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الدليل التنفيذي األولي لقرار األمين العام لألمم المتحدة
بشأن إيجاد حلول دائمة للتشرد
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مقدمة

d

مقدمة لقرار
األمين العام
في تشرين األول/أكتوبر  2011أعتمد األمين العام لألمم المتحدة قرارا بشأن الحلول الدائمة واإلطار

األولي المصاحب بشأن إنهاء التشرد في أعقاب النزاعات (فيما يلي :قرار األمين العام  -الملحق

 .)1مما يؤكد الدور الرئيسي الذى تقوم به الدولة في تيسير التوصل إلى حلول دائمة للتشرد .على

الجانب الدولي ،فإنها تعين للمنسقين المقيمين  /منسقي الشؤون اإلنسانية مسؤولية قيادة عملية

التنمية االستراتيجية للحلول الدائمة لعودة الالجئين والمشردين داخليا ،وتحديد أنسب نهج قائم
على التشاور مع السلطات الوطنية والشركاء.

«يعد تأمين حلول دائمة لألشخاص المشردين داخليا
والالجئين مسؤولية مشتركة وواحدة يجب تنفيذها
تدريجيا .وقد تعلمنا دروسا كثيرة في هذا النطاق .وعلينا
اآلن االستفادة مما تعلمناه لجمع عدد أكبر من الجهات
الفاعلة لتحقيق االلتزامات المشتركة».
– األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون في كلمته في االجتماع الذى عقدته
اللجنة التنفيذية التابعة لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في جنيف فى
 1تشرين األول/أكتوبر .2014

العناصر الرئيسية لقرار األمين العام:
•حل مشكلة التشرد مسؤولية جماعية تتطلب استراتيجية مشتركة ومنسقة؛
•يتولى المنسقون المقيمون  /منسقو الشؤون اإلنسانية العملية االستشارية لتحديد كال من شكل
ومضمون استراتيجيات إيجاد الحلول الدائمة؛

•يتوفر الدعم التقني من برنامج التنمية باألمم المتحدة ومفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون
الالجئين والمجموعة العالمية للتعافي المبكر ومجموعة الحماية الشاملة وغيرها من الهياكل
التي لديها خبرات محددة على النحو المبين في اإلطار المرفق مع قرار األمين العام.

•وسوف ينظر صندوق األمم المتحدة لبناء السالم في الطلبات الواردة من البلدان المؤهلة من
أجل دعم تنفيذ االستراتيجيات من أجل إيجاد حلول دائمة لمشكلة التشرد.
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الدليل السريع

الهدف

الدليل
السريع
اإلستراتيجيات المشتركة
لدعم الحلول الدائمة
لعودة الالجئين
والمشردين داخليا
إلى أوطانهم

قد تم تطوير هذا الدليل وفقا لقرار األمين العام :لوضع دليل

للعاملين في الميدان بشأن كيفية وضع استراتيجية لدعم التوصل

إلى الحلول الدائمة لمشاكل لعودة الالجئين والمشردين داخليا
إلى أوطانهم .ومن َثم يقتصر الدليل على الحاالت التي يوجد بها

المشردون داخليا وقد عاد الالجئون إلى بلدانهم األصلية أو أماكن
إقامتهم المعتادة ،إن لم يكن إلى مناطقهم األصلية.

في حين أن قرار األمين العام يشير صراحة إلى “إنهاء التشريد
في أعقاب الصراع”إال أنه يتعلق بحاالت التشريد األخرى.

الكوارث والعنف المعمم وانتهاكات حقوق اإلنسان والتشريد

المتعلق بالتنمية تتطلب على نحو مماثل اتباع نهج قائم على
الحقوق واستجابة مشتركة ومترابطة ومنسقة .في الواقع،

يمكن أن ينشأ التشريد في حاالت تتسم بمزيج معقد من
الصراع والكوارث والتدهور البيئي.

نشر قرار األمين العام وإطاره
حول هذا الدليل
يقدم الدليل السريع لتطبيق قرار األمين العام لألمم المتحدة بشأن

إيجاد حلول دائمة للتشرد نصا موجزا للعناصر الرئيسية الواردة

في الدليل الكامل .وحيث أنه موجه بصورة رئيسية إلى المنسقين
المقيمين  /منسقي الشؤون اإلنسانية ورؤساء األجهزة في

المكاتب القطرية ،فإنه يشير إلى مسؤولية المنسقين المقيمين /

منسقي الشؤون اإلنسانية ،المنصوص عليها في قرار األمين العام،
لقيادة عملية التنمية االستراتيجية للحلول الدائمة بين الجهات

الدولية الفاعلة ويلخص النقاط الرئيسية ،بما في ذلك التسع

خطوات الموصى بها ،لتنظيم عملية وضع االستراتيجيات .يمكن
اإلطالع على تفاصيل الـ  9خطوات في الدليل الكامل.

•دعت المذكرة المشتركة لعام  2012من قبل المدير اإلداري
لبرنامج التنمية باألمم المتحدة ،ورئيس مجموعة األمم

المتحدة اإلنمائية ،ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ

التابع لألمم المتحدة ،المنسقين المقيمين  /منسقي الشؤون
اإلنسانية إلى االستفادة من هذه الوثائق ونشرها ،مما يؤكد

آثارها الهامة بالنسبة لعملهم( 1الملحق  .)2الهيئات األخرى

التي قد أشارت إلى قرار األمين العام هي:
•الجمعية العامة لالمم المتحدة

2

•المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بحقوق اإلنسان
للمشردين داخليا

3

•منظمة األمن والتعاون في أوروبا

4

1

األمم المتحدة ،مذكرة داخلية إلى المنسقين المقيمين ومنسقي الشؤون اإلنسانية من هيلين كالرك ،رئيسة مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية وفاليري

2

قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  18 ،68/180كانون األول/ديسمبر عام  ،2013وثيقة األمم المتحدة.180/A/RES/68 .

3

انظر ،على سبيل المثال ،بيان تشالوكا بياني ،المقررة الخاصة المعنية بحقوق اإلنسان للمشردين داخليا ،الجلسة رقم  68للجمعية العامة 24 ،تشرين

4

قائمة لشؤون الحماية :التصدى لمشكلة التشريد وحماية السكان المشردين والمجتمعات المتضررة خالل دورة الصراع :النهج التعاوني (منظمة األمن

آموس ،منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ 3 ،نيسان/أبريل .2012

األول/أكتوبر .2013

والتعاون في أوروبا ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين.)2014 ،

10
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كيفية وضع استراتيجية مشتركة
للتوصل إلى حلول دائمة
على الرغم من أنه ال يوجد مخطط واحد لوضع استراتيجية

متعددة الشركاء للحلول الدائمة وأن كل حالة تشريد تعتبر متميزة،
إال أنه من الممكن تحديد بعض الخطوات األساسية.

إيضاح
فهم المفاهيم والمبادئ
والمعايير األساسية

05

جمع
البيانات
وتحليلها

تعيين
منصة تنسيق

تحديد
الجهات المعنية

06
07
08
09

وضع وثيقة
االستراتيجية

التصديق
على االستراتيجية
واعتمادها
تنفيذ
االستراتيجية ورصد
التقدم المحرز
نحو الحلول الدائمة

ا لـتــشــا و ر

01
02
03
04

بدء
العملية

االتفاق
على األهداف
والمسؤوليات
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01

02

03

04

05

بدء
العملية

تعيين
منصة تنسيق

تحديد
الجهات المعنية

إيضاح
فهم المفاهيم
والمبادئ
والمعايير األساسية

جمع البيانات
وتحليلها

نموذج الـ  9خطوات
إن نموذج الـ  9خطوات معد ليعمل بمثابة مؤشر ،حيث يوفر

لمحة عامة وإدراك للتسلسل المنطقي للخطوات الموصى بها

في وضع استراتيجية مشتركة للحلول الدائمة .ومن الناحية

العملية ،فلن تكون العملية بالضرورة خطية .فغالبا لن تحدث

هذه الخطوات تباعا ،حسب الترتيب المبين .فقد يجب اتخاذ

بعض الخطوات الالحقة في حين انتظار اكتمال خطوة سابقة

(مثل جمع البيانات) .تعد المرونة من الخطوات الرئيسية؛ وال
سيما للتوقع والتخطيط حول القيود المحتملة وكذلك انتهاز
الفرص غير المتوقعة التي تظهر على طول الطريق.

وعالوة على ذلك ،فقد ال تتطلب كل خطوة مقدارا متساويا من
الوقت :فقد يحتاج جمع البيانات وتحليلها وقتا أكثر من اتخاذ

القرار بشأن بدء عملية وضع استراتيجية (الخطوة  .)1وإن كان

من المؤكد تقريبا أن تنفيذ (الخطوة  )9سيكون مرحلة تستغرق
عدة سنوات .للحصول على تفاصيل حول كل خطوة من الـ 9
خطوات ،يرجى الرجوع إلى الدليل الكامل.

الجهات الفاعلة الرئيسية
السلطات الوطنية تتحمل المسؤولية الرئيسية لوضع

استراتيجية الحلول الدائمة .5وحيثما أمكن ،يجب على الجهات

الفاعلة الدولية أخذ زمام المبادرة والتكيف مع الهياكل والنظم
الوطنية في وضع استراتيجيات الحلول الدائمة وتنفيذها.

يقود المنسق المقيم  /منسق الشؤون اإلنسانية المناقشات
حول االستراتيجية الشاملة مع الحكومة ،والجهات الفاعلة

الوطنية والدولية .قد يتولى مسؤول كبير معين من مكتب

المنسق المقيم  /منسق الشؤون اإلنسانية ،أو من مفوضية األمم
المتحدة لشؤون الالجئين ،أو برنامج التنمية باألمم المتحدة أو
مكتب منسق الشؤون اإلنسانية ،هذه المهمة نيابة عنها  /عنه.

لجنة البرنامج أو أي وحدة أخرى مكلفة بدعم وظيفة التخطيط

االستراتيجي للمنسق المقيم  /منسق الشؤون اإلنسانية

12
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تحتاج إلى أن تشارك بشكل كامل في كل مرحلة من مراحل

االستراتيجية ،بدءا من التصور وحتى التقييم.

تحت قيادة المنسق المقيم  /منسق الشؤون اإلنسانية أو

ممثله المكلف ،يجب على جميع أطراف فريق برنامج التنمية

باألمم المتحدة في الدولة أن تكون على علم بأدوارها الداعمة.
تعد بداية دور برنامج التنمية باألمم المتحدة والجهات األخرى
الفاعلة في مجال التنمية أمرا حاسما في وضع استراتيجية
الحلول الدائمة وتنفيذها.

يشير قرار األمين العام إلى أن مفوضية األمم المتحدة لشؤون
الالجئين ،بصفتها هيئة ومن خالل مجموعة الحماية الشاملة،

لديها دورا رئيسيا في تقديم المساعدة التقنية إلى وضع

استراتيجيات إيجاد الحلول الدائمة .ويؤكد إطار األمين العام

على الوالية القانونية لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

لقيادة تنسيق االستجابة لنزوح الالجئين ،بما فى ذلك الحماية
والبحث عن حلول على حد سواء .كما أن عليها مسؤولية

قيادة التنسيق الدولي لحماية المشردين داخليا في ظل نظام
المجموعات ،بما في ذلك ضمان إمكانية حصول المشردين

داخليا على حلول لمشكلة التشريد تتسم باألمان والطوعية

واحترام الكرامة اإلنسانية.

تعتمد الحلول الدائمة على مزيج من دور مفوضية األمم
المتحدة لشؤون الالجئين االستباقي (سواء في اإلطار

اإلنساني وفي التطور نحو التنمية) ودور برنامج التنمية باألمم
المتحدة االستباقي في ضمان أن الحلول متوسطة وطويلة

األجل أصبحت جزءا ال يتجزأ من إطار عمل األمم المتحدة

للتنمية .ومن المتوقع سعي جميع الجهات الفاعلة اإلنسانية

واإلنمائية إلى إيجاد طرق للتعاون على تصميم استراتيجيات

الحلول وتنفيذها.

يجب على الفريق القطري التابع لألمم المتحدة والفريق

القطري اإلنساني مناقشة الحلول الدائمة بانتظام في مراحل
التخطيط المبكر  -وذلك مهم بالنسبة لجميع فئات السكان بما
فى ذلك المجتمعات المضيفة.
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06

07

08

09

االتفاق
على األهداف
والمسؤوليات

وضع
وثيقة
االستراتيجية

التصديق
على االستراتيجية
واعتمادها

تنفيذ االستراتيجية
ورصد التقدم المحرز
نحو الحلول الدائمة

وفي الحاالت التي يتم فيها تفعيل نظام المجموعات ،سيكون

مكتب تنسيق الشؤون االنسانية وجميع منسقي المجموعات
شركاء أساسيين في تقاسم البيانات والتحليالت ،بما فى

ذلك الحماية واألسباب الجذرية للتشريد ومسببات الصراع،

فضال عن االحتياجات القطاعية التي تنشأ أثناء تشريدهم.

سوف تساعد هذه البيانات الحكومة والجهات الفاعلة االنمائية

الوطنية والدولية في إعطاء هذه المجاالت األولوية إليجاد

الحلول الدائمة .يمكن لمكتب منسق الشؤون اإلنسانية تبادل
المعلومات وتحليلها حتى في الحاالت التي يكون فيها نظام

المجموعات لم يعد مفعال أو لم يتم تفعيله ،أي في الحاالت

التي تكون فيها القطاعات أو مجموعات العمل مفعلة بدال من

•الوصول إلى آليات الستعادة المساكن واألراضي
والممتلكات أو تقديم التعويض؛

•الوصول إلى الوثائق الشخصية وغيرها من الوثائق
واستبدالها؛
•جمع الشمل الطوعي ألفراد األسرة أثناء التشريد؛

•المشاركة في الشؤون العامة ،على جميع المستويات ،على
قدم المساواة مع السكان المقيمين؛
•سبل االنتصاف الفعالة النتهاكات الحقوق المتعلقة
بالتشريد ،بما فى ذلك الحصول على العدالة والتعويضات
ومعلومات عن األسباب الجذرية.
وتشكل هذه أيضا قائمة مرجعية لتقييم إلى أي مدى تم

المجموعات .الجهات الفاعلة اإلنسانية األخرى  -المنظمات غير

التوصل إلى الحلول الدائمة للمشردين داخليا في أي حالة

األحمر الدولية ،واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر

التي تتطلب مزيدا من االهتمام و/أو تحديد األولويات.

الحكومية الوطنية والدولية ،والمجتمع المدني ،ولجنة الصليب
والهالل األحمر  -ينبغي أن تكون على علم بالبرامج والنظم

القائمة لتصميم التدخالت التي تكمل الهياكل الوطنية وتسهيل
التقليص المناسب لالستجابة لحاالت الطوارئ .لدى القطاع

الخاص ووسائل اإلعالم كثيرا أدوارا من الدعم للعبها ،خصوصا
تعبئة الموارد؛ وينبغي أن تكون مشاركتهم محددة أو مدارة
وفقا لتحليل الجهات المعنية المحلية.

معينة .وعلى هذا األساس ،يمكن تحديد أي مجاالت التدخل

مذكرة بشأن تعبئة الموارد
إن التوصل إلى حلول دائمة لمشكلة التشريد خالل فترة
متعددة السنوات سيتطلب حتما موارد كبيرة .تتطلب

المسؤولية الوطنية أن الحكومات تخصص الموارد الوطنية

لتهيئة الظروف المواتية إليجاد حلول دائمة للتهجير .6سوف

التوصل إلى حلول دائمة

تحتاج السلطات الوطنية لعمل مخصصات الميزانية لدعم

للمساعدة في التوصل إلى حلول دائمة ،ترد ثمانية معايير

المحلي .كما ينبغى دمج الحلول الدائمة مع بناء السالم

ومقاييس إليجاد حلول دائمة للتشريد في إطار اللجنة الدائمة

المشتركة بين الوكاالت بشأن إيجاد الحلول الدائمة للمشردين

الحلول الدائمة في مناطق العودة أو التسوية أو االندماج

الوطني وتسوية الصراعات ومكافحة الفقر وغيرها من الخطط

االنتقالية واإلنمائية.

داخليا ،المشار إليه في إطار قرار األمين العام القرار والمكمل له:
•السالمة واألمن وحرية التنقل طويلة األمد؛

•مستوى معيشي الئق ،بما في ذلك الحد األدنى من الحصول
على الغذاء الكافي والماء والسكن والرعاية الصحية
والتعليم األساسي؛

•الحصول على فرص العمل وسبل كسب العيش؛

 5انظر التصدى لحاالت التشريد الداخلي :إطار عمل للمسؤولية الوطنية،

مؤسسة بروكينغز ،جامعة بيرن ،مشروع بشأن التشريد الداخلي ،نيسان/
أبريل  .2005يوفر اإلطار معايير واضحة وقابلة للقياس لمساعدة
الحكومات في التصدي لمشكلة التشريد الداخلي في بلدانهم.

 6التصدى لمشكلة التشريد الداخلي :إطار المسؤولية الوطنية (.)2005

انظر في المعايير المخصصة  10و .11
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في كثير من الحاالت ،تبلغ االحتياجات في كل قطاع مثل

هذا الحجم الذي يؤدي إلى أن تطلب الحكومات المساعدة من
المجتمع الدولي .يدعو إطار األمين العام إلى “استراتيجية

منسقة لتعبئة الموارد” .وينبغي أن تسعى هذه الخطة إلى تعبئة
الموارد من خالل مجموعة من األدوات اإلنسانية واإلنمائية

والتمويلية الدولية وآليات التمويل لبناء السالم ،سواء على
المستوى الوطني والدولي .ينبغي تنسيق أي أنشطة لجمع

الحكومة لتعزيز تعبئة الموارد من أجل تنفيذ استراتيجية

الحلول الدائمة .ومع ذلك ،ينبغي ثني الشركاء عن التوقعات

الطموحة بدرجة زائدة عن الحد.

األدوات القانونية
وفي حين أن قرار األمين العام ال يشير ألي أدوات قانونية

األموال تنسيقا جيدا مع الجهود الحكومية األخرى ،وكذلك مع

محددة للدعوة إلى التوصل إلى حلول دائمة ،إال أن النقطة 7

اآلخرين دعما جيدا لضمان إدراج األشخاص موضع االهتمام

على الحقوق .وتشمل المعايير القانونية ذات الصلة على وجه

الحلول المستدامة .ينبغي إدماج عناصر االستراتيجية في

والقانون اإلنساني الدولي (إذا كانت الحالة من حاالت النزاع

تلك المتصلة بعمليات التخطيط الدولية .ويجب أن يدعمها

والتخطيط السليم والمسلسل والعناصر الالزمة للتوصل إلى

عمليات التخطيط وتعبئة الموارد المتاحة .وتشمل أدوات تعبئة
الموارد الوطنية والدولية الرئيسية ،ولكن ال تقتصر على:

•خطط االستجابة االستراتيجية/اإلنسانية ،بما فى ذلك

إمكانية الوصول إلى أدوات الصندوق المركزي لمواجهة

الطوارئ وصندوق مواجهة الطوارئ والصناديق المشتركة
لألنشطة اإلنسانية

7

•خطط التنمية الوطنية

8

•إطار عمل األمم المتحدة للتنمية،
•التقييم القطري المشترك
•األطر االستراتيجية المتكاملة أو غيرها من اآلليات التي
وضعت بموجب سياسة األمم المتحدة بشأن التقييم
والتخطيط المتكامل ()2012

•صندوق األمم المتحدة لبناء السالم
•المؤسسات المالية الدولية
•الصناديق االستئمانية
•التمويل التساهلي
قد يساعد التواصل مع أعضاء تحالف الحلول خالل عمليتي

التصور والصياغة في تحديد الحلفاء على الصعيدين العالمي
والمحلي .وقد يكون من المفيد عقد مؤتمرا للمانحين مع

من اإلطار األولي المصاحب تؤكد على أهمية اتباع نهج قائم
الخصوص :حقوق اإلنسان الدولية والقانون الدولي لالجئين

المسلح) ،اجتماع االتحاد األفريقي لحماية ومساعدة المشردين

داخليا في أفريقيا والمبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي.

التقارير المرحلية
كلذ ىف الات ،بماكلوا نبيو ليةولدا ةكرتلمشا كاتبلشا

ةلملشاا ةيلحماا جموعةمو كربلما يفاعتلالمية لعلا لمجموعةا

عضو نة عيرولدا يةلحلمرا ريرقاتلا يقلتب بحرت فسو

يةلعم لمعت .اهفيذنتو ئمةالدا لوللحا دجاييجيات إتارتسا

سةرلمماا لدابت يرسيت ىلع يالمعلا يدعلصا ىلر عيرقاتلا داإعد

دهوجو ةلدعوا ضاأغر يف ةفيدم كونت دق هانما أك ،يةنالميدا

.درالموا ةئبعت

دجايإ دهوج مة بدعمزتللما الميةعلا ظماتنلماو كاتبلشا

الميةعلا لمجموعةا كلذ يف اء ،بماكلشرا ةددعتم ئمةالدا لوللحا

)ةلملشاا ةيلحماا جموعةمو كربلما يفاعتلل erhelpdesk@org
 undp.orgو GPC@unhcr.orgبتكمو لوللحا فحالتو )

يدلمااو يلدعواو ينقتلا ملدعا يرفوت هانمكي مالسلا اءنب معد
.لحالمرا فلتخم يف

ىجري ،ملدعا نم ديزم ىلع للحصوا وأ قلوثائا ميقدتل

:ربع لصاوتلا  erhelpdesk@undp.orgو GPC@unhcr.org

 7الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ صندوق مواجهة الطوارئ الصناديق المشتركة لألنشطة اإلنسانية
 8تقر مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية أنه “من الضروري إدراج األشخاص المشردين في خطط التنمية الوطنية واستراتيجيات تعبئة الموارد ذات

الصلة ”.أصدرت مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية توجيهات بشأن كيفية إدراج الحلول الدائمة لألشخاص المشردين في تحليل الفريق القطري التابع

لألمم المتحدة واإلطار اإلنمائي االستراتيجي ،وعلى وجه التحديد في إطار عمل األمم المتحدة للتنمية .لمزيد من المعلومات ،راجعwww.undg.org :
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برنامج 2030

قد يكون للتشريد أيضا آثار اقتصادية وسياسية وأمنية

خطيرة :فوجود أعداد كبيرة من المشردين في المجتمعات

المضيفة قد يجهد البنية التحتية العامة والخدمات االجتماعية
ويحتمل أن يعرض مكاسب التنمية للخطر .من جهة أخرى،

قد طلبت شعوب العالم منا تسليط
الضوء على مستقبل واعد وزاخر بالفرص.
وقد استجابت الدول األعضاء بتقديم
برنامج  2030للتنمية المستدامة .ويمثل
البرنامج الجديد وعدا من القادة لجميع
الناس في كل مكان .ويعد رؤية عالمية
ومتكاملة وتحويلية من أجل عالم أفضل.
وهو برنامج لجميع الناس للحد من الفقر
بجميع أشكاله .برنامج لكوكبنا ،بيتنا
المشترك .برنامج لتقاسم الرخاء والسالم
والشراكة .ينقل الحاجة الملحة للعمل
المناخي .وهو متأصل في المساواة
بين الجنسين واحترام حقوق الجميع.
وقبل كل شئ ،يتعهد بعدم إهمال أحد.
تصريحات األمين العام على اعتماد برنامج

قد تسفر جماعات المشردين عن آثار إيجابية عندما يكون لدى

أفراد السكان حرية العمل وحيث يتوفر ما يكفي من القدرة
على استيعابهم ودمجهم.

يعد التوصل إلى حلول دائمة لمشكلة التشريد أمرا ضروريا.

يحق لألشخاص المشردين داخليا والالجئين ،كما هو منصوص
عليه في القانون الدولي ،التوصل إلى حل ،سواء من خالل

العودة الطوعية وإعادة اإلدماج ،أو االندماج المحلي أو إعادة
التوطين .التوصل إلى حلول دائمة لمشكلة التشريد ال غنى

عنه من أجل تحقيق السالم واألمن الوطني واإلقليمي والدولي

ولخلق ظروف مستقرة وآمنة والتي تعد ضرورية لتحقيق
أهداف التنمية المستدامة للجميع.

في تشرين األول/أكتوبر  ،2011ووفقا لتوصية لجنة السياسات،

أعتمد األمين العام لألمم المتحدة قرارا بشأن الحلول الدائمة
(ملحق  )1واإلطار األولي المصاحب بشأن إنهاء التشرد في

أعقاب النزاعات (فيما يلي :قرار األمين العام )9مما يؤكد الدور
الرئيسي الذى تقوم به الدولة في تيسير التوصل إلى حلول

دائمة للتشريد.

العناصر الرئيسية لقرار األمين العام:

عام  ،2030أيلول/سبتمبر 2015

•حل مشكلة التشرد مسؤولية جماعية تتطلب استراتيجية

لماذا الحلول الدائمة؟

•يتولى المنسقون المقيمون  /منسقو الشؤون اإلنسانية

يعد التشريد مدمرا ،سواء على المدى القصير أو الطويل ،وسواء

استراتيجيات إيجاد الحلول الدائمة؛

كان داخليا أو خارجيا .وتشمل عواقبه فقدان المسكن واألرض

والممتلكات؛ وانقطاع سبل العيش أو التعليم؛ واالنفصال عن

أفراد المجتمع واألسرة؛ وفقدان الوثائق الشخصية وتزايد

التعرض لمخاطر الحماية ،بما في ذلك اآلثار النفسية للحرمان
والفقدان والصدمات النفسية .وتشتد أوجه الضعف المحددة

مشتركة ومنسقة؛

العملية االستشارية لتحديد كال من شكل ومضمون

•يتوفر الدعم التقني من برنامج التنمية باألمم المتحدة

ومفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين والمجموعة

العالمية للتعافي المبكر ومجموعة الحماية الشاملة وغيرها

من الهياكل التي لديها خبرات محددة على النحو المبين في

اإلطار المرفق مع قرار األمين العام.

الناجمة عن التشريد في كثير من األحيان مع مرور الوقت ،بينما

•وسوف ينظر صندوق األمم المتحدة لبناء السالم في

بناء حياتهم حتى أثناء التشريد ،إذا لم يتم تعزيزها.

االستراتيجيات من أجل إيجاد حلول دائمة لمشكلة التشريد.

قد تضعف القدرة على التحمل وقدرة المجتمعات على إعادة

الطلبات الواردة من البلدان المؤهلة من أجل دعم تنفيذ

 9قرارات األمين العام ،باجتماع  4تشرين األول/أكتوبر للجنة السياسة؛ قرار رقم  - 2011/20الحلول الدائمة :متابعة لتقرير األمين العام  2009بشأن بناء

السالم .انظر الملحق .1
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وعلى الصعيد العالمي ،يكلف قرار األمين العام المسؤولية

الهدف

الشاملة ،بما فى ذلك الدعم والتوجيه واالحتفاظ بمستودع

يستهدف قرار األمين العام بشكل خاص التوصل إلى حلول

للمجموعة العالميةللتعافي المبكر ومجموعة الحماية

االستراتيجيات والدروس المستفادة .منذ بدء البرنامج

التجريبي ،فقد بات واضحا أن هذا الدعم قد يأتي من عدة

لمشاكل عودة الالجئين والمشردين داخليا إلى أوطانهم.
ومن َثم يقتصر هدف هذا الدليل على الحاالت التي يوجد

كيانات مختلفة ،ليس أقلها الوكاالت والمنظمات غير الحكومية

بها المشردون داخليا وقد عاد الالجئون إلى بلدانهم األصلية

مكاتب المنسقين المقيمين  /منسقي الشؤون اإلنسانية وبالطبع

فليس من المناسب أن يبقى الالجئون في بلدان اللجوء،

المعنية ،وتحالف الحلول ،وفرق التخطيط االستراتيجي في

الحكومات الوطنية .كما قد طلب قرار األمين العام من مجموعة
الفريق العامل المعنية بالتعافي المبكر ُ
(تعرف اآلن بالمجموعة
العالمية لإلنعاش المبكر )10ومجموعة الحماية الشاملة ضمان

أن المستشارين في مجال التعافي المبكر العاملين في دعم

االستجابة ألزمات البالد لديهم الخبرة الالزمة إليجاد الحلول

أو أماكن إقامتهم المعتادة ،إن لم يكن إلى مناطقهم األصلية.
مستفيدين من نظام الحماية الدولية.

في حين أن قرار األمين العام يشير صراحة إلى “إنهاء التشريد
في أعقاب الصراع” إال أنه يتعلق بحاالت التشريد األخرى.

الكوارث والحاالت التي طال أمدها والعنف المعمم وانتهاكات

الدائمة ،ووضع اإلرشادات لتطوير استراتيجيات الحلول الدائمة

حقوق اإلنسان والتشريد المتعلق بالتنمية تتطلب على نحو

المصادر ،بما في ذلك من خبراء التخطيط االستراتيجي وممولة

ومنسقة .في الواقع ،يمكن أن ينشأ التشريد في حاالت تتسم

(هذا الدليل ) .ويمكن لهذا الدعم أن  -وقد  -يأتي من عدد من

بشكل مشترك من خالل مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون
الالجئين وبرنامج التنمية باألمم المتحدة.

«توضح الخبرة العملية أن إنهاء
التشريد على نحو مستدام يعد أحد
المفاتيح الرئيسية لتجنب آثار الكوارث
طويلة األمد على رفاهية كل من
المشردين ومجتمعاتهم المضيفة».
لويس هوفمان،
رئيس مراحل االنتقال واالنتعاش ،بالمنظمة الدولية
للهجرة

مماثل اتباع نهج قائم على الحقوق واستجابة مشتركة ومترابطة

بمزيج معقد من الصراع والكوارث والتدهور البيئي.

نشر قرار األمين العام وإطاره
دعت المذكرة المشتركة لعام  2012من قبل المدير اإلداري
لبرنامج التنمية باألمم المتحدة ،ورئيس مجموعة األمم

المتحدة اإلنمائية ،ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ التابع

لألمم المتحدة ،المنسقين المقيمين  /منسقي الشؤون اإلنسانية

إلى االستفادة من هذه الوثائق ونشرها ،مما يؤكد آثارها الهامة
بالنسبة لعملهم( 11الملحق  .)2الهيئات األخرى التي قد أشارت

إلى قرار األمين العام هي:

•الجمعية العامة لالمم المتحدة

12

•المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بحقوق اإلنسان
للمشردين داخليا

13

•منظمة األمن والتعاون في أوروبا

10

14

أي إشارة لمصطلح “مجموعة الفريق العامل المعنية باإلنعاش المبكر” في قرار األمين العام تم إعادة صياغتها بمصطلح “المجموعة العالمية لإلنعاش

المبكر” في جميع أجزاء هذه الوثيقة.

 11األمم المتحدة ،مذكرة داخلية إلى المنسقين المقيمين ومنسقي الشؤون اإلنسانية من هيلين كالرك ،رئيسة مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية وفاليري

آموس ،منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ 3 ،نيسان/أبريل .2012

 12قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  18 ،68/180كانون األول/ديسمبر عام  ،2013وثيقة األمم المتحدة.A/RES/68/180.
 13انظر ،على سبيل المثال ،بيان تشالوكا بياني ،المقررة الخاصة المعنية بحقوق اإلنسان للمشردين داخليا ،الجلسة رقم  68للجمعية العامة 24 ،تشرين

األول/أكتوبر .2013

 14قائمة لشؤون الحماية :التصدى لمشكلة التشريد وحماية السكان المشردين والمجتمعات المتضررة خالل دورة الصراع :النهج التعاوني (منظمة األمن

والتعاون في أوروبا ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين .)2014 ،جلسة الجمعية العامة 24 ،تشرين األول/أكتوبر .2013
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أدوار الجهات الفاعلة المختلفة

لديها دورا رئيسيا في تقديم المساعدة التقنية وفي وضع

السلطات الوطنية تتحمل المسؤولية الرئيسية لوضع

على الوالية القانونية لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

استراتيجية الحلول الدائمة .وحيثما أمكن ،يجب على الجهات

لقيادة تنسيق االستجابة لنزوح الالجئين ،بما فى ذلك الحماية

الوطنية في وضع استراتيجيات الحلول الدائمة وتنفيذها.

قيادة التنسيق الدولي لحماية المشردين داخليا في ظل نظام

الفاعلة الدولية أخذ زمام المبادرة والتكيف مع الهياكل والنظم

يقود المنسق المقيم  /منسق الشؤون اإلنسانية المناقشات

حول االستراتيجية الشاملة 5مع الحكومة ،والجهات الفاعلة

الوطنية والدولية .قد يتولى مسؤول كبير معين من مكتبه
 /مكتبها ،أو من مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين،

أو برنامج التنمية باألمم المتحدة أو مكتب منسق الشؤون
اإلنسانية ،هذه المهمة نيابة عنها  /عنه.

لجنة البرنامج أو أي وحدة أخرى مكلفة بدعم وظيفة التخطيط

االستراتيجي للمنسق المقيم  /منسق الشؤون اإلنسانية

تحتاج إلى أن تشارك بشكل كامل في كل مرحلة من مراحل
االستراتيجية ،بدءا من التصور وحتى التقييم.

تحت قيادة المنسق المقيم  /منسق الشؤون اإلنسانية ،يجب

على جميع أطراف فريق برنامج التنمية باألمم المتحدة في
الدولة أن تكون على علم بأدوارها الداعمة .إن أعمال برنامج

التنمية باألمم المتحدة المتخصصة فياإلنعاش المبكر ،وسبل

العيش ،والتنمية المستدامة ،والحكم الرشيد ،وسيادة القانون،
والتماسك االجتماعي ،وتعزيز قدرات السلطات الوطنية

والمحلية ،فضال عن المنظمات غير الحكومية المحلية ،تعد ذات

صلة بجميع المجاالت األربعة األساسية للتوصل للحلول الدائمة
وفقا إلطار األمين العام:

.أاإلنعاش االجتماعي واالقتصادي

.بوالحماية واألمن وسيادة القانون

.جوالحكم

.دوالتماسك االجتماعى.
وفي أعقاب األزمات ،وحيث التخلص التدريجي من الجهات

الفاعلة اإلنسانية ،فإن األدوار التي يضطلع بها برنامج التنمية
باألمم المتحدة ،والجهات الفاعلة األخرى في مجال التنمية

وكذلك الجهات الفاعلة في مجال السالم واألمن تزداد أهمية
في تناولها لألسباب الجذرية وتعزيز الحلول.

يشير قرار األمين العام إلى أن مفوضية األمم المتحدة لشؤون

الالجئين ،بصفتها هيئة ومن خالل مجموعة الحماية الشاملة،

18
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والبحث عن حلول على حد سواء .كما أن عليها مسؤولية

المجموعات ،بما في ذلك ضمان إمكانية حصول المشردين

داخليا على حلول لمشكلة التشريد تتسم باألمان والطوعية

واحترام الكرامة اإلنسانية.

تعتمد الحلول الدائمة على مزيج من دور مفوضية األمم

المتحدة لشؤون الالجئين االستباقي (سواء في اإلطار اإلنساني
وفي التطور نحو التنمية) ودور برنامج التنمية باألمم المتحدة

االستباقي في ضمان أن الحلول متوسطة وطويلة األجل

أصبحت جزءا ال يتجزأ من إطار عمل األمم المتحدة للتنمية.

«إن هدف الجهود المبذولة
لحماية الالجئين والمشردين داخليا
ومساعدتهم هو التوصل إلى حل
لمحنتهم .وهذا يعني ،على سبيل
المثال ،أن مفوضية األمم المتحدة
لشؤون الالجئين ملتزمة بالمواصلة
إلى ما بعد مرحلة الطوارئ.
فقد تطور فهمنا للحلول واآلن
أدرك أهمية االعتماد على الذات
واألنشطة المجتمعية منذ بداية
التشريد .وحيثما ال يوجد حال فوريا،
علينا جميعا بذل كل ما في وسعنا
لتقليل االعتماد على الغير حتى
يتمكن األفراد المعنيين من التمتع
بحياة مثمرة وكريمة».
فولكر ترك ،مدير الحماية الدولية ،مفوضية األمم المتحدة
لشؤون الالجئين2013 ،
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يحتاج مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وجميع منسقي

المجموعات إلى االستعداد إلى تقاسم التحليالت بشأن األسباب

الجذرية للتشريد ومسببات الصراع ،باإلضافة إلى آثار التشريد
على كل قطاع لمساعدة الحكومات والجهات الفاعلة االنمائية
الوطنية والدولية في إعطاء هذه المجاالت األولوية.

ينبغي أن تكون الجهات الفاعلة اإلنسانية األخرى على علم

بالبرامج والنظم القائمة لتصميم التدخالت التي تكمل الهياكل

الوطنية وتسهيل التقليص المناسب لالستجابة لحاالت الطوارئ.

وعلى نحو مماثل ،نرحب بانضمام الجهات الفاعلة األخرى في

مجال التنمية في برنامج التنمية باألمم المتحدة:

•بما فى ذلك الالجئين العائدين والمشردين داخليا في
البرامج العادية؛

•تعديل البرامج واألولويات القائمة لمعالجة األسباب الجذرية
لمحنة الالجئين العائدين واحتياجات المشردين داخليا و؛

•إدراج ،بتأييد من الحكومات ،العناصر الرئيسية المحددة
للتحليل خالل الجزء األول من االستجابة ،بما فى ذلك
أصوات المشردين والمجتمعات المضيفة نفسها.

كيفية وضع استراتيجية مشتركة
للتوصل إلى حلول دائمة

إيضاح
فهم المفاهيم والمبادئ
والمعايير األساسية

05
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العملية

تعيين
منصة تنسيق
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جمع البيانات
وتحليلها

نموذج الـ  9خطوات
وعلى الرغم من أن كل حالة تشريد تختلف عن غيرها ومن ثم

ال يوجد مخطط واحد لوضع استراتيجية مشتركة إليجاد حلول
دائمة ،إال أن من الممكن تحديد بعض الخطوات الرئيسية ذات

01
بدء
العملية

الصلة بجميع الحاالت.

إن نموذج الـ  9خطوات معد ليعمل بمثابة مؤشر ،حيث يوفر

لمحة عامة وإدراك للتسلسل المنطقي للخطوات الموصى بها

في وضع استراتيجية مشتركة للحلول الدائمة .ومن الناحية

العملية ،فلن تكون العملية بالضرورة خطية .فغالبا لن تحدث

هذه الخطوات تباعا .فقد يجب اتخاذ بعض الخطوات الالحقة

 .1اتخاذ القرارات المتضافرة لوضع
استراتيجية مشتركة
َمن الذي يبدأ عملية وضع استراتيجية
للتوصل إلى الحلول الدائمة؟

يحدد قرار األمين العام أن بدء عملية

وضع استراتيجية لدعم الحلول الدائمة

لمشاكل التشريد هو قرار يتخذه المنسق

المقيم  /منسق الشؤون اإلنسانية .ومن الناحية العملية ،فان
فكرة الشروع في العملية قد تأتي من مجموعة جهات فاعلة
مختلفة:

•الحكومة على المستوى التنفيذي وكذلك مستوى الوزارات

في حين انتظار اكتمال خطوة سابقة (مثل جمع البيانات) .تعد

ذات الصلة ،باإلضافة إلى السلطات المحلية (على سبيل

والتخطيط حول القيود المحتملة وكذلك انتهاز الفرص غير

شديدا بالتشريد.

المرونة من الخطوات الرئيسية؛ وال سيما القدرة على التوقع
المتوقعة التي تظهر على طول الطريق.

ليس المقصود من التخطيط اقتراح أن كل مرحلة من مراحل
العملية ستتطلب وقتا متساويا :فجمع البيانات وتحليلها

قد يتطلب وقتا أكثر من اتخاذ القرار بشأن بدء عملية وضع
استراتيجية .وإن كان من المؤكد تقريبا أن التنفيذ سيكون
مرحلة تستغرق عدة سنوات.

ُ
والعمد فى المناطق المتضررة تضررا
المثال المحافظون
•الفريق القطري اإلنساني/الفريق القطري التابع لألمم

المتحدة وعند االقتضاء ،جميع المجموعات ومجموعة
التنسيق بين المجموعات.

•المنظمات الدولية غير الحكومية ،على سبيل المثال عبر

منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية (إذا كانت موجودة

في الدولة).

•أي منتدى للمجتمع المدني مع التركيز على اإلنسانية
وحقوق اإلنسان وقضايا التنمية

•المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان (إذا كانت موجودة في
الدولة)

•الجهات المانحة ،الثنائية منها ومتعددة األطراف (مثل
البنك الدولي ومصارف التنمية اإلقليمية).

•لجنة الصليب األحمر الدولية ،واالتحاد الدولي لجمعيات
الصليب األحمر والهالل األحمر ،وحركة الصليب األحمر

والهالل األحمر .قد يكون لهذه الهيئات أيضا رغبة في المشاركة
كمراقبين (يتم التأكيد على أساس كل حالة على حدة).
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ينبغي أن ُينظر إلى قيادة عملية وضع استراتيجية للتوصل إلى

وفي العديد من البلدان ،قد وضعت السلطات الوطنية أو

الحلول الدائمة باعتبارها جزءا ال يتجزأ من مسؤوليات المنسق

المحلية بالفعل سياسة أو استراتيجية أو برنامج أو عملية لدعم

اإلنسانية واإلنمائية الدولية للجهود الوطنية.

وسياسات ليست خاصة بالتشريد فقط ولكن قد تشكل حلول

المقيم  /منسق الشؤون اإلنسانية لقيادة تنسيق المساعدة

وينبغي اتخاذ أي قرار من هذا القبيل «بالتشاور مع السلطات
الوطنية والشركاء» في أقرب وقت ممكن.

يعد ربط التخطيط للتوصل للحلول الدائمة بالتخطيط

والعمليات القائمة الوطنية والدولية أمرا ضروريا ألن تهيئة

ظروف مواتية للتوصل إلى حلول لمشاكل عودة الالجئين

والمشردين داخليا تعد مسؤولية وطنية في المقام األول.

التوصل إلى حلول بشأن مسألة التشريد .وقد يشمل ذلك قوانين

لمسألة التشريد وتدعمها ،مثل تلك المتعلقة بإدارة الكوارث،

واألراضي ،والتوثيق ،وخطط التنمية .وفي بعض الحاالت قد

تكون الحكومة ضد استراتيجية شاملة للحلول الدائمة على
سبيل المثال تفضيل أحد الحلول التي تسمح بالعودة فقط.

الدعوة ،على سبيل المثال ،عن طريق أعضاء الفريق القطري
التابع لألمم المتحدة  /الفريق القطري اإلنساني المنخرطين

بصفة خاصة في مسائل التشريد أو غيرها من المسائل ،قد تؤدي

إلى نتائج طيبة في حفز اتخاذ قرار لوضع استراتيجية للتوصل
إلى الحلول الدائمة وتحديد شكلها وتنفيذها.

«يتعين على المجتمع الدولي
ضمان المشاركة المبكرة والمنتظمة
للجهات الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية،
وجميع القطاعات األخرى ذات
الصلة ،لوضع استراتيجيات للحلول
وتحديد آليات لتعزيز نهج متكامل بدءا
بالمراحل المبكرة للتشريد وفي كل
المراحل بعدها»

فالحلول الدائمة يجب أن ُتدرج في خطط الطوارئ قبل

تشالوكا بياني ،المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني
بحقوق اإلنسان للمشردين داخليا2013 ،

طريق تحليالت السياق الدورية :فى بعض السياقات ،قد تؤدي

بدون تعاون السلطات الوطنية ،لن تحقق استراتيجية
التوصل للحلول الدائمة على األرجح جميع األهداف.

متى يتم بدء عملية وضع استراتيجية للتوصل إلى الحلول

الدائمة؟

ليس من السابق ألوانه على اإلطالق البدء في التفكير في
ذلك وتهيئة الظروف الالزمة للتوصل إلى حلول دائمة.
فالتفكير والتخطيط المسبق يعد أمرا ضروريا.

حتى وقوع الصراع والتشريد .وينبغي تحديثها بانتظام ،عن
األحداث اإلقليمية إلى أزمات وتخرج استراتيجية التوصل
للحلول الدائمة الجارية أو المخطط لها عن مسارها.
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يعد التوصل إلى حلول دائمة لمسألة التشريد عملية تدريجية.
حتى وإن بدت الحلول بعيدة المنال ،إال أنه يمكن اتخاذ بعض

اإلجراءات  -حتى في خضم الصراعات المسلحة  -والتي يمكن

أن تقوم بدور فعال في تيسير عملية التوصل إلى حلول دائمة
على المدى الطويل .على سبيل المثال ،اتخاذ التدابير لحماية
األراضي والممتلكات والسجالت والوثائق األخرى يمكن أن

تساعد على التقليل من التأخير وتخفيف النزاعات المتعلقة

يوصي قرار األمين العام بآلية تنسيق

02
تعيين
منصة تنسيق

باستعادة الممتلكات في أعقاب الصراع .إن (إعادة) إصدار

وثائق الهوية الوطنية ،بما فى ذلك التي عبر السجالت المتنقلة،
يمكن اعتبارها من التدخالت الحمائية الموجهة نحو التوصل
إلى حلول بدءا من مراحل االستجابة المبكرة.

كما يساعد التخطيط المسبق من أجل التوصل إلى حلول دائمة

في االستعداد واتخاذ إجراءات أكثر فعالية كلما سنحت الفرصة
لذلك .يجب على الفريق القطري التابع لألمم المتحدة والفريق
القطري اإلنساني مناقشة الحلول الدائمة بانتظام في مراحل

التخطيط المبكر بشأن المسائل المتعلقة بعودة المشردين داخليا
والالجئين .يجب على الجهات الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية أن

تعمل معا في كل من التنسيق والمستويات الفنية لضمان اتباع
نهجا شموليا منذ البداية.

 .2نقل القرار للجهات المعنية
ينبغي إبالغ الجهات المعنية من ذوي الصلة ،بما في ذلك الذين
قد ال يشكلون جزءا من عملية التشاور في وقت سابق ،بمجرد
اتخاذ قرار متضافر للشروع في عملية وضع استراتيجية
مشتركة للتوصل إلى حلول دائمة.

وعلى الصعيد العالمي ،ينبغي نقل القرار إلى المجموعة العالمية
للتعافي المبكر ( )erhelpdesk@undp.orgومجموعة الحماية

الشاملة ( .)GPC@unhcr.orgفهذه وغيرها من الهيئات

المنخرطة في دعم التوصل إلى حلول دائمة ،بما في ذلك

الوكاالت المعنية ،وتحالف  Alliance Solutionsومكتب دعم

بناء السالم  -يمكنها تقديم الدعم التقني في مختلف المراحل.
مكتب تنسيق عمليات التنمية التابع لألمم المتحدة مسؤول
عن تلقي قرارات المنسق المقيم ومن ثم ينبغى أيضا إعالمه.

لوضع استراتيجية للتوصل للحلول

الدائمة .وهذا أمر ضروري من أجل ضمان

اتباع نهج شامل ومنسق إزاء التوصل إلى
الحلول والملكية الجماعية لالستراتيجية.

وجود العديد من النماذج الممكنة آلليات
التنسيق .ينبغي على المنسق المقيم /

منسق الشؤون اإلنسانية تحديد الصيغة

المناسبة للسياق ،بالتشاور مع الحكومة وجميع الجهات المعنية.

 .1استعراض منصات التنسيق داخل البلد
ينبغي أن تبدأ أي مناقشة بشأن آلية التنسيق المناسبة

باستعراض شامل للخطط الوطنية القائمة ونظم التنسيق.
وينبغي مراعاة كيفية تضمين عملية استراتيجية للتوصل

لحلول دائمة في إطار من شأنه أن يشارك الجهات الفاعلة
الوطنية طويلة األجل ويمكنها.

في السياقات التي يتم فيها تفعيل نظام المجموعات:
يشير قرار األمين العام أنه “حسب االقتضاء والمالئمة” ،فإن
كل من المجموعة العالمية لإلنعاش المبكر15مع مجموعة

الحماية يمكنها أن تكون بمثابة آلية تنسيق من أجل التوصل

إلى استراتيجية للحلول الدائمة.فيلتعافي المبكر والحماية

كالهما مفيدا من أجل إيجاد حلول دائمة .اعتمادا على

الترتيبات األخرى التي تم اتخاذها ،فإن المجموعات المطبقة
على المستوى القطري يمكن أن يكون لديها دورا مركزيا في

وضع استراتيجية للحلول الدائمة ،على الرغم من عودة النظم

الوطنية إلى مسارها وسيطرة عمليات التنمية ،فبالطبع سيكون

للمجموعات دورا قليال لتؤديه .ال يجب ألي انخراط للمجموعات
في وضع استراتيجيات للحلول أن يطيل مراحل حياتها

اصطناعيا.

قد يقرر المنسق المقيم  /منسق الشؤون اإلنسانية أنه من

األنسب ربط نظام المجموعات ،ولكن ليس بشكل رسمي

مترسخا في ،آليات التنسيق الوطنية األخرى ،مثال في الحاالت

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/26FB981DE9BEE0E3852571C000560D35-iasc-earlyrecovery-jul2006.pdf 15
 16قدرة الحماية ،وهو برنامج مشترك يديره مكتب منسق الشؤون اإلنسانية ومجلس الالجئين النرويجي ،ينشر كبار مستشاري الحماية إلى الوكاالت

التابعة لألمم المتحدة ،وال سيما في مستوى الميدان على أساس مؤقت ( 12-3شهرا) ،لدعم المبادرات المشتركة بين الوكاالت بشأن الحماية .يعد دعم

تطوير استراتيجيات التوصل للحلول الدائمة وتقديم مشورة الحماية إلى المنسق المقيم  /منسق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة مجالين

من المجاالت الخمسة ذات األولوية االستراتيجية من أجل عمليات نشر قدرة الحماية .قد يتم أيضا استضافة قدرة الحماية ،عند الطلب ،من قبل
الحكومات .انظرhttps://www.humanitarianresponse.info/en/coordination/procap :

22
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التى تكون فيها األطراف الفاعلة في مجال التنمية قد بدأت
بالفعل (إعادة) إقامة برمجة منتظمة متعددة السنوات.

في السياقات التى ال يتم فيها تفعيل نظام المجموعات ،أو لم
تعد مفعلة أو تم إلغائها تدريجيا:

الفريق العامل المخصص أو قوة العمل لوضع استراتيجية

للحلول الدائمة يمكن أن يكون مفيدا .ينبغي أن تشمل عملية
استعراض خطة التنمية الوطنية وإطار عمل األمم المتحدة

تشمل جميع األعمال الجارية بشأن التخطيط لتحقيق أهداف
التنمية المستدامة مسائل المشردين داخليا وعودة الالجئين

والمجتمعات المحلية إلى األماكن التي سوف يستقرون فيها
سواء في مناطقهم األصلية أو في أي مكان آخر.

وعلى نحو مماثل ،فينبغي دعوة الوكاالت األخرى التي قررت عدم

المشاركة مباشرة ومطالبتها بالمساهمة في توفير المدخالت.
•المنظمات غير الحكومية ،على الرغم من عدم ذكرها

للتنمية أو اإلطار اإلستراتيجي المتكامل مراعاة إيجاد حلول

صراحة في قرار وإطار األمين العام ،إال أنها من الشركاء

العائدين وهذا يمكن أن يكون منتدى مناسب يتم فيه تنسيق

دعوة جميع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية

دائمة للمشردين داخليا في مرحلة ما بعد الصراع والالجئين
تطوير االستراتيجيات.

 .2االعتبارات األساسية ألي آلية تنسيق من أجل إيجاد
حلول دائمة
•عضوية آلية التنسيق ينبغي أن تكون شاملة وواسعة

النطاق ،في حين ال تزال قابلة للتطبيق في مجال إتاحة
كفاءة العمل.

•على أقل تقدير ،ينبغي أن تشمل آلية التنسيق ،إذا كانت

الرئيسيين بشأن التوصل إلى حلول دائمة للتشريد .ينبغي

العاملة في مجاالت العودة واالستيطان والمنخرطة في

مساندة عودة الالجئين والمشردين داخليا في البلد المعني
إلى المشاركة في آلية التنسيق .فإطالع المنظمات الدولية

غير الحكومية العاملة في البلد على المبادرة سيضمن
الشفافية ومحتمل أن يولد دعمها.

•إن مشاركة الجهات الفاعلة األخرى ،مثل منظمات المجتمع
المدني الوطنية واألطراف الفاعلة في مجال السالم واألمن
والجهات المانحة واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص،
في آلية التنسيق يمكن تحديدها على أساس كل حالة

موجودة في الدولة :مكتب المنسق المقيم وبرنامج التنمية

على حدة ،بالتشاور مع الحكومة ،والمنسق المقيم  /منسق

ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومكتب منسق

•في بعض الحاالت ،قد يحدد الفريق القطري اإلنساني/

باألمم المتحدة ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

الشؤون اإلنسانية والفريق القطري اإلنساني.

الشؤون اإلنسانية ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق

الفريق القطري التابع لألمم المتحدة أن تقديم الدعم يعد

وهيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة األمم المتحدة لألغذية

ويفضل أن يتم شغل هذا المنصب من قبل خبير محلي

للهجرة ،وكذلك المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية

كلتا الحالتين ،يتم تمويل المنصب عادة تمويال مشتركا

اإلنسان وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

والزراعة وبرنامج األغذية العالمي والمنظمة الدولية

أمرا ضروريا ،في شكل منسق استراتيجية الحلول الدائمة.
ولكن في بعض الحاالت هناك حاجة إلى منسق دولي .وفي

والمجتمع المدني المنخرطة في مسائل العودة أو غيرها من

من قبل المكاتب القطرية لبرنامج التنمية باألمم المتحدة

•إذا لم تكن العملية تقودها الحكومة ،أو شاركت في

تمشيا مع مسؤولياتها المنصوص عليها في قرار األمين

مسائل االستيطان األخرى.

قيادتها ،فينبغي تشجيع مشاركة الحكومة  -إذا لزم األمر،

مما يعزز تأثير التعاون اإلنمائى الدولي والشركاء السياسيين.

سواء شاركت الحكومة مباشرة في آلية التنسيق ،ينبغي على

األقل إعالمها ،عن طريق المنسق المقيم  /منسق الشؤون

اإلنسانية أو الفريق القطري اإلنساني/الفريق القطري التابع

لألمم المتحدة ،بنية وضع استراتيجية للتوصل للحلول الدائمة.

كما ينبغي استشارة الحكومة بشأن مشروع االستراتيجية،
وإطالعها بانتظام بشأن تنفيذه.

ومفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين ،وذلك

العام ،على الرغم من أن الوكاالت األخرى قد تدعم أيضا

ماليا .الجوانب الرئيسية الختصاصات المنسقين هي :العمل
بمثابة المحرك الشمولي للعملية؛ وإجراء المشاورات مع

الجهات المعنية ،وجمع البيانات وتحليلها؛ وصياغة ووضع

اللمسات األخيرة على االستراتيجية ،بالتشاور مع آلية

التنسيق .وقد تشمل المهام اإلضافية إنتاج مواد إعالمية
من شأنها تعزيز ورفع مستوى الوعي لقرار وإطار األمين

العام؛ وتطوير التدريب وتوفيره للجهات المعنية بشأن

التوصل لحلول دائمة؛ وإدماج مسألة إيجاد حلول دائمة

بعمليات التخطيط االستراتيجية األخرى ،على سبيل المثال،

بغض النظر عن القيادة الوطنية أو المشاركة ،ينبغي تطوير

خطة االستجابة االستراتيجية التابعة للفريق القطري

الوطنية واالتجاه المتخذ في مختلف القطاعات .ينبغى أن

وإطار عمل األمم المتحدة للتنمية.

جميع االستراتيجيات بحيث تتماشى مع البرامج اإلنمائية

اإلنساني ،وبرمجة صندوق األمم المتحدة لبناء السالم،
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•تتضمن االعتبارات الهامة فيما يتعلق بنشر تقديم الدعم

في شكل منسق متفرغ وطني أو دولي لشؤون استراتيجية
التوصل لحلول دائمة ما يلي:

إن تنظيم وقيادة عملية وضع استراتيجية الحلول الدائمة

. .تمويل النشر :تعد ترتيبات تقاسم التكاليف ،وخاصة

المشتركة يتطلب تخصيص الخبرات والقدرات ذات الصلة،

فيما بين برنامج التنمية باألمم المتحدة ومفوضية

األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين من المستصوب.
كما يمكن طلب الدعم من وكاالت أخرى وقوائم

 .3ضمان أن آلية التنسيق مجهزة بالقدرة المطلوبة

متخصصة ،مثل قدرة الحماية التابعة لألمم المتحدة

16

أو قوائم محددة للتنمية والتخطيط االستراتيجي.

وخاصة ،الوقت والموارد البشرية .القدرة المحددة المطلوبة

لدعم أي عملية معينة محددة السياق .من الخطوات األساسية

آللية التنسيق هي تحديد ما تحتاجه القدرة من أجل االضطالع
بمهمتها بفعالية .في المقام األول ،ينبغي تحديد الدعم

للعملية وتوزيعها على الصعيد القطري ،بما فى ذلك عن طريق

يمكن استضافة المنسق من خالل برنامج التنمية باألمم

القدرة المخصصة من المكاتب القطرية لكل من مفوضية

أو مكتب المنسق المقيم  /منسق الشؤون اإلنسانية أو

المتحدة .الدعم اإلضافي متوفر على الصعيد العالمي لدعم

المتحدة ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
وكاالت أخرى ،حسب االقتضاء محليا.

. .توقيت النشر :في بداية العملية؛

. .اإلطار الزمني :تبعا لدرجة تعقيد الحالة ومستوى

األعمال التحضيرية التي قد تم إنجازها بالفعل ،حد

أدنى  3أشهر ،وعلى األرجح  6أشهر ،سيكون ضروريا.

األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين وبرنامج التنمية باألمم
عمليات الصعيد القطري.

من خالل إعطاء األولوية لهذه المسألة ،وتخصيص المطلوب من
القدرات ،فمن الممكن تماما وضع استراتيجية مشتركة للحلول
الدائمة في إطار الموارد البشرية الحالية المتاحة في البالد.

•اعتماد اختصاصات آلية التنسيق التي تنص بوضوح

على أن الهدف العام والمهام الرئيسية لآللية ،وعضويتها،

ورئاستها ومسؤوليات أمانتها وتواتر اجتماعاتها وخطوط
التسلسل اإلداري إلى مجموعة التنسيق بين المجموعات

(إذا كان موجودا) ،والفريق القطري التابع لألمم المتحدة /
الفريق القطري اإلنساني والمنسق المقيم  /منسق الشؤون
اإلنسانية .ينبغي أن تشمل االختصاصات أعضاء التنسيق

ومسؤولياتهم .على األقل ينبغي أن يشمل ذلك اختصاصات

الرئيس أو الرؤساء المشاركين للمنسق المقيم  /منسق

الشؤون اإلنسانية والحكومة؛ أو مفوضية األمم المتحدة

تحديد
الجهات المعنية

في كل سياق ،من المهم تحديد الجهات
الفاعلة ذات الصلة للتوصل إلى حلول

دائمة لمشكلة التشريد ولتقييم قدرتها على

المساهمة ،أو بطريقة أخرى التأثير ،في

عملية وضع االستراتيجية .وينبغي تنظيم

هذا من قبل المنسق المعين ،على سبيل المثال من خالل تحليل

العليا لشؤون الالجئين وبرنامج التنمية باألمم المتحدة التي

الجهة المعنية.

تقودها ،عند االقتضاء؛ أو مكتب منسق الشؤون اإلنسانية،

ضمن الجهات الفاعلة التى ينبغي اعتبارها:

تعمل على توفير دعم األمانة  -أو كل مجموعة مختصة قد
بوصفه منسقا رئيسيا ومشاركا بالمعلومات ،سواء في دعم

هذه العملية والمنسق المقيم  /منسق الشؤون اإلنسانية؛

ومنسق استراتيجية الحلول الدائمة ،إذا تم تعيين أحدهم
لتسهيل هذه العملية.

•إدارة آلية تنسيق وضع االستراتيجية ينبغي أن يكون

الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية
ينبغي إضافتها لتلك المذكورة في الخطوات  1و  2أعاله:

محددا تحديدا واضحا في االختصاصات ،بما في ذلك تعيين

•السلطات المحلية ،وال سيما في مناطق العودة وفي المناطق

•خطوط التسلسل اإلداري آللية التنسيق ينبغي أن يكون

•األشخاص المشردين داخليا أو الالجئين أو العائدين أو

يقدم التقارير بانتظام إلى المنسق المقيم  /منسق الشؤون

محليا والالجئين العائدين المحتملين الذين مازالوا خارج

الرؤساء والرؤساء المشاركين وإسناد مسؤوليات األمانة.
محددا تحديدا واضحا حسب كل سياق .وينبغى أن

التي استقر فيها المشردين داخليا والالجئين العائدين؛

المشردين داخليا سواء المستوطنين أو المعاد نقلهم

اإلنسانية والحكومة والفريق القطري التابع لألمم المتحدة

البلد .سوف يعد التعرف على الجهود واالستراتيجيات

والمحافل األخرى ،بشأن التقدم المحرز في التنمية وتنفيذ

إعادة البناء ،وكذلك المهارات التي قد يأتي بها المشردون

 /الفريق القطري اإلنساني والمنظمات غير الحكومية
االستراتيجية بمجرد اعتمادها.
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 .1تحديد الجهات الفاعلة التي
تؤدي دورا في التوصل إلى حلول
دائمة
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ينبغى أن تكون المشاورات شاملة وتعكس تنوع السكان

المشردين :من النساء والرجال والشباب والفتيات واألوالد

والمسنين والمعوقين واألقليات والسكان األصليين وغيرهم
من الفئات ،بغض النظر عما إذا كانوا يعيشون فى المناطق

الريفية أو الحضرية ،أو في المخيمات أو المستوطنات أو

ضمن المجتمع الدولي .يمكن لمفوضية األمم المتحدة العليا

لشؤون الالجئين المساعدة في الوصول إلى الالجئين الذين
ما زالوا موجودين في بلدان اللجوء.

«يحث مجلس األمن التابع لألمم
المتحدة الدول واألمين العام
ووكاالت األمم المتحدة على
ضمان المشاركة الفعالة ّلل جئات
والمشردات ،وكذلك الفتيات في
سن المراهقة ،في مجال تطوير
السياسات والبرامج لالجئات
والمشردات من النساء والبنات
وتنفيذها ورصدها وتقييمها في
جميع مراحل دورة التشريد»
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 2014

•الباحثون العاملون في قضايا متعلقة بالتشريد.
•القطاع الخاص.17
الجهات الفاعلة الدولية :
18

تحدد مصفوفة مشروع االستجابة الملحقة بإطار األمين العام

بإيجاز المساهمات المحتملة للحلول الدائمة ،على أساس والية

وخبرات كل منها ،من مختلف وكاالت األمم المتحدة الرئيسية

وغيرها من المؤسسات الدولية .ينبغي تعديل هذه األداة بمزيد
من التفصيل على النحو المطلوب في سياق .19باإلضافة إلى
ذلك ،قد يكون لدى ما يلي مساهمات هامة:

•لجنة الصليب األحمر الدولية واالتحاد الدولي لجمعيات
الصليب األحمر والهالل األحمر .في حين أن لجنة

الصليب األحمر الدولية واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب
األحمر والهالل األحمر ليست أعضاء في الفريق القطري
التابع لألمم المتحدة  /الفريق القطري اإلنساني إال أنه

من المستحسن التأكد من إطالعها على عملية التنمية

االستراتيجية وقدرتها على المشاركة على مستوى يتماشى
مع ممارستها ووالياتها؛

•المنظمات اإلقليمية ،التي يوجد منها الكثير ،بما في

ذلك االتحاد األفريقي ،ومجلس أوروبا ،ومنظمة الواليات

األمريكية ،ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا والمنظمات

شبه إقليمية مثل الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا،

والمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى ،والسوق

المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي ،ورابطة أمم جنوب
شرق آسيا ،والمركز الدولي ،وما إلى ذلك؛

•المجتمعات المتضررة من التشريد :المجتمعات المضيفة

•الجهات المانحة الثنائية؛
•المؤسسات المالية الدولية ،بما فيها مجموعة البنك الدولي

والمجتمعات المحلية في مناطق العودة أو إعادة التوطين

والمؤسسات اإلقليمية مثل البنك األفريقي للتنمية ،وبنك

أيضا مناسبة خاصة هنا.

األوروبي لإلنشاء والتعمير ،ضمن جملة أمور أخرى؛

الفعلية أو المحتملة .تعد اعتبارات العمر والنوع والتنوع

آسيا للتنمية ،ومجلس مصرف التنمية األوروبي ،والبنك

 16يضم تحالف  Alliance Solutionsمجموعة  Group Thematicالتي تركز على إشراك القطاع الخاص في إيجاد حلول لقضية التشريد .لمزيد من

المعلومات ،راجعwww.solutionsalliance.org :

 17تحدد مصفوفة مشروع االستجابة الملحقة بإطار األمين العام بإيجاز المساهمات المحتملة للحلول الدائمة ،على أساس والية وخبرات كل منها ،من

مختلف وكاالت األمم المتحدة الرئيسية وغيرها من المؤسسات الدولية .ينبغي تعديل هذه األداة بمزيد من التفصيل على النحو المطلوب ،على سبيل
المثال ،بما فى ذلك الجهات الفاعلة الحكومية والمنظمات غير الحكومية ،فى كل سياق.

 18تتضمن المصفوفة أن وضع الحلول الدائمة ليست مجرد مسؤولية برنامج التنمية باألمم المتحدة ومفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين

ولكنها من شواغل الفريق القطري التابع لألمم المتحدة  /الفريق القطري اإلنساني بصورة عامة ،ومن شواغل مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون

الالجئين وبرنامج التنمية باألمم المتحدة بصورة خاصة .وتوضح أنه إذا كان هناك توافقا في اآلراء ،فإيجاد الحلول الدائمة يتم ضمن المجموعات /

القطاعات ،وبالتالي ،يسمح بالوصول إلى الموارد من خالل الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ والنداءات اإلنسانية ،فضال عن الحصول على
مساهمات الجهات المانحة.
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يسلط قرار األمين العام الضوء أيضا على أهمية إبراز

مسؤوليات تنمية وكاالت األمم المتحدة .على سبيل المثال،

•المبادئ األساسية التي تحكم الحلول الدائمةّ :
وعية
الط ّ
والسالمة والكرامة ،و عدم التمييز؛

توحد مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية ،صناديق األمم المتحدة

•المسؤولية الوطنية لخلق الظروف المواتية  -والوسائل

تلعب دورا في التنمية في أكثر من  150بلدا .يعد مكتب األمم

وتسهيل إعادة إدماج المشردين داخليا العائدين أو المعاد

وبرامجها ووكاالتها المتخصصة واإلدارات والمكاتب التي

المتحدة لتنسيق العمليات اإلنمائية وحدة األمانة ،والدعم

التقني واإلستشاري لمجموعة األمم المتحدة اإلنمائية ،حيث

يوفر أدلة ميدانية إلبالغ السياسات ،وتسهيل تحقيق النتائج
المشتركة وتعزيز التميز في قيادة األمم المتحدة وتنسيقها.

 .2إشراك الجهات المعنية الرئيسية

لتوفير  -حلول دائمة ،وتوفير الوسائل إليجاد حلول دائمة،

توطينهم؛

•المسؤولية الدولية لتقديم الدعم والمساعدة للتوصل إلى
حلول دائمة؛

•الحاجة إلى نهج جماعي ومنسق لدعم الحلول الدائمة؛
•إدماج السن والنوع والتنوع في تخطيط وبرنامج إيجاد
حلول دائمة.

يجب أن تكون الجهات المعنية الرئيسية من أجل إيجاد الحلول

الدائمة جزءا ال يتجزأ من عملية وضع االستراتيجية .فبصيرتهم

وتجدر اإلشارة بوجه خاص إلى معايير أو مقاييس التوصل

وتنفيذها .يعد إشراك الجهات المعنية أمرا هاما ليس فقط

المشتركة بين الوكاالت بشأن إيجاد حلول دائمة لألشخاص

وآرائهم وتوصياتهم تعد أساسية في وضع االستراتيجية

بالنسبة لنوعية االستراتيجية فحسب ،بل أيضا من أجل الشعور
بالملكية والشرعية التي يتعلق بها الجهات المعنية.

04
إيضاح
فهم المفاهيم
والمبادئ
والمعايير األساسية

 .1تعزيز الوعي بين الجهات
المعنية الرئيسية حول المفاهيم
األساسية والمبادئ الدولية
والمعايير الخاصة بالتوصل للحلول
الدائمة
إن وضع استراتيجية للحلول الدائمة
تتماشى مع المفاهيم والمبادئ

والمعايير ذات الصلة ،يعتمد على وجود
فهم واضح لدى قادة هذه العملية

وكذلك فيما بين جميع الجهات المعنية الرئيسية .ما يلي ينبغي
أن يتسم بالوضوح لدى الجهات المعنية:

•تعريف المشردين داخليا والالجئين والعائدين (الذين يظلون
داخل نظام الحماية الدولية طالما لم يتم إدماجهم بعد)؛

•إلدراك أهمية اتباع نهج قائم على الحقوق للتوصل

للحلول الدائمة ،يجب أن تكون المعايير القانونية ذات
الصلة معروفة ومفهومة ،على وجه الخصوص :حقوق

اإلنسان الدولية والقانون الدولي لالجئين والقانون اإلنساني

الدولي (إذا كانت الحالة من حاالت النزاع المسلح) ،اجتماع
االتحاد األفريقي لحماية ومساعدة األشخاص المشردين

داخليا في أفريقيا ،والمبادئ التوجيهية بشأن قضية
التشريد الداخلي؛

26
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إلى حلول دائمة للتشريد المحددة في إطار اللجنة الدائمة
المشردين داخليا  .20يرد إطار اللجنة الدائمة المشتركة بين

الوكاالت في إطار األمين العام ،ويعد مكمال له .واستنادا إلى
المعايير الدولية لحقوق اإلنسان ،فالمعايير الثمانية للجنة

الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن التوصل إلى حلول دائمة

لقضية التشريد هي:

•السالمة واألمن وحرية التنقل طويلة األمد؛
•مستوى معيشي الئق ،بما في ذلك الحد األدنى من الحصول
على الغذاء الكافي والماء والسكن والرعاية الصحية

والتعليم األساسي؛

•الحصول على فرص العمل وسبل كسب العيش؛
•الوصول إلى آليات الستعادة المساكن واألراضي
والممتلكات أو تقديم التعويض؛

•الوصول إلى الوثائق الشخصية وغيرها من الوثائق
واستبدالها؛

•جمع الشمل الطوعي ألفراد األسرة أثناء التشريد؛
•المشاركة في الشؤون العامة ،على جميع المستويات ،على
قدم المساواة مع السكان المقيمين؛

•سبل االنتصاف الفعالة لالنتهاكات المتعلقة بالتشريد ،بما
فى ذلك الحصول على العدالة والتعويضات ومعلومات عن

أسباب االنتهاكات.

الدليل الكامل

 .1جمع المعلومات الضرورية

يوفر ذلك قائمة مرجعية لتقييم إلى أي مدى تم التوصل إلى

حلول دائمة للمشردين داخليا في أي حالة معينة .21وعلى هذا
األساس ،يمكن تحديد أي مجاالت التدخل التي تتطلب مزيدا
من االهتمام و/أو تحديد األولويات.

 .2التدريب على التوصل إلى حلول دائمة

05
جمع البيانات
وتحليلها

يعمل على بناء توافق في اآلراء حولها .يعد تنظيم حلقات

تدريب فرصة لتحديد القضايا ذات االهتمام الخاص ،وبالتالى
تعمل على نقل عملية جمع البيانات والتشاور على نحو مفيد.

يعد تنظيم حلقات التدريب وتوفيرها وظيفة أساسية آللية
التنسيق .نماذج حلقات التدريب بشأن التوصل إلى حلول

دائمة بواسطة مركز رصد التشرد الداخلي متوفر عبر http://

 ،www.internal-displacement.orgومجموعة الحماية

الشاملة والمجموعة العالمية للتعافي المبكر وتحالف Solutions
 .Allianceيمكن تقديم الدورات التدريبية وحلقات العمل عند
الطلب من خالل  erhelpdesk@undp؛.GPC@unhcr.org

عن تنمية استراتيجية للتوصل إلى
الحلول الدائمة ما يلي:

•تقديرات السكان الحالية ،مفصلة

إن تدريب الجهات المعنية على مفاهيم الحلول الدائمة ومبادئها

األساسية ومعاييرها ال يعد فقط أداة لزيادة الوعي ولكن أيضا

تشمل المعلومات األساسية لإلبالغ

حسب السن والنوع وتنوع النازحين

(األشخاص المشردين داخليا والالجئين العائدين)؛

•الموقع الجغرافى األصلي (منطقة إقامتهم المعتادة قبل
الرحلة) لمجتمعات وأسر العائدين؛

•الموقع الجغرافي الحالي ،ويفضل أن يكون ذلك على
مستوى المقاطعات والقرى؛

•أسباب التشريد وإذا ما كان التشريد متكررا ،وإن أمكن

اإلشارة إلى الظروف المحددة التي أدت إلى الرحلة وإذا

كانت هذه الظروف ال تزال عقبة أمام العودة كحل أو سببا

لمزيد من التشريد؛

•األنشطة الحالية والمخططة لمعالجة األسباب الجذرية

للتشريد ،بما فى ذلك خطط التنمية الوطنية وأطر عمل

orgو contact@solutionsalliance.org.

األمم المتحدة للتنمية واألطر اإلستراتيجية المتكاملة،

 .3نشر المواد اإلرشادية الرئيسية

والعقبات أمام التوصل إلى حلول دائمة؛

لتسهيل وتعزيز فهم المفاهيم األساسية والمبادئ والمعايير

الدولية المتعلقة بالحلول الدائمة ،يمكن نشر المواد اإلرشادية
الرئيسية ذات الصلة بين الجهات المعنية .معظم المواد
اإلرشادية األساسية متوفرة بعدة لغات.

إن نشر تقارير عن حلقات العمل التدريبية يعمل كتوجيهات

حول سياقات تنمية استراتيجية إيجاد حلول دائمة أخرى.
يمكن نشر المواد عبر مستودعات موارد المجموعة العالمية

الخ ،والفجوات التي لم يتم فيها معالجة األسباب الجذرية

•الظروف المعيشية الحالية للمشردين ،بما في ذلك :سواء

كانوا يعيشون في المخيمات والمستوطنات غير الرسمية،

مع عائالت مضيفة ،أو بمفردهم؛ ومصادر رزقهم وغيرها من

آليات التكيف األخرى؛

•تجميع للقوانين الوطنية ذات الصلة والسياسات والبرامج
المتصلة باحتياجات المشردين داخليا.

•الوضع (األمني واالقتصادي واالجتماعي والسياسي) للذين
يعيشون حاليا في مناطق العودة وإعادة التوطين.

للتعافي المبكر ومجموعة الحماية الشاملة وتحالف Solutions

•مواقف وشواغل السلطات والمجتمعات المحلية في مناطق

 contact@solutionsalliance.org.unhcrو.org

التوطين إلى أماكن أخرى في البلد؛

 Allianceمن خالل  erhelpdesk@undp.org،و@GPC

العودة الفعلية أو المحتملة أو االدماج المحلي أو إعادة

 20إطار التوصل إلى حلول دائمة بشأن التشرد الداخلي اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت .)2010 ،متوفر باللغة اإلنجليزية والروسية والصينية

والعربية والفرنسية واألسبانية والروسية عبر.www.brookings.edu/research/ reports/2010/04/durable-solutions :

 21يعمل المشروع المشترك لخدمة تحديد سمات المشردين داخليا والمقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بقضية المشردين داخليا ،على وضع مؤشرات

محددة لقياس نسبة تحقيق كل معيار إلطار اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت .للحصول على مزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع خدمة

تحديد سمات المشردين داخليا عبرwww.jips.org :
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•الشواغل المتعلقة بالحماية ،بما فى ذلك من خالل تحديد

الفئات ذات أوجه ضعف محددة أو الذين قد يحتاجون إلى
دعم إضافي أثناء إعادة اإلدماج؛

•احتياجات المساعدة اإلنسانية ،وتحديد الفئات ذات
االحتياجات المحددة؛

•القدرة على التحمل واإلنعاش وقدرات التنمية ،سواء

لألشخاص المشردين والمجتمعات التي يستوطنون فيها؛

•الحلول المفضلة لدى مختلف فئات السكان والقيود التي
تعوق تحقيقها؛

•وتحديد الحلفاء والجهات المفسدة (انظر “تحليل الجهة
المعينة” في الصفحة .)24

ينبغى تقييم جميع مصادر البيانات تقييما دقيقا لمعرفة مدى

موثوقيتها ومدى اكتمالها وتحيزها المحتمل ،على سبيل المثال،
أنظمة تحديد الهوية وبيانات التعداد غالبا ما تكون منحازة،

وال تشمل مجموعات معينة من المشردين وربما ال تغطي حتى

مناطق التشريد المتضررة في البالد .كما أنها قد تكون قديمة جدا.
وفيما يتعلق بالمشردين داخليا ،يقع على عاتق السلطات الوطنية

المسؤولية الرئيسية عن جمع بيانات بشأن التشريد الداخلي في

البالد .22إذا كان نظام التسجيل الوطني للمشردين داخليا مطبقا،
فسوف ينتج ذلك بيانات هامة مثل اإلحصاءات الرسمية لعدد

المشردين داخليا وموقعهم الحالي ،واحتمال وجود معلومات

ينبغي أن تتمكن مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين

أكثر تفصيال .كما قد تتوفر بيانات مفيدة من المكتب الوطني

فضال عن تسهيل مشاركتهم في المشاورات ،لضمان إدراج

االقتصادية ،الخ) ،ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية.

وشركاؤها من تقديم بيانات عن الالجئين في بلدان اللجوء،
وجهات نظرهم في تخطيط بلد المنشأ.

لإلحصاء ،من الوزارات المعنية (التعليم ،والصحة ،والتنمية

أي بيانات تم جمعها خالل االستجابة اإلنسانية يمكن أن تساعد

وباإلضافة إلى جمع بيانات عن احتياجات المجتمعات المحلية

على دعم تحديث المعلومات التي تم جمعها قبل األزمة ووضع

الطلب .على سبيل المثال ،قد ينطوي عنصر سيادة القانون

داخليا والنازحين العائدين والالجئين.

فمن المهم أيضا تقييم قدرة المؤسسات العامة الستجابة

على تقييم قدرة قوات الشرطة على االستجابة الحتياجات
المشردين داخليا والالجئين والعائدين؛ وقدرة المحاكم

والحواجز أمام العدالة من مقدمي العدالة الرسميين و  /أو غير

المعلومات القطرية في نصابها للمناطق التي يسكنها المشردون

كما ينبغي الحصول على معلومات قيمة من المؤسسات البحثية

المحلية ومنظمات المجتمع المدني ولجان تقصي الحقائق

الرسميين؛ وقدرة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أو غيرها

حيثما وجدت .وينبغى إيالء االولوية إلى البيانات المستمدة من

هذه المجموعات لضمان أن مسؤولية المخالفين ،الخ .وما يمكن

المجتمعات المضيفة ومجتمعات العائدين .ويشمل هذا من خالل

القدرات المؤسسية في مجاالت البنية التحتية لمجتمع سيادة

النساء والرجال والشباب والمسنين والمعوقين ،الخ.

من هيئات حقوق اإلنسان ،على رصد االنتهاكات وتوثيقها ضد
أن يقدمه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من معلومات عن
القانون وسبل العيش.

المشاورات مع الالجئين واألشخاص المشردين أنفسهم ،وكذلك
التركيز على المناقشات الجماعية بين مختلف المجموعات ،من

األدوات التحليلية

 .2استعراض البيانات المتاحة وتحليلها المتعلقة
بالوضع اإلجمالي للتشريد.

ينبغي أن ُتبنى استراتيجية وضع التوصل إلى الحلول الدائمة

الخطوة األولى في عملية جمع البيانات وتحليلها هي تجميع

أحد المعايير في النظر إلى أي مدى قد تم تلبية كل من معايير

بالفعل .وينبغى أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن للسماح بجمع

التوصل للحلول الدائمة (انظر الصفحة  ،)27وإذا لم يتم حتى

واجراء استعراض مكتبي للمعلومات ذات الصلة المتوفرة
البيانات المفقودة في الوقت المناسب.

28
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على تقييم مدى قدرة السكان على التمتع بحقوقهم .ويتمثل
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت الثمانية من أجل

اآلن تلبيتها ،فما هي المعوقات الرئيسية .
23
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أنواع مختلفة من التحليل التقني يمكن االضطالع بها حسب

الحاجة .قد يؤدي تحليل ثغرات البيانات أثناء االستعراض
المكتبي إلى اتخاذ قرار لجمع البيانات األولية.

قد تشمل أدوات جمع البيانات اإلضافية وتحليلها :تحديد

السمات ،وتحليل السوق ،واألطر القانونية ،وتحليل القدرات
المحلية ،وشبكات تقديم الخدمات واألنظمة ،وبرنامج نزع

السالح والتسريح وإعادة اإلندماج وعمليات السالم ،ووجهات
نظر الجماعات غير المدرجة بين مجتمعات المشردين داخليا

06
االتفاق
على األهداف
والمسؤوليات

 .1اتخاذ قرار بشأن الرؤية
االستراتيجية
من المهم منذ البداية هو أن تحدد

آلية التنسيق رؤية شاملة لما تهدف

أن تحققه استراتيجية الحلول الدائمة
وتتفق عليه وكيف أنها ستعزز التنمية

السياسية واالقتصادية واالجتماعية

للبلد  -وتعد النقطة النهائية الهدف من جميع خيوط العمل التي

المسرحين أو الذين في عملية
َّ
والالجئين ،بما في ذلك المقاتلين

جمعتها االستراتيجية نفسها .وبالتالي يمكن إجراء هذه الخطوة

لتحديد السمات لتعيين مدى التوصل للحلول الدائمة وأبرز

بشأنها على أساس كل حالة على حدة.

التسريح .يوصي إطار األمين العام باتخاذ “تدريبا شموليا

العقبات” .هناك بعض الحاالت التي قد ال يرغب فيها المشردون

في المراحل األولى من وضع االستراتيجية ،ليتم اتخاذ قرار

داخليا والالجئون العائدون الكشف عن هويتهم على نحو مباشر

ومن المهم أيضا ضرورة تأسيس رؤية استراتيجية واألهداف

المعلومات الجديدة المطلوبة والمناسبة.

الخطوة .5

ألسباب تتعلق بالحماية؛ سوف تحدد الظروف المحلية ما هي

استعراض البيانات ،بما فى ذلك تحديد سمات المشردين داخليا

عن طريق الدعم المقدم من خدمة تحديد سمات المشردين داخليا

المشتركة 24يمكن أن توفر األساس لقياس التقدم المحرز نحو

واألولويات والتدخالت بشأن األدلة التي تم جمعها وتحليلها في

تبعا للحالة ،قد يكون هناك هدف لتجاوز حدود ما هو ممكن

بالنظر إلى اإلطار الزمني ،والجهات الفاعلة والسياق .وقد
ُتوضح الرؤية بالتفصيل على نحو مختلف خالل عملية سير

التوصل للحلول الدائمة واإلطالع على االستجابات ذات الصلة.

المناقشة .ومن المفيد النظر في اآلثار المترتبة على رؤية معينة

وبمجرد تحليل هذه البيانات ،فسوف توفر قاعدة أدلة متفق

فعال عن قصد مختلف الجهات الفاعلة.

والتخطيط والبرمجة ووضع السياسات وتعبئة الموارد،

 .2توضيح األهداف االستراتيجية

عليها بصورة مشتركة لدعم جهود الدعوة واتخاذ القرارات
المتضمنة لدعم الحلول المستدامة للمشردين.

والعودة إلى البداية للتحقق ما إذا كانت اللغة والمحتوى تعبر

سوف تحدد األهداف االستراتيجية ما يحتاج إلى تغيير

ينبغي من الناحية المثالية إجراء تحديد سمات وضع التشريد

من أجل التوصل إلى رؤية متفق عليها .وقد تكون ترتبط

تحديد السمات والتحليل الذي تم قبل أن تبدأ صياغة كبيرة

السياسية والتغييرات في المواقف ،مع فهم التدخالت القطاعية

في بداية عملية وضع االستراتيجية ،من خالل جمع بيانات
لوثيقة االستراتيجية.

بقطاع واحد أو عدة قطاعات أو قد تركز أكثر على التغييرات
التي من شأنها أن تعمل على دعم التغييرات.

 22التصدى لمشكلة التشريد الداخلي :إطار المسؤولية الوطنية ،معيار .2
 23وسيتم تطوير مكتبة من المؤشرات الممكنة لكل من معايير اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت في  2016-2015من خالل مبادرة مشتركة بين

الوكاالت التابعة لخدمة تحديد سمات المشردين داخليا ،والمقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بحقوق اإلنسان للمشردين داخليا ومفوضية األمم
المتحدة لشؤون الالجئين وبرنامج التنمية باألمم المتحدة والشركاء اآلخرين ،المرتبطة بتحالف Alliance Solutions

 24خدمة تحديد سمات المشردين داخليا المشتركة “أنشئت في عام  2009لتقديم الدعم التقني للجهات الحكومية واإلنسانية واإلنمائية سعيا إلى

تحسين معلوماتهم عن السكان المشردين داخليا ”.وقد استخدمت خدمات تحديد سمات المشردين داخليا المشتركة لنقل استراتيجيات التوصل إلى

حلول دائمة في كوت ديفوار ،وكوسوفو ،وبوروندي ،وأوغندا ،وأفغانستان ،والصومال ،واليمن .لمزيد من المعلومات عن خدمة تحديد سمات المشردين
داخليا ،انظر .www.jips.org
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طريقة واحدة للتوصل إلى فهم مشترك لألهداف االستراتيجية
هي النظر في التفاصيل وفرص الحلول التي يتيحها السياق

والعقبات التي تحول دون التوصل إليها .في كثير من الحاالت،
سوف يكون هناك عقبات أقل نسبيا من الفرص أو اإلجراءات

التي يمكن اتخاذها ،وسوف تتمكن األهداف االستراتيجية من
صياغتها من حيث التصدي لهذه العقبات أو أسبابها.

عندما يتم توضيح األهداف االستراتيجية توضيحا جيدا،

فيمكنها أن تفسح المجال للتوصل لجميع الغايات واألهداف
القطاعية واإلجراءات المرتبطة بها ،بدون تقديم تفاصيل
بالضرورة.

ينبغي أال تكون معظم االستراتيجيات تكون مرتبطة بأي حال
بأكثر من ثالثة أهداف استراتيجية.

•مشاركة الجهات الفاعلة الدولية ،بما فى ذلك أي بعثة
متكاملة تابعة لألمم المتحدة والشراكات الثنائية؛

•الوضع العام في البلد من حيث االستغناء التدريجي عن
االستجابة اإلنسانية؛

•وجود هياكل التخطيط اإلقليمية ومعاهدات السالم
والعمليات واآلليات األخرى خارج السياق الوطني،

•المبادرات األخرى في البلد ،مثل خطة االستجابة

االستراتيجية  /خطة االستجابة اإلنسانية واإلطار

اإلستراتيجي المتكامل ،وإطار عمل األمم المتحدة للتنمية

وورقات استراتيجية الحد من الفقر وبرنامج نزع السالح

والتسريح وإعادة اإلندماج وبرنامج  2030وبرنامج بناء
السالم وغير ذلك.

 .3تحديد اإلجراءات الالزمة لتحقيق التغييرات المطلوبة
عن طريق األهداف االستراتيجية

يرجع األمر لهيئة التنسيق للتشاور مع جميع الجهات المعنية
ودراسة حالة إدراج أكثر العوامل ذات الصلة بالسياق.

على الرغم من ضرورة اعتبار جميع الحقوق في عملية صياغة

ينبغى أن تساعد مراكز التنسيق الحكومية في ربط

استراتيجية الحلول ،إال أنه قد تكون بعض اإلجراءات األساسية
تحدث فرقا في النجاح أو الفشل .من الضروري وجود الجهات

الفاعلة إلى طاولة المفاوضات المعدة لترتيب أولويات العمل
التي سيكون لها أكبر األثر على نتائج االستراتيجية ،بدال من
التدخالت التي يفضلونها.

يحتاج كل تدخل مقترح إلى الفحص في ضوء قدرته على

التأثير على النتائج المرجوة من االستراتيجية  -التسوية الدائمة
للمشردين داخليا والالجئين السابقين في منازلهم القديمة أو
الجديدة.

 .4اتخاذ قرار بشأن النهج والصيغة
إن النهج العام وحتى الصيغة العامة لالستراتيجية سوف

تختلف تبعا للسياق .تشمل العوامل التي يجب وضعها في
االعتبار ما يلي:

•تحليل األسباب الجذرية للتشريد وإلى أي مدى يتم
معالجتها من خالل اآلليات القائمة؛

•النطاق الجغرافي للتشريد؛
•مدة التشريد؛
•نهج الحكومة وغيرها من السلطات لبناء السالم والتوصل
إلى الحلول؛
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استراتيجيات الحلول الدائمة باآلليات القائمة بالفعل،

واستراتيجيات عمالة الشباب واستراتيجيات إعادة اإلدماج

واستراتيجيات التماسك االجتماعى ،واستراتيجيات الحكم الخ.

 .5االتفاق على التسلسل
ستتمكن العديد من المداخالت من االعتماد على االجراءات
السابقة في نفس القطاع .وفي حاالت أخرى ،سوف تكون

اإلنجازات مقابل هدف واحد ضرورية لبدء عمل قطاع آخر.
على سبيل المثال ،إذا كانت هناك حاجة لقانون جديد أو سياسة

جديدة قبل أن يصبح المشردون داخليا والالجئون العائدون

مؤهلين للحصول على بطاقات هوية محدثة ،فيجب إعطاء

األولوية للعمل على استكمال واعتماد التشريعات والتعليمات

المناسبة.

سوف يتعين على الجهات الفاعلة التي تعرض أن تدير أو تعمل
في قطاع معين ،معرفة كيف سيؤثر عملهم على عمل اآلخرين

مسبقا .إذا تطلب األمر إجراء تغييرات من المتوقع أن تستغرق

وقتا طويال ،فيتعين تعديل االستراتيجية و/أو اإلطار الزمنى.

بمجرد االتفاق على ذلك ،سيتعين إدراج سلسلة من التدخالت
في خطة الرصد والتقييم وستكون جزءا أساسيا من التتبع

المشترك لإلنجازات طبقا لالستراتيجية.
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 .6تحديد أي التدخالت الجارية بالفعل أو أي منها
مخطط
قبل الموافقة على خطة تدخالت جديدة ،يجب على الجهات

الفاعلة مراجعة الخرائط التي سبق اتخاذها وتحديد ما إذا

كانت األنشطة أو الخطط الحالية يمكنها أن تعالج احتياجات
االستراتيجية .فقط في حالة وضوح عدم وجود تخطيط

قائم يمكن االعتماد عليه لتحقيق التغييرات المفصلة في إطار

 .1صياغة وثيقة االستراتيجية

07
وضع
وثيقة
االستراتيجية

 .7تحديد الجهات الفاعلة لتتولى أفضل القيادة في
كل قطاع و/أو منطقة
سواء انخرطت الجهات الفاعلة بالفعل في أنشطة تتعلق

بالحلول أو ما إذا كانت تعتزم التدخل في أنشطة معينة

هي األنسب لها ،يتعين على المناقشات النهائية قبل صياغة

االستراتيجية أن تحدد الجهات الفاعلة التي سوف تأخذ زمام
المبادرة وتعمل في كل قطاع.

حيثما كان ذلك ممكنا ،من المستحسن أن تلك الجهات الفاعلة
التي شاركت بالفعل في أنشطة طويلة األجل في قطاع معين
تواصل التعامل مع هذا القطاع ألغراض االستراتيجية .وفي

جميع الحاالت ،فالمنهجية التي تستخدمها تلك التي تعمل في

إطار االستراتيجية يجب أن تكون متسقة مع العمل الذي يجري
في أماكن أخرى من البلد في نفس القطاع.

القرارات على النحو الذي يحدد ما الذي سوف تقوم به الجهة

الفاعلة ،وأين ومتى ،يتعين االتفاق عليها على مستوى كاف من
التفاصيل للسماح بإدراج خطة عمل عملية إلى االستراتيجية
نفسها.

ضمان أن االستراتيجية تكمل العمليات
الوطنية الجارية ،قد تؤكد وثائق

استراتيجية مختلفة ميزات مختلفة،

في ترتيب مختلف من األولويات .يمكن
أن يشمل المخطط المقترح ما يلى:

األهداف االستراتيجية ،توافق الجهات المعنية على إدراج
تدخالت جديدة في تخطيطهم المشترك.

مع التأكيد مرة أخرى على الحاجة إلى

•تحليل الوضع العام باختصار؛
•الرؤية؛
•األهداف االستراتيجية ومجاالت التركيز الرئيسية للتدخل؛
•لمحة عامة عن حالة التشريد؛
•لمحة عامة عن التقدم المحرز نحو ايجاد الحلول ،بما في
ذلك الثغرات؛

•الروابط عبر األطر االستراتيجية األخرى؛
•تحديد وتحليل الثغرات الرئيسية أو العقبات التي تحول
دون التوصل إلى حلول دائمة؛

•المعايير والمبادئ القانونية الدولية؛
•المنهجية ،بما في ذلك آلية التنسيق؛
•الخطوط العريضة لخطة العمل (وهذا ينبغي أن يكون مرفقا
بوثيقة االستراتيجية ،وينبغي أن يشير إلى حيث يخطط
بالفعل للتدخالت في إطار اآلليات أو العمليات األخرى)؛
•طرق لضمان المساءلة إلى السكان المتضررين؛
•رصد إطار العمل وتقييمه وإعداد التقارير عنه.
ينبغي على الصائغين توفير تحديثات منتظمة عن عملية
الصياغة لهيئة التنسيق و  /أو إلى المنسق المقيم  /منسق

الشؤون اإلنسانية.

 22التصدى لمشكلة التشريد الداخلي :إطار المسؤولية الوطنية ،معيار .2
 23وسيتم تطوير مكتبة من المؤشرات الممكنة لكل من معايير اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت في  2016-2015من خالل مبادرة مشتركة بين

الوكاالت التابعة لخدمة تحديد سمات المشردين داخليا ،والمقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بحقوق اإلنسان للمشردين داخليا ومفوضية األمم
المتحدة لشؤون الالجئين وبرنامج التنمية باألمم المتحدة والشركاء اآلخرين ،المرتبطة بتحالف Alliance Solutions

 24خدمة تحديد سمات المشردين داخليا المشتركة “أنشئت في عام  2009لتقديم الدعم التقني للجهات الحكومية واإلنسانية واإلنمائية سعيا إلى

تحسين معلوماتهم عن السكان المشردين داخليا ”.وقد استخدمت خدمات تحديد سمات المشردين داخليا المشتركة لنقل استراتيجيات التوصل إلى

حلول دائمة في كوت ديفوار ،وكوسوفو ،وبوروندي ،وأوغندا ،وأفغانستان ،والصومال ،واليمن .لمزيد من المعلومات عن خدمة تحديد سمات المشردين
داخليا ،انظر .www.jips.org
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خطة العمل :العناصر األساسية

تشير خطة العمل إلى مختلف األنشطة التي يتعين االضطالع بها ،ولكل نشاط مشار إليه ،تحدد مَ ن يتولى النشاط وأين ومتى،

وإلى كم يقدر أن تصل التكلفة .ويمكن عرضها في شكل رسم بياني أو مصفوفة والتي تجيب عن األسئلة التالية لكل نشاط محدد:

ماذا؟

النشاط الذي يتعين االضطالع به أو المتقدم بالفعل

َمن؟

الجهات الفاعلة المسؤولة عن االضطالع بالنشاط .إذا تم اإلشارة إلى عدة جهات ،فإنه من المستحسن اإلشارة إلى الجهات الفاعلة
التي تتولى المسؤولية الرئيسية

أين؟

المنطقة الجغرافية التي سيضطلع فيها النشاط

متى؟

اإلطار الزمني (في الحد األدنى ،يشير إلى السنة) التي سيتم خاللها إجراء النشاط

كم الثمن؟

الموارد المالية المقدرة الالزمة لتنفيذ كل نشاط ،باإلضافة إلى اإلشارة إلى أي موارد مخصصة بالفعل ومصدرها.

08
التصديق
على االستراتيجية
واعتمادها

 .1تنظيم عملية التحقق من الصحة

 .2اعتماد النص النهائي لالستراتيجية

يتعين مشاركة وثيقة االستراتيجية

بعد المراجعات النهائية ،يجب اإلشارة إلى االعتماد أو المصادقة

للتعليقات والتصحيحات ،ثم التحقق

الرسمية على االستراتيجية صراحة في نتائج االجتماعات أو

من صحتها قبل اعتمادها .وهذا يوفر

غيرها من الوثائق األخرى لورشة عمل التحقق من الصحة أو

التأييد لالستراتيجية والتي سوف

بموجب هذه االستراتيجية .مما يجعل االستراتيجية نهائية

فرصة أخرى لتعزيز الدعم وتشجيع

تكون مفيدة لتنفيذها بصورة فعالة.

ينبغي إعادة النظر في االستراتيجية والتصديق عليها من قبل
جميع الجهات المعنية ،بما في ذلك الذين في هيئة التنسيق.

وسيكون من المفيد تنظيم ورشة عمل لجمع الجهات المعنية

الرئيسية معا إلعادة النظر فيه بشكل جماعي واالتفاق معا على
أي تعديالت نهائية للمشروع.

اجتماع التنسيق .يشير االعتماد إلى انخراط التزامات الشركاء
وجاهزة للتنفيذ.

 .3نشر النص النهائي لالستراتيجية المعتمدة
سوف تتولى الحكومة أو المنسق المقيم  /منسق الشؤون

اإلنسانية نشر وثيقة االستراتيجية النهائية والرسمية ،أو كليهما

في بيان مشترك .وهذا يعتمد على ظروف كل بلد على حدة .قد
يدعم مكتب المنسق المقيم  /منسق الشؤون اإلنسانية الحكومة
في تنظيم حفل رسمي أو مؤتمر صحفي و  /أو حملة إعالمية.

ويعمل ذلك على زيادة الوعي باالستراتيجية على نطاق أوسع،
وتعزيز الشفافية وزيادة المساءلة بشأن تنفيذها.
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09
تنفيذ االستراتيجية
ورصد التقدم المحرز
نحو الحلول الدائمة

 .1تنفيذ االستراتيجية

 .2تعبئة الموارد للتمكين من تنفيذ االستراتيجية

يمثل التوصل إلى حلول دائمة

إن التوصل إلى حلول دائمة لمشكلة التشريد خالل فترة متعددة

تحديا متعدد القطاعات ويعد عملية

السنوات سيتطلب حتما موارد كبيرة .تتطلب المسؤولية

التنسيق المسؤولة عن اإلشراف على

المواتية إليجاد حلول دائمة للتهجير .26يدعو إطار األمين

التقدم المحرز بشكل دوري .واألمر

مخصصات الميزانية لدعم الحلول الدائمة للتشريد في مناطق

تدريجية .يوصى بشدة وجود آلية

تنفيذ االستراتيجية واستعراض

متروك آللية التنسيق لتطوير االستراتيجية ولتحديد أي نوع

من اآللية أو الهيكل سيكون مفيدا للمضي قدما .يجوز تمديد

آلية التنسيق نفسها لإلشراف على عملية التنفيذ  -ربما سميت

اللجنة التوجيهية  -أو يمكن طلب تحمل هذه المسؤولية من

هيئة أخرى قائمة .يتعين اتخاذ هذه القرارات على أساس كل
حالة على حدة.

اإلطار الزمني للتوصل للحلول الدائمة سيكون محدد السياق

ويتوقف على عوامل كثيرة .أثناء عملية الصياغة ،يتم تشجيع

الوطنية أن الحكومات تخصص الموارد الوطنية لتهيئة الظروف

العام إلى تقديم اإلرشادات إلى السلطات الوطنية بشأن جعل

العودة أو االستيطان أو االندماج المحلي .وينبغي أيضا إدماج
الحلول الدائمة في الخطط االنتقالية الوطنية واإلنمائية.

في كثير من الحاالت ،تبلغ االحتياجات مثل هذا الحجم الذي

يؤدي إلى أن تطلب الحكومات المساعدة من المجتمع الدولي.
يدعو إطار األمين العام إلى “استراتيجية منسقة لتعبئة

الموارد” .وينبغي أن تسعى هذه الخطة إلى تعبئة الموارد من
خالل مجموعة من األدوات اإلنسانية واإلنمائية والتمويلية

الدولية وآليات التمويل لبناء السالم ،سواء على المستوى

الصائغين على مراعاة توقيت التخطيطات األخرى طويلة األجل

الوطني والدولي.

وما إلى ذلك) عند تحديد طول عمر االستراتيجية.

ينبغي إدماج عناصر االستراتيجية في عمليات األخرى

(أي خطط التنمية الوطنية وأطر عمل األمم المتحدة للتنمية

قد تعطل خطة العمل لتنفيذ االستراتيجية هذه المهمة متعددة
السنوات وكذلك تحدد األولويات والتسلسل .سوف تساعد

خطة العمل على ضمان أن االلتزامات الواردة في االستراتيجية
تم تنفيذها من قبل الجهات المشاركة.

يمكن لخطة العمل وينبغي أن يتم استعراضها بصفة منتظمة،

وحسب االقتضاء ،ومراجعتها ،بدون إعادة فتح باب التوجيه
االستراتيجى األساسي لالستراتيجية.

كما ينصح برصد اإلطار وتقييمه  ،مشيرا إلى النتائج الرئيسية
(األهداف المرجوة) ،والمؤشرات عبر الزمن ،واالفتراضات

والمخاطر .يعمل إطار الرصد والتقييم كأداة مرجعية لرصد
التقدم المحرز في تنفيذ هذه االستراتيجية.

للتخطيط وتعبئة الموارد.

وتشمل أدوات تعبئة الموارد الوطنية والدولية الرئيسية ،ولكن
ال تقتصر على:

•خطط االستجابة االستراتيجية  /اإلنسانية
•خطط التنمية الوطنية

27

•إطار عمل األمم المتحدة للتنمية
•التقييم القطري المشترك
•األطر االستراتيجية المتكاملة أو غيرها من اآلليات التي
وضعت بموجب سياسة األمم المتحدة بشأن التقييم
والتخطيط المتكامل ()2012

•صندوق األمم المتحدة لبناء السالم

 26التصدى لمشكلة التشريد الداخلي :إطار المسؤولية الوطنية ( .op.cit )2005انظر في المعايير المخصصة  10و  .11قرار الجمعية العامة لألمم

المتحدة  18 ،68/180كانون األول/ديسمبر عام  ،2013وثيقة األمم المتحدة.A/RES/68/180 .

 27تقر مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية أنه “من الضروري إدراج األشخاص المشردين في خطط التنمية الوطنية واستراتيجيات تعبئة الموارد ذات

الصلة ”.أصدرت مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية توجيهات بشأن كيفية إدراج الحلول الدائمة لألشخاص المشردين في تحليل الفريق القطري التابع

لألمم المتحدة واإلطار اإلنمائي االستراتيجي ،وعلى وجه التحديد في إطار عمل األمم المتحدة للتنمية .لمزيد من المعلومات ،راجعwww.undg.org :

الدليل الكامل | الحلول الدائمة
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•المؤسسات المالية الدولية
•الصناديق االستئمانية
•التمويل التساهلي.
قد يساعد التواصل مع أعضاء تحالف الحلول خالل عمليتي
التصور والصياغة في تحديد الحلفاء على الصعيد العالمي.

أساس التمتع بحقوق اإلنسان المنصوص عليها في المعايير
الثمانية المحددة في إطار اللجنة الدائمة المشتركة بين

الوكاالت وغيرها من الهياكل الخاصة بهذا السياق .في جميع
الحاالت ،يتعين على آلية الرصد أن تكون مصممة لمعالجة

االهتمامات واألولويات المحلية.

رصد الحماية واإلبالغ سيكمل العمل المضطلع به مباشرة لتقييم

وقد يكون من المفيد عقد مؤتمرا للمانحين مع الحكومة لتعزيز

التقدم المحرز في إطار االستراتيجية.

ذلك ،ينبغي ثني الشركاء عن التوقعات الطموحة بدرجة زائدة

ينبغي اإلبالغ عن تقارير التقدم على أساس منتظم للفريق

تعبئة الموارد من أجل تنفيذ استراتيجية الحلول الدائمة .ومع
عن الحد.

 .3رصد وتقييم واإلبالغ عن التنفيذ
يعد رصد التنفيذ وتقييمه أمرا ضروريا للمساءلة وتقييم أثر

الجهود .التقارير المرحلية وتقييم األثر مهمة أيضا لجهود تعبئة
الموارد ،وبالتالي الستمرار تنفيذ االستراتيجية أيضا.

يجب أن يضع إطار الرصد والتقييم جدوال زمنيا للمراجعة

الدورية وتقديم التقارير إلى هيئة التنسيق ،والتي ينبغي أن

تستعرض حالة التقدم ضد خطة العمل وإجراء تعديالت عند

الضرورة .وينبغى لإلطار على نحو مثالي استخدام المعلومات

التى تم جمعها في الخطوة  5كأساس لقياس التقدم المحرز.
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القطري التابع لألمم المتحدة  /الفريق القطري اإلنساني و /

أو غيرها من الهيئات المعينة .كما ينصح بقوة عقد منتدى

استشاري (سنوي) دوري ،يجمع بين مختلف الجهات المعنية.
الجهات الفاعلة على المستوى العالمي ،بما فى ذلك المجموعة

العالمية للتعافي المبكر ومجموعة الحماية الشاملة سوف ترحب

بتلقي التقارير المرحلية الدورية عن وضع استراتيجيات إيجاد
الحلول الدائمة وتنفيذها .تعمل عملية إعداد التقارير على

الصعيد العالمي على تيسير تبادل الممارسة الميدانية ،كما أنها

قد تكون مفيدة في أغراض الدعوة وجهود تعبئة الموارد.
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