزيع املواد غ��ري الغذائية غالبًا ما يجري عل��ى اأ�صا�ص اأ�رضي. بيد اأن  	
اأحج��ام الأ���رضة قد تتفاوت ب�صكل ملحوظ وقد تتغري اأي�صًا ع��ر الوقت. وهذا قد يوؤدي اإىل 

مواقف حيث يكون للفرد الواحد ماأوى بنف�ص حجم ماأوى الأ�رضة املوؤلفة من 12 فرد. 
•ق��د حت��دث التعقي��دات يف ظل عالقات تعدد الزوج��ات، حيث قد يتم ت�صجي��ل عدة زوجات  	
عل��ى اأنه��ن »تنتمني« لنف���ص الأ�رضة وهذا قد يق��ود اإىل ح�صا�صيات اجتماعي��ة وذات �صلة 

باخل�صو�صية اإذا ما ا�صطرت جميعهن اإىل العي�ص يف نف�ص املنزل. 
•اإن الزواج اأو الطالق قد يعني اأن الأ�رض جمرة على العي�ص على مقربة من بع�صها اأكر مما  	
قد ترغب. ويف اأغلب احلالت، يكون الت�رضد هو م�صري الن�صاء والأطفال يف حالة الطالق. 

لح��ظ اأن احلج��م القيا�ص��ي للخيم��ة ه��و 16 مرت مرب��ع- مبا يكف��ي ثالثة 
اأ�صخا�ص فقط. 
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عل��ى الرغم م��ن اأن كل من مفو�صي��ة الأمم املتحدة ل�صئون الالجئني وم���رضوع �صفري يعمالن 
على »اأن تتوفر لالأ�صخا�ص م�صاحة املعي�صة املغطاة الكافية من اأجل الإقامة الكرمية، ]حيث[ 
ر�صي والقيام باأن�صط��ة ت�صهيل الإعا�صة  ميك��ن القيام بالأن�صط��ة املنزلية ال�رضورية ب�ص��كل ممُ
ح�ص��ب اللزوم«، اإل اأن هذه املوؤ�رضات تعتمد اإىل ح��د كبري على املناخ وخدمات اأخرى متوفرة 
ل�صكان املخيم. وي�صار اإىل اأن موؤ�رض م�رضوع �صفري للماأوى يعادل 3.5 مرت مربع من امل�صاحة 
املغط��اة لل�صخ���ص الواحد. بينما تق��رتح مفو�صي��ة الأمم املتحدة ل�صئ��ون الالجئني )2007( 
م�صاح��ة ترتاوح بني 3.5 مرت مربع اإىل 5.5 م��رت مربع. كما ت�صري م�رضوع �صفري اأي�صًا اإىل اأنه 
يف ح��ال عدم تي�رض بلوغ ه��ذا الهدف، اأو كان اأكر من امل�صاح��ة النمطية امل�صتخدمة من قبل 
ال�ص��كان املتاأثرين، فحينئذ يجب اأن يو�صع بعني العتب��ار اأثر امل�صاحة املغطاة ال�صيقة على 

الكرامة وال�صحة واخل�صو�صية. 

           يف �صريالي��ون، حت��دث بع���ص »زيجات امل�صلحة« حت��ى يتاأهل الأ�صخا�ص 
للح�صول على منزل جديد وا�صتالم وحدات اإيواء بحجم اأ�رضة اأكر. وهذا اأدى اإىل 

ق�صايا تتعلق باحلماية حيث اأجرت الن�صاء على مثل هذا النوع من الزواج.

تق�صيم امل�ص�حة الداخلية 
داخ��ل وحدات الإيواء الفردي��ة، يجب توفري التق�صيمات الفرعية الداخلية ملختلف اأفراد الأ�رضة 
ل�صيما حيث يكون الرجال، الن�صاء و/اأو الأطفال معتادين على النوم يف غرف منف�صلة. ومن 
اجلدي��ر بالإ�ص��ارة اأنه يف بع���ص ال�صياقات يكون من ال�صائع بالن�صب��ة لالأ�رض املمتدة اأن تتحد 

وتتقا�صم وحدات الإيواء مما ي�صمح للرجال والن�صاء بالنوم يف وحدات اإيواء منف�صلة. 
يف وحدات الإيواء اجلماعية، يجب اأن ي�صجع التق�صيم على مل �صمل الأ�رض، ويجب اأن ي�صجع 

التخطيط الداخلي على الف�صل بني الف�صاء املنزيل وال�صخ�صي. 

اإغالق املخيم 
عندم��ا يحني وقت اإغالق املخيم، فاإن ملكية مواد الإيواء تبقى يف العادة لهوؤلء الذين عا�صوا 
يف وح��دات الإي��واء. اإل اأن هناك ظروف حيث قد ترغب وكالة اإدارة املخيم يف الحتفاظ بهذه 
املواد اأو الحتفاظ بوحدات الإيواء بحالتها الكاملة حتى ت�صتطيع حتديث املخيمات املتبقية 
يف املنطق��ة- كما كان احلال بالن�صبة ملخيمات ما بعد ت�صونامي يف باتيكاول ب�رضيالنكا- 

اأو اأنها قد تقرر نقل اأ�رض النازحني اإىل منازل اأن�صاأت بالفعل.      
اإن وكال��ة اإدارة املخي��م يجب اأن حت�صم امل�صاءل املتعلقة مبن ميلكون وحدات الإيواء قبل 
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اإغالق املخيمات. وهذه امل�صاألة ت�صبح اأكر اإحلاحًا يف حالة وحدات الإيواء الأطول اأمداً، مثل 
تل��ك امل�صنوع��ة من الطوب اللنب ول ميك��ن نقلها من مكانها. يف الغالب يت��م ت�صليم املن�صاآت 
امل�صتدام��ة للمجتم��ع امل�صي��ف، على الرغم م��ن اأن املال��ك الطبيعي لها يك��ون يف العادة هو 
�صاح��ب الأر�ص الت��ي اأقيمت عليها. وب�صكل مثايل، يجب ح�صم ه��ذه امل�صائل قبل ال�رضوع يف 
الت�صيي��د. ولبد من التف��اق على امل�صائل املتعلقة بحقوق امللكية قب��ل وقت طويل من اإغالق 

املخيم. 

يجب و�صع الرتتيبات من اأجل:
•النق��ل امل�صتقبل��ي ملواد الإيواء اإىل اأماك��ن ال�صتقرار الدائم؛ وغالبًا م��ا يتطلب ذلك توفري  	
املركبات بالنظر اإىل �صعوبة نقل مواد الإيواء. وتكون وحدات الإيواء امل�صنوعة من الطوب 
اللنب اأو احلديد اأو من الأطر اخل�صبية ثقيلة ب�صكل ملحوظ. و�صوف حتتاج املجموعات ذات 
الحتياجات اخلا�صة والأكر عر�صة للمخاطر للم�صاعدة يف تفكيك وحمل واإعادة جتميع 

مواد الإيواء. 
•التخل�ص من مواد الإيواء املهجورة، حيث يكون احلرق والدفن واإنهاء ال�صتخدام جميعها   	
من اخليارات املطروحة. و�صيكون التنظيم واإعادة التاأهيل البيئي للموقع اأكر �صعوبة يف 

حال ا�صتخدام اخلر�صانة وغريها من مواد الإيواء امل�صتدامة يف الت�صييد. 

tt ملزيد من االإر�ساد ح�ل اإعادة التاأهيل البيئي، انظر الف�سل 6. 

اأنواع برامج الإيواء 
اأي��ًا كان ن��وع برنام��ج الإيواء املنفذ يف املخيم، ف��اإن املهمة املتعلق��ة باحل�صول على املواد 

ال�صحيحة والأ�صخا�ص املنا�صبني لإتام عملية التنفيذ ت�صكل اأهمية اأ�صا�صية. 

فيما يلي تو�صيح لالأنواع املختلفة لرامج الإيواء. وقد حتتاج اإىل اجلمع بينها عندما ل تكون 
املواد متوفرة حمليًا. 

•يعت��ر توزيع املواد غ��ري الغذائية اأحد اأكر اأ�صكال تدخالت الإيواء الطارئة �صيوعًا. وميكن  	
ت�صمني جمموعات الأدوات يف التوزيعات مل�صاعدة الأ�صخا�ص على بناء هياكل اأكر اأمنًا. 
ولحظ اأن اأواين الطهي تكون مدرجة غالبًا �صمن مواد الإيواء. وجتب العناية باملوا�صفات 

وبعملية امل�صرتيات ل�صمان اجلودة امل�صتدامة للمواد. 
•ميك��ن ا�صتخ��دام الإي�صالت بدًل من ت�صليم املواد غ��ري الغذائية، مما ي�صمح ل�صكان املخيم  	
ب���رضف الإي�صالت من جتار معتمدين. وهذا من �صانه اأن ي�صاعد الأ�صخا�ص يف احل�صول 
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عل��ى احتياجاته��م الفعلية لت�صييد وح��دات اإيوائهم. غ��ري اأن هذه النظم تعتم��د على قدرة 
التج��ار وق��د تخل��ق عملة ثانوية. وتعت��ر ا�صتخدام الإي�ص��الت اأكر �صيوع��ًا و�صط اأماكن 
ال�صتيط��ان املبعرة اأو و�صط الأ�صخا�ص املقيمني على اأر�صهم، اأكر منها بالن�صبة لهوؤلء 

يف خميمات. 
•وميك��ن ا�صتخ��دام التوزيع��ات النقدية ب��دًل من توزيع امل��واد. ويعطى النق��د حتى يتمكن  	
الأ�صخا���ص من �رضاء م��ا يحتاجون. وكما احلال مع الإي�صالت، يعت��ر النقد اأكر �صيوعًا 
كتدخ��ل اإيواء و�صط الأ�صخا�ص املبعرين اأكر منه بالن�صبة لهوؤلء يف املخيمات الر�صمية 

اأو احل�رضية. 

tt ملزيد من املعل�مات ح�ل اال�ستجابات القائمة على النقد يف احلاالت الطارئة، انظر 
ق�سم القراءات واملراجع. 

•ميكن تقدمي برامج التدريب بالرتافق مع اإن�صاء املنزل املوؤقت. وقد تت�صمن بالإ�صافة اإىل  	
اأ�صاليب الت�صييد خماطر احلرائق والفي�صانات ون�صب اخليام. 

م��ن ال�صائع عند بداية موق��ف طارئ اأن يتم حتديث املباين القائمة مثل تلك 
امل�صتخدمة يف خميمات ال�صتقبال واملخيمات النتقالية. وهذه املخيمات قد ل 
تك��ون �رضورية �صوى لالأ���رض التي تنتظر ت�صييد موقع خمي��م منظم اأو كجزء من 

عملية اإغالق/اإعادة خميم. 
وعل��ى العك�ص من ذلك، ف��اإن املراكز اجلماعية التي تق��دم املاأوى اجلماعي 
يف مب��اين عامة غري م�صغلة مثل املدار�ص اأو ريا�ص الأطفال اأو الفنادق اأو مباين 
امل�صان��ع يك��ون الق�صد منه��ا عادة توفري امل��اأوى املوؤقت اأو النتق��ايل. اإن هذه 
املو�صوع��ات غري م�صمولة حتدي��داً يف جمموعة اأدوات اإدارة املخيم، اإل اأنه ميكن 

تطبيق العديد من نف�ص ق�صايا الإدارة هذه على تلك ال�صياقات. 

طرق التنفيذ 
اإن الر�صد الفعال للمخيم يف املوقع ي�صكل جتربة تت�صم بالتحدي ويتطلب طاقم فني موؤهل من 
اأج��ل الإ�رضاف. وي�صرتط يف الطرق املنتقاة لتنظي��م واإدارة برامج الإيواء اأن ت�رضك جمتمعات 
النازحني من خالل جمموعات الرتكيز وجلان اإيواء املخيم.  اإن �صيا�صات وطرق تنفيذ برنامج 
الإيواء يف املخيمات �صوف تعتمد كثرياً على طبيعة النزوح وال�صياق املحلي ووفرة مواد البناء 
والط��رق الثقافية للبن��اء ووفرة العمال املوؤهلني واملهارات و�ص��ط املجتمع النازح واملجتمع 
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امل�صيف. ويجب اأن تكون وكالة اإدارة املخيم على وعي ببع�ص اخليارات لتنفيذ برامج الإيواء 
ومن بينها: 

•البن��اء املبا�رض، حيث تدير املنظم��ة امل�صوؤولة عملية الت�صييد وت�صتخ��دم العمالة وت�رضف  	
عليه��ا. و�ص��وف يتطلب ذلك الكثري م��ن وق��ت اإدارة العاملني وامل�رضف��ني املوؤهلني الذين 
ي�رضفون على تقدم �صري بناء وحدات الإيواء. وهذه الأنواع من الرامج ميكن اأن توؤدي اإىل 
افتق��ار يف »امللكية« بالن�صبة ل�صكان املخيم لأنها ت�صع  امل�صاءلة عن الت�صييد على عاتق 

املنظمة املنفذة. 
•التعاق��د - ح��ني ت�صتخ��دم املنظمة امل�صوؤولة عن امل��اأوى مقاوًل اأو منظم��ة �رضيكة لبناء  	
وحدات الإيواء. وهذا يتطلب عمالة مهرة لر�صد اأعمال الت�صييد والإعالن عن انتهاء الرنامج 
عند مراحل متفق عليها م�صبقًا لعملية الت�صييد )مبعنى، الأ�صا�ص والعتبة وال�صقف(. كما اأنه 

قد يوؤدي اإىل افتقار يف »امللكية« بالن�صبة ل�صكان املخيم. 

tt انظر ملح�ظة ح�ل ا�ستخدام واإدارة اخلرباء الفنيني اأدناه. 

•يت��م البن��اء باجلهود الذاتي��ة اأو مب�صاعدة من املجتمع، حيث يق��وم اأع�صاء املجتمع ببناء  	
اأماك��ن اإيوائه��م باأنف�صه��م. وهذا قد يكون بدون اأج��ر اأو باأجر )نقداً اأو عين��ًا مقابل طعام( 
اعتم��اداً عل��ى الق��درات ودرج��ة تعقيد املاأوى. وق��د تكون له��ذا الأ�صل��وب فاعلية خا�صة 
بالن�صب��ة لت�صميمات امل��اأوى الب�صيط��ة والتقليدية لدى املجتمعات املعت��ادة على ت�صييد 
اأماك��ن اإيوائه��ا باأنف�صها لكن��ه ل يتنا�صب مع الهي��اكل املعقدة )مثل تل��ك امل�صنوعة من 
اخلر�صان��ة امل�صلحة( الت��ي ل يعرف طريقة ت�صييدها �صوى عدد قلي��ل من اأع�صاء املجتمع 
امل�صتغلني بحرفة البن��اء. ويكون الإ�رضاف والدعم مطلوبني والتعرف على اأع�صاء املخيم 

العر�صة للمخاطر ودعمهم اأمر بالغ الأهمية. 

ا�صتخدام واإدارة اخلرباء الفنيني 
بالن�صب��ة ملهام معينة ترتب��ط باإقامة املاأوى، قد تقت�ص��ي احلاجة وجود خراء. 
ف��اإذا كان��ت وكالة اإدارة املخي��م يف �صك ح��ول م�صاألة فنية ما فعليه��ا اأن تطلب 
امل�ص��ورة من املتخ�ص���ص املنا�ص��ب واأن ت�صتعني بخدمات��ه اأو تتعاقد معه. ويف 
ح��ني اأن املتخ�ص�ص��ني الفنيني ميكنهم توفري قيمة م�صاف��ة، فتاأكد من انعكا�ص 
املعرف��ة والعادات املحلي��ة يف جميع القرارات الفنية. وك��ن على دراية مبخاطر 
الإفراط يف هند�صة هياكل الإيواء الب�صيطة. وميكن تفادي النفقات التي ل حاجة 
لها والقرتاحات غري املجدية اإذا كانت اخت�صا�صات الدعم الفني وا�صحة وتركز 

على م�صلحة املجتمع. 
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قد ت�صمل الأمثلة اخلا�صة بتوقيت احلاجة اإىل الطاقم الفني ما يلي: 
•التعامل مع خماطر مثل الفي�صانات والرياح والزلزل  	

•امل�صورة املتعلقة بالتخطيط الفعلي والعملي يف اختيار وتخطيط املوقع  	
•اأثناء و�صع برامج الإيواء وتنفيذها ور�صدها  	

•عن��د احلاجة اإىل و�صع م�رضوع��ات ت�صييد تف�صيلية اأو خطط بناء م��ن اأجل وحدات الإيواء  	
الأك��ر تعمرياً اأو حتديث املباين القائمة اأو مب��اين البنية التحتية الرئي�صية. وجتب مراعاة 

اأن تكون �صناعة الت�صييد املحلية قادرة على بناء ما و�صعت من اأجله الت�صميمات 
•عندما ي�صاعد كاتب اأعمال يف ر�صد عقود الت�صييد والإ�رضاف عليها.  	

 وميث��ل لف�ص��اد دومًا م�صكل��ة عندما ت�صتخ��دم ال�صلع الأولية عالي��ة التكلفة. 
و�ص��واء كان الف�صاد على نطاق �صغري اأو كبري، فاإنه يتعني الت�صدي لهذه امل�صكلة 
بالتن�صي��ق م��ع موفر خدم��ات الإي��واء. وتت�صمن بع���ص ا�صرتاتيجي��ات مكافحة 

الف�صاد ما يلي: 
•الردع- ردع ال�صل��وك الفا�صد بفر�ص العقوبات واللجوء اإىل النظام الق�صائي  	

القائم واآليات التحقيق والف�صل الداخلية 
•نظم واإجراءات احلماية- للتقليل من فر�ص ظهور الف�صاد- وهذه قد تت�صمن  	
نظ��م الإح�صائي��ات وامل�صاءلة، واإج��راءات تقدمي العط��اءات، ومهام مراجعة 

احل�صابات واإجراءات الر�صد والإدارة 
نظر به��ا اإىل ال��وكالت الإن�صانية من قبل  •القب��ول- يتعل��ق بالطريق��ة التي يمُ 	
املجتمع��ات التي تعمل فيها وتت�صمن ا�صرتاتيجيات حل�صد امل�صاندة املحلية 
لتدخ��الت امل�صاع��دات من خ��الل التوعية واإ���رضاك امل�صتفيدي��ن. اإن الأمر ل 
يتعل��ق بقبول الف�صاد، بل يتعلق بالوقاي��ة من الف�صاد من خالل حتقيق قبول 

الوكالة وح�صد الدعم لها. 

وم��ن املرج��ح اأن يكون اجلمع بني هذه الطرق ه��و الطريقة الأمثل ملكافحة 
الف�صاد يف �صياق املخيم. 

العن�ية ب�مل�أوى و�صي�نته وحتديثه 
عق��ب ا�صتجاب��ة امل��اأوى الطارئة �صتقت�ص��ي ال�رضورة م��اأوى اأكر قوة ودميوم��ة للبقاء ملدة 
الن��زوح. وهذا ي�صدق بوجه خا�ص يف املناطق ذات امل�صتويات املتطرفة من درجات احلرارة 
اأو هط��ول الأمط��ار اأو ت�صاقط الثلوج اأو الرياح. ويف العادة، يك��ون من املكلف توفري ال�صيانة 
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على املدى الطويل للماأوى املبني لال�صتخدام يف املدى الق�صري، عالوة على عدم وفائه بالدور 
الكامل للماأوى من حيث اخل�صو�صية والكرامة. 

اإن الوكالت امل�صوؤولة حتتاج، حني حتديث املاأوى، اإىل اأن ت�صع بعني العتبار اأمد احلياة 
املتوقع لوحدات الإيواء واملخيم واملدة التي يتوقعها كل من ال�صكان امل�صيفني و�صكان املخيم 
لبقاء املخيم، والدميومة الفعلية لوحدات الإيواء واملخيم، عالوة على الدميومة املت�صورة من 

قبل كل من ال�صكان امل�صيفني وهوؤلء الذين يعي�صون يف املخيم. 
ويتحق��ق امل��اأوى والإ�صكان املعمر عندما يتم العثور على حل��ول اإيواء دائمة لالأ�صخا�ص 
املتاأثري��ن. ويف الع��ادة ل يج��ب ت�صييد وحدات الإي��واء امل�صتدامة  يف املخيم��ات التي يق�صد 
ا�صتخدامه��ا ب�ص��كل موؤق��ت فقط، ما مل يتف��ق على ال�صتخ��دام وامللكية طويل��ة الأجل وتو�صع 
اخلط��ط لذل��ك. ومث��ال على هذا هو حيث يت��م ت�صييد املباين الت��ي ميكن ت�صليمه��ا اإىل ال�صكان 

امل�صيفني. 

ل ت�ص��كل املخيمات حلوًل م�صتدامة ويف الع��ادة ل يجب بناء املاأوى الدائم 
يف املخيم��ات. ويختلف التخطي��ط للمخيمات عن التخطي��ط لأماكن ال�صتيطان 

الدائمة، وجتب مراعاة فهم هذه الختالفات. 

اإن الزح��ام ورداءة تخطيط املوقع املبدئي جتعل م��ن ال�صعب �صيانة وحتديث وحدات الإيواء 
يف مرحلة لحقة. غري اأن حتديث املاأوى امل�صيد ب�صكل رديء تعتر اأولوية ل�صيانة املخيم وقد 

يقع تنظيمها وب�صكل مبا�رض على عاتق وكالة اإدارة املخيم. 

ب�صكل مث��ايل، يتحمل �صكان املخيم امل�صوؤولية ع��ن �صيانة وحتديث اأماكن 
اإيوائهم. 

�ص��واء كان��ت وكال��ة اإدارة املخيم تت�ص��ارك يف امل�صوؤوليات مع موفر خدم��ات الإيواء اأم تقوم 
بتنفيذ �صيانة املاأوى ب�صكل مبا�رض، فيمكنها بدء الرامج من خالل: 

•تقيي��م ال�رضوط الأ�صا�صية، مبا يف ذلك ا�صتخ��دام وحدات الإيواء الراهنة من قبل ال�صاكنني  	
ووظيفة وحدات الإيواء الراهنة 

•التاأكد من قيام جلان خميم الإيواء بدرا�صة و�صع واحتياجات املاأوى ورفع تقرير بها  	
•اإن�صاء نظام فعال للتقييم والر�صد من اأجل ال�صتجابة والدعم ال�رضيعني  	

•بناء قدرات ال�صيانة و�صط طاقم الوكالة نف�صه وجمتمع النازحني  	
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•التاأكد من وفرة وتخزين معدات واآلت ال�صيانة واملواد التي تكون مطلوبة كثريا  	
•حل املنازعات على تخ�صي�ص وحدات الإيواء وقطع الأر�ص و�صط جمتمع النازحني  	

•التو�ص��ط يف املنازع��ات عل��ى تخ�صي�ص وح��دات الإيواء وقط��ع الأر�ص ب��ني احلكومة اأو  	
املجتمع امل�صيف وبني جمتمعات النازحني 

•التفاو���ص يف مواقع الأ�صخا�ص النازحني داخليًا م��ع ال�صلطات ومالك الأرا�صي حول ما  	
اإذا كان ي�صم��ح لالأ�صخا�ص بتحديث اأماكن اإيوائهم وقطع الأر�ص، حيث قد تقوم ال�صلطات 
التابع��ة للحكومة املحلية بو�ص��ع �صوابط معينة على اأماكن توطني الأ�صخا�ص النازحني 

داخليًا 
•التاأك��د من تلبي��ة احتياجات الإيواء للوافدين اجلدد ب�رضعة واإع��داد قطع الأر�ص ال�صاغرة  	

وتخ�صي�صها 
•حتديد وحدات الإيواء ال�صاغرة )اأو املحتمل اإزالتها(  	

•ا�صتب��دال وح��دات الإيواء القدمية اأو املت���رضرة اأو املدمرة، حيث يكون م��ن الأ�صهل غالبًا  	
املطالب��ة باملواد املت���رضرة، وهذا �صي�صاع��د اأي�صًا يف جتنيب �صكان امل��اأوى الت�صبب يف 

اإ�رضار متعمد من اأجل احل�صول على مواد جديدة 
•التاأكد من القواعد الوا�صحة وال�صفافة حول توقيت ا�صتبدال املواد  	

•التاأكد من م�صاركة املجتمع يف اأن�صطة ال�صيانة وتوعية جمتمعات النازحني حول اأهمية  	
�صيانة املاأوى. 

املخ�طر 
تث��ل املخاطر جمموعة من التهديدات )مثل تعر�ص وحدات الإيواء للفي�صانات( مع التعر�ص 
لتل��ك املخاط��ر )املرتفع��ة حيث ل يوجد ���رضف(. وقد تتزاي��د درجة التعر�ص له��ذه املخاطر 
ب�صبب عوامل مثل اختيار املوقع الرديء )على �صبيل املثال اإذا كان املوقع يقع يف �صهل كثري 

التعر�ص للفي�صانات(. 

النمل الأبي�ض واحل�رشات 
اأ�صاليب حماية وحدات الإيواء من النمل الأبي�ص واحل�رضات ت�صمل: 

•ر���ص وطالء دعامات الإ�صناد بزيت املحركات الق��دمي اأو غري امل�صتخدم خملوطًا بالديزل؛  	
ويجب القيام بذلك بعد النتهاء من قطع الأخ�صاب، لكن قبل البدء يف اأعمال الت�صييد 

•ر�ص املبيدات احل�رضية: وميكن القيام بذلك حتت اإ�رضاف منظمة �صاحبة خرة يف مكافحة  	
احل���رضات وبالتن�صي��ق بني موف��ري خدمة اآخري��ن مثل وكال��ة املياه وال���رضف ال�صحي 

والنظافة ال�صحية وغريها من الوكالت ال�صحية. 
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tt  ملزيد من املعل�مات ح�ل النظافة ال�سحية وال�رصف والبنية التحتية للمياه وال�رصف 
ال�سحي والنظافة ال�سحية، انظر الف�سل 14. 

•التاأكد من تنظيف دورات املياه و�صيانتها  	
•احلد من اأعداد احل�رضات عر �صيانة قنوات ال�رضف لوحدات الإيواء الفردية  	

•معاجل��ة الأماك��ن املوبوءة بحرق وا�صتبدال جميع مواد الفر���ص يف املخيم- بعد الت�صاور  	
مع هوؤلء الذين يقدمون خدمات �صحية 

•جمع املخلفات من املنازل واملجتمعات املتجمعة معًا يف املخيم  	

م��ن اله��ام ج��داً �صيان��ة وحتديث بيان��ات الإي��واء )ت�صجي��ل واإح�ص��اء املن��ازل؛ التوزيعات؛ 
الإ�صالح��ات؛ تقديرات التكلف��ة اخلا�صة بالتحديثات وبيانات التخطي��ط الأخرى( التي ميكن 
تبادله��ا مع الآخرين. وميك��ن ال�صتفادة من هذه املعلومات عند الت�ص��دي للمخاطر ال�صحية 

وملعاجلة م�صاكل حمددة ترتبط بالأوبئة التي قد تظهر يف اأجزاء معينة من املخيم. 

الأمط�ر/الفي�ص�ن�ت 
اإن اأف�صل طريقة لتفادي خماطر الفي�صانات هي من خالل انتقاء املوقع والتخطيط اجليد 

tt ملزيد من املعل�مات خ�ل تخطيط املخيم، انظر الف�سل 7 

غالب��ًا ما تكون وح��دات الإيواء غري حممية من املياه قبل مو�ص��م الأمطار. وعليه يو�صى قدر 
امل�صتط��اع بتنظيم عمليات توزي��ع لالأغطية البال�صتك يف الأ�صهر الت��ي ت�صبق هطول الأمطار. 
وبالإ�صاف��ة اإىل ذل��ك، ميكن احليلولة دون ح��دوث العديد من الفي�صانات ع��ر �صيانة قنوات 
ال���رضف وقنوات الري. واإذا كان م�صح املوقع قب��ل مو�صم الأمطار ي�صري اإىل اأن وحدات الإيواء 
تق��ع داخل مناط��ق عر�صة ملخاطر الفي�صانات، فقد يكون من ال���رضوري حينئذ نقلها ملكان 

اآخر. ويجب النظر يف ا�صتخدام املناطق املرتفعة اإذا مل يكن هناك من خيار اآخر. 

ن�ص���يحة عملية لوك�ل���ة اإدارة املخيم لدى اأخذ ال�ص���تعدادات للوق�ية من 
الفي�ص�ن�ت: 

•الحتف��اظ مبخزون م��ن الأدوات )املجارف والفوؤو���ص( لأعمال احلفر والردم  	
الطارئ��ة والتي يجوز اإقرا�صها ل�ص��كان املخيم على اأ�صا�ص يومي اأو من خالل 

ttجلنة �صيانة املخيمات التابعة لل�صكان 
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•توعي��ة كل اأ�رضة اأنه يتعني عليها حفر قنوات �رضف املاأوى اخلا�ص بها قبل  	
هطول الأمطار، وميكن ربط ذلك برامج الرعاية وال�صيانة اأو تنظيمه من قبل 

وكالة املياه وال�رضف ال�صحي والنظافة ال�صحية 
•التاأك��د من ات�ص��ال قنوات ال�رضف اخلا�صة بامل��اأوى الفردي بنظام ال�رضف  	

اخلا�ص باملوقع وعدم �صيالنها على وحدات اإيواء اجلريان 
•توف��ري الدع��م امل��ادي، اأو ت�صجي��ع املجتم��ع على توف��ري الدعم، حلف��ر قنوات  	

ال�رضف- اأو لرفع الأ�صقف- من اأجل الأفراد العر�صة للمخاطر 
•حتديد املناطق يف املخيم، قبل موا�صم الأمطار، املعر�صة ملخاطر الفي�صانات  	
وطلب الدعم الهند�صي لإعادة هند�صة الأر�ص لتح�صني ال�رضف والت�صاور ب�صاأن 

النتقال ملكان اآخر تفاديًا ملخاطر الفي�صانات 
•املعاينة الب�رضية لوحدات الإيواء املعر�صة ملخاطر الت�رضب  	

•اإع��داد امل��واد مثل الأغطي��ة البال�صتي��ك واأدوات التثبي��ت اأو الأ�رضطة املغطاة  	
بالقطران لإ�صالح الأ�صقف 

•توف��ري احل�صى من اأجل قنوات ال�رضف- م��ع مالحظة اأن احلاجة قد تقت�صي  	
نظ��ام �رضف اأ�صمنتي يف املناطق الت��ي تكون فيها م�صتويات هطول الأمطار 

مرتفعة كثرياً 
•خ��الل تخطيط املوق��ع، ا�صتخ��دم املناطق املنخف�ص��ة للعب ومناط��ق اأخرى  	
قليل��ة الأهمية: العمل على اأ�صا���ص مبداأ »تقييم الأولوي��ات« بالن�صبة للمرافق 
عن��د التخطيط يف مناط��ق الفي�صانات- املناطق الأقل اأهمي��ة ميكن ال�صماح 

بتعر�صها للفي�صان اأوًل. 

احلرائق 
قد تكون احلرائق من اأبرز اأ�صباب الإ�صابة والوفاة وفقدان املمتلكات يف �صياق املخيم. وعليه 
يجب اأن تكون اخلطط يف مو�صع التنفيذ ل�صمان الوقاية وال�صتعدادات. وقدر امل�صتطاع يجب 
تب��ادل ه��ذه اخلطط مع �ص��كان املخيم حتى يع��رف الأ�صخا�ص ماذا يفعل��ون يف حالة اندلع 
احلرائ��ق. وميك��ن ت�صكي��ل اأو تعي��ني اللجان القائم��ة لكي تتحم��ل امل�صوؤولية ع��ن الوقاية من 

احلرائق وال�صتعدادات لها والتعامل معها. 



جمموعة اأدوات اإدارة املخيم | الف�صل 15 - امل�أوى470

ن�صيحة لوك�لت اإدارة املخيم�ت ب�ص�أن التع�مل مع خم�طر احلرائق: 
الوق�ية 

1- يجب تزويد املواقع بحواجز حرائق منتظمة 
2- ب�ص��كل مثايل، يج��ب اأن تكون امل�صافة بني وحدات الإيواء وكحد اأدنى �صعف 

ارتفاع كل منها 
3- حتظ��ر الن��ريان اأو األ�صنة اللهب املك�صوفة داخل وح��دات الإيواء ما مل تكن يف 
منطقة حمكمة جيداً- رجاء مالحظة اأن ال�صيا�صات الوطنية قد تتفاوت كثرياً 

يف هذا ال�صدد 
4- تقنني الأوقات التي ي�صمح فيها با�صتخدام نريان الطهي يف املوا�صم اجلافة 
5- التاأك��د من و�ص��ع ال�صموع- يف حال ال�صماح به��ا يف املخيم- يف م�صابيح 

اأو قناديل 
6- تنبي��ه �صكان املخيم بعدم ترك ال�صمعة م�صاءة اأثناء النوم اأو عند مغادرتهم 

للماأوى 
7- توف��ري تدريبات التوعية ح��ول املخاطر املرتبطة بالتدخ��ني بداخل وحدات 

الإيواء اأو بالقرب منها 
8- التاأكد من عدم مالم�صة املواقد للجدران القابلة لال�صتعال اأو القرب منها 
9- التاأكد من مرور املداخن عر جدران �صلبة اأو عر �صفيح م�صاد للحرائق 

10- التاأك��د من و�ص��ع م�صابيح الإنارة الكهربائية عل��ى م�صافة ل تقل عن 20 
�صنتيمرت من �صقف اخليمة اأو من املواد الأخرى القابلة لال�صتعال 

11- اإجراء املعاينة املنتظمة لالأ�صالك الكهربائية 

ال�صتعدادات 
1- تزوي��د حمط��ات احلرائق ب��دلء )بثقوب �صغ��رية للحد من خماط��ر ال�رضقة(؛ 

والرمال وخمافق النريان وطفايات النريان  
2- مالحظ��ة اأن ر���ص املي��اه ق��د ي��وؤدي فق��ط اإىل مزي��د م��ن انت�ص��ار حرائ��ق 

الكريو�صني 
3- توف��ري ناقو���ص حرائق لتنبيه �ص��كان املخيم الآخرين حول ان��دلع احلرائق 

الكبرية 
4- اإن�ص��اء جل��ان احلرائ��ق املجتمعي��ة لتدريب �ص��كان املخيم عل��ى الوقاية من 

احلرائق والتعامل معها 
5- تنفي��ذ حواج��ز احلرائق واحلفاظ عليها خالية من ال��ركام والتاأكد من جتهيز 

ttحمطات احلرائق للم�صاعدة يف التعامل مع احلرائق. 
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يف ح�لة ن�صوب احلرائق 
1- التاأك��د م��ن عدم وج��ود اأحد داخ��ل املاأوى/اخليم��ة وحينها فق��ط اإ�صقاطها 

للم�صاعدة يف الوقاية من انت�صار احلريق 
2- تذكر توعية �صكان املخيم حول »اأ�صلوب توقف وارتي وتدحرج«- يف حال 
ن�صب��ت النريان يف مالب�صك، فتوقف حيث اأن��ت، وارتي على الأر�ص وتدحرج 

حتى تطفئ النريان. 
اإذا تعر�صت لإ�ص�ب�ت احرتاق 

1- رطب املنطقة املتاأثرة باملاء البارد اأو مبن�صفة مبللة على الفور 
2- قم بحماية احلرق بقطعة ملب�ص نظيفة 

3- ا�صع يف طلب امل�صاعدة الطبية يف اأ�رضع وقت ممكن 
4- حافظ على دفئ �صحايا احلروق. 

معي����ر ال�ص���المة من احلرائ���ق 2007 ملفو�ص���ية الأمم املتحدة ل�ص���ئون 
الالجئني 

»اإذا كان��ت امل�صاحة ت�صم��ح بذلك، فيجب اأن تكون امل�صاح��ة بني املباين الفردية 
منا�صبة للحيلول��ة دون مالم�صة املباين املت�صدعة واملحرتقة للمباين املجاورة. 
ومن ثم يجب اأن تكون امل�صافة الفا�صلة بني الهياكل وكحد اأدنى �صعف الرتفاع 
العام لأي هيكل. »واإذا كانت مواد البناء قابلة لال�صتعال كثرياً )الق�ص، الأغ�صان، 
ال��خ(«، فتجب زيادة ه��ذه امل�صاف��ة اإىل 3-4 اأمثال الرتفاع الع��ام. كذلك يجب 

و�صع اجتاه الرياح ال�صائدة بعني العتبار«. 

       لق��د تكيف��ت وح��دات اإي��واء الأ�رض يف خميم��ات الأ�صخا�ص النازح��ني داخليًا 
�صدي��دة الزدح��ام يف �صمال اأوغندا مع خماطر احلرائ��ق بطرق مبتكرة، وذلك من 
خ��الل عدم اإحكام الربط بني ال�صق��ف املكون من الأغ�صان وبني اجلدار امل�صتدير 
للك��وخ. وله��ذا فعندما تندلع احلرائ��ق كان مبقدور الأ�صخا���ص النازحني داخليًا 

اإ�صقاط الأ�صقف من فوق اجلدران، ومن ثم اإن�صاء حواجز تنع انت�صار النريان.  
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الري�ح/الأع��صري 
اإن الرياح العاتية كتلك املرتبطة بالأعا�صري ميكن اأن تدمر وحدات الإيواء. 

 ن�صيحة عملية ل�صتعدادات وكالة اإدارة املخيم للرياح القوية: 
1- اإجراء تقييم هيكلي للماأوى يف املخيمات: يف حال عدم توفر الطاقم املوؤهل، 

فين�صح بال�صتعانة بدعم هند�صي من اأجل اإجراء التقييم 
2- العم��ل عل��ى نتائج التقيي��م، واإذا كان الوقت ي�صمح بذل��ك، تعديل ت�صميمات 

املاأوى والتاأكد من اأن اأية حتديثات مل ت�صفر عن زيادة املخاطر �صوءاً 
3- التاأك��د م��ن تاأمني املواد غ��ري املثبت��ة- بخا�صة احلدي��د املتموج/�صفائح 

الق�صدير- لأنها قد تكون بالغة اخلطورة يف الرياح العاتية 
4- النظ��ر يف توزيع حبال اإ�صافية وم�صام��ري ت�صقيف وغريها من مواد التثبيت 

قبل الأوقات املتوقعة لهبوب الرياح 
5- اإح�صار املهند�صني ملعاينة نقاط ال�صعف ال�صائعة- الو�صالت ال�صعيفة بني 

الأ�صقف واجلدران، والفتقار اإىل املقويات القطرية والأ�صا�صات الرديئة
6- تثبيت الأغ�صان ومواد الت�صقيف باحلبال 

7- التاأكد من تاأمني ربط احلبال على اخليام والهياكل املوؤقتة الأخرى واإحكام 
ربطها للحيلولة دون تطاير هذه الهياكل يف الرياح. 

الزلزل 
يف ح��ال الت�صكك ح��ول قدرة املقاومة الزلزالي��ة لوحدات الإيواء يف املخي��م، جتب ال�صتعانة 
مبهند�ص لتقييم الهياكل واقرتاح التح�صينات. ويو�صى با�صتخدام مهند�ص لتقييم مدى �صالمة 
الأبنية القائمة قبل ا�صتخدامها كمراكز جماعية حيث تكون خماطر وقوع الزلزل اأو ال�صدمات 
مرتفع��ة. وبوج��ه عام، فاإن الهياكل خفيفة الوزن وح�صنة التثبي��ت تكون اأقل احتماًل للت�صبب 
يف اإ�صابات. وحيث اأمكن، يجب تفادي املنحدرات احلادة لأنها تكون اأكر عر�صة لالنهيارات 

ال�صخرية. وتذكر اأنه: 
•حيث تكون خماطر الزلزل مرتفعة، يجب ت�صجيع الأ�صخا�ص على تخزين الأ�صياء والأواين  	

الثقيلة بالقرب من الأر�ص حيث ل ميكنها ال�صقوط على روؤو�ص الأ�صخا�ص. 
•حي��ث يقع زلزال يحتاج الأ�صخا�ص اإىل التدريب على عدم اجلري فوراً للخروج من املباين  	

اإذ الألواح والزجاج قد ت�صقط من اأعلى. 
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املن�خ�ت الب�ردة/ال�صتعدادات ال�صتوية 
حت��ى يف البيئات ال�صحراوية التي قد تكون حارة اأي�ص��ًا اأثناء النهار، فقد يكون املناخ �صديد 
ال��رودة لياًل.  وترتبط املوا�صم الباردة بارتف��اع يف الإ�صابات الناجتة عن احلرائق واأمرا�ص 
اجله��از التنف�ص��ي واأمرا�ص الع��ني- التي تعزى اإىل الزيادة يف مع��دلت الطهي داخل الأماكن 
املغلق��ة. ويف اأغل��ب املخيم��ات، ن��ادراً ما يكون الوق��ود متوف��راً بالكميات الكافي��ة من اأجل 
التدفئة حتى يف اأكر املناخات برودة، وهذا هو ال�صبب الذي قد يدفع بالأ�صخا�ص اإىل الطهي 

قبل �رضوق ال�صم�ص عندما تكون درجات احلرارة عند اأدنى م�صتوياتها. 
وهذه بع�ص الإر�صادات التي جتب مراعاتها يف الطق�ص البارد: 

•الحتف��اظ ب��كل ما يالم�ص الب�رضة دافئ��ًا وجافًا )املالب�ص والفر���ص والبطاطني والو�صائد  	
والأر�صية( 

•احلفاظ على دفئ املكان واحلد من م�صاحة الرياح الباردة ببناء الأ�صقف املنخف�صة.  	

لدعم �صكان املخيم يف املناخات الباردة، ميكن لوكالة اإدارة املخيم القيام 
مبا يلي: 

•التفاو���ص م��ع م��الك الأر�ص/احلكوم��ة من اأجل بن��اء اجل��دران بارتفاعات  	
منخف�صة من الطني للحد من التيارات الهوائية منخف�صة امل�صتوى  

•التن�صي��ق م��ع املنظم��ات امل�صوؤولة عن توف��ري اإمدادات املياه م��ن اأجل توفري  	
اإم��دادات املياه الكافي��ة ل�صد احتياجات بناء اجل��دران املنخف�صة من الطني، 

واإذا دعت ال�رضورة اإقرا�ص الأدوات الأ�صا�صية ل�صكان املخيم 
•التاأك��د من ح�صول الأ�رض على كفايتها من الأغطية البال�صتيك اأو البطاطني اأو  	
املواد الأخرى ل�صد التيارات الهوائية، وهذا �رضوري لتح�صني درجات حرارة 
اله��واء املحيط والراحة احلرارية خا�صة حي��ث ل يتوفر �صوى قدر حمدود من 
الوقود لأغرا�ص التدفئة. )ومن الناحية الأخرى، فاإن نق�ص التيار الهوائي قد 
ي��وؤدي اإىل انت�صار اأمرا�ص اجله��از التنف�صي مثل مر�ص TB(. وتكون معدلت 
التهوي��ة املرتفع��ة للغاي��ة- زيادة ع��ن �صتة تغي��ريات هوائي��ة يف ال�صاعة- 
مطلوب��ة للحد من مع��دلت انت�صار اأمرا�ص اجله��از التنف�صي، ول تكون ممكنة 

من الناحية العملية بدون تخ�صي�ص موارد الوقود الكافية لأغرا�ص التدفئة 
•العمل مع وكالة املياه وال�رضف ال�صحي والنظافة ال�صحية حول ال�صتعدادات  	

ال�صتوية لإمدادات املياه وطرق الو�صول اإليها 
•التاأك��د م��ن ح�ص��ول �صكان املخي��م عل��ى الإم��دادات الغذائية الكافي��ة لأنهم  	
 يكون��ون بحاجة ملزيد من ال�صعرات احلرارية يف الطق�ص البارد. )انظر معايري 
tt
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م���رضوع �صفري لالإط��الع على الن�صائح الواج��ب اإتباعها عندم��ا تكون درجة 
ح��رارة املنطق��ة املحيطة اأدنى م��ن 20 درجة مئوية(. وم��ن املفيد احل�صول 

على دعم فني من اأخ�صائي تغذية يف حالة اختالط الأمور. 
•النظر يف ت�صييد جدران �صلبة منخف�صة امل�صتوى حول املاأوى للحيلولة دون  	
التي��ارات الهوائي��ة الباردة عل��ى ارتف��اع الأر�صية، وبناء اجل��دران ال�صغرية 

حلجز الأبواب 
• النظر يف ت�صييد اأماكن تدفئة جمتمعية- يف اأماكن منف�صلة للرجال والن�صاء. 	

الطق�ض الثلجي 
اإن الثلوج قد تت�صبب يف ت�صدع وحدات الإيواء؛ ويحتاج الأ�صخا�ص النازحون )عن طريق جلنة 
خميم الإيواء اإن كانت موجودة( اإىل ال�صتعداد لهطول الثلوج الثقيلة قبل بداية ف�صل ال�صتاء: 

م��ا ميك��ن لوكال��ة اإدارة املخي��م القي��ام ب��ه لال�صتع��داد لهط��ول الثلوج يف 
املخيمات املكونة من خيام: 

•تكوي��ن فريق ا�صتعداداً لهطول الثلوج- اإما م��ن خالل اأفراد طاقم العاملني اأو  	
من خالل جلان الإيواء 

•اإر�صال الفرق حول املخيمات للتاأكد من تثبيت/ن�صب وحدات الإيواء بال�صكل  	
ال�صحي��ح واإحكام ربط احلب��ال املتينة )على اخليام والتاأك��د من اإحكام ربط 

ال�صاتر( 
•على الفريق اأن يوعي الأ�رض حول طريقة اإزالة الثلوج عن وحدات الإيواء ب�صكل  	

منتظم يف حال ت�صاقطها-  حتى لو وقع ذلك لياًل 
•اإعداد وحدات الإيواء الطارئة يف حالة الت�صدع  	

•التاأك��د م��ن توف��ر ال���رضف للحيلول��ة دون الفي�صان��ات الناجتة ع��ن ذوبان  	
الثلوج 

•النظ��ر يف توزيع حب��ال واأدوات تثبي��ت اإ�صافية لتاأمني الهي��اكل اأو الأغطية  	
البال�صتيك للحفاظ على الهياكل جافة وامل�صاعدة يف اإزالة الثلوج 

•ال�صتع��داد حت�صبًا لت�صدع اخليام اأو امل��اأوى ب�صبب احلرائق ولذا يو�صى بعدم  	
ال�صم��اح باإ�صع��ال الن��ريان املك�صوف��ة يف اخليام/وح��دات الإي��واء وان تكون 

املواقد حتت اأ�صقف حممية من ال�صقوط. 
 

tt انظر احتياطات ال�سالمة اأعاله. 
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املن�خ�ت احل�رة 
ل غن��ى ع��ن الظ��ل والتهوية يف املناخات احل��ارة. ولهذا يو�صى بت�صجي��ع ا�صتخدام مواد مثل 

الأغ�صان اأو اأوراق �صجرة املوز اأو الطالء العاك�ص على اأ�صقف وحدات الإيواء. 

ومن جهة اأخرى، يجب اأن تو�صع الآثار على البيئة لقيام ال�صكان بح�صد املواد الالزمة لتغطية 
اأ�صقفه��م بعني العتبار. كم��ا ميكن اأن توفر �صبكات الظل حلول جيدة التهوية تكون اأف�صل من 

الأغطية البال�صتيك. 

وعلى اأية حال، يجب على وكالة اإدارة املخيم القيام مبا يلي: 
•ت�صجي��ع موفر خدمات الإيواء على التفكري يف اإجراءات ت�صميم املاأوى املالئم مثل تهوية  	

املاأوى املح�صنة وامل�صاحات اخلارجية املظللة ومظالت النوافذ اأو الأ�صقف البارزة
•دعم �صكان املخيم يف بناء النوافذ املظللة والقيام بغري ذلك من حت�صينات 	

•النظر يف ت�صجيع زراعة النباتات املت�صلقة حول وحدات الإيواء.  	

خدم�ت البنية التحتية 
ي�ص�عد ترقيم وحدات الإيواء على: 

•ا�صتي�صاح من هم امل�صجلني ب�صفتهم مقيمني يف املخيم  	
•حتديد هوية الأ�رض  	

•تتب��ع �ص��كان املخيم، وحتدي��داً اإذا كان ال�صكان مرتبطني برقم املنزل ال��ذي يعي�صون فيه.  	
وميكن الحتفاظ بهذه البيانات يف دفاتر اآمنة اأو حتى يف نظام املعلومات اجلغرافية

يج��ب ترقيم املنازل الفردية برتتيب منطقي مبا يتفق مع خطة املوقع لتحديد وحدات الإيواء 
الفردية ف�صاًل عن املنطقة التي جاءوا منها. ومن جهة اأخرى فقد يحتاج عمال الطالء وغريهم 

من العمال امل�صاركني اإىل مالب�ص حماية حتى ل يتلفوا مالب�صهم اخلا�صة. 

tt ملزيد من املعل�مات ح�ل ترقيم وحدات االإي�اء، انظر الف�سل 7 

ق��د ن�صه��د اأحيانًا ج��داًل حول ل��ون الط��الء امل�صتخ��دم- يف اجلنينة، غرب 
دارفور، عرف مديرو املخيم اأن اللون الأحمر كان ي�صتخدم ب�صكل تقليدي من قبل 

ف�صائل معار�صة لف�صائل اأخرى يف بع�ص املخيمات. 
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الكهرب�ء /الإن�رة 
يف الغال��ب تكون �صيانة وتركي��ب اإمدادات الكهرباء عملية مكلفة وق��د جتعل املخيمات اأكر 
دميوم��ة مما ه��و م�صت�صوب اأو مرغوب فيه. وم��ن جهة اأخرى، فهناك ح��الت عديدة حيث قد 
مت توفريه��ا فع��اًل. وت�صتخ��دم الطاقة الكهربائية ب�ص��كل اأكر �صيوعًا لأغرا�ص الإن��ارة اإذ اأنها 
ت�صتخ��دم طاقة اأقل م��ن التدفئة ومن ثم تتطلب القليل من ال�صتثم��ار يف البنية التحتية. ويف 
العادة، تقع امل�صوؤولية على عاتق احلكومة اأو هيئة الكهرباء الر�صمية يف الرتكيب وال�صيانة. 

وقد يفرط الأ�صخا�ص يف ا�صتخدام اإمدادات الكهرباء، الأمر الذي قد تكون له م�صاعفات تتعلق 
بالتكلف��ة عل��ى اجلهة املوردة، لكن��ه قد يوؤدي اأي�ص��ًا، وهو الأكر خط��ورة، اإىل م�صاكل تتعلق 

بالأمن وال�صالمة. وعليه، فاإن الوكالة امل�صوؤولة ينبغي عليها القيام مبا يلي: 
•التاأك��د م��ن قيام فن��ي كهرباء متخ�ص���ص مبعاينة الأ�ص��الك للحد من خماط��ر ال�صدمات  	

الكهربائية و/اأو اندلع احلرائق 
•معاين��ة ترتيب��ات تو�صيالت الأ�ص��الك الداخلية والتاأكد م��ن اأن امل�صابي��ح لي�صت �صديدة  	

القرب من املواد القابلة لال�صتعال مثل الأ�صقف امل�صنوعة من الأغ�صان 
•ر�ص��د اإن كانت اأي من الأ���رض يف املخيم قد ح�صلت على مولد/م�صدر كهرباء خا�ص بها.  	
وعن��د اللزوم ق��د تقت�صي احلاجة حمالت توعي��ة ب�صاأن ال�صتخدام الآم��ن- مثل التخزين 

الآمن واإعادة امللء بالوقود واإخراج الغازات العادمة. 

الط�قة املنزلية 
اإن احلاج��ة اإىل الوق��ود اخل�صبي حول املخيمات يف الغالب م��ا توؤدي اإىل م�صاكل كبرية تتعلق 
باحلماي��ة عند البحث عن الأخ�صاب؛ وم�صاكل �صحية تعزى اإىل الدخان داخل الأماكن املغلقة 

وم�صاكل بيئية تعزى اإىل الأثر الناجت على البيئة من جمع الأخ�صاب للوقود. 
ن��ادراً م��ا يكون هناك حل وحي��د لحتياجات الطاق��ة املنزلية ويف الع��ادة تكون هناك 
حاج��ة لرنام��ج كجزء م��ن اإدارة املخيم يجمع بني الدعم من اأجل بن��اء املواقد ذات املداخن 
وا�صتخ��دام الأواين املنا�صب��ة ذات الأغطي��ة وجم��ع الوق��ود وجتفي��ف الوق��ود واحل�صول على 
الإم��دادات من املنطق��ة ب�صكل م�صتدمي. وب�صكل مثايل، يجب و�ص��ع الوقود بعني العتبار لدى 

حتديد حجم املخيم وكذلك لدى حتديد موقع املخيم اأثناء عملية الإن�صاء. 

الغ�ز 
ن��ادراً ما يتم توفري الغاز املنق��ول باأنابيب للمخيمات مع اأن هناك اأمثلة على مراكز تعاونية 
حي��ث ت�صتخدم اإم��دادات الغاز القائمة. وحي��ث ي�صتخدم الغاز املنق��ول باأنابيب، فاإن احلاجة 
تقت�صي وجود فنيني متخ�ص�صني ملعاينة الرتكيبات. وكثرياً ما ي�صتخدم الغاز يف ا�صطوانات 



477 جمموعة اأدوات اإدارة املخيم | الف�صل 15 - امل�أوى

�صغرية لأغرا�ص الطهي. فاإذا كان وقود الطهي م�صتخدم يف خميم، فيجب تخزين ال�صطوانات 
خ��ارج وحدات الإيواء لتف��ادي الأدخنة. كما ق��د تقت�صي ال�رضورة اتخاذ الإج��راءات الأمنية 

للحيلولة دون ال�رضقة. 

احتي�ج�ت امل�صتفيدين 
غالب��ًا م��ا تكون اأف�ص��ل و�صيلة لتحدي��د الحتياجات والفج��وات ل�صكان خمي��م هي من خالل 

الزيارات )يف�صل اليومية( املنتظمة لوحدات الإيواء الفردية من قبل طاقم اإدارة املخيم. 

امل�أوى والتعر�ض للمخ�طر 
اإن حتدي��د �ص��كان املخيم من ذوي الحتياجات اخلا�صة، وال��ذي �صيحتاجون لدعم خا�ص يف 
ت�صييد و�صيانة ماأواهم، هو اأمر بالغ الأهمية. ويتعني على وكالة اإدارة املخيم اإعطاء اهتمام 

خا�ص لر�صد احتياجات هوؤلء الأ�صخا�ص وو�صع ال�صيا�صات اخلا�صة اأثناء: 
•تخ�صي�ص قطعة الأر�ص. لو اأمكن، ميكن الربط بني الأ�صخا�ص ذوي الحتياجات اخلا�صة  	
وب��ني اآليات الدعم التقليدي��ة. ويعتر املوقع ال�صحيح ملاأواهم اأمر بالغ الأهمية مبا يكفل 
و�صع��ه بعني العتبار، وذلك حتى ي�صتطيع��ون احل�صول على امل�صاعدة من اجلريان اأو من 
الأ�صخا�ص يف نف�ص املنطقة، وكذلك من وكالة اإدارة املخيم والو�صول ب�صهولة اإىل مرافق 

البنية التحتية واخلدمات 
•توزي��ع ونق��ل مواد الإيواء اإىل قط��ع الأر�ص. وتكون امل�صاعدة مطلوب��ة يف نقل املواد لأن  	

عنا�رض الإيواء تكون يف العادة ثقيلة. 
•ت�صييد وحدات الإيواء: بناء املاأوى ميكن اأن يكون عملية �صاقة بدنيًا  	

•�صيانة وحدات الإيواء.  	

تذك��ر اأن حت��ى الأفراد واملجموع��ات الذين هم بحاج��ة اإىل امل�صاعدة لي�صوا 
عدمي��ي احليل��ة يف ح��د ذاتهم. فم��ن اجلائ��ز اأن الأ�صخا���ص النازحني ق��د فقدوا 
دياره��م وممتلكاته��م لكنه��م مل يفقدوا مهاراته��م وخراتهم. وله��ذا يراعى دعم 
وحت�ص��ني ا�صرتاتيجي��ات التواف��ق ل��دى جمي��ع املجموع��ات- مبا فيه��م من هم 

»عر�صة للمخاطر«. 

tt ملزي��د م��ن املعل�م��ات ح���ل حماي��ة االأ�سخا���ص ذوي االحتياج��ات اخلا�سة، انظر 
الف�سل 11 
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تخ�صي�ض امل�ص�كن 
وه��ذا يحتاج لعناي��ة خا�صة، حيث تعي���ص املجموعات ذات الحتياج��ات اخلا�صة والعر�صة 
للمخاط��ر يف املخيمات. وحيثما اأمكن، يجب احرتام الختيارات ال�صخ�صية يف حتديد املواقع 
له��وؤلء الأ�صخا�ص واملجموعات. ومن جهة اأخرى، فاإن الف�صل قد يزيد من التعر�ص للمخاطر 

من خالل خلق »اأقلية من املعر�صني للمخاطر«. 

ال�رشقة/الأمن 
تت�صمن الن�صائح العملية التي يجب و�صعها بعني العتبار ما يلي: 

•قم بتوفري اأقفال الأبواب حلفظ املمتلكات و�صمان الأمن  	
•تفاو���ص م��ع م��الك الأر�ص/ال�صلطات حتى ي�صم��ح لالأ�صخا�ص ببناء الأ�ص��وار حول قطع  	

الأر�ص اإذا كانوا يرغبون يف ذلك، واإذا كانت لديهم امل�صاحة الكافية له 
•�ص��ع برامج توزيع املواد التي ت�صجع على املرونة واختي��ار امل�صتفيد ب�صاأن طريقة تقييم  	
التهدي��دات الأمني��ة والتعام��ل معه��ا. ف��اإذا فعلت ذلك، فتاأك��د من اإط��الع املانحني حول 
�صيا�صت��ك وتاأك��د من احل�ص��ول على موافقته��م. هل ي�صعدهم، عل��ى �صبيل املث��ال، لو اأخذ 
امل�صتفي��دون الأغطي��ة البال�صتيك املوزعة م��ن اأجل »امل��اأوى« وا�صتخدموها بدًل من ذلك 

يف حماية موا�صيهم؟ 
•�صج��ع الأ���رض على حتديث اأماك��ن اإيوائه��م وجعلها اأك��ر خ�صو�صية بالط��رق التي تكون  	
مقبولة لهم من الناحية الثقافية باأكر قدر، فمجرد �صور من الأغ�صان ب�صمك 1 مليمرت قد 
ي�صاعد يف جعل الأ�صخا�ص ي�صعرون بدرجة اأكر من الأمن وي�صاعد يف احلد من ال�رضقة. 

tt ملزيد من املعل�مات ح�ل ال�سالمة واالأمن يف املخيم، انظر الف�سل 12. 
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البي�ن�ت الدميوغرافية
و�صع حجم الأ���رضة النمطية بعني احل�صبان، مبا يف ذلك عدد الن�صاء/الفتيات والرجال/ � 

الفتية. 
تتق��رر ا�صتجاب��ة املاأوى ح�صب كل اأ�رضة، مع الأخذ بعني احل�صبان عدد الأ�صخا�ص يف كل  � 

اأ�رضة. 
املعرفة بعدد الأ�صخا�ص الذين هم بدون ماأوى مالئم واأماكن تواجدهم.  � 

املعرفة بعدد الأ�صخا�ص الذين هم بدون منزل واأماكن تواجدهم.  � 
املعرفة بالأ�رض التي تعي�ص معًا.  � 

تو�صع بعني احل�صبان اخل�صو�صية الأ�رضية والفردية.  � 
كن الأ�صخا�ص من العي�ص معًا عي�صًا كرميًا وتوفري الرعاية  يت��م التخطيط للرامج التي تمُ � 

واحلماية لأ�رضهم. 

التن�صيق مع وحدات الإيواء الأخرى 
يتم النظر يف خيارات توطني ممكنة اأخرى مثل الإيجار.  � 

و�صع خطة املوقع املن�صقة والواقعية قبل ال�رضوع يف البناء.  � 
و�صع خطة مياه و�رضف �صحي للمخيم مبا يف ذلك اإمدادات املياه وال�رضف يف املوقع  � 

والتوعية بالنظافة ال�صحية والتخل�ص من املخلفات ال�صلبة. 
انتق��اء املوق��ع بال�صكل الذين ي�صمن وج��ود املخيم بعيداً عن تهدي��دات الأمن وال�صالمة،  � 

مثل مناطق ال�رضاعات اأو النهيارات ال�صخرية. 

املخ�طر والتعر�ض للمخ�طر 
القيام بالر�صد لتبني ما اإذا كان ال�صكان معر�صني للعنف اأو للتحر�ص، وذلك عند احل�صول  � 

على امل�صاعدة من خميم الإيواء. 
عدم وجود خطر و�صيك على احلياة ب�صبب املاأوى اأو امللب�ص اأو الفر�ص غري املالئم.  � 

تقييم املخاطر املحتملة على احلياة وال�صحة والأمن ب�صبب املاأوى غري املالئم. � 

ق�ئمة املراجعة اخل��صة بوك�لة اإدارة املخيم
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املعرف��ة باملخاط��ر التي تواج��ه الأ�صخا���ص املعر�ص��ني للمخاط��ر اأو املجموعات ذات  � 
الحتياجات اخلا�صة و�صط ال�صكان، مبا يف ذلك هوؤلء امل�صابني بفريو�ص نق�ص املناعة 

املكت�صبة/الإيدز. 
ت�صجي��ع ال�صرتاتيجي��ات املجتمعي��ة القائم��ة مل�صان��دة الأ�صخا���ص ذوي الحتياج��ات  � 

اخلا�صة ومعاجلة الفجوات يف توفري اخلدمات. 
تو�ص��ع بعني احل�صبان اأثر ترتيب��ات العي�ص العام والتنظيم الجتماعي لل�صكان النازحني  � 

على حماية الأ�صخا�ص املعر�صني للمخاطر والعناية بهم. 
تت��م م�صان��دة الأ�صخا���ص الأكر عر�ص��ة للمخاطر، وه��وؤلء ذوي الحتياج��ات اخلا�صة  � 

لت�صييد وحتديث اأماكن اإيوائهم، ونقل مواد الإيواء من مواقع التوزيع. 
يتم تنفي��ذ التدابري لر�صد وحت�صني الأو�صاع املعي�صية لهوؤلء ذوي الحتياجات اخلا�صة  � 

واأ�رضهم والقائمني على رعايتهم. 
يت��م تقيي��م م��دى احلاجة لتداب��ري مكافحة احل���رضات الناقل��ة لالأمرا�ص، ل�صيم��ا �صباك  � 

البعو�ص احلوامل، ل�صمان �صحة ورفاهية الأ�رض. 
كم��ا تت�صمن تدابري مكافحة احل�رضات الناقلة لالأمرا���ص التدريب اأو ال�رضف ال�صحي اأو  � 

العالج. 

الطوارئ 
يتم التخطيط لكوارث اأخرى حمتملة مثل ن�صوب احلرائق.  � 

و�ص��ع خط��ة وتوف��ر امل��واد الكافي��ة للتعامل مع تدفق��ات ال�ص��كان اجل��دد والتعامل مع  � 
�صيناريوهات اأخرى. 

جتري املناق�صات حول خطط ماأوى اأكر تعمرياً بني اإدارة املخيم وال�صلطات املحلية وال�صكان.  �

الإدارة 
توج��د منظم��ة اإي��واء ن�صط��ة يف املخي��م ويكون لديه��ا ما يكفي م��ن امل��وارد واملهارات  � 

والقدرات لدعم احتياجات الإيواء. 
ميكن ا�صتئجار الأفراد املهرة )املحليني اأو الدوليني( لدعم برامج الإيواء.  � 

يقوم طاقم عمل يتمتع بالكفاءة واملهارة بر�صد م�رضوعات الت�صييد؛  � 
وج��ود جلنة اإيواء عاملة ت�صم ممثلني عن الن�صاء والرجال والأقليات اأو الفئات املعر�صة  � 

للمخاطر وذوي الحتياجات اخلا�صة ويكون لها دور حمدد ب�صكل وا�صح. 
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الأن�صطة املنزلية 
املعرف��ة بالأن�صطة املنزلية واملعي�صي��ة الداعمة التي تتم عادة داخل وحول وحدات اإيواء  � 

الأ�صخا�ص املتاأثرين، وتراعي اعتبارات توفري امل�صاحة الالزمة لها. 
ويج��ب اأن تو�ص��ع بع��ني العتب��ار الحتياج��ات والأن�صط��ة املختلف��ة للن�ص��اء والرجال  � 

والأطفال والأ�صخا�ص ذوي الحتياجات اخلا�صة حول املاأوى. 

املجتمع امل�صيف والأثر البيئي 
املعرفة بالق�صايا مو�صع القلق للمجتمع امل�صيف والت�صدي لها.  � 

يكون توفري املاأوى مبا يتما�صى مع املمار�صات والأعراف املحلية.  � 
يو�ص��ع بعني العتبار مدى اإمكانية ا�صتخدام وحدات الإيواء والبنية التحتية للماأوى من  � 

قبل املجتمع امل�صيف بعد اإغالق املخيم. 

اعتب�رات اأخرى 
تقيي��م الأثر البيئي للم��اأوى والوقود وال�رضف ال�صحي والتخل���ص من املخلفات وو�صع  � 

اخلطط لذلك. 
ينظر يف فر�ص دعم املعي�صة من خالل توفري املواد وت�صييد املاأوى وحلول التوطني.  � 

ال�صي�نة 
الت�صدي للق�صايا اأو التح�صينات ذات اأعلى �صايف قيمة بالن�صبة لل�صكان.  � 

دعم الأ�صخا�ص يف �صيانة اأماكن اإيوائهم من خالل اأف�صل الو�صائل املالئمة.  � 
تو�ص��ي وكالة اإدارة املخيم باحللول يف حال وجود اأي اأ�صباب اإدارية حتول دون حتديث  � 

الأ�صخا�ص لأماكن اإيوائهم. 
وجود م�صاحة فعلية كافية لتحديث وتو�صيع وحدات الإيواء.  � 

ح�صول �صكان املخيم على الأدوات واملواد الالزمة لتحديث اأماكن اإيوائهم.  � 
و�صع اأثر التحديثات على املوارد الطبيعية املحلية.  � 

توف��ري الدعم امل��ادي والفني عند القت�ص��اء مل�صاعدة �صكان املخيم عل��ى �صيانة اأمكان  � 
اإيوائهم. 
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تتوف��ر معظ��م الأدوات والن���رضات وغريه��ا من الوثائ��ق امل�ص��ار اإليها على 
اأ�صطوان��ة جمموعة الأدوات )Toolkit CD( واملرفقة ب��كل كتيب مطبوع. كذلك مت 

و�صع روابط لتحميل امللفات اخلا�صة باملو�صوع من على �صبكة الإنرتنت. 

•منوذج لإ�صرتاتيجية اإيواء انتقايل  	
•اتفاق ا�صتئجار م�صاكن انتقالية )منوذج من تيمور ال�رضقية(  	

•ملخ�ص بالتنفيذ الفني للماأوى النتقايل  	
•موجز مبالحظات اأوك�صفام حول املاأوى والنوع )ذكر-اأنثى(  	

•موجز مبالحظات اأوك�صفام حول املعايري الدنيا للماأوى 	
• اإر�ص��ادات لتخطي��ط وحتديث اأماكن توطني الأ�صخا�ص  	UN-HABITAT، SUDP. Bosasso- 
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الر�صائل الأ�صا�صية 
غالبا ما تكون احلالة ال�ضحية ل�ضكان املخيم �ضعيفة والعديد منهم يكونون معر�ضني خلطر    t
التعر�ض ملجموعة معقدة من عوامل التهديد واملخاطر املوؤدية اإىل املر�ض والوفاة. لذا يجب 
على موفري اخلدمات ال�ضحية العمل بالتن�ضيق مع وكالة اإدارة املخيم على �ضمان توفر خدمات 
الرعاية ال�ضحية املالئمة، مبا يف ذلك ا�ضتق�ضاء احلاالت ب�ضكل فعال والتوعية ال�ضحية لكل 

املقيمني باملخيم  وذلك للتخفيف من حاالت ال�ضعف الذي يعانون منه.
ُيعد تقليل اخل�ضائر يف االأرواح )معدل الوفيات( وتقليل معدالت االإ�ضابة باملر�ض )االعتالل(   t
وامل�ضاهمة يف حت�ضني جودة املعي�ضة هي االأهداف الرئي�ضية للخدمات ال�ضحية يف حاالت 
املخيم��ات. لذل��ك، ينبغي على موفري اخلدم��ات ال�ضحية و�ضع قائم��ة اأولويات لالأ�ضباب 
الرئي�ضية املوؤدية اإىل االإ�ضابة باالأمرا�ض وحاالت الوفاة التي ميكن جتنبها، وحتديد قائمة 
اأولوي��ات للثغرات املوجودة يف نظام اال�ضتجاب��ة ال�ضحية والقيام باالأن�ضطة املالئمة من 

اأجل �ضد تلك الثغرات. 
حت��ى تك��ون خدمات الرعاية ال�ضحي��ة فعالة، يجب اأن ي�ضارك �ض��كان املخيم يف القرارات   t
الرئي�ضية من البداية واأن يظلوا جزًءا اأ�ضا�ضًيا من الربنامج الكلي من اأجل تو�ضيل اخلدمات 
ال�ضحية وتقييمها، حيث يجب تقدمي اخلدمات ال�ضحية »مع« ال�ضكان ولي�ض »من اأجلهم«. 

تعت��رب احل�ضبة واحدة م��ن اأهم امل�ضكالت ال�ضحية اخلطرية التي تتم مواجهتها يف حاالت   t
املخيم��ات وكانت ُتعد ال�ضبب االأ�ضا�ضي لوفاة الالجئ��ني واالأ�ضخا�ض النازحني داخلًيا يف 
العدي��د م��ن حاالت الطوارئ يف املا�ضي. لذا تعد املب��ادرة باإطالق حملة حت�ضني جماعي 

�ضد مر�ض احل�ضبة على قمة اأولويات موفري اخلدمات ال�ضحية يف املخيم.
م��ن املع��روف اأن �ضوء التغذية احلاد هو اأحد االأ�ضب��اب الرئي�ضية للوفاة بني �ضكان املخيم،   t
ويعود هذا ب�ضفة اأ�ضا�ضية اإىل اأن �ضوء التغذية يزيد من ال�ضعف من ناحية التاأثر باملر�ض. 
ل��ذا يعد اإجراء تقيي��م للتغذية وتنفيذ برامج تغذية م�ضممة بناًء عل��ى االحتياجات ن�ضاًطا 
اأولًي��ا مهًم��ا يف املخيم، وكذل��ك التاأكد من ا�ضتهالك كل �ضخ�ض م��ن �ضكان املخيم حلوايل 
2100 �ضع��رة حراري��ة يومًيا ويجب اأن حت�ضل الفئات ال�ضعيفة والفئات ذات االحتياجات 

اخلا�ضة يف املخيم على اهتمام خا�ض، مبا يف ذلك ح�ض�ض الغذاء، وفق احتياجاتهم. 
على الرغم من كون وكالة اإدارة املخيم لي�ضت اجلهة املخت�ضة بال�ضوؤون ال�ضحية يف الغالب،   t
فيمك��ن اتخاذ خطوات جوهرية بالتعاون مع جمموعة ال�ضحة/موفري اخلدمة يف املخيم 
للح��د م��ن اآثار االأوبئة ون�رش التوعية ال�ضحية. وميكن اأن تكون ج��ودة اإدارة املخيم حمدًدا 

اأ�ضا�ضًيا للحياة والوفاة بالن�ضبة ل�ضكان املخيم.
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ُيع��د تقليل اخل�ضائ��ر يف االأرواح )معدل الوفيات( وتقليل مع��دل االإ�ضابة باملر�ض )االعتالل( 
وامل�ضاهم��ة يف حت�ض��ني ج��ودة املعي�ضة هو اله��دف الرئي�ض��ي للخدمات ال�ضحي��ة يف حاالت 
املخيم��ات. فغالًبا م��ا يواجه الالجئون واالأ�ضخا�ض النازحون داخلًيا الذين يعي�ضون يف بيئة 
خميم ظروًفا معي�ضية �ضديدة االزدحام، باالإ�ضافة اإىل عدم كفاية الغذاء واملاأوى واملياه غري 
االآمن��ة وع��دم كفاية خدمات الرعاي��ة ال�ضحية ونق�ض التح�ضني �ض��د اأمرا�ض البيئة اجلديدة 
والو�ض��ع ال�ضي��ئ. باالإ�ضافة اإىل ه��ذا، قد يكون ه��وؤالء االأ�ضخا�ض و�ضل��وا اإىل املخيم بالفعل 
وهم يف حالة �ضعف وهزال نتيجة املر�ض واجلوع واال�ضطهاد والعنف اجل�ضدي وال�ضدمات. 
نتيجة لهذه الظروف، ت�ضاهم االأمرا�ض، �ضواًء وحدها اأو باالإ�ضافة اإىل �ضوء التغذية، يف ارتفاع 

معدالت الوفيات.

ميكن اأن ميثل احلفاظ على �ضحة جيدة اأو التمتع ب�ضحة جيدة يف موقع املخيم حتدًيا، ولكن 
برغم ذلك ميكن حتقيقه بوا�ضطة التدخالت متعددة القطاعات. تت�ضمن االأن�ضطة:
•حت�ضني البيئة وظروف املعي�ضة ل�ضكان املخيم عن طريق تقليل االزدحامات 	

•التخل�ض من الف�ضالت بال�ضكل املالئم 	
•التاأكد من توفر االإمدادات الكافية من الغذاء واملاء 	

•مكافحة ناقالت االأمرا�ض  	
•توفري املاأوى الكايف  	

•ن�رش التوعية ال�ضحية والتدريب على الر�ضائل االأ�ضا�ضية 	

ي�ضاه��م قطاع ال�ضح��ة يف حتقيق هدف خف�ض معدل الوفيات وخف���ض معدل االعتالل ورفع 
م�ضت��وى جودة املعي�ضة من خالل تطبيق االإجراءات الوقائية واإدارة حاالت االأمرا�ض بال�ضكل 

املالئم.  يت�ضمن هذا:
•و�ض��ع نظام منا�ضب لالإ�رشاف، واإذا اأظهرت البيانات ح��دوث تف�ضي الأحد االأمرا�ض، يجب  	

التاأكد من اإمكانية اال�ضتجابة مبكًرا ومن كفاية هذه اال�ضتجابة
•التاأكد من تنفيذ اآليات التن�ضيق والتخطيط بال�ضكل ال�ضحيح بحيث تتم م�ضاركة املعلومات  	

وترجمتها يف �ضورة اتخاذ للقرارات وتخطيط لالإجراءات بفعالية ويف الوقت املنا�ضب
•تطبيق نظام �ضحي اأ�ضا�ضي، وتعيني فريق موظفني له وتزويده بالتجهيزات ب�ضكل �رشيع،  	

ل�ضمان العالج املبكر واملالئم لالأمرا�ض الرئي�ضية
•توف��ري التوعية ال�ضحية املتعلق بالوقاية م��ن االأمرا�ض واحلفاظ على �ضحة جيدة لكافة  	

االأ�ضخا�ض الذين يعي�ضون اأو يعملون يف املخيم

مقدمة
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تبداأ املراحل املتعددة للحياة يف املخيم – والتي ُي�ضار اإليها غالًبا ب� »دورة النزوح« اأو »دورة 
حي��اة املخي��م« – منذ بداية النزوح وت��دوم حتى يتم تنفيذ حل دائم. ترتب��ط مرحلة الطوارئ 
ببداي��ة النزوح الذي يجرب االأ�ضخا���ض على طلب اللجوء خارج مناطقه��م اأو بلدانهم االأ�ضلية. 

ميكن اأن تت�ضم مرحلة الطوارئ مبا يلي: 
• �ضاكن كل يوم ارتفاع معدالت الوفيات – ما يزيد عن حالة وفاة لكل 10000	

•غي��اب اخلدمات ال�ضحية يف املخي��م اأو تكد�ض الطلب على البني��ة التحتية ال�ضحية وعدم  	
كفايتها

•عدم وجود ا�ضتجابة كافية من ال�ضلطات املحلية اأو الوطنية 	
•انهيار اأية اآليات اعتيادية للتن�ضيق 	

فم��ا هو مث��ايل لي�ض قابال للتنفيذ دائًما يف مرحلة الطوارئ يف بيئة املخيم، وغالًبا ما تكون 
هن��اك عقب��ات كبرية عند تقدمي اخلدمات االأ�ضا�ضية. على الرغم م��ن ذلك، ينبغي بذل كل جهد 
ممك��ن بذل��ه لتنفيذ اأف�ض��ل املمار�ضات، حتى مع وج��ود قيود على تعي��ني املوظفني واملوارد 
املادي��ة واأنظم��ة الدعم واالأمان والتموي��ل والتن�ضيق. ويتم حتديد خدم��ات الطوارئ تبًعا لكل 
بيئ��ة خميم، وي�ضتم��ر حتدي اخلدمات للظروف من اأجل البقاء الأج��ل طويل حتى تتم ال�ضيطرة 

على معدالت الوفيات. 
تتمي��ز املرحلة الثانية، اأو مرحل��ة ما بعد الطوارئ، بدرجة اأكرب م��ن اال�ضتقرار. تنخف�ض 
مع��دالت الوفي��ات اإىل اأق��ل من حال��ة وفاة واح��دة/10000 �ضاكن لكل يوم ويك��ون عادًة مت 
الوفاء باحلد االأدنى ملعايري االحتياجات االأ�ضا�ضية كالغذاء واملاء واملاأوى. ُتعد هذه املرحلة 
فر�ض��ة للتو�ضع وحت�ضني اخلدمات ال�ضحية الت��ي مت تاأ�ضي�ضها اأثناء مرحلة الطوارئ، ولتطوير 

فوائد برامج التوعية ال�ضحية وم�ضاهدة نتائجها. 
يف املرحلة الثالثة واالأخرية، يتم حتديد احللول الدائمة، ويغادر �ضكان املخيم موقعه. يف 
هذه املرحلة، حتتاج الق�ضايا املتعلقة باإدارة املعلومات، مثل احلمالت االإعالمية واالإحاالت 
و �رشية ال�ضجالت ال�ضحية، اإىل و�ضعها مو�ضع االعتبار. وب�ضكل مماثل، يكون مطلوب ت�ضليم/

اإيقاف ت�ضغيل مرافق الرعاية ال�ضحية يف املخيم واإجراء تقييم ملتطلبات الرعاية ال�ضحية يف 
مناط��ق الع��ودة و/اأو التوطني. يجب تخطيط احتياجات الرعاية ال�ضحية ل�ضكان املخيم اأثناء 
عملي��ة اإغالق املخي��م والعودة/التوطني، خا�ضًة له��وؤالء الذين يعانون م��ن االإعاقة احلركية 

ولديهم احتياجات اأخرى خا�ضة متعلقة بالرعاية ال�ضحية. 
�ضيعر�ض هذا الف�ضل الق�ضايا املتعلقة بالرعاية ال�ضحية التي يجب اأن تكون وكالة اإدارة 
املخي��م عل��ى وعي بها من اأجل دعم تن�ضي��ق القطاع ال�ضحي ور�ض��د اأن�ضطة موفري اخلدمات 

ال�ضحية يف املراحل املتعددة لدورة حياة املخيم. 
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الأدوار وامل�صوؤوليات
ُتعد وكالة اإدارة املخيم الهيئة املخت�ضة بالتن�ضيق والر�ضد عموًما يف املخيم، ولكن عادًة ما 
يت��وىل موف��ر اخلدمة ال�ضحية تن�ضيق القط��اع ال�ضحي. لذلك يكون موف��ر اخلدمة ال�ضحية هو 
امل�ضوؤول االأول عن تخطيط اخلدمات ال�ضحية وتنفيذها واإدارتها ور�ضدها. ينبغي على وكالة 
اإدارة املخي��م العمل مع ال�رشكاء احلكوميني وجمموعة ال�ضحة لتاأ�ضي�ض وكالة �ضحية قيادية 

يف املخيم. 

تت�ضمن االأدوار وامل�ضوؤوليات الرئي�ضية للوكالة ال�ضحية القيادية ما يلي:
•التن�ضيق مع ال�ضلط��ات ال�ضحية املحلية ب�ضاأن كافة اجلوانب املتعلقة باخلدمات ال�ضحية  	

داخل املخيم
•ت�ضهي��ل التع��اون بني كافة موف��ري اخلدمة ال�ضحي��ة ل�ضمان التنفي��ذ والر�ضد املالئمني  	

للخدمات ال�ضحية املتفق عليها يف اجتماعات التن�ضيق
•جم��ع املعلومات من موفري اخلدمة ال�ضحية واإعداد التقارير حول الق�ضايا ال�ضحية ذات  	

ال�ضلة
•ن�رش معلومات حول الق�ضايا ال�ضحية اإىل القطاعات والوكاالت االأخرى ذات ال�ضلة 	

•التن�ضيق مع وكالة اإدارة املخيم. 	

تت�ضمن االأدوار وامل�ضوؤوليات الرئي�ضية لوكالة اإدارة املخيم ما يلي:
•فه��م امل�ضطلحات واال�ضرتاتيجيات الرئي�ضية للخدمات ال�ضحية يف حاالت املخيمات من  	

اأجل تف�ضري نتائج التقارير ال�ضادر عن موفري اخلدمات ال�ضحية
•ن���رش حتديثات املعلومات املتعلقة بالق�ضايا ال�ضحية وتنبيه هيئات التن�ضيق ذات ال�ضلة  	

باأي ثغرات وازدواجية فيها
•ا�ضتخدام هذه املعلومات لدعم اتخاذ اال�ضتجابات املالئمة للق�ضايا ال�ضحية يف املخيم  	

• دعم الوكالة ال�ضحية القيادية والتن�ضيق معها يف اأي اأمور قد تتطلب م�ضاعدة اإ�ضافية	

تك��ون كل م��ن الوكالتني م�ضوؤولتني ع��ن التاأكد من الت��زام م�ضتوى جودة اخلدم��ات ال�ضحية 
املقدم��ة بوا�ضطة كافة ال��وكاالت ال�ضحية باملعايري املقبولة حملًي��ا وعاملًيا وباالأخالقيات 

الطبية. 

الق�صايا الرئي�صية
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يج��ب االت�ض��ال بال�ضلط��ات ال�ضحية املحلي��ة واإ�رشاكها م��ن بداية الربامج 
الطبي��ة يف املخي��م، حي��ث ُيع��د التعاون معه��م عند اإقام��ة املوؤ�ض�ض��ات ال�ضحية 

ودعمها هو االأ�ضا�ض لو�ضع برامج ناجحة وا�ضتمرارها.

تع��د اإدارة معلوم��ات الرعاي��ة ال�ضحية من االأوج��ه املهمة لدور التن�ضيق ال��ذي ميكن اأن تقوم 
وكال��ة اإدارة املخي��م بت�ضهيله، كم��ا يجب تو�ضيح كيفي��ة تبادل املعلومات. ب�ض��كل عام، يتم 
تو�ضي��ل املعلومات امل�ضتخل�ضة من �ضكان املخيم اإىل موفري اخلدمة ال�ضحية مبا�رشًة. وعند 
تعدد موفري اخلدمة ال�ضحية يف املخيم، ميكن اأن يكون تدفق املعلومات اأمًرا معقًدا. فال يجب 
فق��ط اأن تتوفر كاف��ة املعلومات ذات ال�ضل��ة للوكالة ال�ضحية القيادية ووكال��ة اإدارة املخيم 
م��ن اأج��ل التخطي��ط واتخاذ الق��رار، بل يجب كذل��ك تزويد موف��ري اخلدمة ال�ضحي��ة االآخرين 

باملعلومات.  
يف ه��ذه املواق��ف، يجب ترتيب عق��د اجتماعات تن�ضي��ق ال�ضوؤون ال�ضحي��ة ب�ضكل منتظم 
واإدارته��ا بوا�ضط��ة الوكالة ال�ضحي��ة القيادية. يجب اأن يتم من خالل ه��ذه االجتماعات جمع 
املعلوم��ات ال�ضحي��ة ون�رشه��ا بني موفري اخلدم��ة وا�ضتخال���ض املعلومات املهم��ة لتزويد 
اجتماع��ات التن�ضي��ق العام التي تعقدها وكال��ة اإدارة املخيم بها. ويج��ب اأن ُتعقد اجتماعات 
ا اأن ت�ضمح  ال�ضحة اأ�ضبوعًيا اأو �ضهرًيا )واأحياًنا يومًيا اأثناء انت�ضار االأوبئة(، ولكن ينبغي اأي�ضً
قن��وات االت�ض��ال بتمكني ال��وكاالت ال�ضحية التي توف��ر اخلدمات داخل املخي��م من م�ضاركة 
املعلوم��ات اأو امل�ض��كالت التي تواجهها الوكالة ال�ضحية القيادية عن��د احلاجة اإليها من اأجل 

حاالت الطارئة. 

م��ن املفيد عقد اجتماعات تن�ضيق ال�ضوؤون ال�ضحية قبل اجتماعات التن�ضيق 
الع��ام باأي��ام قليلة، حتى ميكن مناق�ض��ة النقاط الرئي�ضية التي مت��ت اإثارتها يف 
اجتماع القطاع يف الوقت املنا�ضب مع جميع القطاعات ومع وكالة اإدارة املخيم 

يف اجتماعات التن�ضيق العامة. 

�ضرتك��ز االأق�ض��ام التالي��ة م��ن ه��ذا الف�ض��ل عل��ى اإب��راز امل�ضطلح��ات واالأوج��ه الرئي�ضي��ة 
ال�ضرتاتيجي��ات ال�ضحة يف املخي��م، و�رشح النقاط املهمة املتعلق��ة باالإ�رشاف على اخلدمات 
ال�ضحي��ة وتن�ضيقها، وق��د مت ت�ضم��ني االأدوار وامل�ضوؤوليات االإ�ضافية لوكال��ة اإدارة املخيم/

الوكالة ال�ضحية القيادية. 
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التن�صيق بني ال�صلطات ال�صحية املحلية  
ووكالت الإغاثة ال�صحية  

ق��د تكون هناك مقاومة من م�ضوؤويل ال�ضحة املحليني لالأ�ضياء التي ك�ضفت عنها 
عملي��ات التقيي��م اأو لالأن�ضط��ة ال�ضحي��ة وهو ما ينعك���ض �ضلًبا عل��ى احلكومة اأو 
الدول��ة. يجب على وكالة اإدارة املخيم الدفاع ع��ن االأن�ضطة ال�رشورية واملعايري 

املالئمة مع احلفاظ على عالقة عمل فعالة مع ال�ضلطات. 

عمليات التقييم 
يح��دد التقيي��م املبدئ��ي امُلن�َض��ق بوا�ضط��ة الوكالة ال�ضحي��ة القيادي��ة، بالتعاون م��ع وكالة 
اإدارة املخي��م، االحتياج��ات ال�ضحية واخلدمات املتوف��رة والثغرات. �ضت�ضاع��د نتائج التقييم 
ا�ضرتاتيجيات التنفيذ يف اتخاذ قرار اإما بدعم اخلدمات املوجودة، اأو ما اإذا كانت هناك حاجة 

خلدمات جديدة. 
من املهم اأن يكون فريق التقييم متمر�ًضا ومو�ضوعًيا قدر االإمكان وم�ضتقاًل عن التاأثريات 
ال�ضيا�ضي��ة اأو التاأث��ريات االأخرى. ب�ض��كل مثايل، يجب اإمتام التقييم املبدئ��ي خالل ثالثة اأيام 
م��ن ب��دء تكوين املخيم اأو خالل ثالثة اأيام من الو�ضول اإىل خميم قائم بالفعل. اإذا كان هناك 
وقت للتخطيط الإعداد املخيم، وو�ضل االأ�ضخا�ض يف جمموعات متو�ضطة العدد و�ضهلة االإدارة، 

فيمكن للفرز ال�ضحي لكل �ضخ�ض اأن يكون مبثابة تقييم مبدئي. 

عنا�رص التقييم ال�صحي
معلومات عامة

تت�ضمن املعلومات الرئي�ضية معلومات اأ�ضا�ضية عن النزوح وحجم ال�ضكان، مق�ضمًة على اأ�ضا�ض 
ال�ض��ن ون��وع اجلن�ض وتوفر الطعام واملياه. متثل االأرقام الدقيق��ة الأعداد ال�ضكان اأهمية كبرية 

لو�ضع ا�ضرتاتيجيات �ضحية جمدية. 

حتديد الق�صايا ال�صحية ذات الأولوية
تت�ضم��ن املعلوم��ات التي مت جمعها تقدي��ًرا ملعدالت الوفيات واأ�ضب��اب الوفاة وبيانات حول 
ن�ضب��ة االعت��الل ب�ضبب االأمرا�ض االأكرث �ضيوًع��ا ووجود االأمرا�ض التي يحتم��ل اأن ت�ضكل وباًء 
)مث��ل الكولريا و داء ال�ضيغيالت واحل�ضبة والته��اب ال�ضحايا( ومدى تف�ضي �ضوء التغذية احلاد 
وبيان��ات حول نطاق التطعيم. وتوف��ر معدالت الوفيات اأف�ضل موؤ���رش لتقييم خطورة املوقف 

وتفهم اأ�ضباب الوفاة، حيث متثل االأ�ضا�ض الإر�ضاد التدخالت االأولية. 
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تواجد الأمم املتحدة واجلهات احلكومية وغري احلكومية واأن�صطتها يف قطاع ال�صحة 
يج��ب اأن يوف��ر التقييم املبدئي نظرة عام��ة للجهات املتواجدة يف املخي��م وماهية اخلدمات 
املتوف��رة اأو املخط��ط توفريها بوا�ضطة كل منظمة ومدى قدراته��م الت�ضغيلية واملجاالت التي 
�ضتغطيه��ا اخلدمات التي يقدمونه��ا. يف املخيمات الكبرية، قد توفر ال��وكاالت ال�ضحية نف�ض 
اخلدم��ات يف مناطق خمتلفة من املخيم. ُتعد ه��ذه النظرة العامة اأمًرا اأ�ضا�ضًيا لتعظيم املوارد 
املتاحة ومنع تداخل اخلدمات. ويجب ا�ضتك�ضاف اخلدمات ال�ضحية املوجودة داخل اأو خارج 
املخي��م كما يج��ب التاأكد من قدرتها على توف��ري رعاية �ضحية ل�ضكان املخي��م. يت�ضمن ذلك 
التاأك��د م��ن حتديد م�ضت�ضف��ى االإحالة وخمترب االإحالة م��ن اأجل التحليل العين��ات والتاأكد من 
�ضهول��ة الو�ض��ول اإليه وحتديد اخلدم��ات الطبية املوج��ودة بالفعل. يجب عل��ى الفريق التاأكد 
م��ن توفر موظفي ال�ضحة املوؤهلني من ال�ضلطات ال�ضحي��ة املحلية ووكاالت االإغاثة ال�ضحية 
ووجودهم داخل املخيم وكذلك حتديد �ضكان املخيم الذين يعانون من حاالت �ضحية خا�ضة. 

كما ينبغي تقييم م�ضتوى التدريب الذي ح�ضلوا عليه. 

tt ملزي��د م��ن املعلوم��ات ح��ول اإط��ارات تعي��ن املنظم��ات والأن�صط��ة، انظ��ر ق�ص��م 
»الأدوات«. 

الطرق
يج��ب جم��ع املعلومات املذكورة اأعاله ب�رشع��ة وب�ضكل مب�ضط اأثناء التقيي��م املبدئي من اأجل 
عم��ل ت�ضُورُيعتمد عليه لل�ضكان. من اأمثلة طرق التقييم: اإجراء مقابالت مع ال�ضلطات ال�ضحية 
املحلي��ة ومقابالت مع �ضكان املخيم، جتميع لبيانات ح��ول االعتالل والوفيات من املن�ضاآت 
الطبي��ة واإجراء مقابالت م��ع موفري اخلدمات ال�ضحية غري الر�ضمي��ني ) مثاًل قابالت التوليد 
التقليديات( واملالحظة املبا�رشة – مثل تعداد القبور لتحديد معدالت الوفاة وزيارة املن�ضاآت 

ال�ضحية املوجودة بالفعل.0  

غالًب��ا ما تكون املعلومات االأق��ل اأكرث فائدًة: تذكر اأنه يجب اأن تكون جميع 
املعلوم��ات التي مت جمعها مفيدًة، لذا قاوم الرغبة يف جمع الكميات الكبرية من 

املعلومات املف�ضلة التي لن يكون لها تطبيق فوري. 

tt لالطالع على مثال حول تقييم مبدئي لل�صحة، انظر ق�صم »قراءات ومراجع«.

يت��م اإج��راء التقييم املبدئي ب�ضكل �رشيع وُي�ضتخدم لتحديد ���رشورة القيام باإجراء طارئ. من 
املفرو���ض اإج��راء تقيي��م للمتابعة خ��الل اأ�ضبوع اإىل ثالث��ة اأ�ضابيع، و�ضيتم م��ن خالله توفري 
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معلومات اأكرث تف�ضياًل للحفاظ على ا�ضتجابة �ضحية منظمة ومن�ضقة ل�ضكان املخيم. باالإ�ضافة 
اإىل ه��ذا، ميك��ن اإجراء عمليات تقييم متخ�ض�ضة يف هذا الوقت، مثل تقييم مدى انت�ضار حاالت 
نق���ض العنا�رش الغذائية ال�ضغرى اأو معدالت التح�ضني بني االأطفال. يف هذه املرحلة، ينبغي 
تطبي��ق اال�ضتطالعات با�ضتخدام طريقة العينة البيانية. ال ينبغي اأن تنتظر اأن�ضطة االإغاثة يف 
االأيام االأوىل )مثل تطعيم احل�ضبة والتدخالت املتعلقة بالغذاء واملياه( حتى يتم اإجراء تقييم 

�ضامل. ميكن تنفيذ تقييمات الر�ضد هذه بالتن�ضيق مع االأن�ضطة املذكورة اأدناه. 

 انتبه عن��د اختيار ُمبِلغني رئي�ضيني. فقد يتجاهل امُلبِلغون، مثل كبار ال�ضن 
يف املخي��م وقادت��ه، امل�ضكالت ال�ضحي��ة مل�ضتخدمي اخلدم��ة ال�ضحية املهمني. 
ُتع��د وفي��ات االأطفال من اأهم امل�ضكالت وعادًة ما تك��ون الن�ضاء واملراهقات هن 
مقدمي الرعاية االأ�ضا�ضيني لالأطفال. لذا يجب و�ضعهم مو�ضع االعتبار عند اإجراء 
عمليات التقييم. باالإ�ضافة لهذا، قد يواجه االأ�ضخا�ض ذوو االحتياجات اخلا�ضة 
والفئ��ات املعر�ضة للخطر، مث��ل االأقليات واالأ�ضخا���ض ذوي االإعاقات، حتديات 

عند احل�ضول على الرعاية ال�ضحية ويجب اإ�رشاكهم كُمبِلغني رئي�ضيني. 

التطعيم
حملة التطعيم اجلماعي �صد احل�صبة

تعل��ن منظمة ال�ضحة العاملية با�ضتمرار عن مر�ض احل�ضبة كاأحد االأ�ضباب الرئي�ضية للوفيات 
يف االأطف��ال يف العدي��د من حاالت الط��وارئ موؤخًرا. تعد حتركات ال�ض��كان والكثافة املرتفعة 
لل�ض��كان م��ن عوام��ل اخلطر الت��ي ت�ضهل انتق��ال الفريو�ض وق��د ت�ضاهم يف االنت�ض��ار حتى يف 
املناط��ق ذات التغطية التح�ضيني��ة العالية. باالإ�ضافة اإىل هذا، يرتب��ط اعتالل ال�ضحة وحالة 
�ض��وء التغذية لالأ�ضخا�ض امل�ضابني باحل�ضبة بارتفاع معدالت الوفيات. لهذه االأ�ضباب، حتى 
اإذا ك�ضف التقييم املبدئي عن عدم وجود حاالت اإ�ضابة باحل�ضبة، يعد التح�ضني اجلماعي �ضد 

احل�ضبة على قمة االأولويات. 
ميكن اأن ي�ضتمر انت�ضار احل�ضبة بني ال�ضكان املوجودين يف مناطق تغطيها 
احلم��الت التطعيمية بدرج��ة عالية. يغطي تطعيم احل�ضب��ة امل�ضتخدم حالًيا، يف 
الظ��روف العادي��ة، 85% من االأطفال عند اإعطائه عند عم��ر ت�ضعة اأ�ضهر. وال يزال 
هن��اك عدد كبري من االأِ�ضخا���ض ي�ضتبه يف اإ�ضابتهم باحل�ضبة و�ضعفاء اأكرث من 
ناحي��ة التعر�ض لالإ�ضابة عند انت�ضار املر���ض ب�ضبب العدوى ال�ضديدة له. الهدف 
هو �ضمان التغطية بن�ضبة 100% لالأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني �ضتة اأ�ضهر 

واأربعة ع�رش عاًما.
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ينبغي اأن ت�ضرتك ال�ضلطات ال�ضحية املحلية التي تتوىل تنفيذ »برنامج التح�ضني املو�ضع« يف 
تن�ضي��ق حملة التطعيم اجلماعي وتنفيذها من البداية، حي��ث تعترب حملة التح�ضني اجلماعي، 
ب�ضكل اأ�ضا�ضي، ممار�ضة لوجي�ضتية. ُيعد التاأكد من التن�ضيق بني جميع االأنظمة م�ضوؤولية وكالة 
اإدارة املخيم والوكالة ال�ضحية القيادية من اأجل الو�ضول لهدف االقرتاب من حتقيق التغطية 
بن�ضب��ة 100%. وتدع��م ع��ادة منظم��ة االأمم املتحدة للطفول��ة )اليوني�ضي��ف( ومنظمة ال�ضحة 
العاملي��ة ال�ضلط��ات املحلية وال�رشكاء االآخرين للتاأكد من اأن��ه مت حت�ضني جميع االأطفال �ضد 

احل�ضبة يف حاالت الطوارئ. 

ب�ضكل مثايل، يجب تطعيم جميع االأطفال من �ضن �ضتة اأ�ضهر اإىل اأربعة ع�رش عاًما بغ�ض النظر 
ع��ن حالة عملي��ة التطعيم ال�ضابق��ة. تتميز اإ�ضرتاتيجي��ة التطعيم غري االنتقائ��ي هذه باملزايا 

التالية: 
•ع��دم وج��ود اآث��ار جانبية لتعاطي جرعة ثاني��ة من تطعيم احل�ضبة وميك��ن اأن حت�ضن من  	

اال�ضتجابة التح�ضينية.
•اإمكانية تغطي��ة حملة التطعيم لل�ضكان ب�ضورة �رشيعة بينما ُيعد فح�ض بطاقات التطعيم  	

ال�ضخ�ضية ا�ضتهالًكا للوقت. 
•انخفا���ض احتمالية اخلطاأ )على �ضبيل املثال، ق��د تتم قراءة البطاقات ب�ضكل غري �ضحيح  	

اأو قد يتم تبديل بطاقات االأ�ضقاء(.  

عل��ى الرغ��م من ذلك، قد يكون ملدى توف��ر التطعيم والتمويل وامل��وارد الب�رشية وانت�ضار وباء 
احل�ضبة حملًيا تاأثري على اختيار املجموعات التي �ضملها التطعيم. عند توفر اإمكانية حت�ضني 

�ضكان املخيم بالكامل، فيجب تطعيم الفئات التالية، وفًقا لرتتيب االأولوية هذا: 
•االأطفال الذين يعانون من �ضوء التغذية اأو املر�ضى الذين ترتاوح اأعمارهم بني �ضتة اأ�ضهر  	

واإثني ع�رش عاًما والذين التحقوا مبراكز التغذية اأو يتلقون العالج داخل امل�ضت�ضفى
•جميع االأطفال االآخرين الذين ترتاوح اأعمارهم بني �ضتة اأ�ضهر اإىل ثالثة وع�رشين �ضهًرا 	

•جمي��ع االأطف��ال االآخري��ن الذين ت��رتاوح اأعمارهم ب��ني اأربع��ة وع�رشين �ضه��ًرا اإىل ت�ضعة  	
وخم�ضني �ضهًرا

•جميع االأطفال الذين يبلغون من العمر �ضتني �ضهًرا اإىل اأربعة ع�رش عاًما 	

ال يو�ض��ى باإعط��اء التطعي��م حتت �ضن �ضتة اأ�ضه��ر، حيث اإن ذلك ينطوي عل��ى خماطر التداخل 
م��ع االأج�ضام امل�ضادة من االأم. يف حاالت اال�ضتق��رار، تعمل برامج التطعيم �ضد احل�ضبة على 
التطعيم حتى �ضن اخلام�ضة فقط، ولكن نظًرا للبيئة التي تنطوي على خماطر كبرية يف حاالت 
املخيم��ات، يو�ض��ى ب��اأن ي�ضمل التطعي��م االأطفال حتى �ض��ن الرابعة ع�رش. وينبغ��ي اأن تقرتن 
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حم��الت التح�ضني اجلماعي �ضد احل�ضبة بتوزيع فيتامني )اأ( على االأطفال من �ضن �ضتة اأ�ضهر 
وحتى اأربعة ع�رش عاًما، ولكن ال يجب تاأجيلها لهذا ال�ضبب. فقد اأظهرت نتائج اإ�ضافة فيتامني 

)اأ( اإنه يوؤدي اإىل خف�ض حاالت الوفاة املرتبطة باحل�ضبة ب�ضورة ملحوظة.

يج��ب اإعط��اء جميع االأطفال حتت �ض��ن ت�ضعة اأ�ضهر جرع��ة ثانية من تطعيم 
احل�ضب��ة يف �ضن ت�ضعة اأ�ضه��ر مع احلفاظ على فرتة فا�ضلة تقدر ب�ضهر واحد كحد 
اأدن��ى بني اجلرعتني. ميكن اإعطاء االأطفال جرعة ثانية من فيتامني )اأ( اإذا كانت 

هناك فرتة فا�ضلة تقدر باأربعة اإىل �ضتة اأ�ضهر منذ اجلرعة ال�ضابقة.

ميكن اإعطاء تطعيم احل�ضبة عند الو�ضول اإىل املخيم. على الرغم من ذلك، اإذا تعذر ذلك ب�ضبب 
توط��ني ال�ضكان اأو ب�ضبب ازدحامهم يف مراكز اال�ضتقبال، في�ضتلزم االأمر تنظيم حملة حت�ضني 

جماعي. وتتميز حملة التح�ضني بالعنا�رش التالية:
•احلملة االإعالمية والتثقيفية: ينبغي اإعالم �ضكان املخيم مبوقع مراكز التطعيم، واإعطائهم  	

معلومات حول التطعيم واملخاطر املرتبطة به واأهمية احل�ضول على التطعيم.
•تدريب فريق التح�ضني: ال ي�ضرتط اأن يكون بع�ض اأع�ضاء الفريق عمال موؤهلني يف جمال  	

الرعاية ال�ضحية، حيث ميكن للتدريب ال�ضامل اإعدادهم للحملة.
، �ضخ�ض،  • مراك��ز التح�ضني: يجب اأن يكون هن��اك مركز تطعيم واحد اأو اثنني لكل 10000	
حيث متثل امل�ضافة اإىل مراكز التطعيم عائًقا حمتماًل للح�ضول على التح�ضني ومن املف�ضل 

وجود مراكز متعددة منت�رشة يف اأرجاء املخيم بداًل من متركزها يف اإحدى املن�ضاآت.
•اأن�ضطة التعميم: ميكن للعاملني مبجال ال�ضحة يف املجتمع التحرك يف اأرجاء املخيم اأثناء  	

احلملة واإحالة االأطفال اإىل مراكز التح�ضني.
•بطاق��ات التطعي��م: يتم اإ�ضدارها لكل طفل. عند وجود طفل يبلغ من العمر �ضتة اإىل ثمانية  	
اأ�ضه��ر فينبغي االإ�ضارة اإىل عم��ره بو�ضوح على البطاقة، ويج��ب اأن ُيو�َضح ملقدم الرعاية 

�رشورة تلقي الطفل لتطعيم ثاٍن عند بلوغه �ضن ت�ضعة اأ�ضهر.
•تق��دمي التقارير: يج��ب اإعداد �ضجل يومي باأعداد من تلق��وا التطعيم لكل يوم )ولكل موقع(  	

وعدد اجلرعات امل�ضتعملة.
tt لالطالع على مثال لنموذج مراقبة تطعيم احل�صبة  انظر ق�صم »الأدوات«

اعتبارات لوجي�صتية متعلقة بتطعيمات احل�صبة. 
•يج��ب اأن يت��م اإ�ضدار اأمر تطعيم احل�ضبة بناًء على حجم ال�ض��كان امل�ضتهدفني، حيث يجب  	
اأال يزيد حجم الفاقد من التطعيم خالل احلملة اجلماعية عن 15%، كما يجب احلفاظ على 

كمية احتياطية من التطعيم )ب�ضكل مثايل، يجب اأال يزيد عن 25% من الكمية الكلية(.
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•يتمي��ز تطعي��م احل�ضبة باحل�ضا�ضية جت��اه احلرارة ويجب اأن يتم نقل��ه وتخزينه يف درجة  	
ح��رارة ت��رتاوج بني 2 اإىل 8 درجات مئوية. لذا يج��ب و�ضع نظام �ضل�ضلة تربيد تعمل على 
احلف��اظ عل��ى التطعيمات اآمن��ة يف درجات احل��رارة املالئمة مهما كان��ت درجة احلرارة 

باخلارج ومهما كانت التقلبات املناخية املو�ضمية.
مت ت�ضميم جمموعة االإجراءات ملنع نقل فريو�ض نق�ض املناعة  • لدعم االحتياطات العامة – 	
الب�رشية، وفريو�ض االلته��اب الكبدي )ب(، وم�ضببات االأمرا�ض االأخرى املوجودة يف الدم 
عن��د توف��ري امل�ضاعدات االأولية اأو الرعاية ال�ضحي��ة – يجب توفري املحاقن ذاتية االإتالف 
)م�ضمم��ة بحيث يكون م��ن امل�ضتحيل اإعادة ا�ضتخدامها( و�ضنادي��ق االأمان للتخل�ض من 

االأدوات احلادة.
ملزيد من املعلومات حول احلفاظ على �صل�صة التربيد، انظر ق�صم » قراءات ومراجع «  tt

لقد ثبت اأن فريق حت�ضني واحد مكون من اثنني من القائمني بالتطعيم ميكنهم تطعيم حوايل 
من 500 اإىل 700 فرد يف ال�ضاعة تقريًبا. فيما يلي مثال الحتياجات العاملني من اأجل القيام 

بحملة تطعيم جماعي:

االأعداداملوظفونمركز التح�ضني

يجب اأن 
يغطي مركز 

التح�ضني الواحد 
اأو مركزي 
التح�ضني 

10000 �ضخ�ض 
من ال�ضكان

م�رشف – ممر�ض��ة اأو اأحد موظفي ال�ضحة 
املوؤهلني

له��ذا  ميك��ن   – واح��د  �ضخ���ض 
ال�ضخ�ض االإ�رشاف على عدة فرق

له��ذا موظف لوج�ضتيات ميك��ن   – واح��د  �ضخ���ض 
ال�ضخ�ض العمل مع عدة فرق

اأربعة اأ�ضخا�ضموظفون الإعداد التطعيم
�ضخ�ضانموظفون الإعطاء التطعيم

�ضتة اأ�ضخا�ضموظفون للت�ضجيل والتدوين
موظفون للحفاظ على النظام والتحكم يف 

�ضتة اأ�ضخا�ضح�ضود ال�ضكان

التطعيمات الأخرى �صد الأمرا�ض املعر�صة للتحول اإىل اأوبئة
عل��ى خالف تطعي��م احل�ضبة، يجب بدء اإطالق كاف��ة حمالت التطعيم اجلماع��ي االأخرى فقط 
بع��د التاأكد من وجود مر�ض معر�ض للتحول اإىل وب��اء يف املخيم والو�ضول اإىل عتبة التحول 
اإىل وب��اء )النقطة التي عنده��ا يتم اإعالن تف�ضي الفر�ض وميكن عنده��ا درا�ضة القيام بتطعيم 
جماع��ي(. يج��ب عل��ى الوكال��ة ال�ضحي��ة القيادية التباح��ث مع ال�ضلط��ات ال�ضحي��ة املحلية 
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وامل�ضوؤول��ني واخل��رباء يف االأمرا���ض املعدية عند درا�ض��ة م�ضاألة بدء حمل��ة تطعيم للتح�ضني 
اجلماع��ي �ضد االأمرا�ض املعر�ضة للتحول اإىل وباء، حيث تتباين طرق التطعيم وفًقا للظروف 
العامة. ومن بني بع�ض االأمرا�ض املعر�ضة للتحول اإىل اأوبئة واملمكن الوقاية منها بالتطعيم 

ما يلي:
 • 	Neisseria( الته��اب ال�ضحاي��ا البكت��ريي – يحدث ب�ضب��ب املر�ض الني�رشي��ات ال�ضحائي��ة
meningitidis( واملعروف��ة با�ض��م احلم��ى ال�ضوكي��ة منج��و ك��وكاي. تت�ضم��ن ال�ضم��ات 
االإكلينيكي��ة حدوث حم��ى ب�ضورة فجائية و�ضداع �ضديد وتيب���ض يف الرقبة وقيء وتهيج 
عار�ض. مبا اأن العدوى تنتقل من �ضخ�ض اإىل �ضخ�ض عرب الرذاذ يف حاالت الزحام، تكون 
عتبة التحول اإىل وباء منخف�ضة يف حالة املخيم. وتكون املجموعة ذات االأولوية للح�ضول 

على التطعيم هي االأطفال بني عمر �ضنتني وع�رشة �ضنوات.

عتبة التحول اإىل وباء هي عدد حاالت املر�ض التي يجب التاأكد من وقوعها 
م��ن اأجل االأعالن عن تف�ض��ي الوباء. ي�ضري انخفا�ض عتبة التحول اإىل وباء اإىل اأن 

البيئة اأكرث عر�ضًة للتاأثر بانتقال االأمرا�ض املعر�ضة للتحول اإىل وباء.

•تت�ضب��ب احلم��ى ال�ضفراء يف حدوث اأوبئة خطرية مبعدالت وفاة مرتفعة. وينتقل الفريو�ض  	
اإىل االإن�ض��ان بوا�ضط��ة البعو���ض الناقل لالأمرا���ض. ومن بني ال�ضم��ات االإكلينيكية حدوث 
حم��ى ب�ضورة فجائية و�ض��داع واآمل بالع�ضالت وغثيان وقيء واحمرار يف العينني. تظهر 
هذه االأعرا�ض االإكلينيكية يف املرحلة احلادة من املر�ض وميكن اخللط بينها وبني العديد 
من االأمرا�ض االأخرى. يتبع ذلك حدوث فرتة تنخف�ض فيها حدة االأعرا�ض ثم تاأتي مرحلة 
الت�ضمم، حيث يظهر على املري�ض حالة من ال�ضفراء )حدوث ا�ضفرار باجللد( بعد اأ�ضبوعني 
م��ن بداي��ة اأول االأعرا�ض. كذلك قد ي�ضاحب ذلك ح��دوث نزف من اللثة واالأنف ويف الرباز 
والق��يء. ميك��ن اإعطاء تطعي��م لكل ف��رد يف املخيم من عم��ر �ضهرين ومينح ه��ذا التطعيم 

حت�ضيًنا ملدة ع�رشة �ضنوات على االأقل.

)IPE( التح�صني الروتيني: برنامج التح�صني املو�صع
يف مرحل��ة م��ا بعد الطوارئ، يج��ب اأن يكون برنام��ج التح�ضني املو�ضع ج��زًءا متمًما لربامج 
الرعاية ال�ضحية ذات املدى االأطول. يتكون برنامج التح�ضني املو�ضع املعياري من تطعيمات 
�ض��د احل�ضبة والدفرتيا وال�ضه��اق )ال�ضعال الديكي( و توك�ضيد التيتانو�ض واللقاح الفموي �ضد 
�ضل��ل االأطف��ال ولقاحات »بي �ضي ج��ي« �ضد ال�ضل. يج��ب اأن يتلقى جمي��ع االأطفال حتت �ضن 
اخلام�ض��ة التح�ضينات ال�رشورية للفئ��ة العمرية املنا�ضبة لهم. ال يجب البدء يف هذا الربنامج 
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اإال اإذا كان م��ن املتوق��ع بق��اء ال�ضكان م�ضتقرين لف��رتة )بعد �ضتة اأ�ضهر مبدئًي��ا ولكن مع ذلك 
يك��ون االأمر معتم��ًدا على الو�ضع الع��ام( وكفاية امل��وارد الب�رشية وامل��وارد املتعلقة باملواد 
الالزم��ة للتنفي��ذ )مثل �ضل�ضلة التربيد( ووجود خطة لالندماج يف الربنامج القومي للتح�ضني. 
يج��ب تق��دمي التح�ضين��ات الروتينية ع��رب نقاط حت�ض��ني ثابتة مث��ل امل�ضت�ضفي��ات واملراكز 
ال�ضحية ونقاط ال�ضحة ومراكز التغذية اأو مراكز الفرز/الت�ضجيل. يجب على كل نقطة من هذه 
النق��اط التحق��ق من حالة التطعيم من خالل بطاقات التطعي��م وتطعيم االأطفال يف احلال يف 
حال��ة توفر م�ضتلزمات التطعيم اأو االإحالة اإىل اإحدة نقاط التح�ضني. كما يجب اأن يتم التحقق 
م��ن حال��ة التطعيم واالإحالة اإىل نق��اط التح�ضني من خالل اأن�ضطة التعمي��م التي تتم بوا�ضطة 

العاملني مبجال ال�ضحة يف املجتمع.

tt لالطالع على مثال جلدول برنامج حت�صن مو�صع روتيني، انظر ق�صم »الأدوات«

التغذية
غالًب��ا م��ا يوؤدي عدم كفاية الغذاء اأو التهديد بانعدام االأمن الغذائي بني ال�ضكان النازحني اإىل 
تزاي��د خماطر �ضوء التغذية والتي تع��د اأحد عوامل زيادة معدالت االعتالل والوفيات. ميكن اأن 
ينتج �ضوء التغذية عن نق�ض العنا�رش الغذائية الكربى )املغذيات التي تزود بالطاقة( ونق�ض 
العنا���رش الغذائي��ة ال�ضغ��رى ) مث��ل الفيتامين��ات واالأم��الح(. غالًبا ما يكون �ض��كان املخيم 
اأك��رث �ضعًفا جت��اه التعر�ض لنق�ض املغذي��ات ب�ضبب فقد مقومات املعي�ض��ة وتعطل االإمدادات 
الغذائي��ة والقيام برح��الت طويلة اإىل املخيم وتف�ضي االأمرا�ض املعدي��ة. قد يعاين االأ�ضخا�ض 
الذي��ن ي�ضل��ون املخيم بالفعل من ارتف��اع م�ضتويات �ضوء التغذية. وغالًب��ا ما تكون االأ�ضباب 
املوؤدي��ة اإىل �ض��وء التغذية معقدًة و�ضاملة لعدة قطاعات. ويجب على وكالة اإدارة املخيم ر�ضد 
ما اإذا كان هناك تن�ضيق بني قطاع ال�ضحة والقطاعات احليوية االأخرى، مثل املياه وال�رشف 
ال�ضح��ي والنظاف��ة ال�ضحية والتعليم ومقومات املعي�ضة، فيما يتعل��ق بربامج الغذاء والتغذية 
اأم ال. وتع��د منظم��ة االأمم املتح��دة للطفولة )اليوني�ضيف( هي اجلهة العام��ة القيادية بالن�ضبة 
للتغذية ويجب على وكالة اإدارة املخيم اأو الوكالة ال�ضحية القيادية ا�ضت�ضارتها للح�ضول على 
امل�ض��ورة اأو خربات اإ�ضافي��ة. ويعترب برنامج الغذاء العاملي هو الوكال��ة القيادية فيما يتعلق 

بالغذاء وامل�ضوؤول عن كل من احل�ض�ض التموينية العامة والتغذية التكميلية.

ي�ضري مفهوم االأمن الغذائي اإىل قدرة االأ�رشة على اإطعام اأفرادها، مبا ميّكنهم 
من العي�ض حياة كاملة وفعالة.
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املتطلبات الغذائية
عند ح�ضاب متطلبات الطاقة وت�ضميم احل�ض�ض التموينية يف املخيم، يكون ما يوازي 2100 
�ضع��ر حراري/ل��كل �ضخ�ض يف الي��وم الواحد هو الرقم املبدئي للتخطي��ط يف مرحلة الطوارئ. 
وجت��ب مراع��اة زيادة ال�ضعرات احلرارية ل��كل �ضخ�ض يف اليوم الواح��د املحددة يف احل�ض�ض 

العامة يف احلاالت التالية:
•وج��ود اأع��داد غري متكافئة م��ن الرجال البالغني، حي��ث يتطلب الرج��ال البالغون �ضعرات  	

حرارية اأكرث لكل يوم للحفاظ على حالة غذائية مثالية
•انت�ض��ار ح��اد للمر�ض واالأوبئة و�ض��وء التغذية العام و/اأو اأن يك��ون معدل الوفيات االأويل  	

اأكرب من 1 )ُيعرف معدل الوفيات االأويل باأنه عدد الوفيات لكل 10000 كل يوم(
•ازدي��اد م�ضتويات الن�ض��اط بني ال�ضكان بالكام��ل )على �ضبيل املثال عن��د تطبيق برنامج  	

الغذاء مقابل العمل يف املخيم وتنفيذ اأعمال كثيفة العمالة(
• درجة مئوية. عندما يكون متو�ضط درجة احلرارة اأقل من 20	

الأمرا�ض الرئي�صية الناجتة عن نق�ض التغذية
ميك��ن اأن حت��دث حاالت نق�ض التغذية اأو تنح�رش اأثن��اء الطوارئ وتوجد عالقة ترابط بني هذه 
االأمرا�ض ونق�ض التغذية. ميكن اأن ينتج عن االإ�ضهال �ضوء امت�ضا�ض وفقد للمغذيات واأمرا�ض 
اأخ��رى تثبط ال�ضهية مع ا�ضتمرار زيادة احلاجة للعنا�رش الغذائية الكربى وال�ضغرى للم�ضاعدة 

يف حماربة املر�ض.
توج��د فئت��ان من �ضوء التغذية – �ضوء التغذية احلاد واملزم��ن. يرتبط �ضوء التغية املزمن 
ب�ض��وء التغذي��ة لف��رتة زمني��ة طويلة وال يرتب��ط بارتفاع مع��دالت الوفيات. يف ح��ني اأن �ضوء 
التغذي��ة احلاد هو الفئة التي ت�ضاهم يف ارتفاع معدالت االعتالل والوفيات يف املخيم، ولذلك 
ينبغي اأن يكون هو النوع الذي يتم تقييمه اأثناء مرحلة الطوارئ. ميكن اأن يظهر �ضوء التغذية 

احلاد اخلطري بعدة �ضور:
•اله��زال: يت�ضم بفقد للده��ون والع�ضالت ب�ضكل خطري، والتي يحلله��ا اجل�ضم للح�ضول على  	
الطاقة. وهو اأكرث اأنواع �ضوء التغذية الناجتة عن نق�ض بروتينات الطاقة �ضيوًعا يف حالة 

الطوارئ.
•كوا�ضيورك��ور: يت�ضم هذا املر���ض ب�ضكل اأ�ضا�ضي بالوذمة )تورم نتيج��ة تراكم ال�ضوائل يف  	
امل�ضاحات بني خاليا اجل�ضم، يبداأ عادًة يف القدمني وال�ضاقني( وقد يرافقه اأحياًنا تغيريات 
يف ل��ون ال�ضع��ر اإىل اللون املائل للرمادي اأو االحم��رار. تت�ضمن كذلك ال�ضمات االإكلينيكية 

فقد لالإح�ضا�ض وانفعال �ضلوكي ونق�ض يف ال�ضهية.
•كوا�ضيورك��ور ه��زايل: يت�ض��م ه��ذا املر���ض مبزي��ج من الفق��د الكب��ري للع�ض��الت والدهون  	

والوذمة.
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يحت��اج اجل�ض��م كذل��ك اإىل الفيتامينات واالأمالح حتى يق��وم بوظائفه ب�ض��كل كاٍف وللحماية 
�ضد االأمرا�ض. وتعد فيتامينات )اأ( و)ب( و)ج( و)د( واالأمالح مثل احلديد وال�ضوديوم واليوم 
والزن��ك واملغنا�ضي��وم والبوتا�ضيوم ه��ي املغذيات الرئي�ضي��ة التي يحتاجه��ا اجل�ضم من اأجل 
القي��ام بوظائف��ه بال�ضكل املالئم. ميكن اأن يوؤدي نق�ض العنا�رش الغذائية ال�ضغرى اإىل ازدياد 
خماطر الوفاة واالعتالل والعمى ونتائج �ضلبية للمواليد والقابلية للعدوى. من ال�رشوري عند 
توزي��ع الغذاء يف املخيم التحقق من تزويد االأ�ضخا�ض بالعنا�رش الغذائية ال�ضغرى. فيجب اأن 
ت��زود احل�ض��ة التموينية العامة اجل�ض��م بالعنا�رش الغذائية ال�ضغرى، وه��و االأمر الذي يتحقق 
ع��ادًة ع��ن طريق اإ�ضاف��ة بع�ض ال�ضلع االأ�ضا�ضي��ة التي مت حت�ضينها )مثل املل��ح املزود باليود 
واحلبوب امُلح�ضنة(. على الرغم من ذلك، قد يكون ال يزال من ال�رشوري توفري عنا�رش غذائية 
�ضغ��ري مكملة من خالل النظ��ام ال�ضحي )مثل اأقرا�ض احلديد للن�ض��اء احلوامل وفيتامني )اأ( 

لالأطفال(.
tt ملزيد من املعلومات حول توزيع الغذاء، انظر الف�صل 13.

تقييم احلالة الغذائية ومراقبتها
ي�ضاع��د اإج��راء ا�ضتق�ض��اء غذائي يف تقدي��ر درجة �ضوء التغذي��ة احلاد بني ال�ض��كان وي�ضتخدم 
لو�ض��ع درج��ة للطوارئ من اأج��ل تو�ضيل امل�ضاع��دات الغذائية ولتخطي��ط التدخالت املتعلقة 
بالغ��ذاء التكميل��ي. كذل��ك �ضيك��ون مبثاب��ة البيان��ات املعياري��ة امل�ضتخدم��ة للمقارن��ة م��ع 
اال�ضتق�ض��اءات امل�ضتقبلي��ة لر�ضد املوقف على مدى فرتة زمني��ة. وينبغي اإجراء تقييم مبدئي 
للحال��ة الغذائي��ة ل�ضكان املخي��م باأ�رشع ما ميكن يف مرحلة الط��وارئ وينبغي االإ�رشاف عليه 
بوا�ضط��ة اأخ�ضائي التغذية. وينبغي اأن يقي���ض اال�ضتق�ضاء عينة بيانية لالأطفال بني عمر �ضتة 
اأ�ضه��ر وت�ضع��ة وخم�ضني �ضهًرا. يف حالة �ضعوبة التاأكد من عم��ر الطفل، يكون املعيار الفا�ضل 
ل�ضمه��م لال�ضتق�ضاء هو اختيار االأطفال الذين ترتاوح اأطوالهم بني 65 �ضم و110 �ضم. ويجب 

اأن ت�ضتمل املقايي�ض التي مت جمعها اأثناء اال�ضتق�ضاء ما يلي:
•الوزن والطول. �ضيتم ا�ضتخدام هذان القيا�ضان حل�ضاب موؤ�رش الوزن مقابل الطول لكل طفل  	
وُيع��د مقيا�ض اجل�ضم هذا تقييًما مو�ضوعًيا لدرجة �ضوء التغذية احلاد. يتم التعبري عن هذا 
املوؤ���رش يف �ض��ورة درجة معياري��ة )Z score(. وتعترب الدرج��ة املعيارية هذه انحراًفا 
معيارًي��ا م�ضتم��د من عدد ال�ضكان الذي يعد مبثابة االأ�ضا���ض املرجعي، )انظر املربع اأدناه 

لالطالع على الدرجة املعيارية ملوؤ�رشات �ضوء التغذية(.
•عم��ر الطف��ل ونوع جن�ض��ه. تختلف معادل��ة الدرجة املعياري��ة بالن�ضبة للذك��ر عن االأنثى  	

وي�ضاعد ت�ضجيل ال�ضن يف التحقق من وجود املعيار الفا�ضل للت�ضمني.
•وج��ود مر�ض الوذمة. �ضب��ق تعريفها اأعاله، ي�ضري وجود الوذم��ة الثنائية اإىل �ضوء التغذية  	

احلاد حتى من دون وجود الدرجة املعيارية املناظرة لكتلة الوزن مقابل الطول.
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فيما يلي قيا�ضات اإ�ضافية ميكن جمعها اإذا اقت�ضت ال�رشورة:
•املحي��ط اخلارجي من منت�ضف الذراع العلوي. يع��د املحيط اخلارجي من منت�ضف الذراع  	
العل��وي مقيا�ض �رشيع وب�ضي��ط للمحيط اخلارجي للذراع االأي�رش م��ن نقطة املنت�ضف بني 
الك��وع والكت��ف. وميكن اأن يتم اعتباره موؤ�رًشا ينبئ عن اخلط��ر الراهن للوفاة ب�ضبب �ضوء 
التغذي��ة. على الرغ��م من ذلك، ينطوي هذا املقيا�ض على خماط��رة كبرية للخطاأ ويجب اأن 
يك��ون ج��زًءا م��ن عملية الفرز املكون��ة من خطوتني. اإذا ُوج��د اأن قيا�ض اأح��د االأطفال اأقل 
م��ن نقطة الف�ضل اخلا�ضة باملحي��ط اخلارجي، جتب اإحالته اإىل مركز قيا�ض الوزن مقابل 

الطول حيث يتم هناك اأخذ القيا�ض مرة ثانية الإ�رشاكه يف برنامج تغذية انتقائي.
• �ضم(  موؤ�رش كتلة اجل�ضم. ميكن اأن ي�ضتخدم مع املراهقني )االأ�ضخا�ض بطول اأكرب من 137	
وللبالغ��ات غري احلوام��ل لتقرير وجود �ض��وء التغذية. يواجه غالًب��ا البالغون واملراهقون 
خماط��ر اأق��ل ل�ضوء التغذي��ة مقارنًة باالأطف��ال ال�ضغار، ولكن يف ظ��روف معينة قد يكون 
م��ن ال�رشوري اإ���رشاك هذه املجموعة العمرية. يتم احت�ض��اب املعادلة التالية على اأ�ضا�ض 

]الوزن/)االرتفاع×االرتفاع([ = موؤ�رش كتلة اجل�ضم.

فيما يلي نقاط الف�ضل امل�ضتخدمة لتحديد �ضوء التغذية احلاد بالن�ضبة ملوؤ�رشات خمتلفة.
الدرج��ة املعيارية لل��وزن مقابل احلالة الغذائية

الطول
املحيط اخلارجي من منت�ضف 

الذراع العلوي
ل�ض��وء  العامل��ي  املع��دل 

التغذية احلاد
اأو  اأق��ل م��ن 2 درج��ة معياري��ة 

االإ�ضابة بالوذمة
اأق��ل م��ن 125 مم اأو االإ�ضابة 

بالوذمة
بني 110 مم واأقل من 125 ممبني 3 واأقل من 2 درجة معيارية�ضوء التغذية احلاد املعتدل
اأو �ضوء التغذية احلاد اخلطري اأق��ل م��ن 3 درج��ة معياري��ة 

االإ�ضابة بالوذمة
اأق��ل م��ن 110 مم اأو االإ�ضابة 

بالوذمة

يت�ضم��ن املع��دل العاملي ل�ض��وء التغذية احلاد كل من �ض��وء التغذية املعتدل 
واخلطري.

ال توج��د قواع��د معينة لتكرار اإج��راء اال�ضتق�ضاءات، ولكن يو�ضى يف مرحل��ة الطوارئ بتكرار 
اإج��راء ا�ضتق�ضاء غذائي كلم��ا دعت ال�رشورة وفًقا ملا ت�ضمح به امل��وارد، فعندما تكون تكون 
اأنظمة االإمدادات الغذائية غري حُمكمة، قد حتدث اندفاعات للعديد من االأ�ضخا�ض وخماطر اأكرب 
النت�ض��ار االأوبئة وارتفاع معدالت الوفي��ات. ميكن لال�ضتق�ضاءات االإ�ضافية تو�ضيع املوؤ�رشات 
لتت�ضم��ن تقييًم��ا مثل تقييم نق���ض العنا�رش الغذائية ال�ضغرى اأو حال��ة تطعيم احل�ضبة وفًقا 

الأولويات الو�ضع املتغري.
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التقاط عينات بيانية  
ف��ر �ضكان نازحون من منطقة غري اآمنة يف �رشق اإفريقيا. اأ�ض�ض االأ�ضخا�ض الذين 
و�ضل��وا اأواًل خمي��م قاموا باإن�ضائ��ه باأنف�ضه��م وا�ضتقر الوافدون اجل��دد يف دوائر 
تت�ض��ع با�ضتم��رار حول اأطراف ه��ذا املخيم. مل يكن هناك تع��داد منظم لل�ضكان اأو 
تنظي��م لالأ�رش وكان �ضكان املخي��م ينتقلون ب�ضكل يوم��ي. مت تطبيق اأ�ضلوب اأخذ 
العين��ات العنقودية من اأجل اإجراء ا�ضتق�ضاء غذائي، ولكن بداأ يف قيا�ض االأطفال 
املوجودين يف و�ضط املخيم فقط. ق�ضت االأ�رش املوجودة على اأطراف املخيم وقًتا 
اأطول يف رحلتهم اإىل املخيم، مما يعني فرتات اأطول من دون احل�ضول على الغذاء 
املنا�ضب اأو اخلدمات ال�ضحية االأ�ضا�ضية. متت مراجعة نتائج اال�ضتق�ضاء الغذائي 
بوا�ضط��ة الوكالة ال�ضحية القيادية وكانت م�ضتويات �ضوء التغذية منخف�ضة. ومل 

يتم تطبيق اأية برامج غذائية تكميلية.
على الرغم من ذلك، كانت هناك احتياجات لالأ�ضخا�ض من بني ال�ضكان الوافدين 
الذين و�ضلوا موؤخًرا مل يتم قيا�ضها. هل مت متثيل الفئة االأكرث �ضعًفا والتي تواجه 
خماطر كبرية ل�ضوء التغذية بال�ضكل املالئم يف اال�ضتق�ضاء؟ ما االأ�ضئلة التي كان 
باإمكان وكالة اإدارة املخيم توجيهها اإىل الفريق الذي يجري اال�ضتق�ضاء الغذائي 
قب��ل اتخ��اذ القرارات املتعلق��ة بالربنامج؟ ه��ل كان باإمكان البيان��ات املوؤكدة 
اخلا�ض��ة باملراف��ق ال�ضحي��ة اأن ترفع راي��ة التحذي��ر؟ تكون نتائ��ج اال�ضتق�ضاء 
ذات �ضل��ة ومفي��دة فقط اإذا كانت اإجراءات اأخذ العين��ات موحدة ومطبقة بال�ضكل 
ال�ضحي��ح ل�ضم��ان اأن االأ�ضخا�ض مو�ض��ع القيا�ض ميثلون ال�ض��كان بالكامل واأن 

النتائج قابلة للمقارنة على مر الوقت.

برامج التغذية النتقائية 
يوجد نوعان من برامج التغذية:

•برامج التغذية العامة ل�ضكان املخيم بالكامل 	
• برامج التغذية االنتقائية املكونة من تغذية عالجية و/اأو تكميلية للفئات ال�ضعيفة.	

يعم��ل الت�ضل�ض��ل الهرمي للتدخ��ل الغذائئ على و�ض��ع اأولوية لتدبري احل�ض���ض التموينية 
االأ�ضا�ضي��ة الأغلبية ال�ضكان من خالل دعم غذائي ُمركز ومتخ�ض�ض لالأفراد الذين يعانون �ضوء 
التغذي��ة. مبج��رد ح�ضول اأغلبية ال�ضكان على كميات كافية من الغ��ذاء، تكون االأولوية الثانية 
هي توفري غذاء تكميلي ذي جودة عالية لالأفراد الذين يعانون من �ضوء تغذية حاد اأو متو�ضط. 
عند توفر ح�ض�ض تكميلية كافية الأغلبية االأ�ضخا�ض املتاأثرين ب�ضوء التغذية احلاد/املتو�ضط، 
عنده��ا ميك��ن للرعاية العالجية املقدمة لهوؤالء الذين يعانون م��ن �ضوء تغذية حاد/خطري اأن 
تك��ون فعالة. ميكن ت�ضمني االأ�ضخا�ض ذوي االحتياج��ات اخلا�ضة )مثل الن�ضاء احلوامل( يف 
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برام��ج التغذي��ة التكميلية اأو العالجية حتى ل��و مل يّكن موؤهالت كاأ�ضخا���ض يعانني من �ضوء 
تغذية حاد.

ميك��ن تنفيذ برامج التغذي��ة االنتقائية بطريقتني، التغذية يف املراك��ز ال�ضحية اأو برامج 
التغذي��ة اأو احل�ض�ض »املقبو�ضة« للتغذي��ة التكميلية. يف احلالة االأخرية، تتم زيادة احل�ض�ض 

لتتم مراعاة امل�ضاركة على م�ضتوى االأ�رشة.
فيما يلي خمطط قرار لتنفيذ برامج تغذية انتقائية. برجاء مالحظة اأنه ينبغي ا�ضتخدام خمطط 

القرار هذا ب�ضكل ا�ضرت�ضادي فقط وينبغي تعديله ليتنا�ضب مع حاالت املخيمات املحلية.
الإجراء املطلوبالكت�صاف

الغ��ذاء املتوف��ر عل��ى م�ضتوى 
االأ���رشة اأق��ل م��ن 2100 �ضعر 
حراري ل��كل �ضخ�ض يف اليوم 
و/اأو ال تتوفر العنا�رش الغذائية 

ال�ضغرى ب�ضورة كافية

و�صع غري ُمر�صي
حت�ض��ني احل�ض���ض العام��ة حتى يت��م توفري الغ��ذاء واحل�ض��ول عليه 

بال�ضكل الكايف.

انت�ض��ار �ضوء التغذي��ة بن�ضبة 
15% اأو اأك��رث اأو وج��ود ن�ضبة 
 %14  -  %10 ب��ني  ت��رتاوح 
يعان��ون م��ن وج��ود عوام��ل 

جتعل الو�ضع اأكرث خطورة

و�صع حرج 
	•احل�ض���ض العام��ة )تك��ون مطلوب��ة اإذا كان الالجئون/االأ�ضخا�ض 
النازح��ون داخلًي��ا يعتم��دون بالكام��ل عل��ى امل�ضاع��دات الغذائية 
وال تك��ون مطلوب��ة اإذا كان املوق��ف مق�ض��وًرا عل��ى الفئ��ات ذات 

االحتياجات اخلا�ضة(، باالإ�ضافة اإىل:
االأ�ضخا���ض ذوي  االأع�ض��اء م��ن  	•تغذي��ة تكميلي��ة �ضامل��ة لكاف��ة 
االحتياج��ات اخلا�ض��ة والفئ��ات املعر�ضة للخطر خا�ض��ًة االأطفال 

ال�ضغار والن�ضاء احلوامل والالتي ُير�ضعن
	•برامج تغذية عالجية لالأفراد الذين يعانون من �ضوء تغذية خطري.

انت�ض��ار �ضوء التغذي��ة بن�ضبة 
ترتاوح ب��ني 10%  و 14% اأو 
وجود ن�ضب��ة ترتاوح بني %5 
و 9% مع وجود عوامل جتعل 

الو�ضع اأكرث خطورة

و�صع خطري
الالجئون/االأ�ضخا���ض  كان  اإذا  فق��ط  العام��ة  التغذي��ة  	•ح�ض���ض 

النازحون داخلًيا يعتمدون بالكامل على امل�ضاعدات الغذائية
	•التغذي��ة التكميلية املوجهة اإىل االأفراد الذي��ن يعانون �ضوء التغذية 

يف الفئات ذوي االحتياجات اخلا�ضة
	•برامج التغذية العالجية لالأفراد الذين يعانون من �ضوء تغذية خطري.

انت�ض��ار �ضوء التغذي��ة بن�ضبة 
اأق��ل من 10%  مع عدم وجود 
اأي ح��االت تع��اين من وجود 
عوام��ل جتع��ل الو�ض��ع اأكرث 

خطورة

و�صع مقبول
ح�ض�ض التغذية العامة فقط اإذا كان �ضكان املخيم يعتمدون بالكامل 

على امل�ضاعدات الغذائية.
ال توجد حاجة لتدخالت ال�ضكان من اأجل التغذية التكميلية

االهتم��ام باالأف��راد الذين يعانون �ض��وء التغذية من خ��الل اخلدمات 
املجتمعية املنتظمة.
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تت�ضم��ن العوامل التي جتعل الو�ضع اأكرث خطورة توفري احل�ض�ض التموينية 
العام��ة بقدر اأقل من املتطلبات االأ�ضا�ضية للطاقة وزي��ادة معدل الوفيات االأويل 
ع��ن ن�ضب��ة 10000/1 فرد م��ن ال�ضكان ل��كل يوم ووب��اء احل�ضب��ة اأو االأمرا�ض 

التنف�ضية اأو اأمرا�ض االإ�ضهال االأخرى ذات ن�ضبة االإ�ضابة املرتفعة.

منهجيات جديدة يف برامج التغذية العالجية
اأكدت منظمة ال�ضحة العاملية وبرنامج الغذاء العاملي واللجنة الدائمة للتغذية باالأمم املتحدة 
ومنظم��ة االأمم املتح��دة للطفول��ة )اليوني�ضيف( وج��ود اأدلة جديدة تثب��ت اأن تقريًبا ما يوازي 
ث��الث اأرب��اع االأطفال يعانون من �ضوء تغذية حاد وخطري – واأن الذين يتمتعون ب�ضهية جيدة 
وال يعان��ون من اأية تعقيدات �ضحية – ميكن معاجلتهم يف املنزل باالأغذية العالجية املغذية 

اجلاهزة لال�ضتخدام. 
وتع��د ه��ذه االأغذي��ة عبارة ع��ن اأغذية لين��ة ومغذية وغني��ة بالطاقة ميك��ن اأن يتناولها 
االأطف��ال الذين تزي��د اأعمارهم عن �ضتة اأ�ضهر بدون اإ�ضافة ماء، ويقلل العالج من خطر التقاط 
ع��دوى بكتريي��ة. كما توفر االأغذية العالجي��ة املغذية اجلاهزة لال�ضتخ��دام العنا�رش الغذائية 
املطلوب��ة لع��الج الطفل الذي يعاين من �ضوء تغذي��ة خطري يف املنزل، من دون احلاجة لتربيد، 
وحت��ى عندم��ا تكون الظ��روف ال�ضحية غري ُمر�ضي��ة. ميكن اأن تتم درا�ض��ة تطبيق هذا املنهج 
املجتمعي املخ�ض�ض ملعاجلة �ضوء التغذية اخلطري من ِقبل موفري اخلدمة ال�ضحية يف بيئات 

املخيم التي تعاين من �ضوء تغذية خطري.

اإدماج برام���ج التغذية العالجية مع اأنظمة ال�ص���حة 
ال�رصيرية املوجودة

اأظهر ا�ضتق�ضاء غذائي جرى يف املخيم اأن املعدالت العاملية ل�ضوء التغذية احلاد 
تبل��غ 14%  ومع��دالت �ضوء التغذية احل��اد واخلطري تبل��غ 3.5%. فو�ضعت وكالة 
االإغاث��ة ال�ضحية خطط لو�ضع برنامج تغذية عالجية يف م�ضت�ضفي االإحالة. على 
الرغم من ذلك، متت مراجعة اخلطة اأثناء اجتماع تن�ضيقي مع وكالة اإدارة املخيم، 
مما ك�ضف اأنه يوجد لدى اأحد املراكز ال�ضحية احلكومية يف املخيم برنامج تغذية 
عالجي��ة لالأطف��ال الذين يعانون من �ض��وء تغذية خطري باالإ�ضاف��ة اإىل تعقيدات 
طبية من املر�ضى الذين يتلقون العالج داخل امل�ضت�ضفى. كانت املمار�ضات قدمية 
وبلغ��ت املع��دالت االفرتا�ضية )عدد االأطفال الذين يرتك��ون برنامج التغذية قبل 
تاري��خ الت�رشيح بخروجهم( ن�ضبة 55%. زودت الوكال��ة مركز ال�ضحة احلكومي 

بتجهيزات خا�ضة لّلنب واإمدادات اأخرى مل تكن متوفرة. كما عملت الوكالة مع 
tt
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املوظف امل�ضوؤول عن العيادة وامل�رشف لتحديث الربوتوكوالت وتعليم املوظفني 
املنهجيات املالئمة ملراكز التغذية العالجية. وقد �ضاعد دعم اخلدمات املوجودة 
بالفع��ل، بداًل من اإع��داد اأنظمة موازية، على زيادة الق��درة طويلة االأجل ملوظفي 

ال�ضحة احلكوميني ملعاجلة حاالت �ضوء التغذية اخلطرية.

ممار�صات التغذية – الر�صع والأطفال ال�صغار
تكون معدالت الوفيات بني الر�ضع واالأطفال ال�ضغار يف اأعلى م�ضتوى لها يف مرحلة الطوارئ 
عندم��ا ت�ض��ل الظ��روف الأق�ضى درج��ات التهديد. ل��ذا يو�ضي بق���رش التغذية عل��ى الر�ضاعة 
الطبيعي��ة للر�ض��ع حتى عم��ر �ضتة اأ�ضهر. ويو�ض��ى مبوا�ضلة الر�ضاعة الطبيعي��ة من عمر �ضتة 
اأ�ضه��ر وحتى عم��ر �ضنتني مع اإ�ضافة اأغذية تكميلية كافية. وُيعد دعم مقدمي الرعاية وتوجيه 
امل��وارد النادرة للوفاء مبتطلب��ات االحتيادات الغذائية للر�ضع واالأطف��ال ال�ضغار يف املخيم 
االأم��ر االأكرث اأولوي��ة. وتوجد تو�ضيات خمتلف��ة ومعينة لالأمهات امل�ضاب��ات بفريو�ض نق�ض 

املناعة الب�رشية/االإيدز حول االإر�ضادات املتعلقة بالر�ضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية.

tt للح�ص��ول عل��ى معلومات اإ�صافية حول الر�صاعة الطبيعية واإر�صاد تكميلي لالأمهات 
امل�صابات بفريو�ص نق�ص املناعة الب�رشية/الإيدز، انظر ق�صم » قراءات ومراجع«

ميكن لالأن�ضطة التالية امل�ضاهمة يف احلد من �ضوء التغذية بني الر�ضع واالأطفال:
•ينبغ��ي على العاملني مبجال ال�ضحة يف املجتمع حتديد االأ�رش ال�ضعيفة التي لديها ر�ضع  	

اأو اأطفال �ضغار اأو ن�ضاء حوامل.
•ينبغ��ي التفاو�ض حول اأولوي��ة الت�ضجيل من اأجل توزيع الغ��ذاء بالن�ضبة لالأ�ضخا�ض ذوي  	

االحتياجات اخلا�ضة والفئات املعر�ضة للخطر.
•ينبغي ترتيب اإن�ضاء مراكز م�ضترتة للر�ضاعة بالقرب من نقاط الت�ضجيل والتوزيع. 	

•ميك��ن توظي��ف الن�ضاء لتق��وم بت�ضجيع وم�ضاعدة االأ���رش التي لديها ر�ض��ع واأطفال �ضغار  	
ب�ضكل عملي فيما يتعلق مبمار�ضات الر�ضاعة.

•ينبغي حتديد االأ�ضخا�ض امل�ضوؤولني عن االأطفال غري امل�ضحوبني بذويهم، حيث ينبغي اأن  	
يح�ضلوا على الغذاء التكميلي املالئم )مثل بدائل حليب االأم للر�ضع االأيتام(.

العامل��ون يف جم��ال ال�ضح��ة يف املجتم��ع هم عم��ال مدرب��ون يعملون يف 
املي��دان، يوؤدون ع��ادًة اأن�ضطة التوعية ال�ضحية وا�ضتق�ض��اء احلاالت ب�ضكل فعال 

وعمل اإحاالت اإىل املرافق ال�ضحية.
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الهيكل الأ�صا�صي خلدمات الرعاية ال�صحية
يج��ب عل��ى الهيكل االأ�ضا�ض��ي خلدمات الرعاي��ة ال�ضحية يف املخيم توفري خدم��ات ا�ضتق�ضاء 
فّع��ال للح��االت والت�ضخي�ض املبكر والعالج املنا�ضب لالأمرا���ض ذات االأولوية. من ال�رشوري 
اأن يت��م التن�ضي��ق مع البنى التحتية لل�ضحة املوجودة بالفعل ودعمها. على الرغم من ذلك، يف 
معظم حاالت املخيم��ات قد يتدفق العدد الكبري للمر�ضى الذين ي�ضتخدمون اخلدمات )خا�ضًة 
اأثن��اء مرحلة الط��وارئ( ب�ضكل يفوق طاق��ة اخلدمات ال�ضحية املحلي��ة احلكومية اأو اخلا�ضة، 
حت��ى اإذا كان��ت حا�ضلة عل��ى دعم. لذلك، قد يكون م��ن ال�رشوري تنفيذ هي��كل اأ�ضا�ضي جديد 
لل�ضحة. بغ�ض النظر عن اال�ضرتاتيجية، اأثبتت اخلدمات ال�ضحية يف املخيم التي متت هيكلتها 

وفًقا للنموذج ذي امل�ضتويات االأربعة التايل جناًحا يف خمتلف الظروف.
•اأن�ضط��ة التعميم: يوفر العامل��ون مبجال ال�ضحة يف املجتمع والقاب��الت املدّربات الالتي  	
يقم��ن بالتوليد اأن�ضط��ة تعميم. تت�ضمن واجباته��م الزيارات املنزلي��ة وحتديد االأ�ضخا�ض 
املر�ضى واالأطفال الذين يعانون �ضوء التغذية واإحالتهم وحتديد الن�ضاء احلوامل الإحالتهن 
اإىل مراكز ال�ضحة االإجنابية والتوعية ال�ضحية االأ�ضا�ضي وجمع البيانات املتعلقة مبعدالت 

الوفيات من اأجل نظام املعلومات ال�ضحية.
•املرافق اخلارجية: ينبغي على املراكز ال�ضحية توفري ا�ضت�ضارات اأ�ضا�ضية ورعاية عالجية  	
اأ�ضا�ضية )من دون اأدوية للحقن وقائمة حمدودة من العقاقري االأ�ضا�ضية( والعالج باالإماهة 

الفموية و�ضمادات للجروح و�ضيدلية موؤمنة ومرافق للتعقيم الب�ضيط وجمع للبيانات.
•مرفق مركزي: ينبغي اأن يوفر خدمة على مدى اأربع وع�رشين �ضاعة مع خدمات للمر�ضى  	
الذين يتلقون العالج يف امل�ضت�ضفى واملر�ضى اخلارجيني. كما قد تتوفر اخلدمات االأ�ضا�ضية 

للمعامل، ولكنها لي�ضت ذات اأولوية يف مرحلة الطوارئ.
•م�ضت�ضفى االإحالة: يجب اأن يكون النظام ال�ضحي يف املخيم قادًرا على اإحالة املر�ضى اإىل  	
امل�ضت�ضفيات للح�ضول على خدمات متقدمة. وينبغي على م�ضت�ضفى االإحالة توفري الرعاية 
الطارئ��ة للعمليات اجلراحية والوالدة واخلدمات املعملي��ة واإجراء االأ�ضعة ال�ضينية وعالج 
االأمرا���ض اخلط��رية. فقط يف حال��ة خا�ضة للغاية، يف حالة عدم توف��ر م�ضت�ضفى لالإحالة 
اأو �ضغِله��ا بوا�ضط��ة بعدد كبري من املر�ض��ى )مثل وجود عدد كبري م��ن احلاالت اجلراحية 
الناجتة عن حدوث جروح يف احلروب(، يجب اإن�ضاء م�ضت�ضفى يف املخيم اأو امليدان. عادًة 
يك��ون هناك عدد �ضغري من املر�ضى �ضيتطلبون االإحالة. لذلك، يجب دعم م�ضت�ضفى حملى 

لالإحالة بداًل من اإن�ضاء هيكل مواٍز يف املخيم.

يج��ب عل��ى وكالة اإدارة املخيم دع��م الوكالة ال�ضحية القيادي��ة )اأو موفري 
اخلدم��ة ال�ضحي��ة( لعقد اجتماع��ات منتظمة لتن�ضي��ق ال�ض��وؤون ال�ضحية ل�ضمان 
وج��ود نظ��ام وا�ضح لالإحال��ة داخ��ل كل م�ضتوى من الهي��كل االأ�ضا�ض��ي لل�ضحة 

ولتوحيد برتوكوالت العالج واأدوات جمع البيانات.
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يف مرحل��ة الط��وارئ، ال ُيعد اإن�ضاء خمترب يف املخيم من االأمور ذات االأولوية. وتعترب االأولوية 
االأ�ضا�ضية هي اإن�ضاء خمترب لالإحالة ليتلقى العينات التي مت جمعها من اأجل التحقيق يف حالة 
تف�ضي اأوبئة )مثل الدو�ضنتاريا والكولريا(. ميكن عالج معظم املر�ضى الذين ياأتون اإىل املرافق 
ال�ضحي��ة باملخي��م يف مرحلة الطوارئ بن��اًء على الت�ضخي�ض االإكلينيكي ال��ذي يتم اال�ضتدالل 
عليه من الربوتوكوالت. قبل البدء يف تقدمي خدمات نقل الدم يف املخيم، يجب اإن�ضاء املخترب 

الذي �ضيخترب جميع اأكيا�ض الدم للتاأكد من خلوها من فريو�ض نق�ض املناعة الب�رشية.

»يف ح��االت الطوارئ، يج��ب تقدمي اخلدم��ات ال�ضحية الوقائي��ة والعالجية 
باملجان لالجئ��ني وال�ضكان النازحني، فقد اأظهرت الرباه��ني اأن اأنظمة »ا�ضرتداد 
التكلفة« يف الدول النامية تقوم برد ن�ضبة تبلغ 5% من التكلفة على اأح�ضن تقدير، 
وتكون هذه التكلفة مبثابة عائق بالن�ضبة لهوؤالء الذين يف حاجة ما�ضة للخدمات 
ا اأن ميتد النظام لي�ضمل ال�ضكان املحليني الذين يعي�ضون  ال�ضحي��ة. كما ميكن اأي�ضً
يف مكان قريب للح�ضول على اخلدمات باملجان، ويجب التفاو�ض حول هذا االأمر 
مع ال�ضلطات ال�ضحية مبا يتوافق مع ال�ضيا�ضة القومية«. )االإ�ضدار الثالث من كتيب 

مفو�ضية االأمم املتحدة ل�ضوؤون الالجئني حلاالت الطوارئ، �ضفحة 361(

املوارد الب�رصية
ينبغي اأن تتم درا�ضة مرتبات املوظفني وحوافزهم من بداية التوظيف. فمن حيث املبداأ، يجب 
اأن يح�ض��ل كاف��ة املوظفني الذين يعمل��ون يومًيا ولهم م�ضوؤوليات حم��ددة بو�ضوح و�ضاعات 
عم��ل حم��ددة على مرتب��ات اأو حوافز. ويجب على وكال��ة اإدارة املخيم دع��م الوكالة ال�ضحية 
القيادي��ة يف تن�ضي��ق �ضئ��ون كافة العاملني يف املج��ال ال�ضحي يف املخي��م للتاأكد من التزام 

اجلميع بنف�ض املعايري.
عند توظيف موظفني للخدمات ال�ضحية، يكون ترتيب اأف�ضليات االختيار كالتايل: �ضكان املخيم/
االأ�ضخا���ض النازح��ني داخلًيا/الالجئني؛ ثم االأ�ضخا�ض املتمر�ضني م��ن اجلن�ضيات املحلية يف 
املجتم��ع امل�ضيف؛ ثم االأ�ضخا�ض اخلارجيني. تتطلب معظ��م حاالت املخيمات مزيًجا من هذه 
املوارد، لكن من املهم تذُكر اأن اخلدمات ال�ضحية تتطور »مع« �ضكان املخيم ولي�ض »من اأجلهم«. 
ُتع��د الن�ضاء جزًءا مهًما من النظام ال�ضحي داخ��ل املخيم، وينبغي ت�ضجيعهن للتقدم واحل�ضول 
عل��ى وظائف يف جمال الرعاية ال�ضحية. فق��د توؤدي �ضيطرة الرجال على اخلدمات ال�ضحية اإىل 

اإحجام امل�ضتخدمني االأ�ضا�ضيني لها – الن�ضاء- عن ا�ضتخدامها اأو قبولها.

يج��ب اأن تعك���ض ن�ضب��ة الن�ضاء املوظف��ات واملدربات على توف��ري اخلدمات 
ال�ضحية ن�ضبة الن�ضاء املقيمات يف املخيم.
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يو�ضح اجلدول املبني اأدناه احلد االأدنى من متطلبات التوظيف – كما ن�ضت معايري العمل يف 
املجال – للم�ضتويات املختلفة من النظام ال�ضحي.

م�صتوى الهيكل 
م�صتويات التوظيفاملن�صبالأ�صا�صي ال�صحي

اأن�ضطة تعميم على 
م�ضتوى املجتمع

العاملون مبجال ال�ضحة 
موظف واحد لكل 500 – 1000 �ضخ�ض من ال�ضكانيف املجتمع

التقليدي��ة  القابل��ة 
موظفة واحدة لكل 2000 �ضخ�ض من ال�ضكان)القائمة بعملية التوليد(

موظف واحد لكل ع�رشة من العاملني مبجال ال�ضحة م�رشف
يف املجتمع اأو من القابالت

موظف واحدكبري م�رشفني
املراف��ق ال�ضحي��ة 

اخلارجية

مرفق واحد لكل 
10000 �ضخ�ض 

من ال�ضكان تقريًبا

من اثنني اإىل خم�ضة موظفنياملوظفني بالكامل
عام��ل موؤَه��ل يف جمال 

ال�ضحة
موظف واحد بحد اأدنى، على اعتبار اإجراء خم�ضني 

ا�ضت�ضارة بحد اأق�ضى لكل عامل يف اليوم الواحد

موظفون غري موؤهلني
على االأقل موظف واحد لتقدمي العالج باالإماهة 

الفموية وتقدمي امللب�ض واالأعمال االإدارية وما اإىل 
ذلك

مرفق �ضحي 
مركزي

مرفق واحد لكل 
50000 �ضخ�ض 

من ال�ضكان 
بالتقريب

يف  موؤهل��ون  عامل��ون 
جمال ال�ضحة

خم�ضة بحد اأدنى، وخم�ضون ا�ضت�ضارة بحد اأق�ضى لكل 
عامل يف اليوم الواحد )رعاية املر�ضى اخلارجيني(، 
م��ن 20 – 30 �رشي��ر ل��كل عامل يف النوب��ة الواحدة 

)لرعاية املر�ضى قيد العالج بامل�ضت�ضفى(
واحدة على االأقلقابلة
واحد على االأقلطبيب

واحد على االأقلفني خمترب
واحد على االأقل�ضيديل

يف  موؤَه��ل  غ��ري  عام��ل 
جمال ال�ضحة

واحد على االأقل لتقدمي العالج باالإماهة الفموية؛ 
وواحد على االأقل لل�ضيدلية؛ وواحد على االأقل 

لتقدمي امللب�ض. واإعطاء احلقن والتعقيم
للت�ضجيل واحلفاظ على االأمنموظفون غري موؤهلني

م�ضت�ضفى اإحالة

متغري
مبه��ارة  يتمي��ز  طبي��ب 

واحد على االأقلالإجراء جراحات

واحدة على االأقل لكل من 20 – 30 �رشير يف كل ممر�ضة
نوبة
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يت��م تعريف العاملني املوؤهلني مبجال ال�ضحة، كم��ا مت حتديدهم يف املخطط اأعاله، ب�ضفتهم 
موف��ري خدمة طبية مدربني ر�ضمًيا، مثل االأطباء اأو املمر�ضات اأو م�ضوؤول العيادة اأو امل�ضاعد 
الطب��ٍي. عل��ى الرغم من ذلك، قد يكون من ال�ضعب توظي��ف موظفني طبيني مدربني ر�ضمًيا يف 
موق��ع املخي��م لتقدمي خدم��ات الرعاية ال�ضحي��ة. فقد يك��ون املوظفون غ��ري احلا�ضلني على 
تدريب طبي قادرين على اأداء واجبات طبية معينة يف وجود دعم اإ�ضايف واإ�رشاف دقيق. كما 
ميك��ن اأن يك��ون هناك اأ�ضخا�ض تلقوا تدريًبا ر�ضمًيا يف بلدانهم االأ�ضلية اأو اأماكن ن�ضاأتهم من 
املقيمني يف املخيم، ولكن مل يتم االعرتاف مبوؤهالتهم من ِقبل ال�ضلطات ال�ضحية املحلية. يف 
هذه احلاالت، من املهم قيام الوكاالت ال�ضحية ووكالة اإدارة املخيم مبناق�ضة اإمكانية توظيف 

مثل هوؤالء االأفراد، عند ال�رشورة، يف الوظائف الطبية مع ال�ضلطات ال�ضحية الوطنية.

التدريب
عن��د توظي��ف مزيج من موظفي ال�ضح��ة من بني �ضكان املخيم واحلكوم��ة املحلية للعمل مًعا 
يف اأح��د املراف��ق ال�ضحي��ة، يكون م��ن ال���رشوري اإجراء تدري��ب اأويل لتو�ضي��ح كيفية حتديد 
احل��االت والربوتوكوالت املالئمة الإدارة احلالة. حتى يف حالة ا�ضتخدام طرق حتديد احلاالت 
والربوتوك��والت اخلا�ض��ة بال�ضلط��ات ال�ضحي��ة املحلي��ة، �ضيعد ه��ذا فر�ضة جي��دة للموظفني 
املحلي��ني م��ن اأجل احل�ض��ول على تدري��ب لتجديد املعلوم��ات وفر�ضة لتو�ضي��ح قيام جميع 

املوظفني بتحمل امل�ضوؤوليات بنف�ض الطريقة.
ُيع��د من ال�رشوري توفري تدري��ب جلميع العاملني وغري العاملني مبج��ال ال�ضحة، الذين 
ي�ضاع��دون يف تق��دمي الرعاي��ة ال�ضحي��ة، على اتب��اع االإج��راءات الوقائي��ة ال�ضاملة يف جمال 
الرعاي��ة ال�ضحية عند اإدارة االأنظمة ال�ضحية يف املخي��م. يجب على الوكاالت ال�ضحية التاأكد 
م��ن ح�ض��ول جميع املوظفني الطبيني عل��ى االإمدادات اللوجي�ضتية )مث��ل احلاويات امل�ضممة 
للتخل�ض من االأدوات احلادة والكميات املنا�ضبة من االإبر واملحاقن املعدة لال�ضتخدام الواحد 
ث��م التخل�ض منه��ا( وذلك لت�ضهي��ل ممار�ضة االإج��راءات الوقائية ال�ضامل��ة. وتت�ضمن املبادئ 

االأ�ضا�ضية لالإجراءات الوقائية ال�ضاملة ما يلي:
•يجب على جميع العاملني غ�ضل اأيديهم جيًدا باملاء وال�ضابون، خا�ضًة بعد مالم�ضة �ضوائل  	

اجل�ضم اأو اجلروح.
•يجب ا�ضتخدام القفازات واملالب�ض الواقية عند مواجهة خطر مالم�ضة الدم اأو �ضوائل اجل�ضم  	

االأخرى التي يحتمل اأن تكون حاملة لعدوى.
•الت��داول االآم��ن للف�ضالت واالإب��ر واالأدوات احلادة االأخرى والتخل�ض منه��ا بطريقة اآمنة،  	

وكذلك التنظيف اجليد وتطهري االأدوات الطبية عند ا�ضتخدامها بني مري�ض واآخر.
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ُيع��د توفر عدد كايف من مرافق املي��اه وال�رشف ال�ضحي والنظافة ال�ضحية 
واملع��دات الكافي��ة لتنفيذ االإج��راءات الوقائية اأم��ًرا �رشورًي��ا يف كافة املرافق 

ال�ضحية، وحتى يف املراكز ال�ضحية ال�ضغرية.

يج��ب اأن تك��ون اخلدمات ال�ضحية مرنة. يف حالة ح��دوث نف�ضي ملر�ض، قد 
ترتف��ع احلاج��ة للرعاية العالجي��ة ب�ضورة كب��رية و�ضي�ضتلزم االأم��ر توفر موارد 

ب�رشية ومادية اإ�ضافية.

اللوجي�صتيات والإمداد
خ��الل التقيي��م املبدئ��ي للمخيم، يج��ب توثيق جمي��ع املواد الطبي��ة املتوف��رة. اإذا كانت هذه 
امل��وارد غري كافي��ة لالحتياجات الطبية ل�ض��كان املخيم وال ميكن تاأمني م��وارد اإ�ضافية من 
�ضلط��ات احلكوم��ة املحلية اأو العاملني االآخرين يف جمال ال�ضح��ة، ميكن يف هذه احلالة طلب 
احل�ضول على »جمموعة اأدوات الطوارئ اجلديدة« اخلا�ضة مبنظمة ال�ضحة العاملية من خالل 

منظمة ال�ضحة العاملية اأو من مفو�ضية االأمم املتحدة ل�ضوؤون الالجئني.
 حتت��وي جمموع��ة االأدوات االأ�ضا�ضية عل��ى االأدوية االأ�ضا�ضية واالإم��دادات الطبية االأولية 
للرعاية ال�ضحية والتي تكفي عدد 10000 �ضخ�ض ملدة ثالثة اأ�ضهر. يوجد كذلك لدى �ضندوق 
االأمم املتح��دة لالأن�ضط��ة ال�ضكاني��ة اثنت��ى ع���رشة جمموع��ة اأدوات معب��اأة م�ضبًق��ا خم�ض�ضة 
الحتياج��ات ال�ضحة االإجنابي��ة املختلفة. على الرغم من ذلك، يج��ب ا�ضتخدام هذه الُعدد على 
امل��دى الق�ض��ري فقط، ويجب حتديد االإم��داد املعتاد من االأدوية وامل��واد ال�رشورية لالحتفاظ 

مبخزون يف جميع املرافق ال�ضحية املوجود باملخيم  يف اأ�رشع وقت ممكن.
يجب كذلك و�ضع امل�ضائل املتعلقة بتخطيط موقع املرفق ال�ضحي وال�ضيطرة على انت�ضار 
العدوى والنقل عند االإحالة و�ضيانة �ضل�ضلة التربيد واملخزون الطبي/ال�ضدلية مو�ضع الدرا�ضة 

عند تخطيط البنى التحتية لرعاية ال�ضحية.

tt ملزيد من املعلومات بخ�صو�ص »جمموعة اأدوات الطوارئ اجلديدة« وجمموعة اأدوات 
ال�صح��ة الإجنابي��ة اخلا�صة ب�صن��دوق الأمم املتح��دة لالأن�صطة ال�صكاني��ة، انظر ق�صم 

»الأدوات«.

tt لالط��الع عل��ى املزي��د ع��ن القائم��ة النموذجي��ة ملنظمة ال�صح��ة العاملي��ة لالأدوية 
الأ�صا�صية للبالغن والأطفال، انظر ق�صم »الأدوات«.
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اأنظمة املعلومات ال�صحية – 
ر�صد ومراقبة الأمرا�ض املعدية وخدمات الرعاية ال�صحية

يجب تنفيذ اأنظمة املعلومات ال�ضحية مبجرد بدء تقدمي خدمات الرعاية ال�ضحية. توجد ثالث 
طرق جلمع البيانات:

•تق��دمي تقاري��ر روتينية عن اال�ضت�ضارات ب�ضكل اأ�ضبوع��ي اأو �ضهري، مبا يف ذلك نظام اإنذار  	
لالإبالغ عن االأمرا�ض املعر�ضة للتحول اإىل اأوبئة

•التحقيق��ات يف حالة تف�ضي االأوبئة - يتم جمعه��ا على اأ�ضا�ض خُم�ض�ض عند اال�ضتباه يف  	
تف�ضي وباء

يتم تطبيقها عند تاأخر تقدمي التقارير الروتينية اأو من اأجل جمع البيانات  • اال�ضتق�ضاءات – 	
لغر�ض حمدد )مثل ا�ضتق�ضاءات االأ�رش املتعلقة بالتغذية اأو التطعيم(.

مبج��رد تطبي��ق اأنظم��ة الرعاي��ة ال�ضحية وتنفي��ذ اال�ضت�ضارات، يج��ب البدء يف عم��ل التقارير 
الروتيني��ة. يجب تطوير طرق حتديد احلاالت لكل حال��ة �ضحية اأو مر�ض ويجب تدريب جميع 
العامل��ني مبج��ال ال�ضحة على طرق حتديد احل��االت، خا�ضًة االأمرا���ض املعر�ضة للتحول اإىل 
اأوبئ��ة. يج��ب اتباع التعريف��ات واالأنظم��ة اخلا�ضة بالبل��د امل�ضيف عند تطبي��ق طرق حتديد 
احل��االت واأنظمة املعلومات ال�ضحية. اإذا مل تكن غري كافية اأو غري متوفرة، يجب �ضياغة هذه 

االأنظمة بالتعاون مع ال�ضلطات ال�ضحية املحلية.
tt لالط��الع على املزيد حول الطرق القيا�صية لتحديد احلالت اخلا�صة مبنظمة ال�صحة 

العاملية، انظر ق�صم »الأدوات«.
عند تقدمي التقارير الروتينية من املراكز ال�ضحية، يوفر العاملون مبجال ال�ضحة بيانات حول 
ع��دد اال�ضت�ضارات )االعتالل( والوفيات )معدل الوفيات( نتيج��ة االأمرا�ض مق�ضمًة على اأ�ضا�ض 
ال�ض��ن )حت��ت خم�ض �ضن��وات وفوق خم�ض �ضن��وات( ونوع اجلن�ض. ويجب عل��ى كافة م�ضتويات 
النظ��ام ال�ضح��ي، مبا فيها مرف��ق ال�ضحة املركزي اأو املرك��ز ال�ضح��ي اأو امل�ضت�ضفى امليداين 
ا تقدمي اأرقام  امل�ضاهم��ة بالبيانات. كم��ا يجب على العاملني مبجال ال�ضحة يف املجتمع اأي�ضً
الوفي��ات، ولك��ن لي�ض اأرق��ام حاالت االعتالل الأنه��م يحيلون هذه احل��االت اإىل مرفق ال�ضحة 
املالئ��م. ت�ضاه��م اأرق��ام الوفيات الت��ي يقدمها العاملون مبج��ال ال�ضح��ة باملجتمع يف عمل 

اإح�ضائيات املركز ال�ضحي من منظور املناطق التي يعملون بها.

جتن��ب ازدواجي��ة اأرقام الوفي��ات. يجب ت�ضجي��ل االأفراد الذي��ن ميوتون يف 
املراف��ق ال�ضحية يف التقرير الروتيني اخلا�ض باملرفق. يجب اأال يقوم العاملون 
مبج��ال ال�ضح��ة يف املجتم��ع باإع��ادة احت�ض��اب نف���ض ح��االت الوف��اة هذه يف 

�ضجالتهم اخلا�ضة باملجتمع.
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لالطالع على اأمثلة لنماذج املراقبة الأ�صبوعية حلالت العتالل والوفيات، انظر ق�صم   tt
الأدوات.

يج��ب اأن تركز مناذج مراقبة حاالت االعتالل والوفيات عل��ى االأمرا�ض املعر�ضة للتحول اإىل 
اأوبئ��ة مثل االإ�ضهال الدموي واالإ�ضه��ال املائي احلاد واال�ضتباه يف الكولريا والتهابات م�ضالك 
اجله��از التنف�ض��ي االأ�ضفل واحل�ضب��ة والتهاب ال�ضحاي��ا واملالريا. يجب حتدي��د عتبات االإنذار 
بوجود اأمرا�ض معر�ضة للتحول اإىل اأوبئة ويجب اإبالغها اإىل كافة العاملني مبجال ال�ضحة يف 
املخي��م. كذل��ك يجب قيام اأحد العاملني مبجال ال�ضحة املعين��ني بت�ضجيل جميع اال�ضت�ضارات 
الت��ي مت��ت معاينتها يف نهاية كل يوم. عند بلوغ اأح��د عتبات االإنذار، يقوم هذا ال�ضخ�ض ببدء 
اإع��داد تقرير اإنذاري حول انت�ضار املر�ض وتقدمي��ه اإىل الوكالة ال�ضحية القيادية. وُيعد الوقت 
اأم��ًرا حا�ضًم��ا عند االإبالغ عن االأمرا�ض املعر�ضة للتح��ول اإىل اأوبئة. فيمكن اأن يوؤدي التاأخري 

يف اال�ضتجابة النت�ضار املر�ض اإىل زيادة ن�ضبة الوفيات يف املخيم.

لالطالع على اأمثلة لعتبات الإنذار بوجود اأمرا�ص معر�صة للتحول اإىل اأوبئة ومنوذج   tt
تقرير انت�صار املر�ص، انظر ق�صم الأدوات.

م��ن املهم مالحظ��ة اأن اأنظم��ة املعلوم��ات ال�ضحية يجب اأن تك��ون ب�ضيطة 
و�ضهل��ة التنفي��ذ. ال يجب جمع بيانات ل��ن ي�ضتخدمها العامل��ون مبجال ال�ضحة. 
فنم��اذج البيان��ات ال�ضحية بالغ��ة التعقيد وامل�ضتهلكة للوقت ت��وؤدي اإىل اإحجام 

مقدمي اخلدمة ال�ضحية عن ا�ضتخدامها.

يف نهاية كل اأ�ضبوع اأو �ضهر، يجب دمج البيانات التي جمعها كل مرفق �ضحي يف املخيم مًعا 
بوا�ضط��ة الوكالة ال�ضحية القيادي��ة ون�رشها لكافة العاملني مبج��االت مت�ضلة باالأمر وكذلك 
لوكال��ة اإدارة املخيم. �ضيكون لهذه البيانات تاأث��رًيا على اال�ضرتاتيجيات ال�ضحية لالأ�ضبوع اأو 

ال�ضهر التايل ويجب اأن تت�ضمن هذه البيانات العنا�رش التالية كحد اأدنى:
•مع��دل الوفي��ات االأويل = )الع��دد االإجمايل للوفي��ات خالل فرتة زمنية/الع��دد االإجمايل  	

لل�ضكان( × )10000/عدد اأيام الفرتة الزمنية(.
•معدل الوفيات حتت �ضن خم�ض �ضنوات = )العدد االإجمايل للوفيات حتت �ضن خم�ض �ضنوات  	
خ��الل فرتة زمنية/الع��دد االإجمايل لالأطفال حتت �ضن خم�ض �ضن��وات( × )10000/عدد 

اأيام الفرتة الزمنية(.
•معدل الوفيات الناجتة عن �ضبب حمدد = العدد االإجمايل للوفيات الناجتة عن �ضبب حمدد  	

اأثناء فرتة زمنية/العدد االإجمايل لل�ضكان خالل نف�ض الفرتة الزمنية.
•تعري��ف معدل احل��دوث = عدد حاالت االإ�ضابة اجلديدة باملر���ض التي حتدث خالل فرتة  	

زمنية حمددة يف ال�ضكان املعر�ضني خلطر االإ�ضابة باملر�ض.
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•معدل احلدوث = )عدد احلاالت اجلديدة امل�ضابة نتيجة مر�ض معني يف فرتة زمنية/عدد  	
ال�ض��كان املعر�ضني خلطر االإ�ضابة باملر�ض( × )10000 �ضخ�ض/عدد اأ�ضهر نف�ض الفرتة 

الزمنية(.
•مع��دل ا�ضتخ��دام املرف��ق ال�ضحي = )الع��دد االإجمايل للزي��ارات اإىل املراف��ق ال�ضحية يف  	

اأ�ضبوع واحد/العدد االإجمايل لل�ضكان( × 52 اأ�ضبوع.
•عدد اال�ضت�ضارات لكل طبيب كل يوم = )العدد االإجمايل لال�ضت�ضارات )اجلديدة واملتكررة(/ 	

عدد االأطباء العاملني لوقت يوازي دوام كامل يف املرفق ال�ضحي(/عدد االأيام التي يكون 
املرفق ال�ضحي مفتوًحا خاللها يف االأ�ضبوع.

يق�ضد مب�ضطلح » االأطباء العاملني لوقت يوازي دوام كامل«: عدد االأطباء العاملني يف مرفق 
�ضح��ي مع��داًل وفق العمل ب��دوام جزئي. على �ضبيل املث��ال، اإذا كانت هناك عي��ادة يعمل بها 
ع���رشة موظفني بدوام كامل واثنني من املوظفني يعمل��ون بدوام جزئي، يكون العدد املكافئ 
للموظفني العاملني بدوام كامل: 10 )موظفني بدوام كامل( + 1 )اأي احت�ضاب كل من املوظفني 

اللّذين يعملون بدوام جزئي كاأنهما موظف واحد يعمل بدوام كامل( = 11.

النق��اط االإر�ضادية ملعدل الوفيات االأويل )يكون معدل الوفيات االأويل لل�ضن 
حتت خم�ض �ضنوات عادًة �ضعف معدل الوفيات االأويل(:

0.5 حالة وفاة/10000/يوم املعدل املتو�ضط يف اأغلب الدول النامية 
اأقل من 1.0 حالة وفاة/10000/يوم برنامج االإغاثة: حتت ال�ضيطرة 

اأكرب من 1.0 حالة وفاة/10000/يوم برنامج االإغاثة: للو�ضع ال�ضديد اخلطورة  
اأكرب من 2.0 حالة وفاة/10000/يوم الطوارئ: خارج نطاق ال�ضيطرة 
اأكرب من 5.0 حالة وفاة/10000/يوم الكوارث الكربى  
اإذا كان مع��دل الوفيات االأويل املعياري معروًفا )وعادًة ال يكون هذا هو الو�ضع 
الفعل��ي يف ح��االت املخيمات( تن�ضح معاي��ري العمل يف املج��ال باأنه يف حالة 
ت�ضاعف معدل الوفيات االأويل املعياري، ي�ضري هذا االأمر اإىل وجود حالة طوارئ 

�ضحية عامة خطرية، وتتطلب ا�ضتجابة فورية.

عند جمع البيانات ال�ضحية يجب �ضمان �رشية بيانات املري�ض. فتتم مناق�ضة كافة املعلومات 
املتعلقة باملري�ض، كتاريخه املر�ضى وحالته وعالجه والتنبوؤات بحالته، بني املري�ض ومقدم 
اخلدم��ة ال�ضحية وامل���رشف فقط. ال يجوز الأي ع�ض��و من فريق املوظف��ني م�ضاركة معلومات 
املري�ض مع اأي اأ�ضخا�ض اآخرين غري م�ضرتكني ب�ضكل مبا�رش يف رعاية املري�ض من دون اإذن 
املري�ض. يف مرحلة الطوارئ، يجب اإمتام تدريب العاملني مبجال الرعاية ال�ضحية على مراعاة 
�رشي��ة املري���ض وبياناتهم. عملًيا، ال يك��ون هذا هو الو�ضع الفعلي.  تق��ع م�ضوؤولية التاأكد من 
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خ�ضوع كافة املوظفني العاملني مبجال ال�ضحة للتدريب املالئم على االأمور املتعلقة بال�رشية 
على عاتق وكالة اإدارة املخيم و/اأو الوكالة ال�ضحية القيادية اأثناء مرحلة ما بعد الطوارئ، اإذا 
مل يك��ن مت اإجنازه بالفعل اأثناء مرحلة الطوارئ. كذل��ك ينبغي تزويد العاملني مبجال الرعاية 
ال�ضحي��ة بالدعم اللوجي�ضتي املالئ��م للحفاظ على ال�رشية – مثل اخلزان��ات واالأقفال ودفاتر 

الت�ضجيل املزودة باالأغلفة املالئمة والغرف املنا�ضبة الإجراء ا�ضت�ضارات خا�ضة.

التحقيقات يف حالة تف�صي اأوبئة
ع��ادًة ما تكون التقارير واالإنذارات بوج��ود حاالت تف�ضي الأوبئة اأمًرا متكرًرا يف بيئة املخيم، 
وبالرغ��م م��ن ذلك جتب متابعة كل تقرير بوا�ضطة الوكال��ة ال�ضحية القيادية اأو بوا�ضطة فريق 
ا�ضتجاب��ة مع��نّي حلاالت تف�ض��ي االأوبئة. كما يجب تاأكي��د الت�ضخي�ض �ض��واء بوا�ضطة االختبار 

املعملي اأو بوا�ضطة الطريقة االإكلينيكية، على ح�ضب املر�ض واملوقف العام.

tt لالطالع على عينة منوذج التحقيق يف حالة تف�صي الأوبئة، انظر ق�صم الأدوات.

غالًب��ا م��ا تتبع االأوبئة منًط��ا معيًنا، حيث تكون احل��االت قليلة العدد يف بداي��ة االنت�ضار، ثم 
يح��دث ت�ضعي��د للح��االت ثم ت�ضمح��ل. على الرغ��م من ذلك، ال يك��ون هذا هو الو�ض��ع الفعلي 
دائًم��ا. فبمج��رد االإعالن عن حدوث انت�ضار لوباء، يجب على الوكال��ة ال�ضحية القيادية و�ضع 
ر�ض��م بياين يوم��ي اأو اأ�ضبوعي للح��االت امل�ضابة باملر�ض. ي�ضتخدم ه��ذا الر�ضم البياين »عدد 
احل��االت« على املحور الراأ�ضي والفرتة الزمنية معرًبا عنها بع��دد »االأيام« اأو »االأ�ضابيع« على 
املح��ور االأفق��ي. يج��ب تف�ضري موؤ���رشات املنحن��ى بعناية وحر���ض، وميكن اأن يعط��ي موؤ�رًشا 
مل�ضتقب��ل الوب��اء وميّكن من نقل املوارد بال�ضكل املنا�ضب. يج��ب �رشح املوؤ�رشات امل�ضتخل�ضة 

من املنحنى اخلا�ض بالوباء لكافة العاملني مبجال ال�ضحة يف املخيم.

ال�صيطرة على الأوبئة والأمرا�ض امُلعدية
ال�صتجابة حلالت انت�صار الأوبئة

ينبغ��ي عل��ى الوكالة ال�ضحية القيادية بدء تنفيذ خطط الط��وارئ املخ�ض�ضة ملواجهة االأوبئة 
بالتع��اون م��ع وكال��ة اإدارة املخيم عن��د اإعالن تف�ض��ي اأحد االأوبئ��ة. ويجب اأن يك��ون مقدمو 
اخلدمات ال�ضحية م�ضتعدين للتفاعل مع حدوث انت�ضار االأوبئة كما ينبغي اأن يكون لدى وكالة 
ال�ضحة القيادية خطط طوارئ متوفرة قبل حدوث انت�ضار الوباء للحيلولة دون ارتفاع معدالت 
االعت��الل والوفي��ات. يجب اأن تت�ضم��ن خطة الط��وارئ التحقق من توفر خم��رون التطعيمات 
واملواد )مثل �ضوائل احلقن الوريدي واملواد امل�ضادة للميكروبات ]دواء لعالج حاالت العدوى 
البيكتريي��ة[، وم��ا اإىل ذلك( وكذلك االحتفاظ بخريط حديثة ل��كل العاملني يف املخيم واملواد 

املتوفرة لديهم واملوارد الب�رشية. 
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يج��ب فر�ض التدريب على التعرف االإيجابي/ال�ضلبي على احلاالت واآليات اإعداد التقارير 
بال�ض��كل املالئم با�ضتمرار. كما يجب توفري الربتوكوالت القيا�ضية املتعلقة باحلد من املر�ض 
والت�ضخي���ض والع��الج لكاف��ة املوظفني مبجال ال�ضحة فيم��ا يتعلق باالأمرا���ض املعدية ذات 

االأولوية يف املخيم وخا�ضًة االأمرا�ض املعر�ضة للتحول اإىل اأوبئة.
ويج��ب اأن تكون هذه الربتوكوالت متما�ضية م��ع بروتوكوالت ال�ضلطات ال�ضحية املحلية 
اأو تكون م�ضتمدة من املبادئ التوجيهية ملنظمة ال�ضحة العاملية ومتفق عليها من ِقبل كافة 

العاملني يف جمال ال�ضحة.
تظه��ر العديد من االأمرا�ض املعدي��ة يف حاالت املخيمات مثل التيفود واحلمى االنتكا�ضية 
وال�ضل وحمى التيفود واحلمى ال�ضفراء و احلمى ال�ضوكية منجو كوكاي وااللتهاب الكبدي. ومبا 
اأن مع��دالت الوفي��ات حمدَدة ال�ضبب الناجتة عن هذه االأمرا�ض اأثن��اء مرحلة الطوارئ تكون يف 
اأدن��ى معدالته��ا، يو�ضى باال�ضتجابة عند الو�ضول اإىل عتبة االإنذار. يف مرحلة ما بعد الطوارئ، 
ميكن تق��دمي اخلدمات ال�ضحية لال�ضتجابة لالأمرا�ض املعدية املذك��ورة اأعاله بال�ضكل املالئم. 
فيم��ا يل��ي موجز لالأمرا�ض املعدي��ة ذات االأولوية الت��ي جتب معاجلتها اأثن��اء مرحلة الطوارئ 

واإدارة احلاالت وطرق اال�ضتجابة النت�ضارها املالئمة لها.

اأمرا�ض الإ�صهال
 ُتعد اأمرا�ض االإ�ضهال ال�ضبب الرئي�ضي لالعتالل والوفيات يف بيئة املخيم. ففي حاالت املخيمات، 

تعد اأمرا�ض االإ�ضهال ال�ضبب يف ما يزيد عن 40% من الوفيات يف املرحلة احلادة من الطوارئ.
يجب على وكالة اإدارة املخيم التاأكد من تطبيق الطرق الوقائية مثل توفر املياه النظيفة 
وعدد كايف من دورات املياه وتوزيع ال�ضابون ورفع الوعي بالنظافة ال�ضخ�ضية وتعزيز �ضالمة 
الغ��ذاء والت�ضجيع على الر�ضاعة الطبيعية باأ�رشع ما ميكن. ميكن عادًة عالج االإ�ضهال الب�ضيط 
غ��ري الدم��وي بطرق االإماهة املنا�ضب��ة، ولكن يف بيئة املخيم من املهم القي��ام دائًما بتدريب 

املوظفني ور�ضد اأمرا�ض االإ�ضهال املعر�ضة للتحول اإىل اأوبئة - داء ال�ضيغالت والكولريا.

ُيع��رَّف االإ�ضه��ال باأنه رخ��اوة اأو فقد غ��ري معتاد لل�ضوائ��ل يف الرباز مبعدل 
ثالثة اأ�ضعاف اأو اأكرث خالل فرتة اأربع وع�رشين �ضاعة.

ا با�ضم دو�ضنتاري��ا با�ضيلية( مر�ض بكتريي خطري يوؤثر  يعت��رب داء ال�ضيغيالت )واملعروف اأي�ضً
عل��ى االأمعاء الدقيقة والغليظة.وُيعد اأخطر �ضكل من اأ�ض��كال املر�ض وال�ضبب يف انت�ضار االأوبئة 
يف موقع املخيم »دو�ضنرتيا ال�ضيغيالت النوع االأول« والذي يظهر يف �ضورة اإ�ضهال دموي حاد. 
ويح��دث انتقال املر�ض من خالل الغذاء واملياه امللوثني ومن االت�ضال من �ضخ�ض اإىل �ضخ�ض 
وه��و مر�ض �ضديد العدوى. وميكن اأن يزيد معدل وفيات احلاالت عن 10% يف حالة عدم تطبيق 

العالج الفوري والفعال.
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يج��ب عل��ى وكالة اإدارة املخيم التاأكيد على اأنه يف حال��ة اال�ضتباه بوجود مر�ض » دو�ضنرتيا 
ال�ضيغي��الت م��ن النوع االأول«، يجب على العاملني مبجال ال�ضحة التاأكد اأواًل من وجود دم يف 
عين��ة براز ثم تق��دمي تقرير اإىل الوكالة ال�ضحي��ة القيادية اأو فريق مكافح��ة انت�ضار االأمرا�ض 
با�ضتخ��دام من��وذج تقرير انت�ض��ار املر�ض. كم��ا يجب اإجراء االختب��ارات املعملي��ة التاأكيدية 
واختب��ارات ح�ضا�ضية املواد امل�ض��ادة للميكروبات. قد يتطلب هذا االأمر خمترب اإحالة حيث اإن 
ه��ذه االختب��ارات معقدة. على الرغم من ذلك، ال يج��ب اأن يوؤدي هذا االأمر اإىل تاأخري العالج اأو 
اأن�ضطة ال�ضيطرة على املر�ض. اإذا كان املخزون من املواد امل�ضادة للميكروبات حمدوًدا، تكون 

االأولوية لعالج املر�ضى ذوي احلاالت االأكرث خطورة. وهم:
هو الطفل الذي عمره اأقل من عامني • االأطفال حتت �ضن خم�ض �ضنوات، خا�ضًة الر�ضع – 	

•االأطف��ال الذي��ن يعانون من �ض��وء تغذية خطري واالأطف��ال الذين اأ�ضيب��وا باحل�ضبة خالل  	
االأ�ضابيع ال�ضتة املا�ضية

•االأطفال االأكرب �ضًنا والبالغون الذين تبدوا عليهم اأعرا�ض �ضوء التغذية 	
•املر�ضي الذين يعانون من جفاف خطري، اأو اأ�ضيبوا بت�ضنج، اأو الذين ميكن متييز اإ�ضابتهم  	

ال�ضديدة باملر�ض من اللحظة االأوىل عند م�ضاهدتهم
• جميع البالغني الذين يبلغون خم�ضون عاًما اأو اأكرث.	

tt ملزي��د من املعلومات حول دو�صنرتي��اا ل�صيغيالت من النوع الأول، انظر ق�صم قراءات 
ومراجع.

ُيعد �ص���مات الكولريا مر�ض بكت��ريي خطري ي�ضبب اإ�ضه��ال �ضائل غزير م�ضح��وب اأحياًنا بقيء 
ق��ذيف. يف حال��ة عالج هوؤالء املر�ض��ٍى فوًرا، تت�ضبب دورة حياة املر���ض يف فقد كميات كبرية 
م��ن ال�ضوائل واالأمالح مما يوؤدي اإىل جفاف �ضديد ووفاة خالل �ضاعات. وطريقة انتقال املر�ض 
تكون من خالل دخول مواد ملوثة بالرباز للج�ضم من خالل الفم وغالًبا ما ينتقل بوا�ضطة الغذاء 

اأواملياه امللوثة.

       يف حاالت املخيمات، يف ظل الظروف ال�ضحية ال�ضيئة واملعي�ضة يف م�ضاحات 
مزدحم��ة، ميك��ن اأن يت�ضب��ب التعامل غري املالئ��م عند انت�ضار الكول��ريا يف وقوع 
وفي��ات مبع��دل 40%، مث��ل خميم��ات الالجئني الت��ي اأبلغت عن مع��دالت وفيات 

احلاالت يف جمهورية الكونغو الدميوقراطية )التي اأ�ضبحت زائري( عام 1994.

يج��ب عل��ى وكالة اإدارة املخي��م التاأكد من اأن جمي��ع املوظفني مبجال ال�ضح��ة مدربني على 
حتديد اال�ضتباه يف االإ�ضابة بالكولريا عند:

•اإ�ضابة مري�ض يزيد عمره عن خم�ض �ضنوات بجفاف �ضديد نتيجة اإ�ضهال مائي حاد )عادًة  	
يكون م�ضحوب بقيء(
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•اإ�ضابة اأي مري�ض يزيد عمره عن العامني باإ�ضهال مائي حاد يف منطقة ينت�رش بها مر�ض  	
الكولريا.

تك��ون الكول��ريا غ��ري م�ضحوب��ة ب��اأي اأعرا���ض يف 90% من احل��االت، ولك��ن ه��ذه الناقالت 
للمر���ض والت��ي ال حتمل اأعرا�ض��ا تنقل البكترييا ب�ض��كل ن�ضط من خالل ال��رباز. وحوايل %20 
م��ن امل�ضابني ب�صمات الكولريا يتعر�ضون لالإ�ضابة باإ�ضهال مائي حاد وتعاين ن�ضبة ترتاوح 
بني 10% -20% من امل�ضابني من اإ�ضهال �ضديد م�ضحوًبا بقيء. ميكن اأن يرتفع عدد احلاالت 
ب�رشع��ة كب��رية نتيجة الأن فرتة احل�ضانة ق�ضرية للغاية )من �ضاعتني اإىل خم�ضة اأيام(. وي�ضري 
وج��ود حال��ة كولريا موؤكدة واح��دة اإىل انت�ضار املر�ض ووجوب تاأ�ضي���ض مراكز عالج الكولريا 

الإدارة احلاالت.

مبجرد اال�ضتباه يف وجود اإ�ضابة بالكولريا يف املخيم، يجب احلد من انت�ضار 
البكتريي��ا م��ن خالل الك�ضف املبكر والتاأكد من اإ�ضاب��ة احلاالت والعالج املالئم 

وعزل املر�ضى ون�رش الر�ضائل ال�ضحية.

تت�ضمن اإدارة احلاالت يف حالة حدوث الكولريا عالج اجلفاف من خالل اأمالح االإماهة الفموية 
و/اأو �ضوائ��ل احلق��ن الوريدي. وال ُيع��د ا�ضتخدام املواد امل�ضادة للميكروب��ات اأمًرا اأ�ضا�ضًيا يف 
ة  عالج الكولريا ويجب ا�ضتخدامها فقط للحاالت ال�ضديدة اأو عند توقع بلوغ ن�ضبة اإ�ضغال االأ�رشرِّ

اأو خمزونات �ضوائل احلقن الوريدي مل�ضتويات حرجة.
tt ميك��ن العث��ور عل��ى مزي��د م��ن املعلوم��ات ح��ول ا�صرتاتيجي��ات التحقي��ق يف حالة 
تف�ص��ي الأوبئ��ة وت�صميم مراكز العزل واإعدادها والقواع��د الأ�صا�صية يف مركز الكولريا 

وجتهيزات التطهري واحت�صاب احتياجات العالج يف ق�صم قراءات ومراجع.

ال متن��ع القيود املفرو�ضة على التجارة وال�ضف��ر انت�ضار الكولريا وتعترب غري 
�رشورية.

التهابات اجلهاز التنف�صي احلادة
تت�ضم��ن التهابات اجلهاز التنف�ضي احلادة مل�ضالك اجلهاز التنف�ضي العلوي نزلة الربد وتت�ضمن 
التهاب��ات م�ضال��ك اجله��از التنف�ضي االأ�ضف��ل االلتهاب الرئ��وي. وُتعد التهاب��ات م�ضالك اجلهاز 
التنف���ض االأ�ضف��ل �ضبًب��ا مهًما يف حاالت االعت��الل والوفيات يف حاالت املخيم��ات. لذلك يجب 
عل��ى وكالة اإدارة املخيم التاأكد من قدرة املوظف��ني مبجال ال�ضحة على التعرف على عالمات 
واأعرا���ض االلتهاب الرئوي وت�ضخي�ضه وعالج��ه اأو اإحالة احلاالت باأق�ضى �رشعة ممكنة. يجب 
تدريب العاملني مبجال ال�ضحة يف املجتمع على اإحالة جميع االأطفال الذين يعانون من ال�ضعال 
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و/اأو �ضعوبات يف التنف�ض اإىل مركز �ضحي الإجراء مزيد من التحقيق. وتو�ضي منظمة ال�ضحة 
العاملية مبا يلي من اأجل اإدارة حاالت التهاب اجلهاز التنف�ضي احلادة بال�ضكل املالئم:

•يجب تقييم اأعرا�ض �ضوء التغذية، حيث اإن �ضوء التغذية يوؤدي اإىل تزايد خطر الوفاة نتيجة  	
االلتهاب الرئوي.

•جت��ب اإحالة االأطفال الذين يعان��ون من �ضوء تغذية �ضدي��د اإىل م�ضت�ضفيات االإحالة لتقدمي  	
الرعاية داخل امل�ضت�ضفى.

•تتكون اإدارة االلتهاب الرئوي من العالج باملواد امل�ضادة للميكروبات، ولكن اختيار املواد  	
امل�ضادة للميكروبات يعتمد على الربوتوكوالت الوطنية واالأدوية املتاحة.

•يف حال��ة ع��دم توفر الربوتوك��والت اأو االأدوية م��ن ال�ضطات ال�ضحية املحلي��ة اأو من وزارة  	
ال�ضحة، فيمكن ا�ضتخدام كوترميوك�ضازول فموي ملعظم احلاالت. بالن�ضبة لاللتهاب الرئوي 
ال�ضديد، ميكن ا�ضتخدام املواد امل�ضادة للميكروبات القابلة للحقن مثل البن�ضلني اأو اأمبي�ضيلني 

اأو كلوراْمفينيكول.
•م��ن ال���رشوري اتخاذ التدابري الداعم��ة مثل تناول ال�ضوائل عن طري��ق الفم ملنع االإ�ضابة  	
باجلف��اف، والتغذي��ة امل�ضتمرة لتجنب االإ�ضاب��ة ب�ضوء التغذي��ة والتدابري املتعلقة بتقليل 

احلمى والوقاية من الربد.

tt لالط��الع عل��ى اأمثل��ة م��ن منظم��ة ال�صح��ة العاملية للربتوك��ولت الطبي��ة املتعلقة 
بالت�صخي�ص واإدارة اإ�صابات اجلهاز التنف�صي والإ�صهال، انظر ق�صم الأدوات.

احل�صبة
تعت��رب احل�ضب��ة مر�ض فريو�ضي �ضديد العدوى ينتقل من �ضخ���ض اإىل �ضخ�ض من خالل �ضوائل 
اجله��از التنف�ض��ي، وال��ذي يت�ضبب يف تلف اجله��از املناعي. وغالًبا ما حت��دث الوفيات نتيجة 
م�ضاعف��ات االإ�ضاب��ة باأمرا�ض متع��ددة )اأمرا�ض م�ضاحبة ولكن ال �ضل��ة لها باملر�ض( مثل 

االلتهاب الرئوي واالإ�ضهال و�ضوء التغذية.
يج��ب على وكالة اإدارة املخيم التاأكد من ح�ض��ول العاملني مبجال ال�ضحة على التثقيف 
ال��كايف فيم��ا يتعل��ق باالأعرا�ض االأولي��ة من اأج��ل ت�ضهيل االإحال��ة املبك��رة واإدارة احلاالت. 
فيج��ب عليهم اإدراك العالم��ات واالأعرا�ض االأولية املتمثلة يف حمى �ضدي��دة و�ضعال واحمرار 
بالعينني و�ضيولة الإفرازات االأنف وبقع ُكبِلك )بقع بي�ضاء �ضغرية يف احلدود الداخلية للخدود 
وال�ضفتني(. كما قد يظهر طفح اأحمر يف �ضورة بقع خلف االأذنني وعند خط ال�ضعر وينت�رش اإىل 
اجل�ض��م بالكامل. وجتب اإحالة جميع االأ�ضخا�ض الذين يعان��ون من هذه العالمات واالأعرا�ض 
االأولي��ة اإىل اأق��رب مرفق �ضحي للتعامل مع ه��ذه االأعرا�ض كما يجب ر�ض��د حالتهم الغذائية 
لو�ض��ع احتم��ال اإحلاقهم يف اأحد الربامج الغذائية االنتقائية مو�ض��ع االعتبار. على الرغم من 

ذلك، لي�ض من ال�رشوري عزل احلاالت يف حالة طوارئ.
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املالريا
توج��د اأربع��ة اأنواع من االأمرا�ض الطفيلية ت�ضيب االإن�ضان يطلق عليها ا�ضم »مالريا«، ولكن تعد 
املت�ص���ورة املنجلية هي املر�ض الرئي�ض��ي االأكرث �ضيوًعا، خا�ضًة عن��د اإدارة خميم يف جنوب 
ال�ضح��راء الك��ربى باإفريقيا. وتقدر منظم��ة ال�ضحة العاملية عدد احل��االت امل�ضابة باملالريا 
بحوايل 300 مليون حالة �ضنوًيا يتوفى منهم اأكرث من مليون �ضخ�ض يقع 90% منها يف جنوب 
ال�ضح��راء الك��ربى باإفريقيا. يتم انتقال املر�ض عن طريق اللدغ من اأنث��ى بعو�ضة االأنوفيلي�ض، 

والتي تهاجم اأثناء الليل ب�ضكل اأ�ضا�ضي. تتلخ�ض طرق التعرف املب�ضطة على املر�ض كما يلي:
اإ�ضابة ال�ضخ�ض باحلمى اأو وج��ود اإ�ضابة �ضابقة باحلمى خالل  املالري��ا الب�ضيطة:  	  	
الثم��ان واأربع��ني �ضاعة ال�ضابقة، �ضواء مع اأعرا�ض ال�ض��داع، اآالم الظهر، الرع�ضة، الغثيان، 
الق��يء، االإ�ضه��ال اأو اآالم الع�ض��الت اأو ع��دم وجود ه��ذه االأعرا�ض، مع ا�ضتبع��اد االأ�ضباب 
الوا�ضح��ة االأخ��رى حل��دوث احلم��ى. يف املناط��ق اأو االأوق��ات الت��ي ترتفع فيه��ا خماطر 
االإ�ضاب��ة باملالري��ا، يج��ب ت�ضنيف جمي��ع االأطفال حتت �ض��ن خم�ض �ضن��وات امل�ضابني 
باحلم��ى اأو حدثت لهم اإ�ضابة �ضابقة باحلمى على اأنهم م�ضابون باملالريا. ويف املناطق 
اأو االأوقات التي تنخف�ض فيها خماطر االإ�ضابة باملالريا، يتم ت�ضنيف االأطفال امل�ضابني 
باحلمى اأو حدثت لهم اإ�ضابة �ضابقة باحلمى على اأنهم م�ضابون باملالريا ويتم اإعطاوؤهم 
دواء م�ض��اد للمالريا فقط اإذا مل يكونوا يعان��وا من �ضيولة اإفرازات االأنف )ب�ضفتها عالمة 
م��ن عالمات الته��اب اجلهاز التنف�ضي احلاد( وعدم وجود ح�ضبة اأو اأ�ضباب وا�ضحة اأخرى 
لالإ�ضابة باحلمى مثل االلتهاب الرئوي اأو التهاب احللق. ويف املناطق التي تنخف�ض فيها 

خماطر االإ�ضابة، يو�ضى باإجراء االختبارات الطفيلية على �ضبيل التاأكد. 
تت�ض��م بوجود حمى واأعرا���ض املالريا الب�ضيطة ولك��ن باالإ�ضافة  املالري��ا احلادة:  	  	
اإىل عالم��ات التهاب االأع�ضاب مثل اال�ضطراب والت�ضنج وفقدان الوعي و/اأو اأنيميا حادة 

وال�ضفراء )الريقان( ونزف تلقائي ووذمة الرئة و/اأو ال�ضدمة.

tt ملزيد من املعلومات حول املالريا يف حالت الطوارئ، انظر ق�صم قراءات ومراجع.

يجب على وكالة اإدارة املخيم اإدراك اأنه يف مرحلة الطوارئ باملخيم، يكون الت�ضخي�ض املعملي 
للمالري��ا عادًة اأم��ًرا غري مي�ضور واأن الت�ضخي�ض والعالج يج��ب اأن يقوم على اأعرا�ض اإكلينيكية 
باالإ�ضافة اإىل املعرفة مبخاطر انت�ضار املالريا يف منطقة املخيم. مبجرد توفر خدمات املخترب، 
يج��ب تاأكي��د الت�ضخي���ض – ما مل يكن هناك وب��اء مالريا مت التاأكد من��ه ويف تلك احلالة يكون 
الت�ضخي���ض االإكلينيك��ي مقبوال. ميكن اأن تك��ون االختبارات الت�ضخي�ضي��ة ال�رشيعة، على الرغم 
م��ن تكلفتها، اأمًرا مفيًدا اأثناء مرحلة الطوارئ لتاأكي��د اإ�ضابة احلاالت باملالريا يف املناطق اأو 

االأوقات التي تنخف�ض فيها االإ�ضابة باملالريا قبل توفري خدمات املخترب املالئمة. 
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يج��ب تطبيق الع��الج الفعال للمالري��ا مع االطالع ب�ض��كل م�ضتمر ملتابع��ة اأحدث اأمناط 
مقاوم��ة العقار يف منطقة املخيم. يف حاالت املخيمات التي ترتفع بها معدل الوفيات ب�ضبب 
املالريا، يو�ضى بعمل توليفة دوائية مع عقار اأرتيمي�ضينني )ACT(. يتزايد ا�ضتخدام توليفات 
العقاق��ري هذه كعالج اأويل يف عديد من الدول ويتميز بفعالية �رشيعة يف معظم املناطق. ويف 
حالة عدم ا�ضتخدام ال�ضلطات ال�ضحية املحلية للتوليفة الدوائية مع عقار اأرتيمي�ضينني كعالج 
اأويل وع��دم اإجراء درا�ض��ات فعالية حديثة حول العقاقري االأولية الت��ي ي�ضتخدمونها، فيو�ضى 
با�ضتخدام التوليفة الدوائية مع عقار اأرتيمي�ضينني. ُيعد التن�ضيق مع ال�ضلطات ال�ضحية املحلية 
اأم��ًرا حتمًي��ا وقد يتطلب اإج��راء مناق�ضات مطّولة م��ن اأجل تطبيق التوليف��ة الدوائية مع عقار 
اأرتيمي�ضينني يف موقع املخيم. يف حالة ارتفاع ن�ضب ف�ضل العالج وارتفاع ن�ضب وفيات احلاالت 
امل�ضاب��ة باملالريا، يو�ضى بقيام الوكالة ال�ضحية القيادية و/اأو وكالة اإدارة املخيم بالتعاون 

مع القطاع/املجموعة القيادية بدعم تغيري نظام العالج مع ال�ضلطات ال�ضحية املحلية.

tt ملزي��د من املعلومات ح��ول مقاومة العقاقري امل�صادة للمالري��ا وبروتوكولت اإجراء 
الختبارات، انظر ق�صم الأدوات.  

تكون االأولوية ال�ضحية االأوىل يف حالة الطوارئ هي اإجراء الت�ضخي�ض والعالج الفعاًلني للمالريا. 
باالإ�ضافة لذلك، من املهم تطبيق الو�ضائل العازلة للحد من لدغ البعو�ض )مثل �ضبكات البعو�ض 
املعاجلة باملبيدات احل�رشية( ولكن بعد تنفيذ االأولويات ال�ضابق ذكرها اأعاله. ُيو�ضى بتوزيع 
ال�ضب��كات امُلعاجل��ة يف املجتمع اأثن��اء مرحلة الط��وارئ باملخيم فقط عندما يك��ون املقيمون 
يف املخي��م معتادين بالفعل على ا�ضتخدام ال�ضب��كات. وُيو�ضى بتطبيق اأن�ضطة مكافحة ناقالت 
االأمرا�ض والتوزيعات املو�ضعة للوقاية ال�ضخ�ضية �ضد لدغات البعو�ض وكذلك »العالج الوقائي 
املتقطع« )IPT( اأثناء احلمل لتجنب االأنيميا احلادة وانخفا�ض اأوزان املواليد يف مرحلة ما بعد 
الط��وارئ. و»الع��الج الوقائي املتقطع« عبارة عن جرعة م��ن دواء م�ضاد للمالريا ُيعطى للمراأة 

احلامل ب�ضكل منتظم، ملنع االإ�ضابة باملالريا طوال فرتة احلمل.
tt انظ��ر اأمثل��ة منظمة ال�صحة العاملية للمبادئ التوجيهية العالجي��ة لأمرا�ص الإ�صهال 
والتهاب��ات امل�صال��ك التنف�صي��ة واحل�صب��ة واحلمى والأمرا���ص الأخ��رى املعدية وغري 

املعدية يف ق�صم الأدوات.

فريو����ض نق�ض املناعة الب�رصية/متالزمة نق�ض املناعة املكت�ص���بة 
)الإيدز(

ت��زداد القابلية لالإ�ضاب��ة بفريو�ض نق�ض املناع��ة الب�رشية/متالزمة نق���ض املناعة املكت�ضبة 
)االإي��دز( اأثن��اء حالة الطوارئ، حيث قد تك��ون القواعد االجتماعية التي تنظ��م ال�ضلوك �ضعيفة. 
ويه��دد ت�ضت��ت االأ�رشة ا�ضتق��رار العالقات. كذلك قد ي��وؤدي النزوح اإىل االحت��كاك ب�ضكان تنت�رش 
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بينه��م االإ�ضابة بفريو�ض نق���ض املناعة الب�رشية مبعدالت خمتلفة. وق��د يكون الهيكل ال�ضحي 
مثق��اًل بال�ضغوط ويعاين من عدم كفاية االإمدادات ملنع انتقال فريو�ض نق�ض املناعة الب�رشية، 
مثل اإمدادات االحتياطات العامة اأو العوازل الذكرية. كذلك، يف املخيمات التي ت�ضل اإليها اأعداد 
كبرية من امل�ضابني يف احلروب، ميكن اأن تنتقل عدوى فريو�ض نق�ض املناعة الب�رشية من خالل 

نقل الدم. 
ميكن اأن ينتقل فريو�ض نق�ض املناعة الب�رشية بوا�ضطة اأربع طرق اأ�ضا�ضية:

•العالقات اجلن�ضية مع �ضخ�ض م�ضاب باملر�ض، خا�ضًة يف وجود عدوي منقولة جن�ضًيا 	
•ا�ضتخدام اإبر ملوثة )اجلروح الناجتة عن الوخز باالإبرة واحَلقن( 	

•نقل الدم امللوث اأو منتجات الدم امللوثة 	
•من االأم اإىل الطفل اأثناء احلمل والوالدة اأو من خالل الر�ضاعة الطبيعية 	

يج��ب على وكال��ة اإدارة املخي��م التاأكد م��ن اأن اال�ضتجابة لفريو���ض نق�ض املناع��ة الب�رشية/
متالزم��ة نق�ض املناعة املكت�ضب��ة )االإيدز( وقت االأزمات تتم على م�ضتوى خمتلف القطاعات. 
يجب على الوكالة ال�ضحية القيادية بالتعاون مع وكالة اإدارة املخيم القيام باالإ�رشاف و�ضمان 
الب��دء يف تنفيذ وكاالت اخلدمات ال�ضحية يف املخيم حل��د اأدين من جمموعة التدخالت للتقليل 
من انتقال فريو�ض  نق�ض املناعة الب�رشية. بالنظر الأبعد من الكارثة املبا�رشة الإ�ضابة �ضخ�ض 
بفريو�ض نق�ض املناعة الب�رشية/متالزمة نق�ض املناعة املكت�ضبة )االإيدز( على الو�ضع العام، 
توؤثر االإ�ضابة على حياة وحالة هذا ال�ضخ�ض وعلى املجموعة االجتماعية التي يتوا�ضل معها 

ل�ضنوات قادمة.
وفًقا للمبادئ التوجيهي��ة لربنامج االأمم املتحدة امل�ضرتك املعني باالإيدز )UNAIDS(، يجب 
اأن تت�ضمن ا�ضتجابة قطاع ال�ضحة لفريو�ض نق�ض املناعة الب�رشية احلد االأدنى من التدخالت 

املو�ضحة فيما يلي:
•توف��ري جتهي��زات اآمنة لنقل ال��دم )عن طريق اإج��راء اختبارات الك�ضف ع��ن فريو�ض نق�ض  	

املناعة الب�رشية على الدم قبل نقله( وجتنب كافة عمليات نقل الدم غري ال�رشورية
•االلتزام باالحتياطات العامة 	

•توفري مواد تثقيفية اأ�ضا�ضية حول فريو�ض نق�ض املناعة الب�رشية 	
•توف��ري عوازل ذكري��ة عالية اجلودة، وُيف�ضل اأن تقدم باملجان من خالل القنوات املالئمة  	

التي مت التعرف عليها اأثناء التقييم املبدئي ال�رشيع
•توف��ري عالج متالزمي للعدوى املنقول��ة جن�ضًيا )يعالج املنهج املتالزمي حاالت العدوى  	

املنقولة جن�ضًيا وفًقا لعالمات واأعرا�ض، ال تتطلب اإجراء اختبارات تاأكيدية معملية(
•التعامل مع التبعات الالحقة للعنف اجلن�ضاين 	

•�ضمان تو�ضيل املواد ب�ضكل اآمن 	
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ميثل الفح�ض االإجباري للك�ضف عن االإ�ضابة بفريو�ض نق�ض املناعة الب�رشية 
انتهاًكا حلقوق االإن�ضان وال يوجد له تربير من منظور ال�ضحة العامة. ميكن و�ضع 
الربام��ج التطوعية لالختب��ار وطلب امل�ض��ورة بخ�ضو�ض بفريو�ض نق���ض املناعة 

الب�رشية يف املخيم، ولكن ال ُيعد هذا تدخاًل ذو اأولوية اأثناء مرحلة الطوارئ. 

يج��ب اأن متت��د اخلدمات املتعلقة بفريو�ض نق�ض املناعة الب�رشية خالل مرحلة ما بعد الطوارئ 
لت�ضمل مزيدا من التدخالت ال�ضاملة املتعلقة مبنع انتقال فريو�ض نق�ض املناعة الب�رشية ، وكذلك 
توف��ري الدعم والرعاي��ة والعالج للم�ضابني بفريو�ض نق���ض املناع��ة الب�رشية/متالزمة نق�ض 
املناع��ة املكت�ضب��ة )االإيدز( واأ�رشهم. يج��ب اأن يت�ضمن هذا تقدمي اخلدم��ات واال�ضرتاتيجيات 
ملن��ع العن��ف اجلن�ضي وتوفري العالجات الوقائية ملنع تف�ض��ي املر�ض بعد التعر�ض له وتوفري 
م��واد اإعالمي��ة- تثقيفية- اإخبارية للفئ��ات املعر�ضة خلطر بالغ، وكذل��ك توفري الفحو�ضات 
واال�ضت�ض��ارات التطوعية واخلدم��ات للحد من انتقال فريو�ض نق�ض املناع��ة الب�رشية من االأم 
للطف��ل ويج��ب توفري امل�ضكن والدعم العائل��ي والرعاية لالأ�ضخا�ض امل�ضاب��ني بفريو�ض نق�ض 

املناعة الب�رشية/االإيدز.
 ت�ضم��ل التدخالت االأخرى املتعلقة برعاية االأ�ضخا���ض امل�ضابني بفريو�ض نق�ض املناعة 
الب�رشي��ة وعالجهم توفري العالجات الوقائية ملنع تف�ض��ي املر�ض وعالج حاالت العدوى التي 

وقعت والعالج امل�ضاد للفريو�ضات العك�ضية.
tt ملزي��د من املعلومات، انظ��ر جمموعة اأدوات منظمة ال�صحة العاملي��ة لالأمرا�ص املعدية 

املقدمة لبلدان حمددة يف ق�صم قراءات ومراجع.

ال�صحة الإجنابية 
يج��ب تق��دمي خدمات ال�ضحة االإجنابي��ة يف بيئة املخيم كجزء متمم خلدم��ات الرعاية ال�ضحية 
االأ�ضا�ضية. وي�ضاعد توفري اخلدمات املالئمة يف التغلب على م�ضاعفات احلمل والوالدة التي تعد 
م��ن االأ�ضباب الرئي�ضية للوفي��ات واملر�ض بني الن�ضاء م��ن الالجئات/النازحات داخلًيا يف عمر 
اإجناب االأطفال. وُتعد اال�ضتجابة اأثناء مرحلة الطوارئ ملتطلبات ال�ضحة االإجنابية اأمًرا اأ�ضا�ضًيا. 
يج��ب توفري خدمات �ضحة اإجنابية بجودة عالية على ي��د موظفني مدربني يف املخيم، مع 
ترك القرار لالأفراد بخ�ضو�ض ا�ضتخدام هذه اخلدمات. ومبا اأن خدمات ال�ضحة االإجنابية توؤثر على 
جانب �ضخ�ضي للغاية من جوانب حياة الفرد، يجب تطبيقها باأ�ضلوب ينا�ضب الثقافة املحلية، مع 
اأخذ القيم الدينية واالأخالقية ل�ضكان املخيم يف االعتبار. يجب على مقدمي هذه اخلدمات توفري 
بيئة موؤِهلة بحيث ي�ضعر االأ�ضخا�ض الذين ي�ضعون للح�ضول على هذه اخلدمات باالرتياح واالأمان. 

يجب توفري احلد االأدنى من تدخالت ال�ضحة االإجنابية التالية يف مرحلة الطوارئ:
•يج��ب حتدي��د �ضخ�ض/وكال��ة مركزي��ة لل�ضح��ة االإجنابية من اأج��ل االإ���رشاف على كافة  	
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اخلدمات يف املخيم وحت�ضري الق�ضايا واملعلومات الجتماعات تن�ضيق ال�ضوؤون ال�ضحية
•يج��ب حتديد كافة الن�ض��اء احلوامل والقاب��الت التقليديات والقائمات عل��ى التوليد داخل  	
املخي��م واإ�ض��دار »جمموع��ات اأدوات تولي��د نظيف��ة« – مرت مرب��ع من ال��ورق البال�ضتيك 
وقالب �ضابون و�ضفرة حالقة وخيط وورقة تعليمات م�ضورة،كما  يجب توفري العديد من 
جمموعات االأدوات للقاب��الت وللقائمات على عملية التوليد وو�ضع نظام ال�ضتكماله عند 
احلاج��ة. يجب تزويد املرافق ال�ضحي��ة والقابالت املدّربات على عملية التوليد بتجهيزات 
التولي��د للقابلة املحرتفة با�ضتخدام »جمموعة اللوازم ال�ضحية اجلديدة حلاالت الطوارئ« 

اخلا�ضة مبنظمة ال�ضحة العاملية. 
•يج��ب حتديد مرفق االإحال��ة وو�ضيلة االنتقال من اأجل عمليات نقل الن�ضاء الالتي تتعر�ض  	

حلاالت طارئة اأثناء الوالدة 
•يج��ب توف��ري ا�ضتجابة طبية للناجيات م��ن حوادث العنف اجلن�ضي، مب��ا يف ذلك الو�ضائل  	
العاجل��ة ملنع احلمل بال�ضكل املنا�ضب من خ��الل املرافق ال�ضحية )تتوفر كميات �ضغرية 

يف »جمموعة اللوازم اجلديدة حلاالت الطوارئ« اخلا�ضة مبنظمة ال�ضحة العاملية(
•يج��ب على قادة املجتمع املحل��ي والن�ضاء احلوامل والقاب��الت والعاملني مبجال ال�ضحة  	

بدء دورة للتعليم املجتمعي حول املوؤ�رشات الدالة على وجوب االإحالة.
يجب تنظيم اخلدمات ال�ضاملة اخلا�ضة بالرعاية قبل الوالدة، والوالدة، والرعاية اأثناء النفا�ض 
باأق�ضى �رشعة ميكن حتقيقها. يجب اأن تت�ضمن هذه اخلدمات: خدمات تنظيم االأ�رشة، خدمات 
الع��دوى املنقول��ة جن�ضًيا والتطعيمات )توك�ضيد التيتانو�ض( وعي��ادات »رعاية الطفل«. ت�ضمل 

اأهداف خدمات ال�ضحة االإجنابية ال�ضاملة ما يلي:
•التاأك��د م��ن ح�ضور كافة الن�ض��اء احلوامل لعيادات رعاية ما قبل ال��والدة اأربع مرات على  	
االأقل اأثناء احلمل من اأجل احل�ضول على رعاية ما قبل الوالدة والتوعية ال�ضحية والك�ضف 

املبكر عن م�ضاعفات احلمل والتعامل معها.
•التاأك��د م��ن متكن جمي��ع الن�ضاء من التمتع ب��والدة نظيفة واآمنة على ي��د اإحدى العامالت  	

املتمر�ضات يف جمال ال�ضحة.
•توفري رعاية ما بعد الوالدة جلميع الر�ضع حديثي الوالدة 	

•ت�ضجيع الر�ضاعة الطبيعية املبكرة وب�ضكل ح�رشي )ملدة ت�ضل اإىل �ضتة اأ�ضهر( وبا�ضتمرار  	
)ملدة ت�ضل اإىل عامني( واحلفاظ عليها ودعمها

•�ضم��ان تلق��ي كافة الن�ض��اء للرعاي��ة االأ�ضا�ضية بعد ال��والدة من خالل الزي��ارات املنزلية  	
واالإحالة عند حدوث م�ضاعفات

•عالج م�ضاعفات االإجها�ض العفوي اأو املتعمد وتقليل حدوث االإجها�ض غري املاأمون 	
• تقدمي خدمات تنظيم االأ�رشة وفق احلاجة	

•منع انتقال فريو�ض نق�ض املناعة الب�رشية من خالل تطبيق االحتياطات العامة 	
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•توفري احلماية ملنع انتقال االإ�ضابة )بفريو�ض نق�ض املناعة الب�رشية( من االأم اإىل الطفل  	
•من��ع وقوع حاالت الع��دوى املنقولة جن�ضًيا واالإ�ضابة بفريو���ض نق�ض املناعة الب�رشية/ 	

متالزمة نق�ض املناعة املكت�ضبة )االإيدز( وتقليل حدوثها.
ال�صحة العقلية والدعم النف�صي الجتماعي 

يكون الالجئون واالأ�ضخا�ض النازحون داخلًيا الذين ي�ضلون اإىل املخيم قد مروا خالل حياتهم 
ب�ضل�ضل��ة م�ضتمرة من ال�ضدم��ات، وقد يكونوا اليزالون ميرون بها. بعد الو�ضول اإىل املخيم، قد 
ميثل التكا�ضل وفقدان القدرة على ممار�ضة االأدوار التقليدية �ضعوبًة يتعني عليهم حتملها. وقد 
ياأت��ي االآخرون بتاريخ طبي �ضابق من املر�ض النف�ضي. ويجب التمييز بني امل�ضكالت النف�ضية 
االجتماعية وبني االأ�ضخا�ض الذين يعانون من مر�ض نف�ضي، وتتطلب هاتان املجموعتان من 

االأ�ضخا�ض احلياة يف بيئتني خمتلفتني.
 ق��د تظهر بع���ض العالمات واالأعرا�ض على هوؤالء االأ�ضخا���ض الذين يعانون من �ضعوبة 
ا اأو الو�ض��ع اجلديد الذي��ن يعي�ضون في��ه، مثل  التكي��ف م��ع االأح��داث الت��ي يعي�ضونه��ا موؤخ��رًَ
ا�ضطراب��ات القلق اأو ا�ضطرابات االكتئاب اأو االأفكار االنتحارية اأو الغ�ضب اأو ال�ضلوك العدواين 

واإدمان املخدرات والكحول اأو البارانويا اأو الهي�ضرتيا اأو االأرق. 
وق��د يعاين االأ�ضخا���ض الذين لديهم تاري��خ �ضابق ملر�ض نف�ضي من عالم��ات اأو اأعرا�ض 
م�ضابهة كاملذكورة اأعاله وقد ي�ضتفيدون ب�ضكل غري مبا�رش من التدخالت النف�ضية االجتماعية 
الوقائي��ة، ولك��ن عادًة ي�ضتلزم االأمر منهج طبي اأكرث فعالي��ة لعالج مر�ضهم. ال ُتعد التدخالت 
النف�ضي��ة االجتماعية موجهة ب�ضكل اأ�ضا�ضي اإىل االأ�ضخا���ض الذين �ُضخ�ضت حاالتهم على اأنها 
اأمرا�ض نف�ضية، ولكنها موجهة اإىل االأ�ضخا�ض غري القادرين على التكيف مع االأحداث االأخرية 

اأو مع الو�ضع اجلديد الذي يعي�ضونه.

يج��ب اأن يكون الدعم النف�ضي االجتماعي عام��اًل موؤثًرا يوؤثر على كل خطوة للخدمات املقدمة 
يف املخي��م. ويج��ب اأن يت�ضمن احل��د االأدنى لال�ضتجاب��ة لقطاع ال�ضح��ة يف مرحلة الطوارئ 

لالجئني/االأ�ضخا�ض النازحني داخلًيا ما يلي:
•تعزيز االإمكانات القومية الأنظمة ال�ضحة لتوفري ال�ضحة العقلية والدعم النف�ضي يف حاالت  	

الطوارئ
•ت�ضم��ني اعتبارات نف�ض��ة واجتماعية حمددة )مثل توفري امل�ضاح��ات الهادئة(، عند توفري  	
الرعاي��ة ال�ضحي��ة العام��ة وبخا�ضًة توف��ري اخلدم��ات اإىل االأ�ضخا�ض الذي��ن يعانون من 

�ضغوط عقلية حادة بعد التعر�ض اإىل اأحداث �ضادمة
•ت�ضجي��ع البالغ��ني واملراهقني عل��ى امل�ضارك��ة يف اأن�ضطة بدني��ة وهادفة والت��ي تعد من  	

االهتمامات العامة
•تطبي��ق اال�ضرتاتيجيات الت��ي تهدف اإىل تقليل ال�رشر املتعلق باإدم��ان الكحوليات ومواد  	

االإدمان االأخرى.
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بالن�ضب��ة له��وؤالء الذين يعانون من ا�ضطراب��ات عقلية كانت موج��ودة بالفعل، يجب متكينهم 
م��ن احل�ض��ول على الرعاي��ة وموا�ضلة تلقى الع��الج املالئم حلالتهم، فيج��ب البدء يف تطبيق 
ا�ضرتاتيجي��ات خا�ض��ة باالأ�ضخا�ض الذين يعانون م��ن ا�ضطرابات عقلية �ضدي��دة وعا�ضوا يف 

ال�ضابق يف ظل اأو�ضاع �ضعبة توفر لهم احلماية وتاأمني احتياجاتهم االأ�ضا�ضية.

ق��د ميتد دعم ال�ضحة العقلية والفن�ضية االجتماعية اأثناء مرحلة ما بعد الطوارئ ويو�ضى باأن 
يتم:

•دع��م مقدمي اخلدمة ال�ضحية لتطبيق ال�ضيا�ضات والت�رشيعات احلكومية املالئمة اخلا�ضة  	
بال�ضحة العقلية

•تطوي��ر نطاق وا�ضع من الرعاي��ة لال�ضطرابات العقلية املرتبطة بحال��ة الطوارئ اجلارية  	
اأو الت��ي كانت موج��ودة يف ال�ضابق بالفعل من خالل الرعاي��ة ال�ضحية العامة واخلدمات 

ال�ضحية املجتمعية
•�ضم��ان ا�ضتمرارية اخلدمات ال�ضحي��ة املتعلقة بال�ضحة العقلية التي مت البدء يف تقدميها  	

بالفعل
•التحقي��ق يف االأنظم��ة ال�ضحية املحلي��ة والقومية والتقليدية واأن يتع��اون مقدمو اخلدمة  	

ال�ضحية معها بال�ضكل املالئم
•موا�ضل��ة العالق��ات التعاوني��ة م��ع اأنظمة ال�ضح��ة املحلي��ة وتعزيزها لت�ضب��ح بالدرجة  	

املطلوبة
•اأن يحر�ض مقدمو اخلدمة ال�ضحية على �ضمان قدرة االأ�ضخا�ض الذين يطلبون الرعاية يف  	
احل��االت النف�ضية ب�ضكل معتاد على احل�ضول على الرعاي��ة املجتمعية وترتيبات املعي�ضة 

البديلة املالئمة اأثناء وجودهم يف املخيم.

التوعية ال�صحية
يج��ب اأن يتمت��ع كافة االأ�ضخا���ض املوجودين يف املخي��م باإمكانية احل�ضول عل��ى املعلومات 
ال�ضحي��ة الت��ي ت�ضمح له��م بحماية احلال��ة ال�ضحية له��م والأبنائهم وتعزيزها. يج��ب اأن تتفهم 
الن�ض��اء والرجال واملراهقون واالأطفال الكيفية التي تعمل بها اأج�ضامهم وكيف ميكنهم احلفاظ 
على �ضحة جيدة يف بيئة غري ماألوفة. يتم عادًة ن�رش املعلومات ال�ضحية بوا�ضطة برامج التوعية 
ال�ضحية ويجب القيام به مع اأول اأن�ضطة تتم يف املخيم. وعلى الرغم من اأن ن�رش التوعية ال�ضحية 
يتم ب�ضفة اأ�ضا�ضية من خالل برامج التعميم املجتمعية، يجب اعتبار اأن كل ات�ضال اأو تعامل يتم 

بني النظام ال�ضحي واالأفراد فر�ضة لن�رش املعلومات الطبية. ويجب تذُكر ما يلي:
•يج��ب اأن يتواف��ق التوعية ال�ضحي��ة يف املخيم مع الو�ض��ع العام واأن ياأخ��ذ يف احل�ضبان  	

ال�ضلوكيات املتعلقة بال�ضحة لل�ضكان وكذلك االعتقادات ال�ضحية اخلا�ضة بهم.
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•اأن تتم �ضياغة الر�ضائل واملواد باللغة املحلية مع اإيجاد خيارات لل�ضكان غري املتعلمني. 	
•يج��ب اأن ترك��ز املعلومات املقدمة عل��ى االأمرا�ض ذات االأولوية داخ��ل املخيم واملخاطر  	
ال�ضحي��ة الرئي�ضي��ة ومدى توفر اخلدم��ات ال�ضحي��ة واأماكنها وت�ضجي��ع ال�ضلوكيات التي 

تهدف حلماية ال�ضحة اجليدة وتعززها.
•ينبغي تثقيف ال�ضكان حول التغذية وممار�ضات الرعاية اخلا�ضة بالر�ضع واالأطفال، حيث  	

اإن هذا االأمر ميثل اأهمية كبرية للوقاية من �ضوء التغذية واالأمرا�ض.
•يج��ب على الوكالة ال�ضحية القيادية/وكالة اإدارة املخيم تن�ضيق ر�ضائل التوعية ال�ضحية  	

ل�ضمان اأن جميع مقدمي اخلدمة ال�ضحية يف املخيم يقدمون ر�ضائل مت�ضقة ودقيقة.
•يج��ب على مقدم��ي اخلدمة ال�ضحية اإج��راء تقييمات ب�ضفة منتظم��ة ملعرفة مدى فعالية  	

الر�ضائل ال�ضحية املوجهة اإىل اجلمهور امل�ضتهدف وهوؤالء الذين قاموا بتنفيذها.
•ميك��ن اأن متت��د الر�ضائ��ل ال�ضحية اأثن��اء مرحلة ما بعد الط��وارئ لتت�ضم��ن الر�ضائل التي  	

تتوافق مع اخلدمات ال�ضحية ال�ضاملة املقدمة يف املخيم.
tt لالط��الع عل��ى دلي��ل مي��داين لو�ص��ع ا�صرتاتيجي��ات الإر�ص��اد ال�صح��ي، انظ��ر ق�ص��م 

الأدوات.
         م��ر اأح��د خميم��ات االأ�ضخا���ض النازحني داخلًي��ا يف �ضمال اأوغن��دا بتجربة 
انت�ض��ار مر���ض الكولريا.و ن�ضح��ت وكال��ة اإدارة املخيم االأ�ضخا���ض بعدم �ضحب 
املي��اه من النهر ب�ضب��ب تلوث املياه بالف�ضالت يف اأعلى النهر وتاأكدت من تلوث 
مياه النهر بف�ضالت االإخراج. على الرغم من ذلك، وا�ضل املقيمون باملخيم جمع 
املياه من النهر، حيث اإن كمية املياه امل�ضاف اإليها الكلور املوجودة يف العيون 
مل تك��ن كافي��ة. ومت تدري��ب العاملني مبج��ال ال�ضحة يف املجتم��ع على تثقيف 
ال�ض��كان فيما يخت�ض بتلوث مياه النهر وبداأوا اأن�ضطة التعميم املتعلقة بالتوعية 
ال�ضحية. وا�ضل ال�ضكان جمع املياه من النهر، واأثناء ان�ضغال وكالة اإدارة املخيم 
يف مكافح��ة تف�ض��ي مر�ض يف خميم اآخر، بداأ العم��ال ال�ضحيون املجتمعيون يف 
���رشب االأف��راد الذين يجمع��ون مياه النه��ر واإهانته��م. ميكن اأن ي��وؤدي التوعية 
ال�ضحي��ة يف بيئة املخيم اإىل ح��دوث تبعات غري مق�ضودة اإذا مل تقم وكالة اإدارة 

املخيم اأو الوكاالت ال�ضحية باالإ�رشاف املنا�ضب على اأن�ضطة التعميم.

الأولويات ال�صحية عند اإغالق املخيم
ُتع��د عملي��ة اإغ��الق املخيم عملي��ة معقدة وتتطل��ب تن�ضيًقا م��ن كافة القطاع��ات. وبجب على 

الوكاالت ال�ضحية التي تقوم بتن�ضيق االأن�ضطة اأثناء مرحلة التخطيط هذه تذُكر ما يلي:
•يجب ال�ضماح باإبقاء املخيم مفتوًحا يف حالة انت�ضار اأوبئة االأمرا�ض املعدية ذات معدالت  	
الوفي��ات املرتفع��ة. كما جتب معاجل��ة االأ�ضخا�ض امل�ضابني يف املنطق��ة التي حدث بها 
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انتقال العدوى، حيث اإن اإغالق املخيم والتنقل خارجه اإىل مكان به �ضكان اأكرث عدًدا ميكن 
اأن يوؤدي اإىل انت�ضار املر�ض اأكرث.

•اإن مع��دالت ا�ضتخ��دام املراف��ق ال�ضحية والع��دد االإجم��ايل املتبقي يف املخي��م موؤ�رشات  	
ُت�ضتخدم عند التخطيط لتخفي�ض اخلدمات ال�ضحية ب�ضكل تدريجي )مثل تقليل عدد االأ�رشة 

املخ�ض�ضة لعالج املر�ضى بامل�ضت�ضفى واأن�ضطة التعميم. 
•يج��ب ا�ضتمرار توفري اخلدمات الطبية حتى رحيل كافة املقيمني يف املخيم. عادًة ما يكون  	
لدى اآخر اأ�ضخا�ض يرتكون املخيم – مثل الن�ضاء الالتي تاأخر رحيلهن ب�ضبب الوالدة واالأطفال 

وكبار ال�ضن الذين يعانون من �ضوء التغذية – اأكرب قدر من االحتياجات ال�ضحية.
يج��ب اأن يك��ون �ضكان املخيم على عل��م باخلدمات ال�ضحية املتوفرة له��م عند مغادرة املخيم. 
يجب على وكالة اإدارة املخيم/الوكالة ال�ضحية القيادية التن�ضيق مع ال�ضلطات ال�ضحية العاملة 
يف املناط��ق الت��ي �ضيعود اإليه��ا ال�ضكان، م��ن اأجل جمع املعلوم��ات وم�ضاركته��ا.و يجب ن�رش 
املعلوم��ات الت��ي مت جمعها على ال�ض��كان قبل مغادرة املخيم. وُيعد ه��ذا االأمر اأكرث �ضعوبًة يف 
احلاالت التي يت�ضتت فيها �ضكان املخيم بني مناطق جغرافية متعددة و�ضيتطلب االأمر خطة عمل 

اأكرث تف�ضياًل. 
يج��ب اإجراء فرز �ضحي قب��ل املغادرة ولكن قد يكون هذا االأمر �ضعًبا يف املخيمات التي 
تت��م العودة اإليه��ا تلقائًيا. عندما يكون يف االإمكان اإجراء الفرز، يج��ب اأن تكون هناك اأهداف 
وا�ضح��ة للحمالت االإعالمية، حيث ق��د ُي�ضاء فهم الغر�ض من الف��رز ال�ضحي واعتباره و�ضيلة 
ملن��ع االأ�ضخا���ض من مغادرة املخيم اأو جلمع بيانات �ضحية �رشية لنقلها اإىل مناطق العودة. 

ويجب اأن تت�ضمن اأهداف الفرز ال�ضحي ما يلي:
•التثقيف واالإحالة واالإدارة ال�ضحيحة للفئات ذات االحتياجات اخلا�ضة مثل االأفراد الذين  	

يعانون من �ضوء التغذية
•اإدراك احلاج��ة لال�ضتمرار حتت العالج وتبعات اتخاذ قرار العودة والربامج التي قد تتوفر  	
لهم اأثناء اأو عند العودة )مثل املركبات اخلا�ضة لنقلهم اإىل مناطق العودة اخلا�ضة بهم اأو 

برامج التغذية مل�ضاعدتهم على العودة(
•حتدي��د االأ�ضخا���ض الذي��ن جت��ب اإحالته��م اإىل خدمات �ضحي��ة معينة يف مناط��ق العودة  	
اخلا�ض��ة به��م، ووجوب اإ�ضدار خطاب اإحال��ة لكل �ضخ�ض مت حتديده بلغ��ة منطقة العودة 

التي �ضيذهبون اإليها
•حتدي��د االأطف��ال الذين يحتاجون اإىل االإحال��ة من اأجل التح�ضني )�ض��د احل�ضبة اأو �ضمن  	

برنامج التح�ضني املو�ضع يف حالة قيام املخيم بالبدء يف هذا الربنامج(

جت��ب مراعاة �ضمان �رشية ال�ضجالت الطبية واإتالف اأي وثائق قدمية اأو غري مطلوبة اأثناء اإغالق 
املخيم.
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ت�ضم��ن وكالة اإدارة املخيم وجود مذك��رة تفاهم بني كافة مقدمي اخلدمات ال�ضحية يف  � 
املخي��م مع ال�ضلطات ال�ضحي��ة املحلية يتم فيها تو�ضي��ح االأدوار وامل�ضوؤوليات اخلا�ضة 
بتطبيق اخلدمات ال�ضحية وا�ضرتاتيجيات اخلروج ومدى امل�ضاعدة التي ميكن اأن تقدمها 

املرافق ال�ضحية املوجودة بالفعل. 
يتم تن�ضيق اخلدمات ال�ضحية بني الوكاالت وال�ضلطات ال�ضحية املحلية من خالل تبادل  � 

املعلومات وعقد االجتماعات املنتظمة.

التقييمات 
يتم االنتهاء من تقييم �ضحي �رشيع خالل ثالثة اأيام من و�ضول اأول �ضخ�ض من املقيمني  � 
باملخيم. يكون القائمون على اإجراء عملية التقييم مدربني بال�ضكل املالئم ولديهم اخلربة 

ذات ال�ضلة ولي�ض لديهم انتماءات �ضيا�ضة اأو انتماءات مثرية لل�ضبهة.  
يت��م ا�ضتخ��دام نتائ��ج التقيي��م ال�ضح��ي ال�رشيع لالإب��الغ عند احلاج��ة لتنفي��ذ ا�ضتجابة  � 

�ضحية. 
يت��م حتدي��ث تعيني مراكز مقدمي اخلدمة ال�ضحية يف املخي��م ب�ضفة دورية، مبا يف ذلك  � 

حتديد ماهية اأن�ضطتهم ومكان عملهم. 
يت��م تك��رار اإجراء تقيي��م �ضامل تبًعا للو�ض��ع العام خ��الل اأ�ضبوع اإىل ثالث��ة اأ�ضابيع بعد  � 
التقيي��م ال�ضحي املبدئي م��ن اأجل توجيه ا�ضرتاتيجيات الرعاية ال�ضحية. لذلك يتم تكرار 

اإجراء التقييمات ب�ضفة دورية وفق احلاجة.

التح�صينات 
يتم تنظيم حمالت تطعيم جماعي �ضد احل�ضبة تكون مراقبة ب�ضكل جيد، وذلك بالتعاون  � 
م��ع ال��وكاالت وال�ضلطات الوطنية، لكافة االأطفال الذين ت��رتاوح اأعمارهم بني �ضتة اأ�ضهر 

اإىل اأربعة ع�رش عاًما يف املخيم. 
يك��ون م��ن املق��رر م��ا اإذا كان يجب الب��دء يف حمالت تطعي��م جماعي اأخ��رى اأم ال، مثل  � 

حمالت التطعيم �ضد احلمى ال�ضفراء و/اأو التهاب ال�ضحايا البكتريي.
يت��م تخطي��ط حم��الت التح�ض��ني الروتيني��ة )برام��ج التح�ض��ني املو�ضع��ة( كج��زء م��ن  � 
االإ�ضرتاتيجي��ة العام��ة للرعاي��ة ال�ضحي��ة للمخيم مبج��رد تطبيق ا�ضرتاتيجي��ات الرعاية 

ال�ضحية الطارئة.

قائمة املراجعة اخلا�صة بوكالة اإدارة املخيم
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التغذية
يت��م الب��دء يف اإج��راء ا�ضتق�ض��اء لالأطفال من عم��ر �ضتة اأ�ضه��ر اإىل ت�ضعة وخم�ض��ني �ضهًرا  � 
الحت�ض��اب درج��ة �ضوء التغذية احل��ادة بني �ضكان املخيم. يتم اإج��راء ا�ضتق�ضاءات تغذية 

اأخرى على فرتات فا�ضلة منتظمة لر�ضد التغيريات يف معدالت �ضوء التغذية. 
يتمتع كافة االأ�ضخا�ض يف املخيم باالأمن الغذائي ويكونون قادرين على تلبية احتياجاتهم  � 
من الطاقة والعنا�رش الغذائية ال�ضغرى. يف حالة عدم تلبية هذه االحتياجات، يتم البدء 
يف تطبي��ق برام��ج التغذية. يج��ب اأن تزود احل�ض��ة التموينية العامة كاف��ة املقيمني يف 
املخيم بالطاقة والعنا�رش الغذائية ال�ضغرى الكافية. فتوفر احل�ض�ض التموينية التكميلية 

الفئات ال�ضعيفة والفئات ذات االحتياجات اخلا�ضة بالدعم االإ�ضايف. 
يدرب مقدمو اخلدمة ال�ضحية املوظفني على اال�ضرتاتيجيات التي ت�ضمن تنفيذ ممار�ضات  � 
التغذية املالئمة للر�ضع واالأطفال ال�ضغار )مثل اقت�ضار التغذية على الر�ضاعة الطبيعية 

للر�ضع من امليالد وحتى عمر �ضتة اأ�ضهر(.

الهيكل الأ�صا�صي خلدمات الرعاية ال�صحية
مت ت�ضمي��م البنى التحتية لل�ضحة يف املخيم لتوف��ري اخلدمات ال�ضحية بكافة م�ضتويات  � 
الرعاي��ة. ي�ضتخدم جميع مقدمو اخلدمة ال�ضحية نظام االإحالة العام واملتفق عليه داخل 

الهيكل االأ�ضا�ضي لل�ضحة وخا�ضًة بالن�ضبة مل�ضت�ضفى االإحالة. 
ينف��ذ جمي��ع مقدم��و اخلدمة ال�ضحي��ة ال�ضيا�ض��ات ال�ضحي��ة وي�ضتخدمون ط��رق التحديد  � 
االإكلينيكي��ة وبرتوك��والت الت�ضخي���ض وي�ضف��ون االأدوي��ة ال�رشوري��ة مب��ا يتما�ضى مع 
املب��ادئ التوجيهية اخلا�ض��ة بال�ضلطة ال�ضحي��ة املحلية اأو، اإذا تع��ذر تطبيق هذا، يكون 

و�ضف االأدوية بناًء على املعايري الدولية.
يت��م تاأم��ني و�ضع معاي��ري توظيف وتدري��ب واالإ�رشاف عل��ى املوظفني، �ض��واًء املحليني  � 
اأو الدولي��ني )مثل املب��ادئ التوجيهية املتعلقة بالراتب واحلواف��ز( ويلتزم كافة مقدمي 

اخلدمة ال�ضحية بها. 
يتم االإ�رشاف على توفري املواد بالدرجة الكافية ل�ضمان املمار�ضة املالئمة لالحتياطات  � 

العامة وتدريب جميع الوكاالت ال�ضحية عليها.
يت��م دعم االإمداد العام واالأنظم��ة اللوجي�ضتية ملقدمي اخلدم��ة ال�ضحية يف املخيم. ويف  � 
حال��ة عدم كفاية امل��وارد، يتم تقدمي دع��م للم�ضاعدة عن طريق جمموع��ة اإدارة وتن�ضيق 

املخيمات /جمموعة ال�ضحة
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اأنظمة املعلومات ال�صحية
مت �ضم��ان و�ضع االأنظمة الفعالة الإدارة املعلومات ال�ضحية واأنظمة التن�ضيق الفعالة مع  � 

كافة مقدمي اخلدمة ال�ضحية يف املخيم.
مت دع��م تدري��ب كافة ال��وكاالت ال�ضحية عل��ى مناذج تق��دمي التقاري��ر الروتينية وطرق  � 
التع��رف على االأمرا���ض املعر�ضة للحول اإىل اأوبئ��ة وعتبات االإن��ذار وبروتوكالت اإعداد 

التقارير عن تف�ضي االأمرا�ض يف املخيم.

ال�صيطرة على الأوبئة والأمرا�ض امُلعدية
مت تخ�ضي�ض وكالة �ضحية واحدة لتن�ضيق اال�ضتجابة عند تف�ضي االأمرا�ض. يتم التخطيط  � 
لال�ضتجاب��ة يف حال��ة تف�ض��ي مر�ض ع��ن طريق حتدي��د اأحد معام��ل االإحال��ة للتاأكد من 
العين��ات واالحتفاظ بخطة طوارئ لل�ضيطرة على االأوبئة ون�رشها. يجب اأن تت�ضمن خطة 
الط��وارئ وجود خمزونات يتم حتديد موقعها م�ضبًقا وتعيني كافة املوارد املتوفرة للحد 

من تف�ضي املر�ض.
مت تطوي��ر الربوتوك��والت املعياري��ة واالإكلينيكي��ة لو�ض��ع اأولوي��ات االأمرا���ض املعدية  � 
)كاأمرا���ض االإ�ضهال والتهاب��ات اجلهاز التنف�ض��ي احلادة واحل�ضب��ة واملالريا( ون�رشها 
لت�ضمل كافة االأمرا�ض التي تنت�رش بح�ضب الو�ضع العام اأثناء مرحلة ما بعد الطوارئ. يتم 

دعم تقدمي العالج امل�ضتند اإىل اأدلة وجود املر�ض.
مت �ضم��ان تدريب جميع الوكاالت ال�ضحية با�ضتخدام املب��ادئ التوجيهية املتفق عليها  � 

لطرق التحديد االإكلينيكية لالأمرا�ض املعدية وت�ضخي�ضاتها وعالجها. 
مت تو�ضي��ع اخلدم��ات لت�ضم��ل امل�ضاب��ني بفريو���ض نق���ض املناع��ة الب�رشية/االإي��دز يف  � 
مرحل��ة م��ا بعد الط��وارئ لت�ضمل الدعم والرعاي��ة وتقدمي العالج املحتم��ل وكذلك تطوير 
حمل��ة اإعالمية �ضاملة موجهة ملنع انتقال فريو�ض نق�ض املناعة الب�رشية وزيادة الوعي 

باخلدمات املقدمة بخ�ضو�ض فريو�ض نق�ض املناعة الب�رشية.

ال�صحة الإجنابية
مت حتدي��د اإح��دى املنظم��ات اأو االأفراد باعتب��اره نقطة ارت��كاز لال�ضتجاب��ة فيما يتعلق  � 

بال�ضحة االإجنابية يف املخيم.
يتوف��ر ح��د اأدين من جمموعة خدم��ات الرعاية االإجنابية لكافة مقدم��ي اخلدمة ال�ضحية  � 
االإجنابي��ة )وفًقا للمرحلة( كم��ا يتم االإ�رشاف على خدمات الرعاية االإجنابية يف املخيم. 
كذلك تتوفر »جمموعات اأدوات نظيفة للتوليد« ويتم توزيعها، وتتوفر جتهيزات للقابالت 
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املحرتف��ات للقي��ام بعمليات ال��والدة يف املراكز ال�ضحي��ة، كذلك مت و�ضع نظ��ام اإحالة 
الإدارة عمليات التوليد يف احلاالت الطارئة.

وبخا�ضًة �ضم��ان توفر  تت��م احليلول��ة دون وق��وع تبع��ات العن��ف اجلن�ض��ي واإدارته��ا –  �
اال�ضتجاب��ة الطبية للناجيات من العن��ف اجلن�ضي ومعرفة �ضكان املخيم بوجود مثل هذه 

اال�ضتجابة.

ال�صحة العقلية والدعم النف�صي الجتماعي
يت��م دعم ال�ضح��ة العقلية والدعم النف�ضي االجتماعي، والذي يجب اأن يدعم ب�ضكل اأ�ضا�ضي  � 
االأن�ضط��ة النف�ضي��ة االجتماعي��ة، م��ع توفر خدم��ات قادرة عل��ى ع��الج االأ�ضخا�ض الذين 

يعانون من اأمرا�ض عقلية موجودة من قبل.

التوعية ال�صحية
متت م�ضاعدة الوكاالت ال�ضحية لتقييم الو�ضع ال�ضحي وال�ضكان امل�ضتهدفني لتحديد اأهم  � 

امل�ضكالت املوجودة لعالجها من خالل ا�ضرتاتيجيات ن�رش التوعية ال�ضحية.
يتم ا�ضتخدام اأن�ضب القنوات واالأدوات للتوا�ضل مع ال�ضكان امل�ضتهدفني. � 

مت تخطي��ط اأن�ضط��ة التقييم واالإ�رشاف لر�ضد م��دى فعالية ا�ضرتاتيجي��ة التوعية ال�ضحية  � 
وقيا�ضها.

امل�صائل ال�صحية املتعلقة باإغالق املخيم
ت�ضتمر اخلدم��ات ال�ضحية االأ�ضا�ضية يف القيام بوظيفتها داخل املخيم حتى مغادرة اآخر  � 

مقيم من املقيمني يف املخيم.
التاأك��د من تنفي��ذ اخلف�ض التدريج��ي املخطط له للخدم��ات ال�ضحية بن��اًء على معدالت  � 

ا�ضتخدام املرفق ال�ضحي باالإ�ضافة اإىل العدد االإجمايل لل�ضكان املتبقني يف املخيم.
مت تن�ضي��ق املعلومات التي جمعه��ا مقدمو اخلدمة ال�ضحية يف مناط��ق العودة وتبادلها  � 
عن��د االإمكان. ومت تنظيم حم��الت اإعالمية الإعالم �ضكان املخي��م باخلدمات املتاحة يف 

مناطق العودة وكيفية احل�ضول عليها لدى الو�ضول.
مت تنفي��ذ االأن�ضط��ة اخلا�ض��ة بالف��رز ال�ضح��ي واحلمالت االإعالمي��ة التي �ضب��ق تن�ضيقها  � 
لتو�ضي��ل الر�ضائل املالئم��ة اإىل �ضكان املخيم فيم��ا يتعلق ب��االإدارة الر�ضيدة للتدخالت 

التي تتم للفرز.
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الر�سائل الأ�سا�سية 

ين���ص الإع��ان العاملي حلقوق الإن�صان على التعليم كحق م��ن حقوق الإن�صان الأ�صا�صية  	t
التي ينبغي اأن تت�صم باملجانية والإلزامية »على الأقل يف املراحل البتدائية والإعدادية«. 
وم��ن ث��م تلتزم الأطراف الإن�صاني��ة امل�صوؤولة، مبا فيها وكال��ة اإدارة املخيم، بالتفاو�ص 
وال�صع��ي من اأجل اإحلاق اأطفال �صكان املخيم باملدار�ص املحلية اأو تخ�صي�ص امل�صاحات 

الكافية لإن�صاء املدار�ص �صمن حميط املخيم. 

ينبغ��ي على وكالة اإدارة املخيم وجهة توفري خدمات التعلي��م دعم اإطاق وتعزيز املبادرات  	t
املجتمعية مثل جمعيات الآباء واملعلمني اأو جلان التعليم. وينبغي اأن يتم اإ�رشاك هذه اجلمعيات 
اأو اللج��ان يف عمليات التخطيط وت�صميم الربامج وتقييم الحتياجات التعليمية يف املخيم 

بالإ�صافة اإىل امل�صاركة يف اأعمال ال�صيانة والإ�صاحات املرتبطة باملرافق التعليمية. 

ينبغ��ي اإن�صاء املباين وامل�صاحات املدر�صية وفقًا للمعايري امل�صدق عليها دوليًا اأو حمليًا.  	t
وم��ن الهام جداً �صمان ال�صتفادة الآمنة مبدار���ص املخيم. ومن بني الق�صايا التي تتطلب 
عناي��ة يف ه��ذا ال�صدد �صمان �صامة الط��رق املوؤدية من واإىل املدر�ص��ة ووجود رفقة مع 
التاميذ اأثناء الذهاب يف الف�صول امل�صائية وخلو الطرق واملمرات من اأي عوائق بالإ�صافة 

اإىل توفري مرافق ال�رشف ال�صحي املائمة والآمنة يف املدار�ص ومراكز التدريب. 

ينبغ��ي اأن ت�صعى املدار�ص لكي توظف الفرق التعليمية املوؤهلة باأ�صلوب يت�صم بال�صفافية  	t
وامل�صارك��ة. وينبغ��ي اأن تعك�ص معايري الختيار هاهنا التنوع وامل�صاواة، فهذا من �صاأنه 
اأن يقل��ل م��ن خماطر ال�صتغ��ال اجلن�صي يف املدار�ص كم��ا �صيجعل الآباء اأك��ر ارتياحًا 
وطماأنين��ة لإر�صال بناتهم للمدر�صة. وينبغي اأن يتم توفري الدورات التدريبية والتذكريية 
جلمي��ع املعلم��ني، �صامل��ة ال��دورات التدريبية ح��ول املو�صوع��ات اجلن�صاني��ة وال�صحة 

وال�رشف ال�صحي وحقوق الإن�صان والق�صايا البيئية. 

غالبًا ما تكون معدلت عدم اللتحاق اأو الت�رشب من املدر�صة مرتفعة يف مدار�ص املخيمات.  	t
وهنا يقع على عاتق اجلهة املوفرة للخدمات التعليمية، بالتعاون مع الأطراف الرئي�صية، 
م�صوؤولي��ة اأ�صا�صية يف الر�صد الدورية ملعدلت اللتح��اق واحل�صور والت�رشب، بالإ�صافة 
اإىل معدلت الر�صوب وا�صتكمال التعليم واإ�صدار ال�صهادات. كذلك ينبغي بحث الأ�صباب من 
وراء عدم اللتحاق باملدر�صة اأو الت�رشب منها ومتابعتها متابعة عن كثب ل�صمان جودة 
م��ا يقدم من خدمات تعليمية وتف��ادي امل�صاكل املتعلقة بحماي��ة الأطفال. كذلك ينبغي 

اتخاذ ما يلزم من اإجراءات ت�صهم يف زيادة معدلت النتظام يف احل�صور للمدر�صة. 
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مقدمة

يكت�ص��ي التعلي��م اأهمية حيوية يف رعاية النمو العقلي والنف�ص��ي لاأطفال وال�صباب نظراً لأثره 
الإيجاب��ي على حياتهم اليومية وعاقاتهم الجتماعية وفر�صه��م امل�صتقبلية. وُيعد احل�صول 
عل��ى التعلي��م اأح��د احلق��وق الأ�صا�صية لكل طف��ل. كذلك ف��اإن للتعليم اأهمية كب��رية يف حماية 
الأطف��ال وال�صب��اب النازحني، كما ُيكّنهم من امل�صاهمة يف حتقيق ال�صام والتعايف امل�صتدام 

ملجتمعاتهم عند العودة اأو اإعادة التوطني اأو الدمج. 
وعندما ت�رشب ال�رشاعات والكوارث الطبيعية �رشبتها، جند اأن من بني اأ�صواأ الآثار التي 
تنجم عنها اأن ما يحدث من اأ�رشار ت�صيب البنى التحتية واخلدمات و/اأو احلاجة يف الهروب 
اإىل املناط��ق الأك��ر اأمنًا يكن اأن تخلف فج��وات يف تعليم الأطفال، ذلك اأن��ه غالبًا ما تكون 
املدار���ص ق��د ُدمرت اأو اأغلقت ب�صبب انعدام الأمن. وحت��ى اإذا كانت اإحدى املدار�ص قادرة على 
العمل، فاإن العديد من الأ�رش املت�رشرة من الأزمة ل متلك حينها من املوارد ما يكفيها ل�رشاء 
الكت��ب اأو دف��ع امل�رشوفات املدر�صية. كذلك فاإن جمرد الذه��اب اإىل املدر�صة قد يعر�ص حياة 
التلمي��ذ للخطر يف بع�ص املناطق املتوترة، خا�صة اإذا ما اختار املقاتلون ا�صتهداف املدار�ص 

اأو املرافق التعليمية. 

  وفق��ًا لتقري��ر متابع��ة مب��ادرة توف��ري التعلي��م للجميع لع��ام 2008 الذي ن�رشت��ه منظمة 
اليون�صكو، فاإن ما يقرب من 37% من اإجمايل عدد الأطفال يف �صن املدر�صة البالغ تعدادهم 77 
ملي��ون طفل ول يذهبون للمدر�صة يقطنون يف 35 بلداً ه�صًا يعي�ص اأو�صاع �رشاعات اأو اأو�صاع 
م��ا بع��د ال�رشاع��ات. ومن ثم يعد دم��ج التعلي��م يف ال�صتجاب��ة الإن�صانية اأمراً حيوي��ًا لتحقيق 

 .(EFA) الأهداف الإمنائية لاألفية واأهداف مبادرة توفري التعليم للجميع

ويف بع���ص اأو�ص��اع النزوح، ق��د ت�صبح املواظبة عل��ى التواجد يف املدر�ص��ة و�صيلة مهمة من 
و�صائل حتقيق احلماية، فالتحاق الأطفال وال�صباب باملدر�صة يحميهم من التعر�ص ملا يلي: 

•التجنيد يف اأي جماعات م�صلحة 	
•العنف اجلن�صاين 	

•الأ�صكال الأخرى من ال�صتغال، مبا يف ذلك عمالة الأطفال والدعارة.  	

ويك��ن لت�صجي��ل ح�ص��ور ومواظبة التاميذ يف مدار���ص املخيمات اأن ت�صهم يف ر�ص��د مثل هذه املخاطر 
وت�صهل اتخاذ ما يلزم من اإجراءات ملتابعتها يف التوقيت املنا�صب. بيد اأن ح�صور املدر�صة قد يعر�ص التاميذ 
اأحيان��ًا ملخاط��ر اأكرب تتمثل يف التعر���ص للعنف واإ�صاءة املعاملة من قبل معلميه��م اأو اأقرانهم. بالإ�صافة اإىل 
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ذل��ك، فق��د تهاجم بع�ص اجلماع��ات امل�صلحة املدار���ص من اأجل اإ�صع��اف معنويات املجتم��ع وبث اخلوف يف 
نفو�ص اأفراده وت�صهيل جتنيد مقاتلني من الأطفال. ومن ثم فاإن الأمر يتطلب بذل بع�ص اجلهود من اأجل حتويل 
املدار���ص اإىل »م�صاح��ات اآمن��ة للتعلم« ومراقبة ح��وادث احلماية التي يك��ن اأن حتدث داخ��ل املدر�صة واأثناء 

النتقال من واإىل املدر�صة. 

متث��ل مدار���ص املخيم اأي�صا املوق��ع املائم للو�ص��ول باخلدمات واملعلوم��ات اإىل القطاعات 
املختلفة من �صكان املخيم كما اأنها تدرب ال�صكان على املهارات احلياتية اخلا�صة مبا يلي:

•تعزيز ال�صحة والتوعية باأهمية غ�صل الأيدي 	
•التوعية بفريو�ص نق�ص املناعة املكت�صبة/ الإيدز  	

•الوعي مبكافحة الألغام  	
•التوعية بحقوق الإن�صان 	

•تعليم الت�صامح وحل النزاعات بالأ�صاليب غري العنيفة 	

ويف العدي��د م��ن املخيم��ات، ي�صه��م الذه��اب اإىل املدر�ص��ة بدرجة كب��رية يف تعزي��ز ال�صامة 
اجل�صدية للتاميذ. ومتى توافرت برامج التغذية املدر�صية اخلا�صة، فاإنها ت�صبح عامًا مكمًا 
للح�ص���ص الغذائية والتي ُتق��دم لاأطفال يف مرحلة مهمة من مراح��ل منوهم. ويكن للتعليم 
يف ح��الت الطوارئ والذي ي�صمل توفري ال�صت�صارة وغريه��ا من املكونات العاجية اأن ي�صهم 
يف تلبي��ة الحتياجات النف�صية والجتماعية لاأطفال املتاأثرين بال�رشاعات والأطفال الذين 
عان��وا ظروفًا وجت��ارب بائ�صة. وهكذا فاإن العملي��ة التعليمية باأكملها ت�صه��م يف تعزيز النمو 

البدين والعقلي لاأطفال. 

ويف حالت عديدة جند اأطفاًل و�صبابًا ممن طالهم الأثر املدمر لل�رشاعات والكوارث الطبيعية 
ق��د تعطل��ت جراء ذلك م�صريته��م التعليمية. ومن اأجل تقليل اأثر ه��ذا التعطيل وتفادي ا�صطرار 
التامي��ذ لإع��ادة ال�صنة اأو المتحان��ات، من ال�رشوري اإعادته��م اإىل التعليم باأ�رشع ما يكن. 
ول�صم��ان تواف��ر القدر الكايف م��ن التعليم لهم، ينبغ��ي على وكالة اإدارة املخي��م اأن تعمل مع 

الأطراف التالية:
•الآباء واأولياء الأمور 	

•قادة املجتمع 	
•القادة الطابيني وال�صبابيني 	

•املعلمني 	
•املنظمات غري احلكومية العاملة يف حقل التعليم اأو جهة توفري اخلدمات التعليمية 	
•مفو�صية الأمم املتحدة ل�صوؤون الاجئني، املجموعة اأو غريها من الوكالت القائدة 	

•اليوني�صيف 	
•وزارة التعليم و/اأو ال�صلطات املحلية.  	
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وم��ن املائ��م يف ه��ذا ال�صدد اأن يت��م التفاق على فرتة معين��ة لتكون مبثابة الع��ام الدرا�صي 
ب�صكل يتما�صى مع التقومي الدرا�صي ذي ال�صلة وتنظيم ف�صول للتذكري مبا �صبق اأثناء العطات 

اأو تخ�صي�ص فرتة اأكاديية منف�صلة لهذا الغر�ص. 

tt	ملزي��د م��ن املعل�م��ات عن املعايري وامل�ؤ�رشات اخلا�صة بالتعلي��م، انظر احلد الأدنى 
م��ن املعايري يف تعليم الط�ارئ ال�صادر ع��ن ال�صبكة امل�صرتكة بني ال�كالت للتثقيف 

يف جمال الط�ارئ، وذلك يف ق�صم الأدوات. 

الأدوار وامل�س�ؤوليات
ع��ادة يف املخيم��ات، تتوىل جهة توف��ري اخلدمات التعليمي��ة اأو ال�صلط��ات التعليمية املحلية 
م�صوؤولية توفري اخلدمات التعليمية. وبالرغم من اأن وكالة اإدارة املخيم ل تكون م�صوؤولة عادة 
ع��ن البن��اء وتو�صي��ع اأو اإدارة املرافق املدر�صي��ة، اإل اأنها تلعب رغم ذل��ك دوراً مهمًا يف تعبئة 
املجتمع وال�صعي لإحلاق الأطفال وال�صباب باملدار�ص. وت�صطلع وكالة اإدارة املخيم مب�صوؤولية 
اأ�صا�صي��ة يف م�صاءل��ة جهات توفري اخلدمات التعليمية اإذا مل تلبي اخلدمات التعليمية املعايري 
الدولي��ة املو�صوعة يف هذا ال�صاأن. وعادة ما تتوىل جهة توفري اخلدمات التعليمية امل�صوؤولية 
الرئي�صي��ة عن اإر�صاء العاقات واإبرام التفاقيات الر�صمي��ة مع ال�صلطات املحلية والوزارات اأو 
املوؤ�ص�ص��ات التعليمي��ة. مع ذلك، فقد يك��ون من املفيد اأن تقوم وكال��ة اإدارة املخيم بدعم هذه 

الإجراءات من خال التو�صط لدى ال�صلطات املحلية بخ�صو�ص الق�صايا التعليمية. 

 ويف بع���ص احل��الت، قد ت�صبح م�صاركة وكالة اإدارة املخي��م �رشورية عندما تقوم ال�صلطات 
املحلية مبا يلي:

•رف�ص اإحلاق الأطفال النازحني بنظامها التعليمي املحلي 	
•املطالبة مب�صتندات معينة تخ�ص مراحل التعليم ال�صابقة 	

•فر�ص ر�صوم التحاق و/اأو انتظام باهظة.  	
•عدم دعم اإن�صاء املدار�ص داخل املخيم.  	

وتن�ص��اأ اأغلب ه��ذه امل�صكات عندم��ا ل ت�صتطيع احلكوم��ة امُل�صيفة توفري التغطي��ة التعليمية 
الكافية ل�صكانها اأنف�صهم. 

وقب��ل و�صول الأط��راف اخلارجية، رمبا جند جمتمع النازحني وقد نظم بالفعل ومببادرة 
ذاتي��ة عدداً من الأن�صط��ة التعليمية التي يكن البناء عليها اإذا كان ذلك مائمًا. ومن املهم اأن 

الق�سايا الرئي�سية
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تق��وم وكالة اإدارة املخيم وجه��ة توفري اخلدمات التعليمية بدعم وتعزي��ز مثل هذه امل�صاركة 
وغريها من املبادرات املجتمعية. 

وق��د تلع��ب هن��ا وكالت الأمم املتحدة )مث��ل اليوني�صي��ف ومفو�صية �ص��وؤون الاجئني( 
ووزارة التعليم املحلية دوراً كبرياً يف توفري الدعم الفني لأي جهة لتوفري اخلدمات التعليمية. 
وت�صم��ل بع�ص اأ�صكال الدعم التي تقدمه��ا تقييمات الحتياجات املبكرة والإر�صادات اخلا�صة 
بال�صيا�ص��ة التعليمي��ة وامل�صاعدة يف اإن�ص��اء اأو اإدارة املرافق املدر�صي��ة والتجهيزات املدر�صية 
والتفاق عل��ى املنهج الدرا�صي وتعديله وحتديد وتدريب املدر�صني وتغطية التكاليف الدورية 

ملرتبات املعلمني و�صمان اإ�صدار ال�صهادات والعتماد. 

  اعت��ادت منظم��ة اليوني�صي��ف يف حالت الط��وارئ القي��ام بتوزيع جمموعة 
اأدوات تعليمي��ة ُت�صم��ى »املدر�ص��ة يف �صن��دوق« وه��ي ت�صتمل على خي��م ومواد 
تعليمية وترفيهية. ويكن لوكالة اإدارة املخيم اأو جهة توفري اخلدمات التعليمية 

التقدم بطلب اإىل اليوني�صيف للح�صول على هذه املجموعة. 

البيئة املدر�سية 
عندم��ا جتمع بني ال�صكان النازح��ون واملجتمع امُل�صيف لغة واحدة، يج��ب اأن ُي�صمح لأطفال 
املخي��م باللتحاق باملدار���ص والأنظمة التعليمية املحلية من اأجل تف��ادي ن�صوء اأي نوع من 
اأن��واع احلواج��ز النف�صي��ة اأو العرقية ب��ني املجتمعني. اأم��ا اإذا كانت الف�ص��ول املحلية مكد�صة 
بالفع��ل بالطلب��ة، فق��د يتطلب الأم��ر قيام املدر�ص��ة بتطبيق نظ��ام الفرتات عدة م��رات يوميًا 

وتو�صيع امل�صاحات التعليمية بعدد اإ�صايف من الف�صول املوؤقتة. 
ويف العدي��د م��ن احل��الت، خا�صة تل��ك املت�صمنة لاجئ��ني عندما تختلف لغ��ة ومنهج 
الاجئني عن لغة ومنهج ال�صكان النازحني، يكون اخليار البديل هو اإن�صاء مدار�ص يف املخيمات 
اأو يف املباين املدر�صية املحلية وبعد اليوم الدرا�صي املعتاد. وينبغي على وكالة اإدارة املخيم 
بالتعاون مع جهة توفري اخلدمات التعليمية ال�صتقرار على اأحد الأماكن �صمن جممع املخيم 
م��ن اأج��ل اإن�صاء املدار�ص واملرافق التدريبية. وينبغي اأن يقع هذا املكان يف موقع متو�صط من 
املخيم حتى يت�صنى جلميع الأطفال الو�صول اإليه ب�صهولة – مبن فيهم الأطفال املعاقني و/اأو 

ذوي القدرة املحدودة على احلركة- وكذلك لتقليل املخاطر الأمنية. 

   تن�ص��ح مفو�صية الأمم املتحدة ل�ص��وؤون الاجئني باإقامة مدر�صة واحدة لكل 
5000 ن�صمة وبن�صبة ل تزيد عن 40 تلميذاً لكل مدر�ص. 
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وينبغي اأن تت�صمن املرافق الإ�صافية �صمن جممع املدار�ص ما يلي: 
•مناطق منف�صلة لتوفري مياه ال�رشب النظيفة 	

•مناطق للتخل�ص من النفايات واملهمات 	
•مرافق لغ�صل الأيدي 	

•دورات مياه منف�صلة لل�صبية والفتيات واملعلمني. 	

وقد يكون من بني الأولويات املبكرة يف الإن�صاءات بناء فناء لا�صتجمام ومطبخ ومراكز للتغذية 
اأو اإحاطة جممع املدر�صة ب�صور حاجز، بيد اأنه ينبغي التخطيط لها واإن�صاءها باأ�رشع ما يكن. 

tt	ملزيد من املعل�مات عن مرافق ال�صتجمام انظر »فناء اللعب« يف ق�صم الأدوات. 

ينبغ��ي اأن يتم تر�صي��م امل�صاحات املقامة عليها املدر�ص��ة اأو اإحاطتها ب�صور.   
كما ل ينبغي ال�صماح با�صتخدام دورات املياه ومرافق املياه من قبل اأي �صخ�ص 
ع��دا التاميذ ومعلميه��م. وقد يت�صبب غي��اب مرافق ال�رشف ال�صح��ي واإجراءات 

الأمان يف املدر�صة يف ت�رشب الأطفال من املدر�صة، خا�صة الفتيات. 

امل�اد واملعايري املحلية
غالب��ًا م��ا تكون لدى احلكومات توجيهاته��ا الإر�صادية املعقدة فيما يتعل��ق باإن�صاء املدار�ص 
وتاأثيثه��ا. ف��اإذا اأمك��ن، فاإن اإبق��اء املرافق املدر�صي��ة يف املخيم على م�صت��وى مماثل لأف�صل 

املدار�ص يف املنطقة �صوف يت�صبب يف اأقل قدر من التوتر مع املجتمع امُل�صيف. 
وُين�صح با�صتخدام املواد اأو م�صادر الأثاث املتوافرة حمليًا. وعند �رشاء املواد املحلية، ينبغي 
اأن توؤخ��ذ يف احل�صبان العتبارات البيئي��ة. وعادة ما يكون لعمليات املخيم الكبرية اأثر �صلبي 

على الكثافة ال�صجرية يف املنطقة املحيطة باملخيم. 

اجل�انب متعددة القطاعات يف الربامج التعليمية
توج��د الروابط بني القطاعية كذلك يف القطاع التعليم��ي. وينبغي اأن تعي وكالة اإدارة املخيم 
يف اإطار دورها الداعم جلهة توفري اخلدمات التعليمية ببع�ص الإر�صادات واملناحي املرتبطة 
بالقطاع��ات الأخرى ذات الفائدة املرجوة يف تعزيز كف��اءة العملية التعليمية، مع قيامها يف 
الوق��ت ذاته مبتابعة الكفاءة العامة وج��ودة الربامج التعليمية املقدمة يف املخيمات. فبع�ص 
املعلوم��ات مثل حتديد الأفراد اأو الفئات الطابية املتعرة تعليميًا ومعرفة اأ�صباب هذا التعر 
ق��د ت�صه��م يف تكيي��ف بع���ص الربامج اخلا�ص��ة والنتفاع باأك��رب قدر ممكن م��ن التعاون بني 

القطاعات يف املخيم. وينبغي على كلتا الوكالتني الأخذ يف العتبار ما يلي:
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ال�صحة:
•العمل مع جهة توفري اخلدمات ال�صحية اأو العيادة/املركز ال�صحي املحلي لتوفري العاج  	

واملعلومات املرتبطة بال�صحة لاأطفال يف املدار�ص. 
•اإطاق حمات التطعيم وتخ�صي�ص اأيام لها يف املدار�ص ل�صمان اأق�صى تغطية.  	

•يف احلالت التي ل يكن فيها توفري اخلدمات ال�صحية يف املدار�ص، بحث اإمكانية ح�صول  	
الأطف��ال واملعلم��ني على اأولوية العاج يف العيادات اأو املراكز ال�صحية يف املخيم بحيث 

يكن تقليل ال�رشر العائد على العملية التعليمية اإىل اأقل درجة ممكنة. 
•ا�صته��داف برامج التثقي��ف ال�صحي يف املدار�ص، بحيث ي�صتطيع الأطفال تعلم املزيد حول  	

اأ�صاليب احلياة ال�صحية مع منوهم وبلوغهم. 

الغذاء وتوزيع املواد غري الغذائية:
•و�ص��ع طريقة لك��ي يقوم املعلمون با�صت��ام ح�ص�صهم الغذائية بعد �صاع��ات املدر�صة، اأو  	

على نحو ل يتداخل مع م�صوؤولياتهم يف املدر�صة
•اإن�ص��اء برام��ج للتغذية املدر�صي��ة كاأ�صلوب لتقليل مع��دلت الت�رشب م��ن املدر�صة وزيادة  	
م�صارك��ة الفئ��ات املحرومة. وت�صري بع���ص الدرا�صات البحثي��ة اإىل اأن برامج التغذية حتث 

الآباء على ت�صجيل بناتهن الائي لول ذلك ملا ذهنب اإىل املدر�صة. 

املياه وال�رشف ال�صحي:
•اإن�ص��اء مرافق للمياه ودورات مياه حتى يف املدار���ص املقامة ب�صكل طارئ اأو موؤقت، كما  	

ينبغي اأن ت�صم املدار�ص �صبه املوؤقتة دورات مياه جيدة و�صحية
بدًل من ق�ص��اء احلاجة يف اخل��اء- من خال  • يك��ن للرتوي��ج ل�صتخ��دام دورات املي��اه – 	
املدار�ص اأن ي�صجع الطاب على ا�صتخدامها خا�صة عند العمل مع التجمعات ال�صكانية الريفية

 – • دم��ج ممار�صات ال�رشف ال�صحي ال�صليمة واإن�ص��اء برامج للتثقيف ال�صحي يف املدار�ص 	
خا�صة غ�صل الأيدي بعد اخلروج من دورات املياه

•تعزي��ز ممار�صات ال�رشف ال�صح��ي ال�صليمة مثل التخل�ص املائم م��ن النفايات وتنظيف  	
امُلجمع��ات والف�صول املدر�صية، ولهذه الإج��راءات كذلك اأثر تعليمي مهم على الأطفال يف 

تعليمهم املحافظة على نظافة البيئة. 

املوؤ�ص�صات الدينية:
•العم��ل م��ع املدار�ص الديني��ة ل�صبط �صاع��ات جداولها املدر�صية حت��ى ل تدخل يف عاقة  	
تناف���ص غ��ري حممودة مع املدار���ص احلكومي��ة اأو مدار�ص املخيم. ومن امله��م اأن على كل 
م��ن الآب��اء والطلبة اأن يقدروا ويدعموا وجود املنه��ج احلكومي املوحد جنبًا اإىل جنب مع 

املنهج الديني وتوافر املنهجني جلميع الطلبة. 
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امل�ساركة املجتمعية
ُتع��د امل�صارك��ة يف املخيم هي املفت��اح جلميع مناح��ي التخطيط للربام��ج التعليمية. ويكن 
لهي��اكل الدعم املجتمعية القائمة مثل جمعيات الآب��اء واملعلمني واللجان التعليمية وغريها 

من املبادرات املماثلة اأن ت�صهم ب�صكل كبري يف:
•تقييمات الحتياجات 	

•التخطيط للمنهج الدرا�صي 	
•دعم املوارد الب�رشية وتعيني املدر�صني املوؤهلني 	

•�صيانة واإن�صاء املرافق املدر�صية 	
•تقييم ومتابعة الربامج.  	

وغالب��ًا م��ا يبذل ال�صكان النازح��ون كل غال ورخي�ص ك��ي يوا�صل اأبنائه��م تعليمهم. وحتى 
يف ظ��ل حالت الطوارئ، ل ن��زال جند عدة مبادرات جمتمعية قائمة. وكلما زادت عدد الفئات 
امل�صاركة يف الأن�صطة التعليمية، كلما زاد عدد ال�صكان امل�صاركني يف امل�صوؤولية عن التخطيط 
وال�صيان��ة والر�ص��د والرعاي��ة. و�صي�صه��م يف تلك احلالة و�ص��ع جدول نظام��ي باملواعيد يف 
التوزي��ع املنظ��م للعمل بني جميع الفئات والتاأك��د من األ تام اأي فئة بعينه��ا عن اأي اأ�رشار 

حتدث للممتلكات اأو العمليات. 
واأثناء تعاونها مع جهة توفري اخلدمات التعليمية، ت�صتطيع وكالة اإدارة املخيم امل�صاركة 
يف متابع��ة الربامج التعليمية يف املخيم. وينبغي اأن يتم تعيني القائمني بعمليات الر�صد من 
�ص��كان املخيم اأنف�صهم وبحيث يتم ت�صمني العن�رشين الرج��ايل والن�صائي من جميع الأعمار. 
وق��د تكون متابعة ما اإذا كان الأطفال املعر�ص��ون للخطر يتلقون القدر الكايف من العاج يف 
املدار���ص اأو م��ا اإذا كان ح�صور الفتي��ات مر�صيًا اأمراً منطويًا عل��ى ح�صا�صية، ومن ثم تتطلب 

تدريبًا كافيًا على اأ�صاليب املاحظة واإجراء اللقاءات. 

tt	ملزيد من املعل�مات عن العمل مع املجتمعات، انظر الف�صل 3.

املنهج الدرا�سي
ينبغي اأن يتخذ املنهج الدرا�صي نهجًا �صموليًا اإزاء النمو املعريف والتعلم، كما ينبغي اأن تت�صمن 
العلوم الأكاديية واملهارات احلياتية والثقافة، ويركز على الأبعاد النف�صية والجتماعية هذا 

اإىل جانب �رشورة اأن يت�صمن عنا�رش ريا�صية وبيئية. 
ويع��د توف��ري الربامج التعليمية لاأطفال التي تتفق م��ع منهجهم الدرا�صي يف بلدهم الأم، 
وبلغته��م الوطني��ة )متى اأمكن ذل��ك( اأم��راً �رشوريًا بالن�صب��ة لاأطفال الاجئ��ني والنازحني 
داخليًا. وقد ي�صبح توفري التعليم املائم اأمراً منطويًا على �صعوبة خا�صة يف اأو�صاع اللجوء 



جمموعة اأدوات اإدارة املخيم | الف�صل 17 - التعليم546

والأو�ص��اع التي ل يت�صن��ى فيها اإحلاق الأطفال النازحني باملدار�ص املحلية. ومتى كان دمج 
ه��وؤلء الأطف��ال يف املنظومة املدر�صية للمجتمع امُل�صيف م�صتحي��ًا، ينبغي اأن يتلقى اأطفال 
الاجئ��ني برام��ج تعليمية يف املخي��م تتبع خطى منهجه��م الدرا�صي يف بلده��م الأم من اأجل 
ت�صهي��ل اإعادة دجمه��م بعد العودة. وينبغي اأن يتم بحث ا�صتخدام منهج البلد امُل�صيف اإذا كان 

من املتوقع اأن يطول اأمد النزوح وكان الدمج املحلي هو اأقرب احللول املتاحة املتوافرة. 
وق��د يتطل��ب الأم��ر اإدراج تعديات يف املنهج املدر�ص��ي عندما تت��م ال�صتعانة بالربامج 
التعليمي��ة التي ت�صتهدف �صد الفجوة التعليمية لدى الأطفال اأو الإ�رشاع بهم ل�صتكمال جوانب 
تعليمية معينة والتعوي�ص عن فرتة البعد عن التعليم. وغالبًا ما ين�صاأ عن اأو�صاع ال�رشاعات 
والنزوح وجود اأعداد غفرية من الطاب الذين انقطعوا عن التعليم لعدة �صنوات ويتطلبون نوعًا 

من الدعم للحاق باأندادهم. 
كما ينبغي كذلك اأن تتم مراجعة وتنقيح املنهج ل�صمان قيامه بدمج اعتبارات امل�صاواة 
ب��ني اجلن�ص��ني والحتياجات اخلا�صة والدعم النف�صي الجتماع��ي والرتبية على ال�صام وذلك 
اإىل اأق�ص��ى م��دى ممكن. ويف بع�ص احلالت جند التعليم قد �صاعد يف تغذية ال�رشاعات بدعمه 
للحكاي��ات التاريخي��ة للجماع��ات املتحارب��ة والت��ي تقدم كل منه��ا روؤية ت�صتبع��د الأطراف 
الآخري��ن وت�صوره��م يف �صورة العدو. ومن ثم �صوف يك��ون من املهم �صمان م�صاهمة املنهج 

الدرا�صي يف حتقيق التما�صك الجتماعي بدًل من تقوي�صه. 
و�ص��وف يتطل��ب الأمر بذل جهود خا�صة ل�صمان اعتم��اد المتحانات، ومبا يكن الطاب 
النازحني من اإعادة الندماج ب�صكل فعال يف املنظومة التعليمية اأو �صوق العمل باملوطن الأم. 

   ينبغي اأن يكون حتليل الفجوات يف الربامج التعليمية قائمًا على املعلومات 
امل�صتخل�ص��ة ع��ن طري��ق املاحظة اأو الزي��ارات الأ�رشية واملدر�صي��ة ومن خال 

التقاء التاميذ والآباء واملعلمني. 

الربامج التعليمية الأخرى
تعليم ال�سباب

تكت�صي الربامج ال�صبابية اأهمية كبرية بالن�صبة لل�صباب ال�صغري ومن ثم بالن�صبة ملجتمعاتهم. 
ومن ال�رشوري اأن يتوافر لل�صباب مناخ تعليمي مفيد يت�صمن كًا من التعليمني الر�صمي وغري 
الر�صمي ومهارات العد والتدريب املهني، على األ يقت�رش ذلك فقط على اأو�صاع النزوح. ورغم 
الأولوية التي يتمتع بها التعليم الأ�صا�صي والبتدائي يف الربامج التعليمية يف املخيم، ينبغي 
اأن تك��ون وكالة اإدارة املخيم �صباقة يف ال�صعي والتو�صط لإقامة املرافق التعليمية والتدريبية 

لل�صباب فوق �صن احلادية والع�رشين مثل:
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•املدار�ص الثانوية 	
•مراكز التعليم ال�صبابية 	
•مراكز التدريب املهني 	

•النوادي الريا�صية وجمموعات اللعب 	

  تظه��ر التجارب ال�صابق��ة مدى ما يعاين منه املراهقون وال�صباب من حرمان 
يف بع�ص احلقوق، ومبا يوؤدي يف الغالب اإىل اإهدار لإمكانياتهم وتفريغ طاقاتهم 
يف اأن�صطة هي �صد املجتمع ولي�صت ل�صاحله. ويف العديد من اأو�صاع ال�رشاعات، 
قد ينجذب ال�صبية املراهقون العاطلون لان�صمام اإىل اجلماعات امل�صلحة، بينما 

ت�صبح الفتيات العاطات عر�صة خلطر النتهاك اجلن�صي اأو الزواج الق�رشي. 

tt	ملزي��د م��ن املعل�م��ات ع��ن جل��ان ال�صباب، انظ��ر الف�ص��ل 11 ح���ل الأ�صخا���ص ذوي الحتياجات 
اخلا�صة. 

تعليم البالغني
غالب��ًا م��ا جن��د يف اأو�ص��اع املخيمات ن�صب��ة من الأمي��ني بني ال�ص��كان البالغ��ني. فقد تكون 
الن�ص��اء قد خرجن م��ن التعليم قبل النزوح. وينبغي اأن تعي وكال��ة اإدارة املخيم اأن املتعلمني 
م��ن الأطف��ال والبالغني يحت��اج كل منهم لو�صيلة ومنه��ج خمتلف يف التعام��ل، حيث تتطلب 
برامج تعليم البالغني منهجيات واأ�صاليب معينة تكون اأقدر على تطبيقها الوكالت الإن�صانية 
اأو املوؤ�ص�ص��ات احلكومي��ة. واإذا ما اجته��ت النية لإن�صاء ف�صول ملحو الأمي��ة للبالغني، فحينها 

ُين�صح باأن تت�صمن مو�صوعات هذه الف�صول ما يلي:
•حقوق الإن�صان 	

•ال�صحة وال�رشف ال�صحي 	
•الوعي اجلن�صي 	

•بناء ال�صام 	
• الوعي البيئي	

وتتواف��ر كل من امل��واد التعليمية اخلا�صة بالقراءة واحل�صاب يف العدي��د من اللغات والبلدان، 
ويك��ن للوكال��ة التقدم بطلب للح�صول عليها. وينبغي اأن ي��وىل اهتمام خا�ص لتوقيت اإقامة 
كل ف�ص��ل من الف�صول لكي ت��واءم املواعيد التي تكون فيها الن�صاء من�صغات باأداء واجباتهن 
املنزلي��ة، كذل��ك ف��اإن توفري املرافق الت��ي تعتني باأطفاله��ن اأثناء وجوده��ن يف ف�صول حمو 

الأمية قد يجعلهن اأقدر على امل�صاركة.
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الأن�سطة الرتفيهية 
من ال�رشوري اأن يتجه تفكري القائمني على اإدارة املخيم اإىل اإن�صاء املاعب وغريها من مرافق 
الرتفيه على جانب من الأرا�صي املقامة عليها املباين التعليمية، ومبا ي�صمن توافر م�صاحات 
كافي��ة واآمنة ملمار�صة الألعاب والرتفيه. ومتث��ل املنا�صبات والألعاب الريا�صية فر�صة جيدة 

لاأطفال النازحني واأطفال املجتمع امُل�صيف للتاقي والتناف�ص معًا. 

الرعاية املبكرة للأطفال 
م��ن اأجل دع��م التحاق الفتيات باملدر�صة واملحافظة على مواظبته��ن يف احل�صور، يكون اأمراً 
مفي��داً ل��و مت اإن�صاء مرافق للرعاية اليومية يف املدر�صة اأو بجوارها، ومبا يتيح وقتًا للتعليم – 
خا�ص��ة بالن�صبة للفتيات املراهقات- والائي كان من املمكن اأن ي�صطررن لرعاية اأ�صقائهن 

ال�صغار. 

كي���ف ميكن للربام���ج التعليمي���ة يف املخيم اأن تدع���م املجتمع 
امُل�سيف

يف املخيم��ات املتمتعة بالقدر الكاف من امل�صاعدات، قد تتلقى املنظومة التعليمية قدراً اأكرب 
من الدعم والهتمام من املنظمات الإن�صانية عن تلك التي تتلقاها مدار�ص املجتمع امُل�صيف 
من حكومته. ويف هذه احلالة، ينبغي على جهة توفري اخلدمات التعليمية بالتعاون مع وكالة 
اإدارة املخي��م ال�صع��ي للتعاون م��ع املدار���ص املحلية املج��اورة للمخيم، وم�صاع��دة الأطفال 
املحلي��ني على ال�صتف��ادة من الربامج التعليمي��ة باملخيم. ومن بني املناه��ج اجليدة لإر�صاء 

الروابط البناءة بني منظومتي التعليم املحلية واملخيمية ما يلي:
•اإ�رشاك املعلمني املحليني يف دورات تدريب معلمي املخيم 	

•ت�صمي��م املب��ادرات التعليمية والرتفيهي��ة امل�صرتكة لكل م��ن الأطفال/ال�صباب النازحني  	
واملحليني – بالتعاون مع اإدارة التعليم املحلية. 

املعلم�ن
التعيني والرواتب

ينبغ��ي ب�صفة عام��ة اأن يتم تعيني معلمي املخيم من بني ال�ص��كان النازحني. كما ينبغي بذل 
جه��ود خا�صة لتعيني معلمات من الن�ص��اء لُيكن قدوة ُم�صجعة على التحاق الفتيات باملدر�صة 
والتدرج يف املراحل التعليمية. وتعد اأ�صهل و�صيلة لتعيني املدر�صني املوؤهلني هي اأثناء عملية 
ت�صجيل �صكان املخيم. كما يكن اإجراء املزيد من عمليات التحديد والتقييم من خال الإعانات 
الر�صمي��ة والإعان��ات عن الوظائف. ورغم عدم تي�رش ذلك غالبًا يف املرحلة الأوىل من حالت 
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الط��وارئ، اإل اأن��ه ُين�صح بتقييم اإمكاني��ات وقدرات املعلمني املر�صحني م��ن خال اختبارات 
الأداء الر�صمية وذلك قبل بدءهم العمل، حتى ولو كانوا يحملون �صهاداتهم وم�صتنداتهم. 

اإذا مل يتواف��ر املعلمون املوؤهلون، ينبغ��ي ال�صتعانة ب�صكان املخيم احلا�صلني على اأعلى 
م�صتوي��ات من التعليم الأ�صا�صي، مثل التعليم حتى ال�صف التا�صع اأو العا�رش، من اأجل تدريبهم 
عل��ى العم��ل كمعلمني. وبالتعاون م��ع جهة توفري اخلدمات التعليمي��ة وال�صلطات املحلية من 
احلكوم��ة امُل�صيف��ة، ينبغ��ي بحث فك��رة ال�صتعانة مبعلمني م��ن خارج املخي��م للتدري�ص يف 

املنظومة التعليمية باملخيم. 

داخ��ل جمتم��ع النازح��ني، ياأتي املعلم��ون غالبًا م��ن بني العائ��ات الأعلى   
تعليم��ًا وم��ن ثم يتمتعون باح��رتام ال�ص��كان واإ�صغاءهم لهم. وم��ن ثم قد ترغب 
املنظمات الإن�صانية العاملة يف املخيم يف تعيينهم بوظائف يف قطاعات اأخرى 
اأو يف الإدارة. ومت��ى تعذر دفع رواتب ثابتة ملعلمي املدر�صة، فينبغي على الأقل 
منحه��م بع�ص احلوافز اأو املواد غري الغذائية جلعل التدري�ص وظيفة اأكر جاذبية 
له��م. فاإذا مل يحدث ذلك، فقد ي�صتقيل الع��دد كبري من املدر�صني من وظائفهم يف 
مدار���ص املخي��م بحثُا عن وظائف اأخ��رى، مع ما لهذا م��ن تداعيات خطرية على 

جودة النظام التعليمي واأداءه لوظائفه. 

وينبغي متى اأمكن ال�صعي لتعوي�ص املعلمني اأو دفع رواتب لهم عن عملهم، ذلك اأن م�صاهمةهم 
هو اأمر �رشوري لنمو اأطفال جمتمع النازحني، كما اأنه ينبغي بذل ما يلزم من اجلهود ل�صمان 
ع��دم ا�صطراره��م للبحث عن عمل اآخر يع��ود عليهم برواتب جمزي��ة. اإن التدري�ص يف املدار�ص 
البتدائي��ة لاأطفال النازحني من الأعمال التي ت�صتل��زم تفرغًا وجتري حتت ظروف واأو�صاع 
جمه��دة و�صاق��ة. وعليه، فاإن تعوي���ص املدر�صني عن الوق��ت الذين ل ي�صتطيع��ون ق�صائه يف 
غ��ري ذلك م��ن الأن�صطة املدرة للدخ��ل اأو الأن�صطة الأ�رشية هو اأمر ���رشوري. وينبغي اأن تكون 
كيفية وتوقيت وقيمة ما يتقا�صاه املدر�صون جانبًا من نهج من�صق وم�صرتك ومتفق عليه بني 

القطاعات للتعامل مع م�صائل الدفع والتعوي�صات. 

tt	ملزيد من املعل�مات، انظر الف�صل 3. 

تدريب املعلمني
ي�صع��ب اأحيان��ًا يف اأو�صاع املخيمات تعي��ني اأعداد كافية من املعلم��ني املوؤهلني، لذلك فاإن 
اإدراج املتطوع��ني الأكف��اء ممن ل يتلكون اأية موؤهات ر�صمية ق��د ي�صبح اأمراً �رشوريًا، ذلك 
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اأن��ه حت��ى لو كان املدر�صون موؤهلني ر�صميًا، اإل اأنه م��ن املتوقع األ جند من بينهم من ا�صتفاد 
مبنهجي��ات التدري���ص املتقدم��ة اأو م��ن تلقى دورات تذكريي��ة مبحتوى املنه��ج. وعاوة على 
ذل��ك، فقد ل يكون قد �صبق لهم تدري�ص ال��دورات التعليمية املخ�ص�صة ل�صد الفجوات التعليمية 
للتامي��ذ وم��ن ثم قد ل ي�صعرون بالألف��ة اأو الرتياح لأي تعديات مدرج��ة باملنهج من اأجل 
ا�صتيع��اب و�صع الأطفال وال�صباب النازحني. وقد يتطل��ب الأمر تعليم بع�ص املدر�صني اأ�صلوب 
التعام��ل مع الطاب الذين ق�صوا �صنوات منقطعني ع��ن التعليم وكذلك الف�صول التي ت�صتوعب 
طاب��ًا م��ن م�صتويات عمرية خمتلفة. وعلي��ه، فاإن توفري التدريب للمعلم��ني �صوف يح�صن من 

جودة واأ�صاليب التدري�ص كما يعزز احلافز لدى املعلمني. 
من اأجل �صمان اأن تكون لبناء القدرات اآثار اإيجابية طويلة الأمد على ال�صكان النازحني، 
حت��ى بعد العودة، ينبغ��ي اأن يظل جمتمع النازحني مالكًا لحتياجات��ه من معرفة ومهارات. 
وينبغ��ي اأن تبح��ث الوكالت امل�صوؤولة عن التعليم يف املخيم فك��رة ت�صكيل وتدريب فريق من 
اأف�ص��ل املدر�صني املوؤهلني الذي��ن باإمكانهم توفري التدريب والدع��م امل�صتمر ملدر�صي املخيم. 
وبالإ�صافة اإىل اأ�صاليب احلوافز والتدري�ص، ينبغي اأن يت�صمن تدريب املدر�صني كذلك ما يلي:

•الق�صايا اجلن�صانية 	
•الوقاية من فريو�ص نق�ص املناعة املكت�صبة/ الإيدز  	

•الق�صايا البيئية 	
•الر�صائل اخلا�صة بال�صحة والعناية بها 	

•حل النزاعات 	
•حقوق الإن�صان ب�صفة عامة وحقوق الطفل ب�صفة خا�صة.  	

ويف جميع احلالت، ينبغي اأن يكون لدى املدر�صني والأطفال فهم اأف�صل لآثار النزوح البغي�صة 
على الأطفال. وقد يعاين املدر�صون املعينون من بني جمتمع النازحني من جتارب موؤملة وقد 
ت�صتدع��ي ح��الت اأي�صًا اهتمام��ًا وا�صت�صارة خا�صة. وينبغي اأن يت�صم��ن تدريب املدر�صني ما 

يلي:
•الآثار النف�صية ال�صلبية للنزوح 	

•ال�صدمات والتجارب النف�صية املوؤملة 	
•ا�صطرابات ما بعد ال�صدمة  	

	 
tt	ملزيد من املعل�مات عن الأطفال املتاأثرين بال�صدمات النف�صية، انظر الدليل النف�صي 
لتدريب املدر�صني ال�صادر عن جلنة الإنقاذ الدولية يف ق�صم الأدوات – واملت�فر اأي�صًا 

باللغة العربية.
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م�اثيق ال�سل�ك املهني
تت�ص��م اأو�ص��اع املخي��م يف املعت��اد ب�صغوطه��ا الكب��رية على ال�ص��كان النازح��ني، ومبا فيهم 
املدر�صني وغريهم من العاملني باملدر�صة. وقد تظهر حالت اإ�صاءة الت�رشف اأو اإ�صاءة ا�صتعمال 
النفوذ ب�صكل متكرر. وكما هو احلال مع العاملني الآخرين يف املخيم، �صواء املتقا�صني اأو غري 
املتقا�ص��ني لرواتب، ينبغي التفاق على ميثاق لل�صلوك املهني جلميع العاملني يف التعليم – 
�صواء كانوا مدراء اأو معلمني اأو م�صاعدي ف�صول اأو غريهم من الفرق الداعمة، �صواء كانوا مدراء 

اإداريني اأو مراقبني. 
كم��ا ينبغ��ي اأي�ص��ًا اأن تو�ص��ع مواثيق ال�صل��وك بالتع��اون الوثيق مع جمتم��ع النازحني 
وال�صلط��ات املحلي��ة وتك��ون حم�صلة لعملي��ات التدري��ب اأو التوعية املائم��ة، وبحيث يتفهم 

اجلميع ب�صكل وا�صح الأهداف واللوائح املتفق عليها. 

tt	انظ��ر ميث��اق ال�صل�ك املهن��ي للمعلمني ال�صادر عن ال�صبك��ة امل�صرتكة بني ال�كالت 
للتثقيف يف جمال الط�ارئ، وذلك يف ق�صم الأدوات من هذا الف�صل. 

النتهاك اجلن�سي وال�ستغلل 
يع��د اإحل��اق الأطف��ال باملدار�ص اأح��د و�صائ��ل احلماي��ة الأ�صا�صي��ة، خا�صة مل��ن يعي�صون يف 
املخيم��ات. ورغ��م ذل��ك فقد تت�صبب املدار���ص يف خماطر اإ�ص��اءة ال�صتغال، خا�ص��ة بالن�صبة 

للفتيات. وت�صتطيع وكالة اإدارة املخيم تقليل املخاطر من خال:
•ت�صجي��ع توظي��ف املعلم��ات وم�صاع��دات الف�صول م��ن الن�ص��اء، وبحيث ت�صتطي��ع الفتيات  	

التوا�صل مع اأ�صخا�ص من نف�ص جن�صهن. 
•اإن�ص��اء مدار���ص خميمات ومرافق تعليمية يف املواقع التي يكن لاأطفال من جميع اأنحاء  	

املخيم اللتقاء الآمن فيها. 
•توفري دورات املي��اه ومرافق الغت�صال املنف�صلة لل�صبية والفتيات وو�صعها على م�صافة  	

قريبة من املدر�صة اأو على اأر�ص املدر�صة
•توفري املرافقني لاأطفال الذين يتوجب عليهم ح�صور احل�ص�ص التي تبداأ بعد حلول الظام 	

•جتنب الف�صول املزدحمة، وجتميع الأطفال يف الف�صول مبا يتما�صى مع املعايري الدولية اأو  	
املتفق عليها حمليًا وعدم اجلمع بني التاميذ خمتلفي املراحل والأعمار يف ف�صل واحد. 

•متابعة جودة العملية التعليمية، مبا يف ذلك اآليات ال�صتجابة لتهديدات احلماية املحتملة  	
على اأطفال املدر�صة، وذلك من خال التقاء الأطفال واملراهقني والآباء. 

•التاأك��د من الر�صد الوثيق��ة ل�صلوكيات املدر�صني وغريهم من العامل��ني بالتعليم واحرتام  	
ميثاق �صلوك املهنة. 

•توفري اإجراءات الإباغ عن ال�صكاوى ال�رشية واآليات الر�صد لاأطفال وال�صباب واملدر�صني والآباء.  	
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فر�ص التعليم والبنى التحتية 
تقيي��م الفر���ص التعليمية البتدائية وما بعد البتدائية وغ��ري الر�صمية لأطفال الاجئني  � 

والنازحني. 
جم��ع البيان��ات الأ�صا�صية عن الأن�صطة التعليمية بحي��ث ت�صتطيع وكالة اإدارة املخيم اأن  � 

حتدد ما يلي:
•عدد املدار�ص املتوافرة )للمراحل البتدائية والإعدادية والثانوية( 	

• ع��دد املدار�ص احلكومية واملدار�ص الدينية واملدار���ص املدعومة من قبل املنظمات  	
غري احلكومية. 

•عم��ر وجن�ص الأطفال امللتحق��ني باملدر�صة، لكل مرحلة ون��وع )للمراحل البتدائية  	
والإعدادية والثانوية(

ذكور واإناث.  • عدد الأطفال يف كل مدر�صة – 	
الر�صد والتقييم الدوري جلودة وكفاءة املنظومة املدر�صية للمخيم.  � 

حتديد وتطبيق الإجراءات الازمة لتعزيز جودة وكفاءة التعليم.  � 
تلبية املرافق التعليمية املتوفرة يف املخيم لحتياجات الاجئني والنازحني.  � 

توفري التعليم باللغة الأم وبا�صتخدام املنهج الوطني لل�صباب.  � 
تواف��ق الن�صب��ة ب��ني املعلم��ني والتاميذ يف مدار���ص املخيم م��ع املعاي��ري واملوؤ�رشات  � 

الدولية. 
بناء املباين وامل�صاحات املدر�صية مبا يتفق مع الإر�صادات واملعايري الفنية الدولية.  � 

توافر دورات املياه ومرافق غ�صل الأيدي يف حالة جيدة يف املدار�ص.  � 

التخطيط والتقييم
توافر منظومة تخطيطية تعليمية ت�صتهدف تعليم جميع اأطفال النازحني.  � 

تواف��ر نظام للتقيي��م التعليمي ملتابعة ح�صني �ص��ري العملية التعليمي��ة بالن�صبة لأطفال  � 
الاجئني/النازحني. 

قائمة املراجعة اخلا�سة ب�كالة اإدارة املخيم
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ال�سهادات
توافر ال�صهادات للت�صديق على امل�صتوى الذي حققه الأطفال يف اإجنازهم الأكاديي.  � 

اآراء الأطفال و�سلمتهم 
اإتاحة الفر�صة لاأطفال لإبداء اآرائهم حول نظامهم التعليمي والإ�صغاء اإليهم.  � 

ا�صتناد التقييمات املتعلقة بالبيانات امل�صنفة ح�صب العمر واجلن�ص اإىل ما يلي: � 
•ما يتطلع الأطفال لتحقيقه يف امل�صتقبل 	

•ما يفعله الأطفال بعد انتهاء اليوم الدرا�صي 	
•ما يحب الأطفال القيام به يف اأوقات فراغهم 	

•الأ�صياء التي يحبونها عن املدر�صة 	
•الأ�صباب من وراء تغيبهم اأحيانًا عن املدر�صة 	

•موا�صفات املعلم اجليد يف نظرهم 	
•الأ�صياء التي يرغبون يف تغيريها اإذا واتتهم القدرة 	

وجود اآلية لل�صكاوي واإجراءات للمتابعة تت�صم بال�رشية.  � 
متت��ع املنه��ج املدر�ص��ي بنهج �صم��ويل اإزاء احتياج��ات الطفل، مبا يف ذل��ك احتياجاته  � 

املتعلقة بنموه البدين والعقلي والعاطفي والجتماعي.
املدر�صون واللجان  � 

توفري الدورات التدريبية والتذكريية للمدر�صني � 
تدريب املدر�صني على الق�صايا النف�صية والجتماعية التي من �صاأنها اأن توؤثر على تعليم  � 

اأطفال النازحني. 
تقييم وو�صع حزم الرواتب للمدر�صني.  � 

ت�صكيل جلان للتعليم يف املخيم ودعمها.  � 
التفاق على ميثاق لل�صلوكيات املهنية والتوقيع عليه من قبل جميع الأطراف امل�صاركني  � 

يف اإدارة مدار�ص املخيم. 
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اللتحاق باملدر�سة
تقيي��م ن�صب��ة الأطفال النازحني املواظب��ني على احل�صور يف املدر�ص��ة ومعرفتها ح�صب  � 

العمر واجلن�ص. 
بحث وتقييم الأ�صباب من وراء ت�رشب الأطفال من املدر�صة اأو تغيبهم عن احل�صور.  � 

حتديد وتنفيذ ما يلزم من اإجراءات لزيادة معدلت احل�صور يف املدر�صة.  � 

امل�ساركة املجتمعية
امل�صاركة الن�صطة لاآباء وجمتمع النازحني يف الربامج التعليمية واللجان التعليمية.  � 
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   تتوف��ر معظ��م الأدوات والن���رشات وغريه��ا من الوثائ��ق امل�ص��ار اإليها على 
اأ�صطوان��ة جمموعة الأدوات )Toolkit CD( واملرفقة ب��كل كتيب مطبوع. كذلك مت 

و�صع روابط لتحميل امللفات اخلا�صة باملو�صوع من على �صبكة الإنرتنت. 

•تقيي���م ت�افر املدر�س���ني وقدرتهم على العمل، مب���ا يف ذلك امل�اد التعليمية )ال�س���بكة  	
امل�سرتكة بني ال�كالت للتثقيف يف جمال الط�ارئ(.

وهو كتيب �صادر عن ال�صبكة امل�صرتكة بني الوكالت للتثقيف يف جمال الطوارئ، ويعطينا 
خلفي��ة مفيدة من املعلومات الت��ي ت�صاعدنا على تنفيذ الربام��ج التعليمية. ويركز الكتيب 
ب�صف��ة اأ�صا�صية عل��ى حتديد القائمني على العملي��ة التعليمية )امل��واد التعليمية واملرافق 

املطلوبة للف�صول واملدر�صني واملجمعات املدر�صية(. 
http://www.ineesite.org/page.asp?pid=1128

•م�سف�فة التقييم التعليمية 	
وه��ي و�صيل��ة �رشورية لتقيي��م ومتابعة ع��دة متغريات منه��ا ن�صبة الذك��ور والإناث بني 
الط��اب ون�صب��ة املدر�ص��ني الذك��ور والإناث/املوؤهل��ني وغ��ري املوؤهل��ني ومراف��ق املياه 
وال���رشف ال�صحي املتوافرة ون�صبة الأطفال النازح��ني املحليني املنقطعني عن املدر�صة 
وو�صعي��ة املدر�صني. ويك��ن لوكالة اإدارة املخي��م ال�صتعانة بهذه امل�صفوف��ة بالتن�صيق 
م��ع جه��ة توفري اخلدمات التعليمية )مت��ى كانت موجودة( ملتابع��ة التغيريات يف الن�صب 

والت�صدي مل�صاكل احلماية مثل التمتع بامل�صاواة يف اللتحاق باملدر�صة.  
: جمم�عة الأدوات  • ال�س���بكة امل�س���رتكة بني ال�كالت للتثقيف يف جمال الط����ارئ 2008	

التفاعلية للحد الأدنى من املعايري.
http://www.ineesite.org/toolkit/

. اإن�س���اء ف�س����ل علجية. ت�جيهات اإر�س���ادية للمعلمني  • جلن���ة الإنقاذ الدولية، 2006	
والقائمني على اإعداد املعلمني. 

http://www.theirc.org/resources/hci-teachers-guide.pdf

. دليل التدريب النف�س���ي الجتماعي للمعلمني ال�س���ادر عن  • جلنة الإنقاذ الدولية، 2004	
جلنة الإنقاذ الدولية. 

http://www.ineesite.org/tt_resource_kit/IRC%20Psychosocial%20
Teacher%20Training.doc
•املناهج النف�س���ية الجتماعية للتدري�ص ال�سادرة عن جمل�ص اللجئني الرنويجي/جلنة  	

الإنقاذ الدولية.

• 	 .YEP – حزمة تعليم ال�سباب ال�سادرة عن جمل�ص اللجئني الرنويجي

الأدوات

http://www.ineesite.org/page.asp?pid=1128
http://www.ineesite.org/toolkit/
http://www.theirc.org/resources/hci-teachers-guide.pdf
http://www.ineesite.org/tt_resource_kit/IRC%20Psychosocial%20Teacher%20Training.doc
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القائمة املرجعية )ال�سبكة امل�سرتكة بني ال�كالت للتثقيف يف  • تقييم م�اقع املدار�ص – 	
جمال الط�ارئ(

وه��ذه القائمة املرجعية �ص��ادرة عن ال�صبكة امل�صرتكة بني ال��وكالت للتثقيف يف جمال 
الطوارئ وتعطينا خلفية مفيدة حول تقييم مواقع املدر�ص. وهي تتناول اجلوانب املادية 
م��ن اإن�صاء املدار���ص مثل مرافق الإي��واء واجللو�ص، وجوانب احلماي��ة )الدخول/اخلروج/

الأمان( وا�صتخدام املواد واملعايري املحلية. 
http://www.ineesite.org/page.asp?pid=1129

• �سيغة الت�زيع امُلقرتحة )جلنة الإنقاذ الدولية، �سريالي�ن( 	
وه��ي تعر�ص النوعية والكم املقرتحني للمواد التعليمية وما يت�صل بها من مواد ومرافق. 
وت�صتخ��دم هذه ال�صيغة يف �صرياليون من قب��ل جلنة الإنقاذ الدولية ويختلف تطبيقها من 
�صي��اق لآخر. وم��ن املمكن ا�صتخدامه��ا كاأداة مرجعي��ة للح�صول على اأف��كار حول املواد 

واملرافق املطلوبة للف�صول واملدر�صني واملجمعات املدر�صية. 
• ال�سادرة عن الي�ن�سك�  	)TEP( جمم�عة معدات الط�ارئ للمعلمني

•عر�ص عام ق�سري لربنامج جمم�عة معدات الط�ارئ للمعلمني ال�سادر عن الي�ن�سك�.  	
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=13446&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

جمم�عة اأدوات للم�ارد التعليمية.  • الي�ني�سيف 2006: التعليم يف حالت الط�ارئ – 	
http://ineesite.org/uploads/documents/store/doc_1_89_UNICEF_EiE_
Toolkit.pdf

Kacem Bensalah, 2002. Guidelines for Education in Situations of Emergency 
and Crisis, UNESCO. http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001282/128214e.pdf

Lyndsay Bird, 2005. “Getting education out of the box”, Forced Migration 
Review. www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR22/FMR2210.pdf

Rüdiger Blumör, Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), 2005.  
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Dana Burde, CICE, 2007. Empower or Control? Education in Emergencies and  
Global Governance. http://www.tc.columbia.edu/cice/Current/9.2/92_burde.html
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Liberian Refugees in Côte d’Ivoire (1992-2007): Reflections on certification, 
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الر�سائل الأ�سا�سية 
يق��ع يف �سدارة الأولوي���ت ب�لن�سبة للمجتمع�ت املت�أثرة ج��راء الكوارث الطبيعية توفري    t
احلم�ي��ة وب��ذل جهود التع���يف وتنمية املوارد الت��ي حتت�جه� ه��ذه املجتمع�ت لتحقيق 
اأمنه��� الغذائي على الأمدي��ن املتو�سط والطويل وو�س�ئله��� امل�ستقبلية لك�سب الرزق. ويف 
اأو�س���ع الن��زوح، والت��ي تكون فيه��� املجتمع�ت قد فق��دت ممتلك�ته� ب�سب��ب الهروب اأو 
ال�رصاع���ت، تتعر���ض غ�لب��ً� اأن�سطة ك�سب الرزق له��ذه املجتمع�ت وقدرته��� على دخول 

الأ�سواق لقدر كبري من التقييد. 
t يعت��ر توف��ري فر�ض ك�سب ال��رزق ملجتمع�ت الن�زح��ن اإحدى و�س�ئ��ل حتقيق احلم�ية 
املعي�سي��ة له��ذه املجتمع�ت، وينبغ��ي التن�سيق له� مع اأطراف احلم�ي��ة. ومي�ض هذا الأمر 
جوه��ر ق�سي��ة التنمي��ة الب�رصية ل��دى الن�زح��ن والتع�ي���ض ال�سلمي بن �س��ك�ن املخيم 
واملجتمع���ت امل�سيفة ومين��ع يف نف�ض الوقت ظهور اأمن�ط الك�س��ب ال�سلبية مثل امته�ن 

الدع�رة اأو العمل يف وظ�ئف �سحيحة الأجر. 
t ينبغ��ي اأن ت�سته��دف مب���درات ك�سب الرزق حم�ي��ة وتعزيز الأمن الغذائ��ي، متى اأمكن، 
م��ن خالل تعزي��ز الإنت�ج الزراعي وامل�رصوع���ت ال�سغرية والتوظي��ف. وينبغي اأن تت�سم 
ال�سرتاتيجي���ت املعي�سي��ة الإيج�بية ل�سك�ن املخيم ب�ملالئم��ة وتكون ذات اأجور ع�دلة. 
وينبغي اأن متنع ا�سرتاتيجي�ت ك�سب الرزق اإهدار املزيد من الأ�سول وتعزز العتم�د على 
النف���ض والتع�يف. وينبغي دعم ا�سرتاتيجي���ت ك�سب الرزق والتع�ي�ض الق�ئمة اأينم� ومتى 
ك�ن ذل��ك مالئم��ً�، مع ال�سعي يف الوق��ت ذاته لبحث وتوفري الفر�ض الأط��ول اأمداً يف هذا 

اخل�سو�ض. 
t يف ظ��ل غي���ب وك�لت توف��ري الأمن الغذائي وخدم�ت ك�سب ال��رزق، اأو ب�لتن�سيق معه�، 
ينبغي على وك�لة اإدارة املخيم تقييم امله�رات والإمك�ني�ت الق�ئمة املتعلقة ب�سبل ك�سب 
ال��رزق ل�سك�ن املخيم داخل املخيم وخ�رج��ه. ومن بن الأ�سي�ء املمكنة يف ذلك توظيف 
��رى من م�رصوع�ت ح��ول املخيم، كم�رصوع تنظي��ف اأحد املواقع  �س��ك�ن املخيم فيم� تجُ

املخت�رة حديثً� مثالجُ من خالل اأن�سطة الغذاء مق�بل العمل اأو النقد مق�بل العمل. 
t ينبغي اأن يكون لدى �سك�ن املخيم القدرة على دخول الأ�سواق املحلية، مع اإن�س�ء اأ�سواق 
كذل��ك �سم��ن املخيم ت�سم��ح ل�سك�ن املخي��م واملجتمع���ت امل�سيفة ب�إج��راء تع�مالتهم 
وتب�دلته��م التج�ري��ة داخله�. كم� ينبغي اأن تعمل وك�ل��ة اإدارة املخيم على تعزيز قدرة 
اجلمي��ع عل��ى النتف�ع بهذه الأ�س��واق ب�سكل اآمن، ه��ذا اإىل ج�نب ���رصورة اأن يتم تعين 

اإحدى جل�ن املخيم للعن�ية بعملي�ت التخطيط والإدارة اليومية لل�سوق. 
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ميلك ال�سك�ن الن�زحون، والذي ع�نوا خ�س�ئر مب��رصة لأ�سولهم املنتجة والقت�س�دية وامل�لية 
والجتم�عية، اإم� ب�سبب الكوارث الطبيعية اأو ال�رصاع�ت، احلق يف احلم�ية والتع�يف وحت�سن 
وتنمية �سبل ك�سب الرزق. ويف اأو�س�ع املخيم�ت، والتي تعتمد فيه� املجتمع�ت اعتم�داً كبرياً 
قدمة من الآخرين لتلبية احتي�ج�ته� وحقوقه� الأ�س��سية، يعد  على امل�س�عدات واخلدم���ت املجُ
هذا اأمراً يف غ�ية الأهمية. وت�سهم اأ�س�ليب ك�سب الرزق يف حتقيق الأمن الغذائي ومنع الإتك�لية 
وخف���ض ح��دة العجز اأم���م درء املخ�طر كم� تعزز من العتم�د على ال��ذات وميكنه� تطوير اأو 
بن���ء جمموع��ة من امله�رات اخل��س��ة اأثن�ء النزوح، والتي قد يكون له��� اأثره� الإيج�بي على 

�س�لح املجتمع وفر�سه امل�ستقبلية. 
وبو�سع وك�ل��ة اإدارة املخيم امل�س�عدة يف حت�سن امل�ستوى املعي�سي الع�م لل�سك�ن ودعم 
ا�سرتاتيجي�ته��م الإيج�بية يف الك�سب من خالل ال�ستع�نة ب�لوك�لت املعنية بتوفري التدريب 
امله���ري والدع��م الزراع��ي والتن�سيق معه� وكذل��ك، ومتى اأمك��ن، اإق�مة امل�رصوع���ت املدرة 
للدخل. وينبغي اأن تقوم هذه ال�سرتاتيجي�ت بن�ء على حتليل لل�سي�ق الجتم�عي والقت�س�دي 

والبيئي ملجتمع املخيم واملجتمع املحلي. 
ويق��ع عل��ى ع�تق وك�لة اإدارة املخيم العمل على من��ع ا�سرتاتيجي�ت ك�سب الرزق ال�سلبية 
ب��ن �س��ك�ن املخيم، والتي ق��د تت�سمن الدع���رة وال�رصقة واحل�سول على ال�سل��ع املج�نية من 

دروب الف�س�د اأو الحتي�ل. 
كذل��ك ف���إن توفري فر���ض ك�سب الرزق ميك��ن اأن يعود ب�أث��ره الإيج�بي اأي�س��� على الأمن 
داخ��ل املخيم. وميك��ن ملب�درات التوظيف والنظرة البن�ءة التي ميكن اأن تن�س�أ منه� اأن ت�س�عد 
يف الق�س���ء على امللل والإحب�ط واإخم�د الدواف��ع املحركة لالأن�سطة الإغرامية والعنف. كذلك 
ف�إنه��� قد ت�سهم اأي�سً� يف مك�فحة خم�طر احلم�ية املرتبطة بتع�طي الكحولي�ت اأو املخدرات 
وح���لت العن��ف اجلن�س�ين. ف�لعمل وامل�س�ركة – حتى ول��و يف الأن�سطة املحدودة- وح�سول 
امل��رء عل��ى م� ي�سد به رمق��ه دون اإتك�ل على اأح��د –جميعه� له� اأثره��� الإيج�بي على تعزيز 

ال�سعور ب�لكرامة واحرتام الذات. 
وت�سم��ل الرامج وال�سرتاتيجي�ت الإيج�بية لك�سب ال��رزق الرامية لتعزيز الأمن الغذائي والتي 

حتظى ب�لدعم يف اأو�س�ع املخيم م� يلي:
•حراث��ة احلدائ��ق اأو الزراعة املح��دودة، وذلك من خالل توزيع الب��ذور والأدوات الزراعية ،  	

ومن خالل دعم عملي�ت مع�جلة الغذاء اأو من خالل التدريب. 
•�سي��د ال�سمك اأو تربية الدواجن اأو رعي احليوان���ت الداجنة ال�سغرية، وميكن دعم ذلك من  	

خالل توفري اأدوات ال�سيد اأو احليوان�ت الداجنة. 

مقدمة
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•الأ�سواق والت�ر مع الآخرين يف املخيم اأو لدى املجتمع املجُ�سيف، وقد يتطلب ذلك توفري  	
البن��ى التحتية واإج��راءات الأمن الك�فية اأو الغذاء اأو الق�س�ئم النقدية لتب�دله� يف املت�جر. 
ويج��ب احلر���ض على األ ينتهي امل�آل ب�لطع�م الذي يت��م توزيعه جم�نً� يف املخيم�ت اإىل 

بيعه يف الأ�سواق.
•امل�رصوع�ت ال�سغرية ، وهي تتطلب دعم امل�س�ريع املولدة للدخل اأو م�س�ريع التمويل الأ�سغر  	

والتي ب�إمك�نه� اأن تدرب الن��ض على اإدارة الأعم�ل وغريه� من امله�رات. 
•الأن�سطة املدرة للدخل، وهي ت�سمل الإنت�ج احلريف اأو احلي�كة وقد تتطلب تدريبً� ودعمً� يف  	

ت�سويق الإنت�ج اأو بيعه� يف مت�جر ب�أ�سع�ر من��سبة من اأجل التحكم يف الأ�سع�ر اأو دعمه�. 
•العم�لة امل�أجورة، والتي قد تتم خ�رج املخيم�ت يف الوظ�ئف مدفوعة الأجر اأو م�س�ريع �سي�نة  	

�ستع�ن فيه� مبب�درات النقد مق�بل العمل اأو الغذاء مق�بل العمل.  وتطوير املخيم. وقد يجُ
وتعتم��د ال�سرتاتيجي���ت التي يقع عليه��� اختي�ر ال�س��ك�ن ب�عتب�ره� الأك��ر مالئمة على م� 
ميلكونه من مه�رات وثق�فة واإمك�ني�ت وموارد واآلي�ت اجتم�عية كم� تعتمد كذلك على لوائح 

املجتمع املجُ�سيف و�سي��س�ت املخيم والأو�س�ع الأمنية وتوافر الفر�ض وتعزيزه�. 

»تت�أل��ف اأ�س�لي��ب ك�سب الرزق من تواف��ر الإمك�ني�ت والأ�س��ول )�س�ملة كًل 
من امل�س�در امل�دية والجتم�عية( والأن�سطة املطلوبة للك�سب ب�سكل يوؤمن لقمة 
ع��رف ا�سرتاتيجي�ت ك�سب  العي���ض يف احل��رص واحلي���ة الكرمية يف امل�ستقبل. وتجُ
ال��رزق ب�أنه��� الو�س�ئل العملي��ة اأو الأن�سطة التي يح�سل الن����ض من خالله� على 
ع��رف ا�سرتاتيجي�ت  الغ��ذاء اأو الدخ��ل الذي��ن ميكنهم به �رصاء الغ��ذاء، هذا بينم� تجُ
التع�ي���ض ب�أنه� جم��رد ا�ستج�ب���ت موؤقتة لالإح�س����ض ب�نعدام الأم��ن الغذائي.« 

م�رصوع �سفري، �ض 108.

الأدوار وامل�س�ؤوليات
التقييم

حتى عندم� ل توجد وك�لة متخ�س�سة يف توفري �سبل ك�سب الرزق، ميكن لوك�لة اإدارة املخيم 
ال�سع��ي لتعزي��ز ا�سرتاتيجي�ت ك�سب الرزق ل�سك�ن املخيم. ويع��د الأ�س��ض الذي تقوم عليه مثل 
ه��ذه الأن�سط��ة هو التقييم ال�س�م��ل والق�ئم عل��ى امل�س�ركة لالحتي�ج�ت وامل��وارد وامل�س�در 

والإمك�ني�ت وامله�رات واملعلوم�ت الجتم�عية القت�س�دية وال�سي��سية/الق�نونية. 

الق�سايا الرئي�سية
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وينبغي اأن تبحث التقييم�ت اجل�رية �سمن جمتمع املخيم املعلوم�ت الت�لية عن ال�سك�ن:
•ا�سرتاتيجي�ت ك�سب الرزق والتع�ي�ض ال�س�بقة واحل�لية 	

�س�مل��ة م��� يتوافر منه��� لدى ال�س��ك�ن من ذوي  • امله���رات واملعلوم���ت والإمك�ني���ت – 	
الحتي�ج�ت اخل��سة والن�س�ء واملجتمع املجُ�سيف. 

•الطبق�ت الجتم�عية لل�سك�ن وم�ستوي�ت ال�ست�سع�ف.  	
•روؤى واأولوي�ت جمموعة متنوعة من الفئ�ت ذات الأدوار والأو�س�ع الجتم�عية املختلفة 	

•املوارد املتوافرة )الإن�س�نية والتنظيمية وامل�لية والطبيعية( 	
•اأمن�ط الإنف�ق الأ�رصي وم�س�در النقد والطع�م.  	

كذلك فمن املهم كذلك تقييم:
•حجم الطلب املحلي على �سلع وخدم�ت معينة 	
•م� اإذا ك�ن الن��ض يدخرون اأمواًل واأين وكيف 	

بن �سك�ن املخيم  • العالق���ت القت�س�دية الق�ئمة – التج�رة وتدفق���ت ال�سلع والعم�لة – 	
وبن املجتمع املجُ�سيف

tt انظ��ر الأداة 4 م��ن كتي��ب العتم��اد على ال��ذات ال�ضادر عن مفو�ضي��ة الأمم املتحدة 
ل�ضوؤون الالجئني. 

امل�ساركة والتن�سيق
تتمث��ل اخلطوة الت�لية يف التوا�س��ل مع اأ�سح�ب امل�س�لح املختلف��ن وجمتمع الن�زحن اإىل 
ج�ن��ب املجتم��ع املجُ�سيف ملن�ق�سة اأولوي�ت دع��م ك�سب الرزق الأكر ج��دوى و�سبل تعزيزه�. 
وتع��د من�ه��ج التقييم الق�ئمة عل��ى امل�س�ركة مث��ل اجتم�ع�ت جمموع���ت املن�ق�سة من بن 
الو�س�ئ��ل الفع�ل��ة لالإطالع على اآراء واأولوي�ت الفئ�ت املختلف��ة �سمن املجتمع. وينبغي على 
وك�ل��ة اإدارة املخيم كذلك اأن تدعم اإن�س�ء جلنة ك�سب الرزق، والعن�ية ب�سم�ن حتقيق م�س�ركة 

الن�س�ء والفئ�ت ذات الحتي�ج�ت اخل��سة. 
ويرتب��ط دعم �سبل ك�سب الرزق ارتب�ط��ً� مب��رصاً بتحقيق التع�يف املبكر والبدء يف عملية 
التنمي��ة. ويعد التن�سيق مع الأطراف املعنية ب�حلم�ية والتع���يف املبكر والتنمية اأمراً اأ�س��سيً� 
ل�سم���ن حتقيق �سمولي��ة النهج وا�ستيع�به جلمي��ع جوانب دعم �سبل املعي�س��ة للن�زحن على 

الأمد الطويل. 

tt انظ��ر اأداة مفو�ضي��ة الأمم املتحدة ل�ضوؤون الالجئني للتقييم القائم على امل�ضاركة يف 
العمليات على ا�ضطوانة جمموعة الأدوات. 
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م�قع املخيم
من بن عوامل الت�أثري اله�مة التي متلكه� وك�لة اإدارة املخيم ت�ه فر�ض ك�سب الرزق والك�سب 
ل�س��ك�ن املخيم عملي��ة اختي�ر املوقع، ذلك اأن ملوقع اأي يخيم اأث��ر كبري على فر�ض وخي�رات 
املجتم��ع يف ح�سول��ه على اأرزاق��ه. فمثال يوؤدي بن���ء املخيم�ت اجلدي��دة يف املواقع الن�ئية 
البعي��دة ع��ن فر�ض العمل وك�سب القوت اإىل اإجب�ر �س��ك�ن املخيم على التك�لية البغي�سة على 
امل�س�ع��دات واملعون�ت ويجعل من اإق�مة العالق�ت القت�س�دي��ة مع املجتمع�ت املحلية اأمراً 

م�ستحياًل. 

tt ملزيد من املعلومات عن اختيار املخيم، انظر الف�ضل 7.

         يف �رصيالن��ك� وبع��د اإع�س���ر ت�سون�م��ي، ح��دث اأن مت اأكر م��ن مرة ترحيل 
املجتمع���ت الن�زح��ة التي تعي���ض على ال�سي��د يف جنوب الب��الد اإىل املخيم�ت 
واملواق��ع املوؤقت��ة الواقعة يف عم��ق الي�ب�س��ة والبعيدة عن امل�سطح���ت امل�ئية. 
وك�ن هذا يف ج�نب منه يعك�ض خوف بع�ض التجمع�ت ال�سك�نية من العي�ض على 
مقرب��ة مب����رصة من البحر بعد الك�رث��ة. ورغم ذلك، ك�ن اختي���ر املواقع ت�سوقه 
اأي�س��ً� اعتب���رات م�لية و�سي��سية، ف�لأرا�سي البعيدة ع��ن ال�س�حل ك�نت اأرخ�ض 
نع  ثمن��ً� كم��� اأن احلكوم��ة ك�نت ترغ��ب يف اإق�مة منطق��ة �س�طئية ح�ج��زة وميجُ
داخله��� اأي �سكل م��ن اأ�سك�ل البن�ء. وك�نت نتيجة النتق���ل ب�لن�زحن اإىل عمق 
الي�ب�س��ة هو اأن بع�ض الأ�رص التي ك�نت تقت�ت عل��ى ال�سيد اأ�سبحت الآن ع�جزة 
ع��ن الو�سول للبحر، ومن ثم ك�ن بع�ض الرج�ل يلج�أون غ�لبً� اإىل النف�س�ل عن 
اأ�رصه��م والعي�ض يف اأكواخ موؤقتة على ال�س�طئ، حيث ك�نوا يق�سون ج�نبً� كبرياً 
م��ن وقتهم، ومب� ي�سم��ح لهم ب�ل�سيد �سب�ح��ً� وم�س�ءاً.  ونتيجة له��ذا النف�س�ل 
ع��ن الأ���رص، وردت تق�رير تفي��د تعر�ض الن�س�ء التي تعي���ض يف مواقع املخيم�ت 
الت��ي ينت�رص فيه��� تع�طي الكحولي�ت لالنته�ك�ت من  قب��ل الرج�ل وب�لت�يل مت 

اإجب�رهن على العي�ض مع رج�ل اآخرين

املعرفة بال�س�ق
حتت���ج وك�ل��ة اإدارة املخيم لزي�دة فهمه� لل�سوق املحلي��ة والأنظمة القت�س�دية من اأجل دعم 
اأ�سك�ل التب�دل التج�ري املالئمة ومت�بعة وت�أمن ا�ستف�دة �سك�ن املخيم ب�لأ�سواق. ومن املهم 
ب�لن�سب��ة ل�سك�ن املخيم، مب� فيهم الفئ�ت ذات الحتي�ج�ت اخل��سة، التمتع لي�ض فقط ب�لقدرة 
على الذه�ب لالأ�سواق واإمن� كذلك القدرة على امل�س�ركة القت�س�دية فيه�، واأي�سً� احل�سول على 

ال�سلع الغذائية الأ�س��سية وغريه� من ال�سلع ال�رصورية ب�أ�سع�ر تكون يف متن�ولهم. 
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وينبغي على وك�لة اإدارة املخيم، ب�لتع�ون الوثيق مع �سك�ن املخيم، اأن تقوم بتخ�سي�ض 
امل�س�ح��ة الك�في��ة لإق�مة �سوق اأو اأكر يف مواقع مالئمة تتو�سط املخيم لإجراء عملي�ت البيع 
وال�رصاء. وقد يتطلب الأمر اإدخ�ل تو�سيع�ت على هذه الأ�سواق م�ستقباًل ومن ثم ينبغي بعن�ية 
تقيي��م جميع املخ�طر الأمنية واحتي�ج�ت احلم�ية اخل��سة ب�إق�مة هذه الأ�سواق. وينبغي اأن 

ت�سمل البنى التحتية يف من�طق الأ�سواق م� يلي:
•مواقع للحم�ية من غ�ئلة الطق�ض وتقلب�ته �سيفً� و�ست�ءاً  	

•دورات املي�ه للرج�ل والن�س�ء 	
•مرافق للتخل�ض الآمن من النف�ي�ت والقم�مة 	

•مرافق لدعم الفئ�ت ذات الحتي�ج�ت اخل��سة. 	

ولتحقيق اأمن واأم�ن مواقع الأ�سواق اأهمية كبرية. وينبغي اأن تت�سم احلركة والتجوال فيه 
ب�ل�سهولة والأم�ن لياًل ونه�راً، خ��سة ب�لن�سبة للن�س�ء والفتي�ت. كذلك ينبغي اأن تكون مواقع 
الأ�س��واق ب�لإ�س�ف��ة اإىل الطرق الرئي�سية م�س�ءة ب�سكل جيد اأثن���ء �س�ع�ت الظالم، وتكون يف 
اأم�ك��ن ي�سه��ل الذه�ب اإليه� من قبل كل من �سك�ن املخيم واملجتمع املحلي، ومب� ي�سجع على 

التب�دل الجتم�عي والقت�س�دي. 

توؤث��ر ال�سي��س���ت احلكومي��ة، مب��� يف ذل��ك ال�سي��س���ت املتعلق��ة ب�لت�سعري 
والتج���رة، عل��ى حجم تواف��ر ال�سل��ع ب�لأ�سواق وحرك��ة التب�دل التج���ري فيه�. 
عتر فهم هذه العوامل اأمراً مهمً� حيث يعن هذا الفهم وك�لة اإدارة املخيم على  ويجُ
ال�ستف���دة بهذه املعلوم�ت يف جهوده��� للو�س�طة وعمله� مع الوك�لت الأخرى 

يف حم�ولت حت�سن الظروف والأو�س�ع. 

tt ملزيد من املعلومات، انظر الف�ضل 2 من كتيب م�رشوع �ضفري. 

جه�د ال��ساطة وال�سعي من اأجل ال�ستفادة بالأ�س�اق
يف اأو�س���ع النزوح، جند كرة م��ن القيود التي تعرقل ال�ستف�دة ب�لأ�سواق واملوارد، ومن تلك 
القي��ود م��� تفر�سه ال�سلط�ت نف�سه���. وينبغي على وك�لة اإدارة املخي��م التو�سط ل�س�لح �سك�ن 
املخي��م من اأجل تعزي��ز التب�دل القت�س�دي مع املجتمع املجُ�سي��ف وت�س�رك املوارد الطبيعية 
رغ��م عدم اإمك�نية ذلك يف بع�ض الظروف املعين��ة. وميكن ت�سهيل ال�ستف�دة ب�ملوارد البيئية 

الأ�س��سية مثل الغ�ب�ت ومي�ه ال�سيد والأرا�سي ال�س�حلة للزراعة. 
وق��د ميثل الإجه�د البيئ��ي وا�ستنزاف املوارد الطبيعية ال�سحيحة م�سكلة كبرية يف العديد 
من املخيم�ت. وق��د ت�سبح امل�سكالت املتعلقة ب�ل�ستف�دة من املوارد الطبيعية م�سدراً لكثري 
م��ن التوت��ر والقالقل ب��ن املجتم��ع املجُ�سيف وجمتم��ع املخيم، كم� ق��د يكون ل�ستن��زاف اأو 
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ت���آكل امل��وارد الطبيعية، مثل املي�ه اأو اخل�سب، اآث�ره اخلط��رية على ا�سرتاتيجي�ت ك�سب الرزق 
امل�ستقبلي��ة. وم��ن ثم فمن املهم اأن تعي وك�لة اإدارة املخي��م حجم العبء الإ�س�يف املفرو�ض 

على املجتمع املجُ�سيف وت�سعى لتحقيق م�س�ركته يف عملي�ت التقييم. 
وينبغي اح��رتام القواعد والقوانن املحلية املنظمة ل�ستغ��الل املوارد الطبيعية وينبغي 
عل��ى وك�لة اإدارة املخيم من ج�نبه� التوعي��ة بهذه القواعد والقوانن والإ�رصاف على اللتزام 
به���، كم��� ينبغ��ي على �س��ك�ن املخيم واملجتم��ع املجُ�سي��ف امل�س�ركة ب�سكل ن�س��ط يف مراقبة 
ا�ستغ��الل امل��وارد الطبيعية والآث���ر البيئية الن�جمة ع��ن هذا ال�ستغالل بحي��ث ميكن تف�دي 

امل�س�كل وو�سع احللول املن��سبة له�. 

tt ملزيد من املعلومات عن البيئة، انظر الف�ضل 6.

التن�سيق مل�رشوعات ك�سب الرزق
ت�أتي ال��وك�لت الأخرى مب�رصوع�ته� يف تنمية ا�سرتاتيجي�ت ك�سب الرزق يف مرحلة مت�أخرة 
غ�لب��ً� من دورة حي�ة املخيم. واأحي�نً� م� تت�سمن هذه ال�سرتاتيجي�ت خي�رات بديلة لأن�سطة 
ك�س��ب ال��رزق الق�ئمة، اأو تطوير مله���رات جديدة. ويتمثل دور وك�ل��ة اإدارة املخيم ه�هن� يف 
�سم���ن قي���م هذه املب���درات عل��ى الفهم وال�ستيع���ب ال�سليم للظ��روف والأو�س���ع الق�ئمة 

وحتقيق التن�سيق الفع�ل له� من اأجل:
•تف�دي اأي تداخل بن برامج ووك�لت ك�سب الرزق املختلفة 	

•�سم�ن خدمة كل وك�لة اأو برن�مج لقط�ع معن من جمتمع املخيم 	
•الرتكي��ز عل��ى امله���رات الالزم��ة التي يعتم��د عليه� ال�س��ك�ن اأكر اعتم���د للح�سول على  	
�رصوري���ت املعي�سة، والتي �سيكون له� اأف�س��ل اإف�دة ممكنة عند العودة اأو الدمج اأو اإع�دة 

التوطن
•ت�سجي��ع دم��ج عملي���ت تقييم و�س�ئ��ل ك�سب ال��رزق يف تقييم���ت الحتي�ج���ت اخل��سة  	

ب�لقط�ع�ت الأخرى
•اإت�حة الفر�ض مل�س�ركة املجتمع املجُ�سيف 	

•اإ�رصاك الن�س�ء والفئ�ت ذات الحتي�ج�ت اخل��سة 	
• توفري الر�سد والدعم امل�ستمر لأي مب�درات جديدة كم� متلي ال�رصورة. 	

فر�ص الت�ظيف
يج��ب عل��ى وك�لة اإدارة املخي��م اأن تعي ب�سكل ك�م��ل مدى اأهمية خلق فر���ض العمل ملجتمع 
املخي��م مت��ى اأمكنه��� ذل��ك، وامل�س�ع��دة يف هذا رمب��� ب�إق�م��ة البن��ى التحتية الالزم��ة لذلك 
ب�ل�ستع�ن��ة بنهج يعمل عل��ى خلق وظ�ئف لل�سك�ن املحلين. ومتى اأمك��ن، ومن اأجل ت�س�رك 
فر���ض التوظي��ف وتعزيز تب�دل امله�رات، ينبغي اأن ت�سم��ل خطط الوك�لة يف ذلك توظيف كل 
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من �سك�ن املخيم و�سك�ن املجتمع املحلي معً�. ومن ج�نبه�، من املهم اأن تقوم جميع جه�ت 
توف��ري اخلدم���ت الأخرى الن�سطة يف املخيم بت�سجيع وك�ل��ة اإدارة املخيم له� على تبني نف�ض 

ال�سي��سة. 
وتذكر م� يلي:

•ينبغ��ي التن�سيق لط��رق دفع الأجور والروات��ب ب�لإ�س�فة اإىل م�ستوي���ت الرواتب والأجور  	
وحتقيق الن�سج�م بينه� وبن جميع وك�لت التوظيف

•ينبغ��ي اإعط�ء الأولوية يف فر�ض التوظيف لالأ�رص ذات الأفراد امل�ست�سعفن اأو الأ�رص التي  	
ل تد من يعيله�. 

•ينبغ��ي اأن يعك���ض توظي��ف الرج���ل والن�س�ء بق��در الإمك�ن ن�سب��ة الرج���ل اإىل الن�س�ء يف  	
املخيم، وينبغي اأن يكون ذلك هو الهدف الذي ينبغي على كل وك�لة حتقيقه. 

•ينبغي اأن تت�سم �سي��س�ت التعين واملك�ف�آت ب�لعدالة والو�سوح وال�سف�فية.  	
ومت��ى ك�ن �سك�ن املخيم ممنوعن من احل�سول عل��ى وظ�ئف داخل املجتمع املجُ�سيف – يف 
جم���ل الزراع��ة على �سبي��ل املث�ل – اأو العك�ض، مت��ى ك�ن املجتمع املجُ�سي��ف غري م�سموح له 
ب�ل�ستف�دة من الإن�س�ءات داخل املخيم اأو غريه� من فر�ض التوظيف – ف�إن هذا يخلق من�خً� 
م��ن التوت��ر بن املجتمع��ن. اأم� اإذا تواف��رت فر�ض العم��ل امل�سرتكة، فحينه��� ت�سنح الفر�سة 

لإق�مة عالق�ت من التف�هم والأريحية بن املجتمعن. 
وينبغ��ي تقييم نوعية املك�ف�آت، مثل النقد اأو الطع�م- اأو الثنن معً� وذلك اعتم�داً على 
ال�سي�ق- والتف�ق عليه� ب�لتع�ون مع �سك�ن املخيم. وكم� �سبق ونوهن�، ينبغي اإ�رصاك �سك�ن 
املخيم يف التخطيط لفر�ض التوظيف اإىل اأق�سى حد ممكن. وينبغي توفيق هذه الرامج بحيث 
ت�س�ه��م يف دعم البنى التحتية اأو اخلدم�ت يف املخيم. ورغم ذلك، ينبغي على هذه الرامج األ 
تعر���ض للخطر اأي جهود تبذل للتعبئة املجتمعية وامل�س�رك��ة التطوعية وامللكية، خ��سة يف 

جم�لت تطوير اخلدم�ت املجتمعية مثل الأ�سواق واملراكز املجتمعية و/اأو املدار�ض. 

ثم��ة تداعي�ت اأمنية تفر�ض نف�سه��� عند اللجوء لأ�سلوب الدفع النقدي! فمتى 
ك�ن��ت مك�ف���أة الع�ملن تتم بدفع الرواتب النقدية له��م، ينبغي على وك�لة اإدارة 
املخيم وجهة توفري خدم�ت ك�سب الرزق اأن ت�سمن� ت�سليم هذه الرواتب يف مك�ن 
اآم��ن يت�سن��ى فيه للموظف��ن والع�ملن عد نقوده��م واأخذ اأمواله��م ب�أم�ن. كذلك 
ف�إن ك��رة ال�سيولة اخل��سة ب�أموال الرواتب قد تغري بع�ض الع�ملن ب�لوك�لت 
لل�سل��وع يف مم�ر�س���ت ف��سدة لال�ستي��الء على ج�نب من خم�س�س���ت الرواتب. 
وعلي��ه ينبغ��ي اأن يتواجد دائمً� اثن�ن على الأقل م��ن املوظفن اأثن�ء دفع النقود 

للع�ملن مع �رصورة و�سوح م�سوؤولي�ت كل منهم�. 
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ينبغي على وك�لة اإدارة املخيم وجه�ت توفري خدم�ت ك�سب الرزق مت�بعة م� اإذا ك�نت اأ�سك�ل 
التوظي��ف اخل�رجي��ة التي ت�سمل اأن��س��ً� من �سك�ن املخي��م وغريه� من اأعم���ل واأن�سطة اإدرار 
الدخ��ل داخل املخيم تنطوي على �سكل من اأ�سك�ل ال�ستغالل. وينبغي حتجيم خطر ال�ستغالل 
لأق��ل م�ستوى ممك��ن خ��سة فيم� يتعلق ب�لن�س���ء والفتي�ت. وهن�ك العدي��د من احل�لت التي 
ير�س��ى فيه��� ال�س��ك�ن الن�زحون بوظ�ئ��ف اإم� تنطوي عل��ى خطورة اأو ا�ستغ��الل اأو ق�سوة يف 

ظروف العمل اأو قلة الراتب من اأجل اإع�لة اأ�رصهم. 
وب�لرغ��م م��ن اأن احلق يف ال�سعي لفر���ض العمل خ�رج املخيم هو م��ن احلقوق الأ�س��سية 
الت��ي ينبغي تعزيزه�، اإل اأنه ينبغي اأن ي�أتي تعزيز هذا احلق عن علم ك�مل بظروف القت�س�د 
املحل��ي والفهم امل�سرتك لالآث�ر الإيج�بي��ة وال�سلبية املحتملة التي ميكن اأن تعود به� الفر�ض 
على املجتمع�ت املجُ�سيفة. وهذا من �س�أنه اأن مينع انبث�ق اأي م�س�عر لل�سخط وم�س�كل التع�ي�ض 
امل�ستقبلي��ة ويف نف�ض الوقت يتيح الفر�س��ة لالجئن اأو الن�زحن داخليً� للم�س�ركة الإيج�بية 

يف القت�س�د املحلي. 

النقد مقابل العمل 
ينبغ��ي عل��ى مدير املخيم الع�مل م��ع �سك�ن املخيم يف م�رصوع���ت النقد مق�بل 

العمل القي�م مب� يلي:
•ت�سكي��ل جلن��ة ملراجعة اأجور وروات��ب كل ت�رة اأو خدم��ة اأو حرفة والتف�ق  	
عليه��� م��ن اأجل �سم���ن اأن عملية �س��داد الرواتب تت�س��م ب�ل�سف�في��ة والعدالة 

ومراع�ة م�ستوي�ت الرواتب املحلية. 
•توظي��ف العم�لة امل�هرة وغري امل�هرة م��ن كل من جمتمع املخيم واملجتمع  	

املجُ�سيف
•�سم�ن متيز اإجراءات التعين ب�ل�رصاحة وال�سف�فية 	

•�س��داد املك�ف�آت قي�مً� على املنتج النه�ئي املكتمل، مع حتديد اأجر لكل كمية  	
متف��ق عليه��� )على �سبيل املث�ل عدد قطع الط��وب املو�سوعة يف بن�ء اأو عدد 
الأمت���ر الت��ي مت حفره� لل���رصف( وذلك بدًل م��ن نظ�م الأج��ر اليومي الذي 

ت�سعب مت�بعته. 
•�سم�ن ال�ستع�نة بفريق للمت�بعة اأو اأحد امل�رصفن ملت�بعة جودة العمل وح�سن  	
�سري الأمور واللتزام ب�أوق�ت الت�سليم وكذلك اللتزام مبع�يري ال�سالمة والأم�ن. 

•ال�سعي لتوفري الفر�ض للن�س�ء وال�سب�ب للم�س�ركة 	
• تدريب فرد اأو اأكر من فريق اإدارة املخيم على الإ�رصاف على الأمور امل�لية 	

•ال�ستع�ن��ة به��ذا التدري��ب كو�سيل��ة لتنمية امله���رات امل�لي��ة واأ�س�ليب م�سك  	
ttالدف�تر بن �سك�ن املخيم
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•التخطي��ط للم�رصوع���ت الكب��رية على مراح��ل ل�سم�ن ال�س��ري املنتظم لأعم�ل  	
امل�رصوع�ت واإعط�ء اأكر عدد ممكن من الن��ض الفر�سة للم�س�ركة

•ال�ستع�ن��ة ب�لع�مل��ن من ذوي اخلرة الفنية يف تدري��ب الآخرين من الفريق  	
ودفع مك�ف�آت للمتميزين من املتدربن.

•ال�ستع�نة ب�ملوردين املحلين يف جلب املواد والأدوات 	
•الوعي ب�أثر م�رصوع�ت الإغ�ثة الط�رئة على الأ�سع�ر والأ�سواق املحلية 	

•الوع��ي ب�ملخ�طر التي ميكن اأن ي�سببه��� الف�س�د الإداري اأو امل�يل على فر�ض  	
التوظيف

ويف الأو�س���ع ذات احلج��م املحدود لالأ�س��واق والغذاء، تك��ون م�رصوع�ت الغذاء 
مق�بل العمل اأكر مالئمة عن م�رصوع�ت النقد مق�بل العمل. 

ينبغ��ي عل��ى وك�لة اإدارة املخي��م وجهة توفري خدم�ت ك�س��ب الرزق �سم�ن 
األ ت��وؤدي فر�ض التوظيف املتوافرة اإىل جذب طلبة املدار�ض اإليه� بحيث تعلهم 

يف�سلون الت�رصب من املدر�سة من اأجل ك�سب امل�ل!

غ�لبً� م� تلقى الب�رات واحل�ن�ت ال�سغرية رواجً� كبرياً يف اأو�س�ع املخيم�ت 
والأو�س�ع ال�سبيه��ة ب�ملخيم�ت. وعندم� يت�سلم الع�ملون رواتبهم النقدية يهرع 
الكث��ريون منهم لهذه الب�رات لتع�ط��ي الكحولي�ت، وهو م� يخلق م�س�كل حم�ية 
خط��رية اإذا ك�ن الرج���ل ينفقون دخل الأ�رصة على ال���رصب اأو تع�طي املخدرات، 
ومب��� يجع��ل الأ�رصة غ��ري ق���درة يف النه�ية على ���رصاء احتي�ج�ته��� من طع�م 
وغريه� من ال�سلع. وحتت�ج وك�لة اإدارة املخيم وغريه� من جه�ت توفري خدم�ت 
ك�س��ب الرزق اإىل مت�بع��ة املوقف وال�سعي لتوعية الرج���ل مب�سوؤولي�تهم اإزاء من 

يعيلونهم من ن�س�ء واأطف�ل. 

التجارة
عندم� تق�م املخيم�ت يف املن�طق الن�ئية، ي�سبح من ال�سعب – بل ومن امل�ستحيل- الذه�ب 
لالأ�س��واق املحلي��ة، ومب� يجعل من ال�سعب على �سك�ن املخيم القي���م ب�لتب�دل التج�ري. وقد 
عزى ذلك اأي�سً� اإىل غي�ب الأمن يف املنطقة املحيطة وحتر�ض قوات ال�رصطة وغي�ب الو�سعية  يجُ
الق�نوني��ة وغي���ب م�ستندات الهوية اأو ال�سي��س�ت احلكومي��ة املحلية. ومتى ك�نت هن�ك قيود 
مفرو�سة على التج�رة املحلية، �سوف ت�ستد احل�جة ل�سوق املخيم للقي�م ب�لتب�دل الجتم�عي 
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والتج���ري. ومتى فر�ست القيود على املدخالت املجلوبة من الأ�سواق اخل�رجية، �سوف ي�ستد 
العنت الذي يواجهه الن�زحون يف اإدارة اأي م�رصوع�ت مربحة داخل املخيم. وقد توفر مب�درات 

الأمن اأو م�رصوع�ت ك�سب الرزق الدعم يف مثل هذه احل�لت. 
ومت��ى اأمكن، ف�إن تعزي��ز العالق�ت القت�س�دية بن جمتمع املخيم واملجتمع�ت املحلية 
ميكن حتقيقه بعدة و�س�ئل. وت�ستطيع منتدي�ت التن�سيق والتع�ون اأن تمع بن ممثلي املجتمع 
املجُ�سي��ف واأع�س���ء جلنة �سوق املخي��م من اأجل من�ق�س��ة فر�ض العمل وال�ستف���دة ب�لأ�سواق 
املحلية. وينبغي اأن ت�أخذ هذه املن�ق�س�ت يف العتب�ر م�ستوى فقر املجتمع املجُ�سيف املحلي 

والتنمية القت�س�دية لهذا املجتمع ب�لإ�س�فة اإىل اأ�سول واحتي�ج�ت �سك�ن املخيم. 
و�س��وف ت�سه��م مت�بعة التقلب�ت يف منطق��ة ال�سوق )بعد عملي�ت توزي��ع الغذاء مثالجُ( يف 
م�س�ع��دة وك�ل��ة اإدارة املخيم على البق�ء عل��ى معرفة ب�أي ت�سخم يف الأ�سع���ر، كم� تعد هذه 

الر�سد و�سيلة جيدة لختب�ر البيئة القت�س�دية. 
وميكن للم�سوح�ت ال�سوقية التي تت�سمنه� اأن ت�س�عد يف تو�سيح ق�سية ال�رصائب ال�سوقية 
عد الر�سد الدورية لالأ�سواق )من حيث  وكذا التخطيط لو�سع اأنظمة اقت�س�دية قي��سية وع�دلة. وتجُ
تواف��ر ال�سل��ع واأ�سع�ره�( اأمراً مهمً� من اأج��ل التقييم امل�ستمر للح�لة اخل��س��ة ب�لأمن الغذائي 
والنزع���ت ال�س�ئ��دة يف الإنت�ج الزراع��ي والت�سويق، كم��� ميكنه� اأن ت�سه��م يف التنبوؤ ب�أزم�ت 

الغذاء التي قد تنجم اإم� عن نق�ض الغذاء اأو فرط الزي�دة يف الأ�سع�ر وذلك قبل حدوثه�. 

tt ملزي��د م��ن املعلومات انظر املذك��رة التوجيهية يف كتيب م���رشوع �ضفري، ال�ضفحات 
.133-131

الزراعة والب�ستنة وتربية احلي�انات 
اعتم�داً على ت�رب وخرات �سك�ن املخيم وموقع وحجم املخيم وتوافر احلدائق ذات الأر�ض 
ال�س�حل��ة للزراع��ة وحدائق اخل�رصاوات، ميكن لبع�ض �سك�ن املخي��م على الأقل امل�س�ركة يف 
بع���ض الأن�سط��ة ال�سغرية مث��ل تربية احليوان���ت اأو الأن�سطة الزراعية الأك��ر �سمولية. وحتى 
يف املن�ط��ق احل�رصية، ت�سب��ح الب�ستنة خي�راً مالئمً� كو�سيلة للح�س��ول على الطع�م املغذي 

واملتوازن وكو�سيلة يف الوقت ذاته لتوليد الدخل. 
وينبغ��ي اأثن���ء عملية اختي�ر املوقع اإجراء تقييم مبدئي مل��دى توافر الأرا�سي ونوعيته� 
و�سالحيته��� لأغرا�ض احل��رث اأو الرعي �سغرية النط���ق. وميكن التف�و�ض ب�س���أن ال�ستف�دة 
م��ن ه��ذه الأرا�سي فيم� بعد مع ممثلي املجتمع املجُ�سي��ف وال�سلط�ت، وقد يتطلب الأمر بع�ض 
التدري��ب وتوف��ري بع�ض املدخ��الت ب�سفة مبدئية )مثل الب��ذور اأو احليوان���ت( ب�لإ�س�فة اإىل 
خدم���ت الر�سد ودعم اخلدم�ت. ويف بع�ض الأح��وال، وكم� هو احل�ل يف ال�ستج�ب�ت لزي�دة 
الرقع��ة احل�رصي��ة، ق��د ت�سهم بع�ض ال��دورات التدريبية عل��ى زراعة املح��سي��ل والب�ستنة يف 

ت�سجيع الن��ض على العودة لو�س�ئل ك�سب الرزق ذات الطبيعة الريفية. 
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ينبغ��ي التخطي��ط لزراعة املح��سي��ل اأو تربية احليوان���ت الداجنة بحيث ل 
يوؤث��ر ه��ذا الأمر على فر�س��ة الفئ�ت الأخ��رى يف احل�سول على امل��وارد املهمة، 

خ��سة املي�ه. 

التدريب وامل�رشوعات املدرة للدخل
غ�لب��ً� م� يت��م توفري الرام��ج التدريبية والرامج امل��درة للدخل يف املخيم���ت. وتتف�وت اأنواع 
وطبيع��ة ه��ذه الرامج ب�س��كل كبري اعتم���داً على �سك�ن املخي��م وثق�فتهم وبيئته��م الجتم�عية 
والقت�س�دي��ة. وميك��ن للتدري��ب واأن�سطة توليد الدخ��ل اأن حتقق العديد م��ن املن�فع على كل من 
املدى الق�سري والطويل. فعلى املدى الطويل، ميكن لهذه الأن�سطة اأن ت�سجع الن��ض على البحث عن 
عم��ل يوائم م� لديهم من مه���رات وخرة.  وعالوة على ذلك، ف�إن التدريب على امله�رات والعمل 
وترب��ة امل�س�رك��ة يف الأن�سطة املدرة للدخل ق��د تكون له� تداعي�ته��� الإيج�بية كم� ت�سهل من 

اإع�دة الندم�ج الجتم�عي والقت�س�دي يف البلد اأو منطقة الوطن اأو اأثن�ء اإع�دة التوطن. 
وت�سته��دف بع�ض اأنواع معينة من التدريب حتقيق امل�س�همة للمجتمع املجُ�سيف. وينبغي 
اأن يتم ت�سميم الرامج مع املجتمع املجُ�سيف قي�مً� على م� يتم اإجراءه من م�س�ورات وحتليل 

ت�سفر عن حتديد الحتي�ج�ت والتف�سيالت وملكية املوارد واتخ�ذ القرارات ب�س�أنه�. 
كذل��ك ف�إن ب�إم��ك�ن الأن�سطة التدريبي��ة والأن�سطة املدرة للدخ��ل يف املخيم�ت اأن ت�سهم 
ب�سكل كبري يف ا�ستع�دة الن��ض لإح�س��سهم بعودة الأمور اإىل طبيعته� قبل النزوح وبن�ء الثقة 
ب�لنف���ض. ويكون لرامج التدري��ب اأثر اإيج�بي على خف�ض ال�سغط واآث���ر ال�سدم�ت الع�طفية. 
كذل��ك ف���إن ب�إمك�ن امل�س�ركة يف التدريب اأو امل�رصوع�ت ال�سغرية اأن ت�سهم يف حم�ية الن��ض 

من كل من التجنيد الق�رصي و/اأو الطوعي يف القوات اأو الف�س�ئل املتح�ربة. 

بح��ث الق�س�ي��� الق�نوني��ة املتعلق��ة بو�سعية جمتم��ع املخيم   ينبغ��ي اأن تجُ
وحقه��م يف التوظي��ف والتزام�ته��م ال�رصيبي��ة وحري��ة انتق�له��م وقدرتهم على 
احل�س��ول عل��ى الفر�ض القت�س�دي��ة ، نظراً لأنه� �سوف توؤثر عل��ى م�ستوى توافر 
فر���ض تولي��د الدخ��ل واإمك�نية النتف���ع ب�مله���رات املكت�سبة حديث��� يف �سوق 

الوظ�ئف املحلية. 

ويتخذ التدريب على امله�رات عدة اأ�سك�ل، ومنه� م� يلي:
•التدريب على يد املدربن املوؤهلن من الن�زحن داخليً� 	

•التدريب احلي يف موقع العمل 	
•احللق�ت التدريبية وور�ض العمل  	

•الفع�لي�ت التدريبية.  	
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م��ن اله�م جداً الرتكيز على الأ�سخ����ض ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة والفئ�ت 
املعر�س��ة للخط��ر والق�درة على اأن تك��ون ف�علة اقت�س�ديً�. وم��ن ج�نبه�، يجب 
عل��ى ال��وك�لت امل�سوؤول��ة والراعي��ة اأن تعم��ل عل��ى تنظي��م الأن�سط��ة التدريبية 
والأن�سط��ة امل��درة للدخل واملخ�س�سة لالأف��راد والفئ�ت مثل الأ���رص التي تعوله� 
امراأة والأ�رص التي بينه� ح�لت اإ�س�بة بفريو�ض نق�ض املن�عة املكت�سبة/ الإيدز 

وال�سب�ب والأ�سخ��ض املع�قن وغريهم من املهم�سن يف جمتمع املخيم. 

لك��ي يتحق��ق له النج�ح ، ينبغي اأن ي�سحب التدريب امله���ري الذي ي�ستهدف التوظيف الذاتي 
اإق�مة ف�سول ملحو الأمية ب�لقراءة واحل�س�ب ب�لإ�س�فة اإىل التدريب على اإدارة الأعم�ل، والتي 
تع��ل املتدربن ملم��ن ب�ملعلوم�ت الأ�س��سي��ة الالزمة لإجراء درا�س���ت اجلدوى وح�س�ب�ت 

التك�ليف والت�سويق و/اأو الإدارة امل�لية وم�سك الدف�تر. 
tt ملزي��د م��ن املعلوم��ات، انظر كتيب العتم��اد على الذات ال�ضادر ع��ن مفو�ضية الأمم 

املتحدة ل�ضوؤون الالجئني، امللحق 1.13.1.
ينبغي اأن تكون وك�لة اإدارة املخيم على علم كذلك مب� يلي:

•اأن امله���رات التي ل تدخ��ل مرحلة التطبيق العملي خالل ب�سع��ة اأ�سهر قليلة من التدريب  	
ن�سى.  �رصع�ن م� تجُ

•م��ن ال�رصوري تف�دي اإ�رصاك اأعداد تفوق احلد املطلوب يف نف�ض الن�س�ط املدر للدخل لكي  	
ل يت�سب��ع ال�س��وق من جهة ولك��ي ل ت�سح فر�ض الدخل يف مرحلة لحق��ة من جهة اأخرى، 

ومن ثم ف�إن الأمر يتطلب قبل البدء به حتلياًل لالحتي�ج�ت والفر�ض والأ�سواق. 
•م��ن ال�رصوري التن�سيق مع الوك�لت املعنية لتف���دي الزدواج وو�سع املع�يري للمن�هج  	

املختلفة املتعلقة ب�حلوافز وتوفري املواد واإ�سدار ال�سه�دات وطول اأمد التدريب. 
• ينبغي اأن تت�سم عملية اختي�ر �سك�ن املخيم و�سك�ن املجتمع املجُ�سيف ب�لعدالة وال�سف�فية. 	

•م��ن املهم دعم اأي جه���ت لتوفري خدم�ت ك�سب الرزق يف حتديد اأف�سل املتدربن من بن  	
�سك�ن املخيم واملجتمع املجُ�سيف. 

•من اله�م جداً تعزيز م�س�ركة املجتمع�ت املجُ�سيفة.  	
•م��ن ال���رصوري التوا�س��ل مع جهة توف��ري خدم�ت ك�سب ال��رزق امل�سوؤول��ة واإدراج عن�رص  	

تدريب املتدربن يف برامج التدريب على امله�رات.
•اأن م��دة الف��رتة التدريبي��ة تتف�وت تبع��ً� لطبيعة امل���دة التدريبية والظ��روف والأو�س�ع  	
اخل�رجي��ة. وم��ن املهم مالحظة م��� مت اإجراءه بدقة اأثن�ء العملي��ة التدريبية واأن يتم منح 

�سه�دات لعتم�د هذا التدريب يف نه�ية الرن�مج. 
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•ق��د يتطل��ب الأمر داخل املخيم�ت ق�رص الدورات التدريبي��ة على مدة ترتاوح م� بن ثالثة  	
و�ستة اأ�سهر حتى يت�سنى ت�سجيل اأكر عدد ممكن من الأ�سخ��ض. 

•يجب حتديد وتخ�سي�ض مرافق التدريب ومرافق التخزين الك�فية.  	

ينبغ��ي اأن تت���ح الفر�سة ل�سك�ن املخيم الذين ا�ستكمل��وا دوراتهم التدريبية 
امله�ري��ة للعم��ل ه��م اأنف�سه��م يف �سل��ك التدريب. ولتحقي��ق هذه الغ�ي��ة، ينبغي 
و�س��ع دورات ل���  »تدريب املتدربن« والتي توفر امله���رات التدري�سية للمدربن 
امل�ستقبلي��ن. وتع��د هذه الدورات ا�ستثم�راً قيمً�، حي��ث تعل من عملية التدريب 

عملية م�ستدامة كم� تعود على املجتمع بفوائد ق�سرية وطويلة الأمد. 

املنح
قد تت�سمن برامج توليد الدخل بع�ض برامج املنح، والتي ي�سحبه� كثرياً التدريب على مه�رات 
القراءة واحل�س�ب واإدارة امل�رصوع�ت. ويكمن الف�رق بن املنح وبن التمويل الأ�سغر يف انعدام 
���رصط �سداد املبلغ املمنوح. وقد يت��م تخ�سي�ض املنح اإمً� ب�سكل عيني اأو نقدي، وذلك اعتم�داً 
عل��ى توافر املدخالت املطلوب��ة يف ال�سوق املحلية والأ�سخ��ض الذي��ن ت�ستهدفهم هذه املنح. 
وترج��ع قيم��ة برامج املن��ح يف اأهميته� اخل��س��ة ب�لن�سبة لدعم �سبل ك�سب ال��رزق للقط�ع�ت 
الأك��ر ا�ست�سع�فً� من �سك�ن املخيم ولتوفري املدخالت ال�سغرية لو�س�ئل ك�سب ال�سك�ن للرزق 
يف الأو�س���ع املت�سم��ة مبحدودية القدرة على ال�ستف���دة ب�لأ�سواق. واأحي�ن��ً� م� تتم مك�ف�أة 

الذين جنحوا يف ا�ستخدام املنحة بتوفري قر�ًض لهم بعده�. 

م�رشوعات التم�يل الأ�سغر
ق��د تت�سم��ن الرامج امل��درة للدخل خدم�ت التموي��ل الأ�سغر الت��ي ت�سحبه� اإق�م��ة الدورات 
املالئمة مثل دورات التدريب على الإمل�م مبه�رات القراءة والكت�بة اأو اإدارة الأعم�ل. وي�س�عد 
التموي��ل الأ�سغر الن�س�ء والرج�ل الفقراء على احل�سول عل��ى راأ�ض امل�ل ال�رصوري للم�س�ركة 

يف التوظيف الذاتي وامل�س�همة يف التنمية من اأنف�سهم. 

وق��د تكون خطط التموي��ل الأ�سغر �سعبة التنفيذ يف اأو�س�ع املخيم���ت نظراً لأنه� تتطلب م� 
يلي:

•درجة معينة من ال�ستقرار ال�سي��سي والدميوغرايف 	
•اختي�ر العمالء املالئمن من ذوي اجلراأة والطموح لإق�مة امل�رصوع  	

•اقت�س�د نقدي ف�عل 	
•نهج طويل الأمد يت�سمن  التقييم الك�يف والت�سميم الراجمي املالئم. 	
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tt لك��ي يتحق��ق لها النجاح، م��ن الهام جداً اأن يقوم على توفري خط��ط التمويل الأ�ضغر 
الوكالت ذات اخلربة يف هذا امل�ضمار وعلى اأ�ضا�س اأف�ضل املمار�ضات ال�ضائدة. وميكن 
لتعزي��ز الأن�ضط��ة التجاري��ة والتوظيف الذاتي اأن يعودا باملنفع��ة على كل من جمتمع 
املخي��م واملجتمع امُل�ضيف. وملزي��د من املعلومات، انظر كتي��ب العتماد على الذات 
ال�ضادر عن مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ضوؤون الالجئني، امللحق 1.13.9 وكذلك، الكتيب 
التدريب��ي املعنون »مدخل اإىل التمويل الأ�ضغر يف املجتمعات املتاأثرة بال�رشاعات« 

ال�ضادر عن منظمة العمل الدولية/مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ضوؤون الالجئني. 

م�ساركة �سكان املخيم
تع��د م�س�ركة ال�سك�ن الن�زحن اأمراً �رصوريً� عن��د حم�ية اأو اإع�دة و�سع اأو تطوير �سبل ك�سب 
ال��رزق، خ��س��ة يف اأعق�ب ح�لت الطوارئ عندم� حتظى عملي���ت ت�سليم امل�س�عدات ال�رصيعة 

واله�ئلة ب�أولوية على التدريب اأو الرامج املولدة للدخل. 

وم��ن ب��ن الو�س�ئل املالئمة لت�سهيل ه��ذه الفرتة النتق�لية واإ�رصاك �س��ك�ن املخيم يف اأعق�ب 
ح���لت الط��وارئ، ويف نف���ض الوقت تعزي��ز و�س�ئلهم يف ك�س��ب الأرزاق، توف��ري التوظيف يف 
جم�لت الرع�ية وال�سي�نة والتنمية يف املخيم على نحو م� ن�ق�سن� يف ال�س�بق. وثمة و�س�ئل 

اأخرى ت�سمل:
•ت�سكيل جلنة لو�س�ئل ك�سب الرزق اأو فئ�ت م�س�لح/دعم ق�درة على توفري بع�ض امله�رات  	

املعينة
•ت�سكي��ل جلن��ة ل�سوق املخي��م، وتك��ون م�سوؤولة ع��ن التخطيط لل�س��وق وتطوي��ره واإدارته،  	

والت�سدي كذلك للق�س�ي� اخل��سة ب�لتخل�ض من النف�ي�ت والأطعمة ال�سحية
•اإق�م��ة املنتدي���ت وجمموع���ت املن�ق�س��ة للتح�ور ب�س���أن الأم��ن الغذائي وفر���ض توليد  	
الدخ��ل وغريه� من الق�س�ي� اخل��سة ب�لأعم�ل وامل�رصوع�ت مع �سك�ن املخيم واملجتمع 

املجُ�سيف. 
•بحث ال�سرتاتيجي�ت املختلفة التي يت�سنى من خالله� للرج�ل والن�س�ء واملراهقن تعزيز  	

و�س�ئلهم يف ك�سب الرزق. 
يع��د اإ�رصاك �س��ك�ن املخيم يف تقييم�ت الحتي�ج���ت والتخطيط للم�رصوع���ت املولدة للدخل 
والتدري��ب اأم��راً �رصوري��ً� من اأجل �سم���ن اإق�مة اأك��ر الأن�سطة مالئمة واإحل�ح���. ومن املهم 

�سم�ن متتع الن�س�ء بتمثيل ع�دل لهن يف هذه املنتدي�ت. 

tt ملزيد من املعلومات عن امل�ضاركة املجتمعية، انظر الف�ضل 3.
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         ي�ستطي��ع ال�س��ك�ن الن�زحون – و�رصيطة توافر الرق�بة احلري�سة – اأن يلعبوا 
دوراً مهم��ً� يف توفري م��واد البن�ء لتطوير خميمهم ويف نف���ض الوقت خلق فر�ض 
لك�سب اأرزاقهم. ويف �رصيالنك� و�سرياليون، ك�نت اإحدى وك�لت اإدارة املخيم�ت 
قد قدمت يد امل�س�عدة ل�سك�ن املخيم واملجتمع�ت املجُ�سيفة من خالل ال�ستج�بة 
ملط�لب�ته��م بتوف��ري مواد بن�ء اأ�سقف امل�س�كن واملوف��رة يف التك�ليف من �سعف 
النخيل. وقد حت�سنت العالق�ت بن املجتمعن من خالل ت�س�ركهم للعمل – حيث 
ق���م املجتمع املجُ�سيف بح�س��د املواد اخل�م بينم� ق�م �س��ك�ن املخيم ب�إعداده�. 
وبهذه الطريقة، ا�ستط�ع ال�سك�ن الن�زحون امل�س�همة يف تطوير خميمهم – ومب� 
غر���ض فيهم الح�س����ض ب�لفخر والنتم�ء – ويف نف�ض الوق��ت اأت�ح لهم احل�سول 

على فر�سة مهمة لك�سب الرزق.

م�ساركة الن�ساء
من املهم �سم�ن حتقيق م�س�ركة الن�س�ء، وب�لو�س�ئل التي تن��سب ثق�فتهن وثق�فة جمتمعهن، 
يف الزراع��ة والتدريب املهني والأن�سطة املولدة للدخل. وقد يتطلب الأمر رفع الوعي ب�حل�جة 
للم�س�رك��ة الن�س�ئية ب�سف��ة م�ستمرة واتخ�ذ م� يلزم من اإجراءات ل�سم���ن م�س�ركتهن. ونظراً 
لالأعب���ء املنزلية الواقعة على الن�س�ء والت��ي تبتلع معظم اأوق�تهن، يكون من ال�رصوري غ�لبً� 
اأن يتم �سبط مواقيت التدريب وغريه من املب�درات التنظيمية بعن�ية. وميكن القي�م بذلك من 
خالل اإن�س�ء مراكز للرع�ية اليومية وغريه� من برامج رع�ية الأطف�ل البديلة ل�سم�ن موا�سلة 
امل�س�رك��ة الن�س�ئي��ة. ويف بع�ض الثق�ف���ت جند اأن امل�س�ركة الن�س�ئية ق��د تعتمد على ال�سم�ح 

لأحد الأق�رب الرج�ل اأو الن�س�ء مبرافقة املراأة. 
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مت اختي���ر موق��ع املخي��م ب�لأخ��ذ يف العتب�ر تواف��ر فر�ض ك�س��ب الرزق والق��درة على  � 
ال�ستف�دة ب�لأ�سواق. 

مت اإجراء تقيي��م �س�مل لالأو�س�ع الجتم�عية والقت�س�دية وو�سع الن�زحن فيم� يتعلق  � 
ب�لأمن الغذائي واأن�سطة ك�سب الرزق )ال�س�بقة واحل�لية(

ك�ن التقيي��م يق��وم عل��ى امل�س�رك��ة وت�سمن الن�س���ء ومتثي��ًل الفئ���ت ذات الحتي�ج�ت  � 
اخل��سة.

حتديد الأولوي�ت اخل��سة بحم�ية الأ�سول وتعزيز �سبل ك�سب الرزق والدعم والتنمية.  � 
عم��ل وك�ل��ة اإدارة املخي��م لتحدي��د برام��ج ك�س��ب ال��رزق والت��ي ب�إمك�نه� دع��م تطوير  � 

ا�سرتاتيجي�ت املعي�سة الإيج�بية. 
حموري��ة م�س�ركة �سك�ن املخي��م واملجتمع املجُ�سيف يف التخطيط للمب���درات وتنفيذه�  � 

ومت�بعته� والتقييم النه�ئي له�. 
الق��درة على الذه�ب لالأ�س��واق ومتتعه� ب�لأم�ن، مع توافر البنى التحتية الداعمة الك�فية  � 

– مثل توافر الطرق املوؤدية لل�سوق واأعمدة الإن�رة. 

ت�سكيل جلنة لل�سوق يف املخيم.  � 
مثل  �سع��ي وك�ل��ة اإدارة املخيم لت�سهي��ل ح�سول �سك�ن املخيم على امل��وارد الأ�س��سية –  �

الأرا�سي والرعي واملي�ه – والتي ميكنه� دعم �سبل القتي�ت وك�سب الأرزاق.  
حتدي��د امل�سكالت البيئية وعالجه� ل�سم���ن الإدارة اجليدة للموارد ال�سحيحة ومب� يحقق  � 

م�سلحة ال�سك�ن الن�زحن واملجُ�سيفن. 
تركي��ز م�رصوع�ت ك�س��ب الرزق على اأكر امله�رات التي يحت�جه� الن��ض وبحيث تت�سمن  � 

م�س�ركة املجتمع املجُ�سيف وكذلك م�س�ركة الن�س�ء والفئ�ت ذات الحتي�ج�ت اخل��سة. 
تعط��ي وك�ل��ة اإدارة املخي��م الأولوي��ة للعم�ل��ة املحلي��ة يف م�رصوع�ت رع�ي��ة و�سي�نة  � 

وتطوير املخيم وت�سجيع جه�ت توفري اخلدم�ت على القي�م ب�ملثل. 
�سم���ن التخطي��ط اجلي��د ملب�درات النق��د مق�بل العم��ل اأو الغذاء مق�بل العم��ل، ومتتعه�  � 

ب�ل�سف�فية والعدالة واملالئمة لالأو�س�ع. 
متى اأمكن، اإق�مة العالق�ت التج�رية بن �سك�ن املخيم واملجتمع املحلي.  � 

قائمة املراجعة اخلا�سة ب�كالة اإدارة املخيم
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دعم امل�رصوع�ت الزراعية ال�سغرية لتعزيز كل من التغذية و�سبل ك�سب الرزق.  � 
مراع���ة ال��دورات التدريبي��ة وم�رصوع�ت تولي��د الدخل لل�سي���ق الثق���يف والحتي�ج�ت  � 

والتف�سيالت واملوارد )الب�رصية والقت�س�دية والطبيعية( .
ت�سجيع الفئ�ت ذات الحتي�ج�ت اخل��سة والن�س�ء ودعمهم للم�س�ركة الفع�لة يف اقت�س�د  � 

املخيم. 
ا�ستخ��دام م�رصوع�ت التموي��ل الأ�سغر يف ح�لة توافر طلب عل��ى اخلدم�ت امل�لية وك�ن  � 

لدى العمالء القدرة على ال�سداد. 
واملعتمدين على الآخرين يف حي�تهم اليومية ومن ثم  حتديد الأفراد الأكر ا�ست�سع�فً� –  �

ل تنطبق عليهم �رصوط الرت�سيح لال�ستف�دة من التمويل الأ�سغر. 
لع��ب �سك�ن املخيم، مبن فيهم الن�س�ء، لدور حم��وري يف تطوير مب�درات ك�سب الرزق يف  � 

املخيم ودعمهن على النحو املالئم بخطط رع�ية الأطف�ل مب� ي�سمحن لهن ب�مل�س�ركة. 
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تتوف��ر معظ��م الأدوات والن���رصات وغريه��� من الوث�ئ��ق امل�س���ر اإليه� على 
اأ�سطوان��ة جمموعة الأدوات )Toolkit CD( واملرفقة بكل كتيب مطبوع. كذلك مت 

و�سع روابط لتحميل امللف�ت اخل��سة ب�ملو�سوع من على �سبكة الإنرتنت. 
 
• القائمة املرجعية ل�ستبيان التقييم	

ت�س�ع��د ه��ذه الق�ئمة املرجعي��ة املقدمة م��ن برامج »العم��ل املتعلق بحق��وق الطفل« يف 
�سريالي��ون وك�ل��ة اإدارة املخيم على تقيي��م الحتي�ج�ت واخللفي�ت واخل��رات والأن�سطة 
القت�س�دية للمجتمع املجُ�سيف والحتي�ج�ت املحلية والعالق�ت القت�س�دية الق�ئمة )اأو 

املتوقعة م�ستقباًل( بن �سك�ن املخيم وبن املجتمع املجُ�سيف. 
•عينة ملذكرة تفاهم يف �س���ريالي�ن بني وكالة اإدارة املخيم واإحدى جهات ت�فري التدريب  	

املهاري املحلية. 
يف ه��ذا املث���ل، ي�رصي التف�ق على املعدات التي مت �رصاءه� من قبل وك�لة اإدارة املخيم. 
وه��و ي�سع كذلك املالمح الع�مة لبي���ن الخت�س��س�ت املتعلقة ب��ستخدام مركز التدريب 
امله���ري داخل املخيم واحلوافز املدفوعة ملعلم��ي التدريب امله�ري من قبل وك�لة اإدارة 

املخيم. 

. تقييمات الأمن الغذائي يف حالت الط�ارئ: منهج  • �س���بكة ال�سيا�سات الإن�س���انية، 2001	
 .36 a قائم على تعزيز �سبل ك�سب الرزق. بحث ال�سبكة رقم

http://www.oxfam.org.uk/resources/downloads/emerg_manuals/Food-security-and-
livelihoods.pdf

 • جلنة ال�سليب الأحمر الدولية، 2007. ت�جيهات اإر�سادية لربامج التح�يل النقدي.	
http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/publication-guidelines-cash-transfer-
programming

 . • 	)LEGS( الت�جيهات واملعايري اخلا�سة باحلي�انات الداجنة يف حالت الط�ارئ
http://www.livestock-emergency.net/

. برامج التح�يل النقدي يف حالت الط�ارئ: دليل عملي.  • اأوك�سفام، 2006	
http://publications.oxfam.org.uk/oxfam/display.asp?isbn=0855985631

اأداة للتقييم القائم على امل�شاركة يف  • مف��س���ية الأمم املتحدة ل�س�ؤون الالجئني، 2006، 	
العمليات.

http://www.unhcr.org/publ/PUBL/450e963f2.html
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امللحق 1: م�رشوع اإدارة املخيمات
بداأ م�رشوع اإدارة املخيمات يف �سرياليون يف اأواخر عام 2002، وذلك ا�ستجابة حلالة الإحباط 
الت��ي ن�ساأت نتيجة عدم كفاية احلماية وامل�ساعدات املقدمة يف العديد من املخيمات املقامة 
للنازح��ن داخلي��ًا يف البالد. وكان��ت الإدارة العامة للمخيمات تت�س��م مب�ستواها الرديء نظراً 
لأن العدي��د م��ن الوكالت املتولي��ة لإدارة املخيم كان��ت تعاين من نق���ص التمويل واخلربات 
والتج��ارب، اأم��ا الأو�س��اع يف خميم��ات النازحن داخلي��ًا فكانت يف غاية اخلط��ورة.  وكان 
ع ال�سادر عن منظمة اإنق��اذ الطفولة يف  م��ا اأ�س��اف اإىل دافع التغي��ري التقرير امل�سرتك امُل��روِّ
بريطانيا بالتعاون مع مفو�سية الأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئن والذي �سجل حالت قام فيها 
بع�ص عمال الإغاثة بارتكاب انتهاكات جن�سية اإزاء ال�سكان يف املخيمات من خالل حتكمهم 

يف امل�ساعدات الإن�سانية والعالقات ال�سلطوية املختلفة. 1
وا�ستجاب��ة للمخاوف العاملية التي اأثارها ه��ذا الدليل الفا�سح على ال�سلوكيات املجردة 
من املبادئ التي ترتكب يف قلب العمل الإن�ساين، مت اإن�ساء فريق العمل امل�سرتك بن الوكالت 
املعن��ي باإدارة املخيمات يف �سرياليون يف اأكتوب��ر 2002 بهدف تعزيز ممار�سات الإدارة يف 
املخيم��ات م��ن خالل ر�سم خريطة وا�سح��ة لأدوار وم�سوؤوليات م��دراء املخيمات/فرق اإدارة 
املخيم��ات، ومراجعة الدرو�ص امل�ستفادة وحتديد املمار�سات احلمي��دة. وقد تاألف هذا الفريق 
م��ن ممثلن ع��ن جلنة الإنق��اذ الدولي��ة )IRC( واللجنة الوطني��ة للتحرك الجتماع��ي التابعة 
حلكوم��ة �سريالي��ون )NaCSA( ومق��ر مكتب تن�سي��ق ال�س��وؤون الإن�سانية يف �سريالي��ون واملقر 
املي��داين للمفو���ص ال�سامي لالجئ��ن التابع ل��الأمم املتحدة يف �سريالي��ون وجمل�ص الالجئن 
الرنويج��ي. وق��د مت ت�سمي��م امل�رشوع وتنفي��ذه بالتعاون واحل��وار الوثيق مع �س��كان املخيم 

واملجتمعات امُل�سيفة. 
ويف بواك��ري ع��ام 2003، قررت جمموعة العم��ل امل�سرتكة بن ال��وكالت يف �سرياليون 
النطالق بهذه املبادرة املبتكرة يف اإدارة املخيمات اإىل الآفاق العاملية. ومت اإن�ساء جمموعة 
حتريرية ملجموعة اأدوات اإدارة املخيم، مبمثلن عن جمل�ص الالجئن الدامنركي وجلنة الإنقاذ 
الدولي��ة وجمل���ص الالجئن الرنويج��ي ووحدة الن��زوح الداخلي التي مقرها جني��ف والتابعة 
ملكتب تن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية ومفو�سية الأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئن. وقد تعاونت هذه 
الوكالت معًا من اأجل اإ�سدار م�سودة ن�سخة ثانية من جمموعة اأدوات اإدارة املخيمات يف عام 

  .2004

www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-                       1
 CF6E4FF96FF9%7DSE%2OA%2O57%2O465.pdf                                                              
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وا�ستجاب��ة ملراجع��ة ال�ستجاب��ة الإن�ساني��ة )HRR( امل�ستقل��ة ال�س��ادرة ع��ن املنظومة 
الإن�ساني��ة العاملية، والتي ُن�رشت يف عام 1،2005 مت اإطالق العمل بالنهج العنقودي. وكانت 
جمموع��ة تن�سي��ق املخيم��ات واإدارة املخيمات واحدة م��ن اإحدى ع���رشة جمموعة/قطاعًا مت 
اإن�ساءه��ا على امل�ستوى العاملي. ويدعم م�رشوع اإدارة املخيمات وجمموعة تن�سيق املخيمات 
واإدارة املخيم��ات العاملي��ة كل منهم��ا الآخر وت�سته��دف حتقيق الفهم امل�س��رتك للكيفية التي 
ينبغي قيامًا عليها تنفيذ اإدارة وتن�سيق املخيمات. ويقوم على ا�ستخدام جمموعة اأدوات اإدارة 
املخيم��ات والرتويج لها وتوزيعها جمموعة تن�سيق املخيم��ات واإدارة املخيمات واملنظمات 

ال�رشيكة لها. 
والي��وم يتاأل��ف م�رشوع اإدارة املخيم��ات من �ستة من املنظم��ات الأع�ساء – هي جمل�ص 
الالجئ��ن الدامنركي وجلن��ة الإنقاذ الدولية وجمل���ص الالجئن الرنويج��ي واملنظمة الدولية 
للهج��رة ومفو�سية الأمم املتحدة ل�س��وؤون الالجئن ومكتب تن�سيق ال�س��وؤون الإن�سانية. ورغم 
اأن جمي��ع الأع�س��اء ه��م اإما ���رشكاء اأو ق��ادة م�سرتكن ملجموع��ة تن�سيق  املخيم��ات واإدارة 
املخيم��ات العاملية، اإل اأن م�رشوع اإدارة املخيمات يظ��ل حمتفظًا بحكمه الذاتي وقدرته على 
العم��ل ب�س��كل م�ستقل من اأجل اإر�س��اء منظومة اأكرث منهجية وتنظيم��ا لإدارة كل من خميمات 

النازحن داخليًا والالجئن.

www.reliefweb.int/library/documents/2005/orcha-gen-02sep.pdf                                       1
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امللحق 2: النهج العنقودي وجمموعة تن�صيق املخيمات واإدارة املخيمات 

مقدمة للنهج العنقودي
نظ��راً لطبيع��ة الكثري من ال�ستجابات الدولية حل��الت الطوارئ الإن�سانية الت��ي تنطلق قيامًا 
عل��ى معطيات وظروف كل حالة على حدة وب�س��كل ع�سي على التنبوؤ، قام الأمن العام لالأمم 
 )HRR( املتح��دة بالتفوي���ص باإجراء تقري��ر م�ستقل هو تقري��ر مراجعة ال�ستجاب��ة الإن�سانية
للمنظومة الإن�سانية العاملية والذي �سدر يف عام 2005. وا�ستجابة لتو�سيات هذه املراجعة، 
قام��ت اللجنة الدائم��ة امل�سرتكة بن الوكالت – وهي املنتدى ال��دويل الرئي�سي امل�سوؤول عن 
تن�سي��ق العملي��ات الإن�سانية – بو�سع اإج��راءات من جانبها لرفع م�ست��وى القابلية للتنبوؤ يف 
ال�ستجاب��ات الإن�ساني��ة اإزاء ظ��روف النزوح الداخل��ي واإر�ساء مبداأ امل�ساءل��ة فيها. وكان من 
ب��ن ما طرحته اللجنة من مبادرات مب��ادرة النهج العنقودي، والذي قامت من خالله بتعين 
قي��ادات عنقودي��ة عاملي��ة للعناقيد/القطاعات اأو مناط��ق الأن�سطة الإن�ساني��ة التي ت�ستدعي 

وجود قيادة و/اأو �رشاكة معززة ميكن التنبوؤ باإمكانياتها. 
وق��د اأ�س��ار تقرير املراجعة )HRR( اإىل اأن »جميع ما مت م��ن عمليات موؤخراً قد ك�سف عن 
�سع��ف يف قطاع اإدارة املخيمات«. وق��د �سلط التقرير ال�سوء على غياب امل�ساءلة يف اجلوانب 
العري�س��ة اخلا�س��ة بالعمل مع جمتمع��ات النازحن داخلي��ًا يف اأو�س��اع املخيمات و�سعف 
م�ست��وى الإمكاني��ات وغي��اب الأدوات واملعاي��ري. ونتيج��ة لذل��ك، �س��ارت جمموع��ة تن�سيق  
املخيمات واإدارة املخيمات واحدة من املجموعات التي حتظى باأولوية رئي�سية نظراً لنعدام 
وج��ود اأي �سبك��ة اأخرى معروفة من الوكالت واملنظمات الت��ي تعمل ب�سكل تعاوين يف جمال 

اإدارة وتن�سيق املخيمات، وذلك فيما عدا م�رشوع اإدارة املخيمات امل�سرتك بن الوكالت. 
ويعطين��ا اجلدول املدرج يف ال�سفحة التالية �سورة عامة لالإحدى ع�رشة عنقوداً/قطاعًا 

وقائد املجموعة العاملية املعينة على امل�ستوى العاملي.

                      

امللحق2: النهج العنقودي وجمموعة تن�ص���يق املخيمات 
واإدارة املخيمات
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قائد املجموعة العامليةاملجموعة/القطاع
منظمة الأغذية والزراعة )الفاو(الزراعة

املخيمات/اإدارة  تن�سيق 
املخيمات

م��ن  داخلي��ًا  )النازح��ن  الالجئ��ن  ل�س��وؤون  املتح��دة  الأمم  مفو�سي��ة 
ال�رشاعات(

املنظمة الدولية للهجرة )اأو�ساع الكوارث(
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي التعايف املبكر 

اليوني�سيف/منظمة اإنقاذ الطفولةالتعليم 
مفو�سية الأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئن )النازحن داخليًا من ال�رشاعات(الإيواء يف حالت الطوارئ

رابطة جمعيات ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر )اأو�ساع الكوارث(
الت�سالت الال�سلكية يف 

مكتب تن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية/اليوني�سيف/برنامج الأغذية العامليحالت الطوارئ 
منظمة ال�سحة العامليةال�سحة

برنامج الأغذية العاملي اللوج�ستيات
اليوني�سيفالتغذية
مفو�سي��ة الأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئ��ن )النازحن داخليًا من اأو�ساع احلماية

ال�رشاعات(
مفو�سي��ة الأمم املتح��دة ل�س��وؤون الالجئن/مكت��ب املفو�سي��ة ال�سامية 

حلقوق الإن�سان/اليوني�سيف )الكوارث/املدنين(
املياه وال�رشف ال�سحي 

اليوني�سيفوالنظافة ال�سحية 

ما هو هدف النهج العنقودي؟ 
ي�سته��دف النهج العنق��ودي ب�سفة عامة �سم��ان توافر الإمكانيات العاملي��ة الكافية وحتقيق 

كفاءة ال�ستجابة عرب و�سائل خم�ص رئي�سية. وي�ستهدف هذا النهج ب�سفة خا�سة ما يلي: 
•�سمان كفاية الإمكانيات العاملية 	

•�سمان القيادة القابلة للتنبوؤ  	
•تعزيز مفهوم ال�رشاكة 	

•تر�سيخ مبداأ املحا�سبة وامل�ساءلة 	
• حت�سن العمليات الإ�سرتاتيجية للتن�سيق وحتديد الأولويات امليدانية 	

متى ُي�صتخدم النهج العنقودي؟
كانت اللجنة الدائمة امل�سرتكة بن الوكالت قد اتفقت على اأن يتم تنفيذ النهج العنقودي على 

امل�ستوى امليداين:
•يف جميع ما ي�ستجد من حالت الطوارئ التي تنطوي على حالت نزوح داخلي  	

• يف حالت الطوارئ الدائمة، وذلك ب�سكل تدريجي وباأ�سلوب مرحلي 	
•يف جميع خطط الطوارئ املو�سوعة حلالت الطوارئ اجلديدة  	
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ويتمثل الإجراء العام املتبع يف تبني النهج العنقودي على امل�ستوى القطري فيما يلي:
•يق��وم من�س��ق ال�س��وؤون الإن�ساني��ة، اأو املن�سق املقي��م، بالت�ساور م��ع ال�سلط��ات اأو النظراء  	
الوطنين وال�رشكاء املعنين التابعن للجنة الدائمة امل�سرتكة بن الوكالت على امل�ستوى 

القطري لتحديد القطاعات اأو جمالت الن�ساط ذات الأولوية حلالت الطوارئ. 
•قيام��ًا على ه��ذه امل�ساورات، ي�س��ع من�سق ال�س��وؤون الإن�سانية )اأو املن�س��ق املقيم( قائمة  	
مقرتح��ة للقطاع��ات ذات قي��ادات املجموعة/القطاعي��ة املعين��ة ل��كل منه��ا، والتي تتم 
اإحالتها اإىل من�سق الإغاثة يف حالت الطوارئ، والذي يطلب بدوره الت�سديق على القائمة 

من اللجنة الدائمة امل�سرتكة بن الوكالت. 
•يقوم من�سق الإغاثة يف حالت الطوارئ برفع القائمة املقرتحة اإىل اللجنة الدائمة امل�سرتكة  	
ب��ن الوكالت، وطالبًا منها الت�سديق عليها اأو تقدمي قوائم مقرتحة بديلة، وي�سعى من�سق 

الإغاثة ل�سمان التو�سل لتفاق �سمن اللجنة الدائمة امل�سرتكة بن الوكالت. 
•يق��وم من�سق الإغاثة بنق��ل القرار املتخذ اإىل من�س��ق ال�سوؤون الإن�ساني��ة )اأو املن�سق املقيم(  	
وجميع ال�رشكاء املعنين على امل�ستوى العاملي، ثم يقوم باإعالم احلكومة امُل�سيفة وجميع 
ال�رشكاء القطرين املعنين بالرتتيبات املتفق عليها �سمن ال�ستجابة الإن�سانية العاملية. 

مقدمة ملجموعة تن�صيق  املخيمات واإدارة املخيمات 
تع��د جمموع��ة تن�سيق  املخيمات واإدارة املخيمات جمموع��ة �ساملة من الأطراف النا�سطة يف 
قط��اع اإدارة املخيم��ات وتن�سيق املخيم��ات يف اأو�ساع النزوح الداخل��ي. وتوا�سل املجموعة 
ترحيبه��ا باملزيد م��ن ال�رشكاء واإ�رشاكهم معها، وذلك عل��ى امل�ستوين العاملي والقطري، يف 
م�سع��ى منه��ا لتعظيم املوارد ومن ثم حت�سن اأ�سكال التكام��ل بن الوكالت �سمن املجموعة. 
وتتب��ع املجموعة نهجًا �سمولي��ًا اإزاء اأنواع ال�ستجابات املخيمية التي ت�سمل التن�سيق للمخيم 
والإدارة )العملي��ة( للمخي��م والإدارة )الر�سمي��ة( للمخي��م، عل��ى نح��و ما ف�سلن��ا يف الف�سول 

ال�سابقة، �سمن ال�ستجابة الإن�سانية الأو�سع. 
وينبغ��ي اأن ُينظر ملجموعة اأدوات اإدارة املخيم��ات باعتبارها و�سيلة يت�سنى من خاللها 
مل��دراء املخي��م تنفي��ذ امل�سوؤولي��ات املنوطة به��م املت�سلة بالإط��ار العام ملجموع��ة تن�سيق 
املخيمات واإدارة املخيمات، وبغريها من اخلطوط الإر�سادية القطاعية الأ�سا�سية فيما يتعلق 
باملعاي��ري واأف�سل املمار�سات. ومن املفرت���ص اأن الأدوات التي يتم تطويرها داخل جمموعة 

اإدارة املخيمات وتن�سيق املخيمات يتم ت�سمينها يف جمموعة الأدوات.

جمموعة تن�صيق  املخيمات واإدارة املخيمات على امل�صتوى العاملي
تعم��ل املجموعة عل��ى كال امل�ستوين العاملي وامليداين. وتتمثل جم��الت الهتمام الرئي�سية 

ملجموعة تن�سيق  املخيمات واإدارة املخيمات على امل�ستوى العاملي فيما يلي:
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•تطوير الإر�سادات والأدوات والأطر العامة 	
•الدعم العملياتي يف امليدان 	

•بناء القدرات )التدريب(.  	
وتع��د جمموعة تن�سي��ق املخيم��ات واإدارة املخيمات العاملية جمموع��ة م�سرتكة ذات قيادات 
م�سرتكة، وهي مفو�سية الأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئن لأو�ساع النزوح الناجمة عن ال�رشاعات 
واملنظمة الدولية للهجرة لأو�ساع النزوح الناجمة عن الكوارث الطبيعية. وقد مت التفاق على 
جمموعة موحدة لتن�سيق املخيمات واإدارة املخيمات، لكل من ال�رشاعات والكوارث الطبيعية، 
وذل��ك لتفادي الزدواج و�سمان تكام��ل الأن�سطة، نظراً لت�سابه الأولويات يف كال النوعن من 
ح��الت الطوارئ، كما اأن العديد من ال�رشكاء يف امليدان ين�سطون يف ال�ستجابة لكال النوعن 
م��ن حالت الطوارئ. وتبذل جمموعة تن�سيق املخيمات واإدارة املخيمات جمهوداتها لتحقيق 
الفهم امل�سرتك لقطاع اإدارة املخيمات وتن�سيق املخيمات. وبالإ�سافة اإىل ذلك، وكمجموعة/

قطاع تت�سم ب�سمولية الأن�سطة، تقوم املجموعة باإقامة روابط مع القطاعات/العناقيد الأخرى 
ل�سمان �سد اأي فجوات ومنع اأي ازدواج يف الأن�سطة. 

تن�صيق  املخيمات واإدارة املخيمات على امل�صتوى امليداين
ت�سعى جمموعة تن�سيق املخيمات واإدارة املخيمات على امل�ستوى امليداين لتحقيق ال�ستجابة 
الإن�ساني��ة املن�سق��ة الفعال��ة وذات الكف��اءة يف الأو�ساع الت��ي اأجرب فيها ال�س��كان النازحون 
داخلي��ًا على البحث عن املالذ وامللجاأ يف املخيم��ات اأو املن�ساآت ال�سبيهة باملخيمات. ولي�ص 
ه��دف القط��اع الت�سجيع على اإقامة املخيمات والدعوة اإليها، ب��ل اأنه ي�سع ن�سب عينيه اإنهاء 
احلي��اة يف املخيمات من خ��الل تعزيز احللول امل�ستدامة. وت�سمل الأهداف الرئي�سية ملجموعة 

تن�سيق  املخيمات واإدارة املخيمات ما يلي:
•حت�س��ن حياة النازح��ن داخل كل خمي��م وبن املخيم��ات وبع�سها وتق��دمي امل�ساعدات  	

واحلماية امل�ستمرة لهم
•ال�سعي والو�ساطة لتحقيق احللول امُل�ستدامة  	

•تاأمن رقعة العمل الإن�ساين الكافية  	
•تاأمن عمليات تن�سيق املخيمات واإدارة املخيمات كقطاع رئي�سي واإمداده بفرق املوظفن  	

وقنوات التمويل الكافية. 
•تنظيم عمليات الإغالق والإخالء التدريجي للمخيمات عند عودة النازحن داخليًا 	

•تعمي��م الهتم��ام بالق�ساي��ا التي تتداخل مع عملي��ات العديد من القطاع��ات مثل ق�سايا  	
احلماي��ة والبيئ��ة و فريو���ص نق�ص املناعة املكت�سب��ة/ الإيدز والق�ساي��ا املتعلقة بالعمر 

واجلن�ص والتنوع. 
وكان��ت جمموع��ة تن�سيق املخيمات واإدارة املخيمات قد ن�سطت حتى يومنا هذا يف العديد من 
ال�ستجابات يف حالت الطوارئ املعقدة والكوارث الطبيعية. ويعطي لنا اجلدول اأدناه �سورة 
عام��ة للبلدان التي مت فيها ر�سميًا تفعيل جمموع��ة تن�سيق  املخيمات واإدارة املخيمات طبقًا 
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ملبادئ النهج العنقودي، وذلك منذ عام 2005.
نوع ال�ستجابةالبلد

كارثة طبيعية )زلزل وفي�سانات(باك�ستان
�رشاعاتاأوغندا

كارثة طبيعية وتخطيط للطوارئاإثيوبيا
�رشاعاتتيمور – لي�ستي

كارثة طبيعية وتخطيط للطوارئالفلبن 
�رشاعاتال�سومال

�رشاعاتت�ساد
�رشاعاتجمهورية الكونغو الدميقراطية 

�رشاعاتكينيا

واعتب��اراً م��ن ع��ام 2008، من املتوق��ع اأن يتم تفعيل اأن�سط��ة هذه املجموع��ة يف العديد من 
ال�ستجابات الإن�سانية الإ�سافية مع ا�ستمرار العمل بالنهج العنقودي. 

وعل��ى م��دار العامن املا�سين، كانت جمموعة تن�سيق املخيم��ات واإدارة املخيمات قد نفذت 
�سل�سلة من اأن�سطة بناء القدرات والتي متخ�ست عن زيادة يف الوعي بن �رشكاء اإدارة/تن�سيق 
املخيم��ات وزيادة القدرات وكذا زيادة يف اأعداد العمالة املوؤهلة. وكان من بن هذه الأن�سطة 

ما يلي:
اإدارة املخيم: حيث عقدت دورتان يف اأدي�ص اأبابا ومانيال.  • تدريب املدربن – 	

•التدريب ال�سامل على التن�سيق للمخيمات: اأنقرة  	
•التدريبات الإقليمية للمجموعة: بنما ومايل وم�رش 	

•عملي��ات التدري��ب الوطنية لإدارة املخيم��ات: ال�سودان وعمان )عملي��ات العراق( واأوغندا  	
و�رشيالنكا وتيمور-لي�ستي.

وقد مت و�سع اإ�سرتاتيجية تدريب م�سرتكة ملجموعة تن�سيق  املخيمات واإدارة املخيمات بهدف 
تو�سي��ح املالمح العامة خلي��ارات التدريب املتاحة، والتي �سممت لتلبي احتياجات اأ�سحاب 
امل�سال��ح املختلفن، واإر�سادهم ح��ول كيفية طلب عقد الدورات التدريبي��ة ومتطلبات اإ�سدار 
التقاري��ر يف هذا اخل�سو���ص. وتقع خيارات التدري��ب املتنوعة واملقدمة م��ن قبل فريق عمل 

املجموعة – على نحو ما اأوجزته وثيقة بيان الإ�سرتاتيجية – على م�ستويات ثالث هي:
التن�سيق للمخيم��ات: تدريب العاملن يف قائد املجموعة )مفو�سية الأمم املتحدة ل�سوؤون  1 .
الالجئ��ن و املنظم��ة الدولية للهجرة اأو غريها من ال��وكالت املعينة التي تقود جمموعة 

تن�سيق املخيمات واإدارة املخيمات(.
تن�سي��ق املخيم��ات واإدارة املخيمات: تدري��ب الأطقم امليدانية املختلفة مب��ا فيها الأطقم  2 .
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الدولي��ة للهج��رة  ل�س��وؤون الالجئن/املنظم��ة  ل��دى مفو�سي��ة الأمم املتح��دة  العامل��ة 
وامل�سوؤول��ن احلكومي��ن والعامل��ن باملنظمات غري احلكومي��ة ويف بع�ص احلالت فرق 

الوكالت الأخرى امل�ساركة يف الأن�سطة الإن�سانية يف املخيمات. 
اإدارة املخيم��ات: تدري��ب العامل��ن باملنظم��ات غ��ري احلكومي��ة وغريها م��ن املنظمات  3 .
امل�سارك��ة يف اأن�سط��ة اإدارة املخيم يف خميم من املخيمات. ويخ�س��ع لهذا التدريب ثالثة 

اأمناط من املتعلمن هم: 
أ( وكالت اإدارة املخيم��ات و�رشكاءها )وهم عادة فرق املنظمات غري احلكومية املحلية 

اأو الدولية(
ب( العاملن لدى احلكومة/ال�سلطات

ج( قادة/جلان جمتمع النازحن داخليًا اأو �سكان املخيم و/اأو اأفراد املجتمع امُل�سيف. 

املراجع الرئي�صية
لالإطالع على مزيد من املعلومات العامة حول الظروف التي قادت اإىل تبني النهج العنقودي 

ومقدار التقدم الذي حققه هذا النهج، رجاء زيارة املوقع التايل: 
www.humanitarianreform.org and www.icva.ch/doc00001560.html,

معلوم��ات تف�سيلي��ة عن جمموع��ة تن�سيق املخيم��ات واإدارة املخيمات – من�ساأه��ا واأهدافها 
واأع�ساءها واأن�سطتها وخطط اأعمالها امل�ستقبلية على املوقع:

www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Default.aspx?tabid=78

ومن بن امل�ستندات والوثائق ذات الأهمية اخلا�سة يف هذا ال�ساأن:
املذكرة التوجيهية ال�سادرة عن اللجنة الدائمة امل�سرتكة بن الوكالت ب�ساأن ا�ستخدام النهج 

العنقودي لتقوية ال�ستجابة الإن�سانية.
www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Portals/1/Home%20page/Annexe4.
IASCGUIDANCENOTECLUSTERAPPROACH.pdf

دلي��ل التوجيهات العملياتية حل��الت الطوارئ اجلديدة ال�سادر عن اللجن��ة الدائمة امل�سرتكة 
بن الوكالت. 

www.who.int/hac/network/interagency/news/operational_guidance/en/index.html

دلي��ل التوجيهات العملياتية حل��الت الطوارئ اجلارية ال�سادر عن اللجن��ة الدائمة امل�سرتكة 
بن الوكالت

www.who.int/hac/network/interagency/news/interagency_opguidance_ongoing_
emergencies_en.pdf

الإ�سرتاتيجية التدريبية ملجموعة تن�سيق  املخيمات واإدارة املخيمات 
www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Portals/1/cluster%20approach%20
page/clusters%20pages/CCm/CCCM%20Training%20Strategy%20Version%206%20
19%20November%202007.doc

www.humanitarianreform.org and www.icva.ch/doc00001560.html
www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Default.aspx?tabid=78
www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Portals/1/Home%20page/Annexe4.IASCGUIDANCENOTECLUSTERAPPROACH.pdf
www.who.int/hac/network/interagency/news/operational_guidance/en/index.html
www.who.int/hac/network/interagency/news/interagency_opguidance_ongoing_emergencies_en.pdf
www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Portals/1/cluster%20approach%20page/clusters%20pages/CCm/CCCM%20Training%20Strategy%20Version%206%2019%20November%202007.doc
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3 Ws Who, what, where? من، ماذا، اأين؟
ACF Action Contre la Faim العمل على مكافحة اجلوع
ALNAP Active Learning Network for 

Accountability and Partnership in 
Development

للم�ساءل��ة  الإيجاب��ي  التعل��م  �سبك��ة 
وال�رشاكة يف التنمية

ARI Acute Respiratory Infection التهاب اجلهاز التنف�سي احلاد
BID best interests determination حتديد اأف�سل الفوائد
BMI Body Mass Index موؤ�رش كتلة اجل�سم
CCCM Camp Coordination and Camp 

Management
تن�سيق املخيمات واإدارة املخيمات

CEAP Community Environmental Action 
Plan

خطة العمل املجتمعية البيئية
CFW cash-for-work النقد مقابل العمل
CHW community health worker الأخ�سائي ال�سحي املجتمعي
CMR crude mortality rate معدل الوفيات الأويل
DRC Danish Refugee Council جمل�ص الالجئن الدامنركي
EFA Education for All التعليم للجميع
EPI Expanded Programme of 

Immunisation
برنامج التح�سن املو�سع

ERC Emergency Relief Coordinator من�سق الإغاثة يف حالت الطوارئ
FAO Food and Agriculture Organisation منظمة الأغذية والزراعة
FFW food-for-work الغذاء مقابل العمل
FGM Female genital mutilation ختان الإناث
GBV gender-based violence العنف اجلن�ساين
GIS Geographical Information System نظام املعلومات اجلغرافية
HAP Humanitarian Accountability Project م�رشوع امل�ساءلة الإن�سانية
HC Humanitarian Coordinator من�سق ال�سوؤون الإن�سانية
HRR Humanitarian Response Review مراجعة ال�ستجابة الإن�سانية
IASC Inter-Agency Standing Committee اللجنة الدائمة امل�سرتكة بن الوكالت
ICRC International Committee of the Red 

Cross
جلنة ال�سليب الأحمر الدولية

IDP internally displaced person �سخ�ص نازح داخليًا
IFRC International Federation of Red Cross 

and Red Crescent Societies
الحت��اد ال��دويل جلمعي��ات ال�سلي��ب 

الأحمر والهالل الأحمر

امللحق3: قائمة املخت�رشات
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IGA income generating activity ن�ساط ُمدر للدخل
IGO intergovernmental organisation منظمة حكومية دولية
IHL international humanitarian law القانون الإن�ساين الدويل
INEE Inter-Agency Network for Education 

in Emergencies
ال��وكالت  ب��ن  امل�سرتك��ة  ال�سبك��ة 

للتثقيف يف جمال الطوارئ
INGO international non-governmental 

organization
منظمة غري حكومية دولية

IOM International Organization for 
Migration

املنظمة الدولية للهجرة
IRC International Rescue Committee جلنة الإنقاذ الدولية
IRF Incident Reporting Form منوذج الإبالغ عن احلوادث
LEGS Livestock Emergency Guidelines and 

Standards
املبادئ التوجيهية ومعايري الطوارئ 

اخلا�سة برتبية املا�سية
MDG Millennium Development Goal الهدف الإمنائي لالألفية
MDM Médecins du Monde منظمة اأطباء العامل
MOU Memorandum of Understanding مذكرة تفاهم
MSF Médecins Sans Frontières منظمة اأطباء بال حدود
MUAC Mid Upper Arm Circumference املحيط اخلارجي من منت�سف الذراع 

العلوي
NIF non-food item �سلعة غري غذائية
NGO non-governmental organization منظمة غري حكومية
NRC Norwegian Refugee Council جمل�ص الالجئن الرنويجي
PDA Personal Digital Assistant امل�ساعد ال�سخ�سي الرقمي
PLWHA person living with HIV/AIDS نق���ص  بفريو���ص  م�س��اب  �سخ���ص 

املناعة الب�رشية/الإيدز
PTSD post traumatic stress disorder حالة اإجهاد ما بعد ال�سدمة
RH Reproductive Health ال�سحة الإجنابية
SDC Site Development Committee جلنة تطوير املوقع
SFP Supplementary feeding programme برنامج التغذية التكميلية
SMART Specific, Measurable, Achievable, 

Relevant, Time-bound
حمدد وقاب��ل للقيا�ص وميكن حتقيقه 

وذو �سلة وحمدد املدة الزمنية
TFP Therapeutic feeding programme برنامج التغذية العالجية
TOR Terms of Reference اخت�سا�سات
UNDP United Nations Development 

Programme
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
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UNESCO United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organisation

منظمة الأمم املتح��دة للرتبية والعلم 
والثقافة )اليون�سكو(

UNHCR United Nations High Commissioner 
for Refugees

ل�س��وؤون  املتح��دة  الأمم  مفو�سي��ة 
الالجئن

UNICEF United Nation’s Children’s Fund للطفول��ة  املتح��دة  الأمم  منظم��ة 
)اليوني�سيف(

UNMAS United Nations Mine Action Service دائرة الأمم املتحدة ملكافحة الألغام
UNOCHA United Nations Office for the 

Coordination of Humanitarian 
Affairs

مكت��ب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون 
الإن�سانية

UNOHCHR United Nations Office of the High 
Commissioner for Human Rights

مكتب مفو�سية الأمم املتحدة حلقوق 
الإن�سان

VIP Ventilated improved pit latrine دورة مياه حُم�سن جيد التهوية
WASH Water, Sanitation and Hygiene املي��اه وال���رشف ال�سح��ي والنظافة 

ال�سحية
WFH weight-for-height الوزن مقابل الطول
WFP World Food Programme برنامج الغذاء العاملي
WHO World Health Organisation منظمة ال�سحة العاملية
WVI World Vision International املنظمة الدولية للروؤية العاملية
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 www.actionagainsthunger.org   )ACF( منظمة العمل على مكافحة اجلوع
www.savethechildren.net/arc   )ARC( منظمة العمل املتعلق بحقوق الطفل

 www.alnap.org  )ALNAP( سبكة التعلم الإيجابي للم�ساءلة يف الأعمال الإن�سانية�
www.aidworkers.net  سبكة عمال املعونات�

  www.alertnet.org سبكة الإنذار/موؤ�س�سة رويرتز�
 www.amnesty.org منظمة العفو الدولية

 www.careinternational.org منظمة كري الدولية
www.cooperationcenter.org   )CHC( مركز التعاون الإن�ساين

 www.cohre.org  )COHRE( مركز حقوق الإ�سكان وحالت الإخالء
 www.crin.org  )CRIN( سبكة املعلومات املتعلقة بحقوق الطفل�

www.cdainc.com/dnh/ .م�رشوع عدم الإ�رشار /)CDA( ال�سبكة التعاونية لفعل التنمية
www.drc.dk   )DRC( جمل�ص الالجئن الدامنركي

 www.mineaction.org   )E-MINE( ال�سبكة الإلكرتونية للمعلومات املتعلقة بالألغام
 www.ecbproject.org   )ECBP( م�رشوع بناء القدرات يف حالت الطوارئ

 www.fao.org   )FAO( منظمة الأغذية والزراعة التابعة لالأمم املتحدة
 www.fmreview.org   ن�رشة الهجرة الق�رشية

 www.genderandwater.org  )GWA( التحالف املعني باجلن�سانية واملياه
 www.handicap-international.org املنظمة الدولية للمعوقن

 www.helpage.org الرابطة الدولية مل�ساعدة امل�سنن
 www.hapinternational.org  )HAP( رشاكة امل�ساءلة الإن�سانية�

.)ODI( معهد التنمية اخلارجية/)HPG( جمموعة ال�سيا�سة الإن�سانية
 www.odi.org.uk/hpg/index.html

 www.humanitarianreform.org      ا�سالح العمليات الإن�سانية/العناقيد العاملية
 www.humanitariantimber.org  منظمة الأخ�ساب من اأجل الإن�سانية

 www.irinnews.org  )IRIN( ال�سبكة الإقليمية املتكاملة للمعلومات

امللحق4: الوكاالت الرئي�صية ومواقعها

www.actionagainsthunger.org
www.savethechildren.net/arc
www.alnap.org
www.aidworkers.net
www.alertnet.org
www.amnesty.org
www.careinternational.org
www.cooperationcenter.org
www.cohre.org
www.crin.org
www.cdainc.com/dnh/
www.drc.dk
www.mineaction.org
www.ecbproject.org
www.fao.org
www.fmreview.org
 www.genderandwater.org
www.handicap-international.org
www.helpage.org
www.hapinternational.org
www.odi.org.uk/hpg/index.html
www.humanitarianreform.org
www.humanitariantimber.org
www.irinnews.org
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 www.ineesite.org .)INEE( ال�سبكة امل�سرتكة بن الوكالت للتثقيف يف جمال الطوارئ
 www.humanitarianinfo.org/iasc  )IASC( اللجنة الدائمة امل�سرتكة بن الوكالت

 www.internal-displacement.org   )IDMC( مركز مراقبة النزوح الداخلي
 www.icrc.org   )ICRC( جلنة ال�سليب الأحمر الدولية

 )ICVA( املجل�ص الدويل للوكالت الطوعية                  www.icva.ch/doc00000718.html 

 www.ifrc.org    )IFRC( رابطة جمعيات ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر
 www.ilo.org  )ILO( منظمة العمل الدولية

www.iom.int  )IOM( املنظمة الدولية للهجرة
 )IRHA( التحالف الدويل جلمع مياه الأمطار                                       www.irha-h20.org 

www.theirc.org  )IRC( جلنة الإنقاذ الدولية
  )UNAIDS( برنام��ج الأمم املتحدة امل�سرتك املعني بفريو�ص نق�ص املناعة املكت�سبة/ الإيدز

 www.unaids.org

)LEGS( الط��وارئ  ح��الت  يف  الداجن��ة  باحليوان��ات  اخلا�س��ة  واملعاي��ري   التوجيه��ات 
 www.livestock-emergency.net

  www.msf.org منظمة اأطباء بال حدود
 www.nrc.no جمل�ص الالجئن الرنويجي

 www.oneworldtrust.org  سندوق عامل واحد�
www.odi.org.uk/hpg .)HPG( جمموعة ال�سيا�سة الإن�سانية/)ODI( معهد التنمية اخلارجية

 www.oxfam.org.uk )منظمة اأوك�سفام )بريطانيا
 www.oxfordjournals.org  ن�رشات اأك�سفورد/مطبعة جامعة اأك�سفورد

 www.proactnetwork.org  سبكة برواآكت�
 www.redr.org   منظمة ريد اآر الدولية

www.reliefweb.int   )ReliefWeb( موقع الإغاثة
 www.rhrc.org  )RHRC( اإحتاد ا�ستجابات ال�سحة الإجنابية يف ال�رشاعات

www.righttoplay.com    الرابطة الدولية حلق الطفل يف اللعب
www.savethechildren.net املنظمة الدولية لإنقاذ الطفولة

 www.sheltercentre.org  مركز املاأوى

www.ineesite.org
www.humanitarianinfo.org/iasc
www.internal-displacement.org
www.icrc.org
www.icva.ch/doc00000718.html
www.ifrc.org
www.ilo.org
www.iom.int
www.irha-h20.org
www.theirc.org
www.unaids.org
www.livestock-emergency.net
www.msf.org
www.nrc.no
www.oneworldtrust.org
www.odi.org.uk/hpg
www.oxfam.org.uk
www.oxfordjournals.org
www.proactnetwork.org
www.redr.org
www.reliefweb.int
www.rhrc.org
www.righttoplay.com
www.savethechildren.net
www.sheltercentre.org
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 www.sphereproject.org  م�رشوع �سفري
 www.tsunami-evaluation.org   )TEC( حتالف تقييم ت�سونامي

 www.unicef.org   )منظمة الأمم املتحدة للطفولة )اليوني�سيف
 www.unifem.org   )UNIFEM( سندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمراأة�

 www.undp.org  )UNDP( برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
 www.unep.org    )UNEP( برنامج الأمم املتحدة للبيئة

 www.unhcr.org  )UNHCR( مفو�سية الأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئن
 www.unhabitat.org    )UN-HABITAT( برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�رشية

 http://ochaonline.un.org  )UNOCHA( مكتب تن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية التابع لالأمم املتحدة
 www.ohchr.org  )OHCHR( مكتب املفو�سية ال�سامية حلقوق الإن�سان

 )UNFPA( سندوق الأمم املتحدة لل�سكان�                                             www.unfpa.org

   .)WEDC( مركز املياه والهند�سة والتنمية                                 http://wedc.lboro.ac.uk/

     )WCRWC( اللجنة الن�سائية املعنية بالالجئن من الن�ساء والأطفال
www.womencommission.org

www.peacewomen.org    )WILPF( الرابطة الن�سائية الدولية لل�سلم واحلرية
 www.womenwarpeace.org  ) WomenWarPeace( منظمة اأمن و�سالم املراأة

www.who.int    )WHO( منظمة ال�سحة العاملية

www.sphereproject.org
www.tsunami-evaluation.org
www.unicef.org
www.unifem.org
www.undp.org
www.unep.org
www.unhcr.org
www.unhabitat.org
http://ochaonline.un.org
www.ohchr.org
www.unfpa.org
http://wedc.lboro.ac.uk/
www.womencommission.org
www.peacewomen.org
www.womenwarpeace.org
www.who.int



