
ا ه  ي ف س  م ت ل ي ي  ذ ل ا د  د ح م ل ا ق  ا ي س ل ا ى  ل ع د  م ت ع ي س ي  ل خ ا د ل ا د  ر ش ت ل ل ًا  م ئ ا د ًال  ح ر  ب ت ع ي ا  م

ي  ينو ال  و  ، ئمة  ا د ل  حلو لتحقيق  لجميع  ا سب  ينا حد  ا و نهج  عن  فع  ا يد ال  ثق  لمو ا  . ل ح ل

لتخطيط  ا و ت  ا � ستشا ال ا تضع  منهجية  فر  تو هي  و  . ممكنة ح  و ن� لة  حا لكل  ل  حلو يم  تقد

بغض   ، ئمة  ا د ل  حلو خطة  ي  أ س  سا أ على  ح  و لن� با ة  �ر لمتأ ا ت  لمجتمعا ا مع  ك  لمشتر ا

تم   . لمحلي ا و  أ طني  لو ا ى  لمستو ا على  ت  أ بد قد  لعملية  ا نت  كا ا  ذ إ عما  لنظر  ا

ة  ر لمتض� ا ت  لمجتمعا ا ملكية  �ز  لتع� ة  عد لقا ا من  مل  لشا ا و مل  لشا ا لنهج  ا ا  هذ د  عتما ا

لى  إ ي  د �ؤ ن  أ جح  لمر ا من  و  ، ئمة  ا لد ا ل  لحلو ا خطة  �نفيذ  و تصميم  في  ح  و لن� ا من 

خطط  على  ًء  بنا ف  لتصر ا لى  إ ح  و لن� با ة  �ر لمتأ ا ت  لمجتمعا ا تميل   . مة ا مستد ل  حلو

يد  تحد و ها  يد بتحد نفسهم  أ هم  ا  مو قا لتي  ا ئمة  ا لد ا ل  لحلو ا م  ما أ ت  لعقبا ا �ل  ت�

لى  إ ط  لشر ا ا  هذ لى  إ تستند  ال  لتي  ا ئمة  ا لد ا ل  لحلو ا خطط  ي  د تؤ قد   . �ها يا لو و أ

ب  سلو أ ه  ر عتبا با و  . ح و للن� بقة  لسا ا قع  ا لمو ا لى  إ ة  د لعو ا و  أ  ، ة  يد جد ح  و ن� ت  عمليا

ني  نسا إل ا لعمل  ا ت  ال مجا في  علة  لفا ا ت  لجها ا لنهج  ا ا  هذ يحث   ، يد  لجد ا لعمل  ا

ن  و لتعا ا على  ث  ر ا لكو ا طر  مخا من  لحد  ا و ن  نسا إل ا ق  حقو و من  أل ا و م  لسال ا و لتنمية  ا و

د  متعد �ل  تمو عمها  يد لتي  ا و نة  و لم� ا على  ئمة  لقا ا ئمة  ا لد ا ل  للحلو لتخطيط  ا في 

على  تقع  و  . ل للحلو ئم  ا لد ا لتخطيط  ا عم  يد ق  لحقو ا على  ئم  لقا ا لنهج  ا  . ت ا لسنو ا

ت  لمجتمعا ا و �ن  د للمشر ن  نسا إل ا ق  حقو م  ا حت� ا لية  و مسؤ طنية  لو ا ت  لسلطا ا �ق  عا

لتمتع  ا في  للتم�يز  ضهم  تعر م  عد ن  ضما و  ، يتها  حما و بها  ء  فا لو ا و لمضيفة  ا

ج  ما ند لال �ية  ا مو �يئة  لخلق  سية  سا أ لية  و مسؤ و ت  جبا ا و عليهم  ن  إ  . قهم بحقو

من  �ن  ئد لعا ا و خليًا  ا د حين  ز لنا ا طين  تو ة  د عا إ و  أ عية  لطو ا ة  د لعو ا و  ، م  ا لمستد ا

. تم�يز ن  و بد و مة  ا بك� و ن  ما بأ جئين  لال ا
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الحل.  فيه    يلتمس     الذي     المحدد     السياق     الداخلي    سيعتمد    على     للتشرد     يعتبر    حًال    دائمًا     ما    

ال  و  ، ئمة  ا د ل  حلو لتحقيق  لجميع  ا سب  ينا حد  ا و نهج  عن  فع  ا يد ال  ثق  لمو ا

ر  و لتشا ا تضع  منهجية  فر  تو هي  و  . ممكنة ح  و ن� لة  حا لكل  ل  حلو يم  تقد ي  ينو

خطة  ي  أ س  سا أ على  ة  �ر لمتأ ا ت  لمجتمعا ا تهجير  مع  ك  لمشتر ا لتخطيط  ا و

ى  لمستو ا على  ت  أ بد قد  لعملية  ا نت  كا ا  ذ إ عما  لنظر  ا بغض   ، ئمة  ا د ل  حلو

ة  عد لقا ا من  مل  لشا ا و مل  لشا ا لنهج  ا ا  هذ د  عتما ا تم   . لمحلي ا و  أ طني  لو ا

خطة  �نفيذ  و تصميم  في  حين  ز لنا ا من  ة  ر لمتض� ا ت  لمجتمعا ا ملكية  �ز  لتع�

تميل   . مة ا مستد ل  حلو لى  إ ي  د �ؤ ن  أ جح  لمر ا من  و ئمة  ا لد ا ل  لحلو ا

ت  لعقبا ا لة  ا � إل خطط  على  ًء  بنا ف  لتصر ا لى  إ ح  و لن� با ة  �ر لمتأ ا ت  لمجتمعا ا

يد  تحد و ها  يد بتحد نفسهم  أ هم  ا  مو قا لتي  ا ل  لحلو ا س�يل  ض  تعتر لتي  ا

ط  لشر ا ا  هذ لى  إ تستند  ال  لتي  ا ئمة  ا لد ا ل  لحلو ا خطط  ي  د تؤ قد   . �ها يا لو و أ

 . ح و للن� بقة  لسا ا قع  ا لمو ا لى  إ ة  د لعو ا و  أ  ، ة  يد جد ح  و ن� ت  عمليا لى  إ

في  علة  لفا ا ت  لجها ا لنهج  ا ا  هذ يحث   ، يد  لجد ا لعمل  ا ب  سلو أ ه  ر عتبا با و

لحد  ا و ن  نسا إل ا ق  حقو و من  أل ا و م  لسال ا و لتنمية  ا و ني  نسا إل ا لعمل  ا ت  ال مجا

ئمة  لقا ا ئمة  ا لد ا ل  للحلو لتخطيط  ا في  ن  و لتعا ا على  ث  ر ا لكو ا طر  مخا من 

على  ئم  لقا ا لنهج  ا  . ت ا لسنو ا د  متعد �ل  تمو عمها  يد لتي  ا و نة  و لم� ا على 

طنية  لو ا ت  لسلطا ا �ق  عا على  تقع  و  . ل للحلو ئم  ا لد ا لتخطيط  ا عم  يد ق  لحقو ا

ء  فا لو ا و لمضيفة  ا ت  لمجتمعا ا و �ن  د للمشر ن  نسا إل ا ق  حقو م  ا حت� ا لية  و مسؤ

تقع   . قهم بحقو لتمتع  ا في  للتم�يز  ضهم  تعر م  عد ن  ضما و  ، يتها  حما و بها 

ج  ما ند لال �ية  ا مو �يئة  لخلق  سية  سا أل ا لية  و لمسؤ ا و لية  و لمسؤ ا �قهم  عا على 

من  �ن  ئد لعا ا و حين  ز لنا ا طين  تو ة  د عا إ و  أ عية  لطو ا ة  د لعو ا و  أ م  ا لمستد ا

خلي  ا لد ا د  للتشر ئًما  ا د حًال  يعتبر  ما   . تم�يز ن  و بد و مة  ا بك� و ن  ما بأ جئين  لال ا

فع  ا يد ال  ثق  لمو ا  . حل عن  لبحث  ا فيه  يتم  ي  لذ ا د  لمحد ا ق  لسيا ا على  يعتمد 

ل  حلو يم  تقد ي  ينو ال  و  ، ئمة  ا د ل  حلو لتحقيق  لجميع  ا سب  ينا حد  ا و نهج  عن 

لتخطيط  ا و ت  ا � ستشا ال ا تضع  منهجية  فر  تو هي  و  . ممكنة ح  و ن� لة  حا لكل 

ئمة  ا د ل  حلو خطة  ي  أ س  سا أ على  ح  و لن� با ة  �ر لمتأ ا ت  لمجتمعا ا مع  ك  لمشتر ا

و  أ طني  لو ا ى  لمستو ا على  ت  أ بد قد  لعملية  ا نت  كا ا  ذ إ عما  لنظر  ا بغض   ،

ملكية  �ز  لتع� ة  عد لقا ا من  مل  لشا ا و مل  لشا ا لنهج  ا ا  هذ د  عتما ا تم   . لمحلي ا

ئمة  ا لد ا ل  لحلو ا خطة  �نفيذ  و تصميم  في  ح  و لن� ا من  ة  ر لمتض� ا ت  لمجتمعا ا

ة  �ر لمتأ ا ت  لمجتمعا ا تميل   . مة ا مستد ل  حلو لى  إ ي  د �ؤ ن  أ جح  لمر ا من  و  ،

ئمة  ا لد ا ل  لحلو ا م  ما أ ت  لعقبا ا �ل  ت� خطط  على  ًء  بنا ف  لتصر ا لى  إ ح  و لن� با

. �ها يا لو و أ يد  تحد و ها  يد بتحد نفسهم  أ هم  ا  مو قا لتي  ا





شكر وتقدير
توّد المجموعة العالمية للتعافي المبّكر )GCER( أن تتقدم 
 بأسمى آيات الشكر لكل من ساهم باإلضافة لهذا الكتّيب، 

 فقد كان لخبراتهم عظيم األثر في إخراج هذه الطبعة الجديدة 
عن موضوع دائم التطور. 

المؤلفون:
كارولين بالي

صوفي كروزيه

)GCER( المجموعة العالمية للتعافي المبّكر
11-13 chemin des Anémones

Maison Internationale de l’Environnement 
1219 Châtelaine, Geneva

erhelpdesk@undp.org 
gcer.secretariat@undp.or 
www.earlyrecovery.global 

تم إنجاز هذا الكتّيب من خالل مساهمات الجهات التالية: 

الفريق الفني العامل بالحلول الدائمة 

تمت الترجمة برعاية مفوضية االمم المتحدة السامية لشئون الالجئين

إلى جانب المساهمات الكريمة من قبل الجهات التالية:



 جدول المحتويات
اإلختصارات  

المصطلحات الرئيسية المستخدمة في هذا الكتّيب   I
مقدمة   II

المنهجية ذات الخطوات الخمس  1
I. بدء عملية الحلول الدائمة   5

II. معرفة المزيد من المعلومات عن المجتمعات المتضررة من النزوح     9
III. وضع أهداف للحلول الدائمة بالتشاور ع المجتمعات المتضررة من النزوح   13

IV. وضع خطة عمل بعيدة المدى   21
V. ضمان تنفيذ خطة العمل ومراقبتها   25

ممارسات ميدانية  30
السالمة واألمن على المدى البعيد  31

التمتع بمستوى معيشي مناسب دون تمييز    35
إمكانية توفير سبل كسب العيش وفرص العمل  39

اآلليات الممكنة إلستعادة األراضي السكنية والممتلكات   45
الوصول الى الوثائق الشخصية وغيرها دون تمييز    52

المشاركة بالشؤون العامة دون التعرض للتمييز  55
الوصول الى المعالجات الفاعلة والعدالة  57

ملحق رقم 1: أمثلة للجداول المركبة لتصنيف وتحليل نتائج المشاورات   62
ملحق رقم 2: مستخلص من خطة اإلستجابة الموضوعة لمبادرة هيرات     63

للحلول الدائمة بين الوكاالت  
ملحق رقم 3: نموذج إلطار الرصد  64

ملحق رقم 4: إستبيان حول مالئمة السياق لمبادرات سبل كسب      65
العيش وفرص العمل  



اإلختصارات   

منظمة مجتمع مدني                                                                CSO
المجتمعات المتضررة من النزوح    DAC

المجموعة العالمية للتعافي المبّكر                                                   GCER
المجموعة العالمية للحماية                                                           GPC
منسق الشؤون اإلنسانية باألمم المتحدة                                                 HC
اإلسكان واألرض والممتلكات                                                            HLP

خطة اإلستجابة اإلنسانية  HRP
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  IASC

األشخاص النازحين داخليًا   IDPs
اإلدارة المشتركة لتصنيف فئات األشخاص النازحين داخليًا                         JIPS

منظمة العمل الدولية   ILO
منظمة دولية غير حكومية   INGO

المنظمة الدولية للهجرة                                                                       IOM
منظمة غير حكومية                                                                          NGO
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية                                     OCHA
مكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان                                        OHCHR
منظمة األمن والتعاون األوربية                                                           OSCE

المنسق المقيم بمنظومة األمم المتحدة   RC
األمانة اإلقليمية للحلول الدائمة       ReDSS

أهداف التنمية المستدامة   SDGs
العنف الجنسي والعنف القائم على النوع                 SGBV

إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية  UNDAF
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي                                                       UNDP
صندوق األمم المتحدة للسكان                                                     UNFPA

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية  UN-Habitat
مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين                                UNHCR

منظمة األمم المتحدة للطفولة   UNICEF
القمة العالمية للعمل اإلنساني                         WHS



i المصطلحات الرئيسية     |    الحلول الدائمة وتطبيقها عمليًا

المصطلحات الرئيسية المستخدمة 
في هذا الكتّيب 

ألغراض هذا الكتيب، تم تعريف المصطلحات أدناه كما يلي¹: 

النهج القائم على أساس المناطق - هو نهج يرّكز على تحقيق الحلول الدائمة لألشخاص 
النازحين داخليًا والعائدين المقيمين بمنطقة أو بموقع محدد. مثال: )المستوطنات العشوائية أو األحياء أو القرى أو 

المدن(. 

المجتمعات المتضررة من النزوح - ُيقصد بها األشخاص النازحين والمجتمعات المتضررة من 
وجودهم، كالمجتمعات المضيفة أو مجتمعات مناطق العودة أو المناطق األخرى حيث يبحث األشخاص النازحون 

عن حلول دائمة لمشكلة النزوح.

األشخاص النازحين - ُيقصد بهم األشخاص النازحين داخليًا إلى جانب العائدين. 
المجتمعات المضيفة - ُيقصد بها المجتمعات المحلية التي يقيم بينها األشخاص النازحون. 

األشخاص النازحين داخليًا - هم األشخاص أو جماعات االشخاص الذين اكرهوا على الهرب أو على 
ترك منازلهم أو أماكن اقامتهم المعتادة أو اضطروا الى ذلك وال سيما نتيجة أو سعيا لتفادي أثار نزاع مسلح أو 
حاالت عنف عام االثر أو انتهاكات حقوق االنسان أو كوارث طبيعية أو كوارث من فعل البشر ولم يعبروا الحدود 

الدولية المعترف بها للدولة.

النزوح المطّول -  ُيعني بهم األشخاص النازحين داخليًا والعائدين الذين طال بهم أمد النزوح لخمس 
سنوات فأكثر، والذين ما يزالون بحاجة للمساعدة نتيجة للنزوح، وال يستطيعون التمتع بحقوقهم االنسانية ألسباب 

متعلقة بذاك النزوح. 

الالجئون - هم األشخاص النازحون خارج البالد التي يحملون جنسيتها أو خارج مكان إقامتهم المعتادة 
نتيجة لتفشي العنف العام أو الصراعات أو لخوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد.  

الصدمات  إمتصاص  النزوح على  المتضررة من  المجتمعات  بها قدرة  ُيقصد  التأقلم -  القدرة على 
والتعافي منها )مثل الزالزل وموجات الجفاف والفيضانات والصراعات(، أثناء العمل إيجابيًا على تكييف وتحوير 

تركيبتها ووسائل كسب عيشها في مواجهة الضغوط والتغيرات والتقلبات طويلة األمد. 

العائدون - هم الالجئون السابقون الذين عادوا إلى أوطانهم، أو هم األشخاص النازحين داخليًا والعائدين 
إلى مواطنهم أو أماكن إقامتهم المعتادة والذين اليزالون يعانون من أوجه ضعف إجتماعي أو إقتصادي محددة و 

مرتبطة بالنزوح، وتبعًا لذلك لم يتوصلوا بعد لحلول دائمة   

اإلعتماد على الذات - المقدرة اإلجتماعية واإلقتصادية لألشخاص النازحين أو المجتمعات المتضررة 
من النزوح على توفير اإلحتياجات األساسية )مثل الطعام والمياه والمأوى والسالمة الشخصية والصحة والتعليم( 

بإستمرار وبعزة وكرامة. 

1 تم إقتباس التعريفات المقدمة من التعريفات الرسمية للمصطلحات المتوفرة على مختلف المصادر المعروفة )مثل 

المبادئ  اإلرشادية عن النزوح الداخلي، والمفوضية السامية لشؤون الالجئين،والبنك الدولي، وبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي، ومنظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية وغير ذلك(، غير أنها



الحلول الدائمة وتطبيقها عمليًا    |    مقدمة

ما الغرض من هذا الكتّيب؟

يهدف هذا الكتيب لتقديم منهجية عملية للتخطيط للحلول الدائمة 
على نهج تصاعدي، إعتمادًا على أهداف الحلول الدائمة التي 

تحددها المجتمعات المتضررة من النزوح على المستوى الالمركزي 
خالل الظروف التي تلي النزاعات أو الكوارث. وتم وضع هذا الكتيب 

إستجابًة للتفاعل مع إستخدام الدليل العملي المبدئي للحلول 
الدائمة² )وُيشار إليه هنا الحقًا بالدليل(، والمنشور في عام 2016 
تنفيذًا لقرار األمين العام بشأن الحلول الدائمة³ في عام 2011، 
والداعي لتوجيه وضع إستراتيجيات الحلول الدائمة لألشخاص 

النازحين داخليًا والالجئين العائدين.

قدم الدليل خطوات واضحة عن كيفية وضع إستراتيجية للحلول 
الدائمة بإشراف القيادة اإلستشارية للمنسق المقيم ومنسقي 

الشؤون اإلنسانية باألمم المتحدة. غير أن الدروس المستفادة من 
إستخدام الدليل كشفت النقاب عن أن بدء عملية وضع 

اإلستراتيجية على مستوى المنسق المقيم ومنسق الشؤون 
اإلنسانية غالبًا ما يقود إلى نهج تنازلي، األمر الذي ُيعقد من مهمة 

تكييف تلكم اإلستراتيجيات لتالئم سياقات بعينها على الصعيدين 
القومي و المحلي. وقد أدى بدء المجتمع الدولي للعملية كذلك إلى 
اإلفتقار المتزايد للتبني و الدعم من طرف السلطات الوطنية، مما 

أعاق إجازة الحكومات لإلستراتيجيات الموضوعة. و أبان النهج 
الالمركزي والنهج القائم على أساس المناطق للحلول الدائمة عن 

إحتماالت أكبر للنجاح خصوصًا إذا تعهدت بهما أو حظيا بدعم 
السلطات المحلية كالوالة و المحافظين.4 

وقد دللت تعليقات األشخاص الممارسين و المتعلقة بإستخدام 
الدليل أيضًا على الحاجة لوجود أمثلة عملية تبّين كيفية وضع 

وتنفيذ خطط للحلول الدائمة.  

ويرمي الكتيب لمعالجة هذه المالحظات عبر تقديم نهج يقوم على 
أساس المناطق للتعاطي مع التخطيط للحلول الدائمة، عالوًة على 

أمثلة ميدانية بغرض التوجيه واإلرشاد. 

تحت أي الظروف يمكن إستخدام هذا الكتّيب؟ 

يمكن إستخدام الكتيب خالل أي ظرف تتخذ فيه الجهات المعنية 
– وحّبذا لو كانت الجهات المسئولة - قرارها بوعٍي،كان ذلك على 

المستوى الوطني أو الالمركزي للبحث عن حلول دائمة ألوضاع 
األشخاص النازحين داخليًا والعائدين. وتتضمن دواعي إتخاذ مثل 

ذلك القرار أشياء من قبيل جهود بناء السالم، وإعادة البناء 

اإلجتماعي و اإلقتصادي والسياسي، وجهود إعادة التأهيل التي 
تعقب النزاعات أو الكوارث الطبيعية، إضافة لتوقف أو تراجع 

المساعدة االنسانية لألشخاص النازحين داخليًا و العائدين، و إغالق 
مراكز النزوح أو إخالئها من األشخاص النازحين داخليًا و العائدين. 

ويمكن إتخاذ هذا القرار أيضًا من خالل التعّهد الكامل للسلطات 
الوطنية أو المحلية بإنهاء حاالت النزوح التي طال أمدها من أجل 

تحقيق أهداف التنمية.

إن اإلرادة السياسية و دوافع السلطات الوطنية والمحلية ُتعد بمثابة 
متطلبات أساسية لتحقيق الحلول الدائمة أو السعي لتحقيقها. فقيادة 

و دعم تلك السلطات تؤدي دورًا محوريًا في إطالق خطط الحلول 
الدائمة وتطويرها وتنفيذها إذا ُأريد لتلك الخطط أن تستمر. ويتكامل 
دور المجتمع الدولي والشركاء مع مجهودات السلطات عبر المساعدة 

في تجاوز العقبات السياسية والقانونية، فضالً عن دعم تنفيذ 
التدابير المستدامة سعيًا لتحقيق الحلول الدائمة.

من هم المستهدفون بهذا الكتّيب؟ 

ُوضع هذا الكتّيب ليقدم اإلرشاد والتوجيه لمنسقي الحلول الدائمة 
المعنيين بالتخطيط لها أو ببرمجتها، كما أنه موّجه كذلك لخبراء 

الحلول الدائمة والذين يمكن إستدعائهم لتقديم دعم محلي لمبادرات 
الحلول الدائمة. ويمكن أن يكون الكتيب ذا فائدة أيضًا ألٍي من 

الجهات المعنية بما في ذلك السلطات الوطنية والمحلية التي تتبنى 
إطالق عملية الحلول الدائمة.  

ما هو النهج المتّبع في الكتّيب؟

إن ما يمكن إعتباره حالً دائمًا للنزوح الداخلي سيتوقف على الظروف 
المحددة المحيطة بالسعي لذاك الحل. وال يدعو هذا الكتيب إلى نهج 
واحد يناسب الجميع ألجل التوصل للحلول الدائمة، كما أن ليس من 

أهدافه توفير الحلول لكل ما يطرأ من حاالت النزوح ولكنه يقدم 
منهجية ترتكز على إستشارة المجتمعات المتضررة من النزوح 

والتخطيط المشترك معها عند طرح أية خطة للحلول الدائمة، بصرف 
النظر عن كون العملية قد أطلقت على المستوى الوطني أو المحلي. 

وتّم تبني هذا النهج الشامل والتصاعدي لتعزيز شعور المجتمعات 
المتضررة من النزوح بأخذ زمام المبادرة فيما يتعلق برسم خطة 

الحلول الدائمة وتطبيقها، ومن المرّجح كذلك أن يسفر ذلكم النهج 
أكثر من غيره عن حلول مستدامة. إن المجتمعات المتضررة من 

النزوح هي أكثر ميالً للتجاوب مع الخطط التي تزيل العقبات التي 
تعترض طريق الحلول الدائمة والتي حددتها هي بنفسها ومنحتها 

 http://earlyrecovery.global/sites/default/files/ds-022416_0.pdf :2  متاح على

 http://earlyrecovery.global/sites/default/files/sg-decision-memo-durable-solutions.pdf :3 متاح على

4 بناًء على نتائج مسح أجراه في أغسطس 2016 الفريق الفني العامل بالحلول الدائمة والتابع للمجموعة العالمية للتعافي المبكر.
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ويعمل نهٌج يرتكز على الحقوق على تعزيز التخطيط للحلول 
وتقع على عاتق السلطات الوطنية مسئولية إحترام وصون  الدائمة. 

وحماية حقوق اإلنسان للنازحين والمجتمعات المضيفة كذلك، 
كما  والتأكد من عدم تعرضهم للتمييز عند تمّتعهم بحقوقهم تلك. 

تتحمل هذه السلطات الواجب والمسئولية األساسية في خلق بيئة 
مواتية للتكامل المستدام والعودة الطوعية أو إعادة توطين 

األشخاص النازحين داخليًا والعائدين من الالجئين في أمان مع 
مراعاة كرامتهم ودون تمييز. 

يمكن التعرف على المعايير القانونية الدولية التي تتناول الحقوق 
والواجبات تجاه األشخاص النازحين داخليًا خصوصًا والمجتمعات 

المتضررة من النزوح عمومًا باإلّطالع على إتفاقية اإلتحاد األفريقي 
لحماية األشخاص النازحين داخليًا في أفريقيا ومساعدتهم )إتفاقية 

كمباال(، إضافة إلى المبادئ اإلرشادية للنزوح الداخلي.

وربما يمكن تطبيق الهياكل اإلقليمية األخرى أيضًا والسياسات 
والخطط الوطنية التي تتناول قضية النزوح الداخلي في 

سياقات بعينها.  

ماهو التنظيم المتبع في هذا الكتّيب؟

من المفترض أن يسّهل التنظيم العملي البسيط القائم على النشاط 
الميداني للكتيب من إستخدامه بوصفه مادًة إرشادية ومرجعية 

صنفها طيف واسع من الممارسين والناشطين.

يصف الجزء األول من الكتيب المنهجية ذات الخطوات الخمس 
الخاصة بالتخطيط للحلول الدائمة القائم على أساس المنطقة ولكل 

ظرف على حدة، وُخصص لون مغاير لكل خطوة ألجل تيسير 
الرجوع إليها.

الكتيب توجيهًا عمليًا وممارسات  الثاني من  الجزء  ويقدم 
تعترض سبيل  التي  العامة  العقبات  معالجة  كيفية  ميدانية عن 
الثمانية  المعايير  تتمحور حول  والتي  الدائمة  للحلول  التوصل 

الدائمة  للجنة  داخليًا  النازحين  الدائمة لألشخاص  الحلول  إلطار 
اللجنة  بإطار  يلي  إليها فيما  )وُيشار  الوكاالت7،  بين  المشتركة 

الوكاالت(.  بين  المشتركة  الدائمة 

تحتوي مالحق هذا الكتيب على أمثلة للوسائل المستخدمة في 
التخطيط للحلول الدائمة.

األولوية. وربما تؤدي خطط الحلول الدائمة التي ال تقوم على هذا 
المتطّلب إلى موجات نزوح جديدة أو إتجاهات للعودة للمواقع 

السابقة للنزوح. ويقّدم الكتيب إضاءات عن كيفية ضمان مشاركة 
ذات مغزى للمجتمعات المتضررة من النزوح في عملية التخطيط 

للحلول الدائمة. 

وعالوًة على ذلك، يعتمد الكتيب نهجًا قائمًا على أساس المناطق 
بشأن التخطيط للحلول الدائمة بسبب أن التجارب العملية تدل على 
أن خطط الحلول الدائمة المتكاملة وذات الدوافع المحلية هي األكثر 

قابلية للنجاح مقارنة بتلك التي ُتطلق على المستوى الوطني. وتساعد 
المعرفة التامة بالوضع اإلجتماعي واإلقتصادي و العالقات القائمة مع 

المجتمعات المتضررة من النزوح، بجانب اإلهتمام المتزايد من قبل 
السلطات المحلية بإحتياجات مجمل السكان، إضافة إلى سهولة 

التواصل مع السلطات المحلية والشركاء اآلخرين على جعل مبادرات 
الحلول الدائمة أكثر نجاحًا على المستوى الالمركزي. وتكتسب 

الحلول القائمة على أساس المناطق أهمية متزايدة بسبب تنامي 
تحول النزوح للمناطق الحضرية، األمر الذي يتطلب حلوالً محددة 

تتسق مع األوضاع الحضرية بجانب دمج هذه الحلول داخل 
التخطيط الحضري المحلي. 

وقد تناولت السياسات العالمية كذلك المناهج المحلية مثل جدول 
أعمال التنمية المستدامة للعام 2030 وجدول أعمال األمين العام 

الخاص باإلنسانية.5 وتؤكد السياسات بتعهدها “بإدخال الجميع تحت 
مظلتها” على الحاجة لمعالجة حاالت النزوح طويلة األمد عبر رؤية 

تنموية أطول أجالً وتشجيع تطبيق نهج شامل لمعالجة النزوح 
باآلتي:

تلبية اإلحتياجات اإلنسانية العاجلة لألشخاص النازحين داخليًا  	•

والعائدين حيثما تطلب األمر ذلك. 

حماية حقوقهم وتقديم دعم أكبر لسبل كسب العيش المستدامة  	•

في آن واحد.

تعزيز قدرات المجتمعات المتضررة من النزوح للتكيف مع  	•
األزمات على المدى األطول.6

وبإعالنه النهج الجديد المتّبع في العمل، يناشد النهج الناشطين في 
المجال اإلنساني ومجاالت التنمية والسلم واألمن وحقوق اإلنسان 

ومجال الحد من مخاطر الكوارث للمشاركة في تخطيط مشترك 
لحلول لدائمة تقوم على التأقلم مع مختلف األوضاع وتستند على 

تمويل يستمر لعدة سنوات. 

https://goo.gl/FfQF5S (paras. 23 and 59); and http://www.agendaforhumanity.org/sites/default/files/AgendaforHumanity.pdf 5

 para. 23: https://www.worldhumanitariansummit.org/sites/default / 6 تقرير األمين العام عن القمة اإلنسانية العالمية

7 إن إطار IASC للحلول الدائمة للتشرد الداخلي (IASC، 2010( متاح باللغات اإلنجليزية والعربية والصينية والفرنسية،

االسبانية والروسية. انظر: /www.brookings.edu/research/reports/2010/04 الحلول الدائمة.
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المنهجية ذات الخطوات الخمس

إن السعي إليجاد حلول دائمة يعني الحد تدريجيًا من إحتياجات المجتمعات المتضررة من النزوح و 
أوجه الضعف فيها أثناء العمل على تعزيز قدراتها ومهاراتها وزيادة مقدرتها على التأقلم، مما يتيح 

لألشخاص النازحين مساحة متزايدة للتمتع بحقوقهم اإلنسانية دون تمييز بسبب كونهم نازحين. 

ويحدد إطار اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ثالثة خيارات لتحقيق هذا الهدف، والتي تستند على 
مبادئ الطوعية و السالمة والكرامة وعدم التمييز، وهي: 

عودة األشخاص النازحين إلى مواطنهم األصلية أو مكان إقامتهم المعتاد.  –
اإلدماج المحلي لألشخاص النازحين بالمناطق التي لجأوا إليها.   –

التوطين بمواقع أخرى بالبالد.   –
ورغمًا عن ذلك، ال ُتعد العودة المحضة لألشخاص النازحين أو إدماجهم محليًا أو توطينهم بمواقع أخرى 

بالبالد حلوالً دائمة، فيجب أن تكون الخيارات مستدامًة والحلول المختارة مجدية وعملية وتتسم 
باإلستمرارية. إن إيجاد الحلول الدائمة يتطلب تركيزًا طويل األجل يرتكز على اإلرادة والقيادة السياسية، 

ويعمل على مجابهة تحديات حقوق اإلنسان والتحديات اإلنسانية والتنموية وتحديات بناء السلم أثناء 
عمله على الحد من أوجه الضعف والمخاطر. 

ويقترح إطار اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت المعايير التالية لتحديد مدى التقدم الذي ُأحرز أو 
ُيحرز في التوصل ألي من الحلول الدائمة وتقييمه:

تحقيق السالمة على المدى الطويل، واألمن وحرية التنّقل. �
المستوى المعيشي المناسب، الذي يتضمن على أقل تقدير تأمين الغذاء الكافي والماء والمأوى  �

والرعاية الصحية والتعليم األساسي.  
إتاحة فرص العمل وسبل كسب العيش.  �
تسخير آليات تسمح بإعادة اإلسكان واألراضي والممتلكات أو تقديم تعويضات. �
إتاحة الحصول على الوثائق الشخصية وخالفها وإستبدالها بغيرها.  �
لّم الشمل الطوعي بأفراد األسرة الذين تفرقت بهم السبل خالل عمليات النزوح. �
المشاركة في الشؤون العامة على كافة األصعدة على قدم المساواة مع السكان المقيمين. �
المعالجات الفعالة لإلنتهاكات المتصلة بالنزوح، بما في ذلك تحقيق العدالة وضمان التعويضات  �

الالزمة إضافة إلى توفير المعلومات المتعلقة بمعرفة أسباب تلك اإلنتهاكات.
إن هذه المعايير ليست شاملة، كما أنه ليس بالضرورة إستيفائها جميعًا من أجل التوصل للحلول الدائمة ؛ 

وتتوقف إمكانية تطبيق هذه المعايير على الظرف المحدد للنزوح عالوًة على إحتياجات النازحين و 
مكامن الضعف لديهم على المدى البعيد. 
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تقوم هذه المنهجية ذات الخطوات الخمس التي يقدمها هذا 
الكتيب على المعايير التي تحددها المجتمعات المتضررة من 
النزوح أو توليها األولوية،)و التي هي أهداف الحلول الدائمة(. 

وُتعد هذه الفرضية من األهمية بمكان ألجل ضمان فعالية 
واستدامة خطة الحلول الدائمة الناتجة عن هذه العملية.

وتتبنى المنهجية نهجًا يقوم على أساس المناطق، مما يعني أن 
عملية التخطيط للحلول الدائمة سينّصب تركيزها على موقع أو 

منطقة نزوح محددة. وينبغي تحديد المنطقة من قبل السلطات 
الوطنية أو المحلية أو بإستشارتها قبل إستهالل العملية. 

ويجب عدم الخلط بين المنهجية و النموذج المكّون من تسع خطوات و المتضمن بالدليل ؛ فبرغم وجه 
الشبه بين العمليتين إال أن أهدافهما تتباين على النحو التالي:  

يقدم الدليل اإلرشادات عن كيفية وضع إستراتيجية للحلول الدائمة، أي مخطط عام يلّخص كيفية  �
التوصل للحلول الدائمة تم إعداده ليكون برنامج عمل تصادق عليه السلطات الحكومية. وعادًة ما 

توضع خطة عمل لتكملة اإلستراتيجية تفّسر كيفية تنفيذها ومن هم األشخاص المكلفون بذلك وفي 
أي األمكنة. 

وترّكز المنهجية الحالية على وضع خطة للعمل، متخذة في ذلك نهجًا يقوم على أساس المناطق و  �
بقيادة المجتمع المحلي. ويمكن وضع الخطة بغرض تنفيذ اإلستراتيجية غير أنه يمكن وضعها كذلك 

بوصفها مبادرًة مستقلة وقائمة على أساس المنطقة ولها قابلية التحول إلستراتيجية وطنية. 
وترمي خطة العمل لإلستمرار لفترة تمتد من خمس إلى عشر سنوات لإلسهام في التقليل من حاالت 

الضعف المتصلة بالنزوح و تحسين األوضاع المعيشية للمجتمعات النازحة والمجتمعات المضيفة كذلك.
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What is considered a durable solution to internal displacement will depend on the specific context 

in which a solution is sought. The binder does not advocate for a one-size-fits-all approach to 

achieving durable solutions, nor does it intend to provide solutions to every possible situation of 

displacement. It provides a methodology that places consultation and joint planning with displace

ment affected communities at the basis of any durable solutions plan, regardless of whether the 

process is initiated at national or local level. This holistic and inclusive bottom-up approach is 

adopted to enhance the ownership of the displacement affected communities in the design and imple

mentation of the durable solutions plan and is more likely to lead to sustainable solutions. Dis

placement affected communities are more inclined to act upon plans that remove obstacles to dura

ble solutions that they themselves have identified and prioritized. Durable solutions plans that 

are not based on this requisite might lead to new displacements, or returns to former locations of 

displacement. Heralded as the New Way of Working, the approach urges humanitarian, development, 

peace and security, human rights and disaster risk reduction actors to collaborate in joint resil

ience-based durable solutions planning that are supported by multi-year funding. A rights-based ap

proach underpins the durable solutions planning. National authorities have the responsibility to 

respect, fulfil and protect the human rights of displaced persons and host communities, and to 

ensure that they do not face discrimination in the enjoyment of their rights. They have the primary 

duty and responsibility to create an environment that is conducive to the sustainable integration, 

voluntary return or resettlement of IDPs and refugee returnees in safety, with dignity and without 

discrimination.What is considered a durable solution to internal displacement will depend on the 

specific context in which a solution is sought. The binder does not advocate for a one-size-fits-all 

approach to achieving durable solutions, nor does it intend to provide solutions to every possible 

situation of displacement. It provides a methodology that places consultation and joint planning 

with displacement affected communities at the basis of any durable solutions plan, regardless of 

whether the process is initiated at national or local level. This holistic and inclusive bottom-up 

approach is adopted to enhance the ownership of the displacement affected communities in the 

design and implementation of the durable solutions plan and is more likely to lead to sustainable 

solutions. Displacement affected communities are more inclined to act upon plans that remove ob

stacles to durable solutions that they themselves have identified and prioritized. Durable solu
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I.  بدء عملية الحلول 
الدائمة   

1. بدء العملية وتعيين منسق لها

تبدأ عملية التخطيط للحلول الدائمة بقرار تتخذه باإلجماع الجهات 
المعنية على المستوى الوطني أو دون الوطني بغرض إيجاد الحلول 

الدائمة لمشكلة النزوح الداخلي أو السعي إليجادها. ويمكن تفعيل 
مثل ذلك القرار من خالل الجهود الرامية لتأهيل وإعادة بناء )أجزاء 
من البالد( إجتماعيًا وإقتصاديًا وسياسيًا عقب النزاعات أو الكوارث، 

بما في ذلك جهود بناء السالم ؛ وكذلك عبر اإللتزام األصيل للسلطات 
الوطنية أو المحلية بإنهاء حاالت النزوح طويل األمد حتى يتسّنى 
تحقيق أهداف التنمية، وأيضًا بدواعي الحقائق الماثلة على األرض 

كإيقاف أو خفض المساعدات اإلنسانية لألشخاص النازحين داخليًا و 
العائدين بسبب نقص الموارد، أو إزالة مستوطنات النزوح ألغراض 
التخطيط المدني، أو إخالء األراضي التي ُتقام عليها مواقع النزوح 
من األشخاص النازحين داخليًا والعائدين من قبل ُماّلكها المطالبين 

بإسترداد أراضيهم. ويمكن للمجتمع الدولي والجهات المانحة 
والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم من 

الجهات الفاعلة إستغالل مثل تلكم الظروف في الدعوة مع السلطات 
الوطنية والمحلية لخطة حلول دائمة بعيدة المدى في الحاالت التي 

لم ُتعتمد فيها بعد. 

وينبغي إتخاذ القرار باإلنخراط بعملية التخطيط للحلول الدائمة 
قبيل البدء بتنفيذ هذه المنهجية. 

وعلى الرغم من أن مبادرات الحلول الدائمة غالبًا ما تحركها جهود 
الجهات الدولية الناشطة )على سبيل المثال المنسق المقيم أو منسق 

الشؤون اإلنسانية أو المنبر المشترك بين الوكاالت أو المنظمات 
الدولية غير الحكومية( فإن السلطات المحلية تدأب بصفة متزايدة 

على إطالق مبادرات عمليات الحلول الدائمة ودعمها بمساندة 
المجتمع الدولي. ويتوجب في الحاالت التي يطلق فيها المجتمع 

الدولي عمليًة للحلول الدائمة بدء الحوار مع السلطات الوطنية أو 
المحلية في أقرب وقت ممكن ألجل الدعوة إليجاد حلول دائمة 

وكسب تأييد تلك السلطات وتسليمها العملية برمتها بأسرع فرصة 
ممكنة. إن تمكين السلطات الوطنية أو المحلية من اإلشراف على 

العملية يؤكد ملكيتها لها و يتيح لهذه السلطات التحكم بخطة الحلول 
الدائمة وفقًا للواقع السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي، مما يرّجح 

ضمان إستدامة الخطة. 

كما يجب أن تكون العملية جزًء ال يتجزأ من هيكل تنسيق فني 
مشترك بين الحكومات، كان ذلك على الصعيد القطري أو المحلي، 

يتألف من كوادر فنية من الوزارات التنفيذية ذات الصلة إضافة 
إلى المنظمات الوطنية غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني 

صاحبة الخبرة في التعامل مع حاالت المجتمعات المتضررة من 
النزوح، عالوًة على الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني ومجاالت 

السلم واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان بحسب ما تقتضيه كل 
حالة على حدة. 

وفضالً عن ذلك، يتعّين على أعضاء هيئة التنسيق العمل على ضم 
الناشطين اآلخرين المناسبين و الذين يحظون بالنفوذ وسط 

المجتمعات المحلية أو بالمنطقة أو بإمكانهم أداء دور مهم في 
العملية. وُيعد إشراك األشخاص المالئمين وسط المجتمع المتضرر من 

النزوح أحد الممارسات السليمة حيثما كان ذلك مجديًا. 

ينحصر دور هيئة التنسيق في القيادة واإلشراف على عملية 
التخطيط للحلول الدائمة وإتخاذ القرارات المطلوبة خالل سير 

العملية. كما ينبغي عليها التأمين على النقاط التالية:

وجود موقف موّحد ومتكامل بشأن الحلول الدائمة �
أن توجيه الدعم للحلول الدائمة يجري وفقًا للمعايير والمبادئ  �

والمفاهيم األساسية ذات الصلة. 
أن تخطيط الحلول الدائمة وبرمجتها تستند على األدلة  �

والبراهين. 
تنفيذ المنهجية ومراقبتها. �

وليس بالضرورة أن يمّثل أعضاء هيئة التنسيق المنظمات المشاركة 
في تنفيذ البرنامج، حيث أن هذه األدوار سُيكلف بها ناشطون لهم 

مزايا فنية وتنفيذية نسبية فور تحديد أهداف الحلول الدائمة.

I. بدء عملية الحلول الدائمة
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وُتظهر الممارسات السليمة أهمية تعيين شخصية نافذة ومؤثرة 
بوصفها المنسق األعلى المتخصص في دفع عملية الحلول الدائمة. 
وتشرف هيئة التنسيق على تعيين المنسق الذي يوافيها بالتقارير. 
ويضطلع المنسق بدور رئيسي في إختيار شركاء الحلول الدائمة 

وإدراجهم في عملية التخطيط والتنفيذ ؛ ولذا، فال بد من أن يحظى 
بدعم ومساندة كافة الجهات المعنية. وتقع على عاتق المنسق 
مسئولية التأكد من أن إتخاذ اإلجراءات في الوقت المناسب 

ومراقبة سير العملية وإخطار الجهات المعنية بآخر المستجدات، 
إضافة إلى ضبط مسار العمل عندما يتطلب األمر ذلك. وحتى 

يستطيع المنسق إنجاز مهامه بفعالية يتوجب عليه اإللمام الجيد 
باألطر الوطنية والمحلية، إلى جانب اإلدراك العميق للعمليات 

واآلليات اإلنسانية وعمليات وآليات التنمية على الصعيدين القطري 
والمحلي إضافة إلى القدرة على فتح خطوط اإلتصال بالمؤسسات 

والجهات الفاعلة التي تمّهد عمليات وضع السياسات والتخطيط 
ورصد الميزانيات. وُتعتبر المعرفة الجيدة بالمناخ السياسي المحلي 

والمهارات التفاوضية العالية والمقدرة على نزع فتيل التوترات 
المحتملة عناصرًا ال غنًى عنها. وال بد للمنسق كذلك من اإلحاطة 
بأسس ومبادئ الحلول الدائمة ومفاهيمها ومعاييرها الرئيسية، 

عالوًة على إستيعاب خطوات المنهجية8.

وُيوصى بإختيار منسق على المستوى الوطني أو المحلي بعناية 
لضمان اإلستدامة واإلستمرارية خالل عمليات الحلول الدائمة طويلة 

األمد. ويجب العمل على بناء أو تعزيز قدرات المرشح لمنصب 
المنسق على الصعيد الوطني أو المحلي لإلضطالع بهذا الدور في 

الوقت المناسب في حال تم إختيار المنسق األساسي من قبل 
المجتمع الدولي.  

2. ضمان وجود فهم مشترك للحلول الدائمة

ويتعدد فهم الحلول الدائمة بتعدد الجهات الفاعلة، وتقع على عاتق 
المنسق مهمة ضمان أن لدى جميع الجهات المعنية فهمًا مشتركًا 

بأسس ومبادئ الحلول الدائمة ومفاهيمها ومعاييرها الرئيسية 
كأعضاء بهيئة التنسيق أو بإعتبارها جزًء من شبكة أوسع من الجهات 

المعنية. ويمكن تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية9 للجهات 
الفاعلة على الصعيدين الوطني والمحلي و لطيف واسع من الشركاء 

المحتملين بغرض شرح وتوضيح مفاهيم الحلول الدائمة التي تتناول 
السياق المحدد في البالد، وتسلط الضوء على التبعات الناجمة عن 
عدم اإلمتثال للمبادئ األساسية مثل العمل الطوعي وعدم التمييز 

والسالمة واألمن.10  

وإلى جانب الدورات التدريبية التي ُتعد خطوًة مهمة، هناك حوجة 
مماثلة للتوجيه المنتظم من قبل المنسق خالل كل مراحل العملية 

للتأكد من أن الشركاء و الجهات المعنية يتشاركون ذات الفهم للحلول 
الدائمة. 

للجهات  المنهجية وتوضيحها  تقديم خطوات   .3
النزوح المتضررة من  والمجتمعات  المعنية 

ينبغي توضيح الهدف من المنهجية وخطواتها ألعضاء هيئة التنسيق 
والجهات المعنية المنضوية تحت عملية التخطيط والبرمجة. ويمكن 

عمل ذلك أثناء الدورات التدريبية عن الحلول الدائمة أو عبر ورش 
عمل أو لقاءات مستقلة يعقدها المنسق.  

كما يتوجب إخطار األشخاص النازحين والمجتمعات المضيفة والذين 
يقيمون بمناطق النزوح بمبادرة الحلول الدائمة إن لم ُيخطروا بها آنفًا. 

ويتعين أيضًا قياس مدى إندماجهم في العملية ومعالجة أية بواعث 
قلق قد تنتابهم خالل هذه المرحلة. 

8 يمكن تدريب المنسق على هذه المسائل عن طريق خبير فني بالحلول الدائمة. 

9 مثال: يشرف على تنظيمها خبير فني بالحلول الدائمة

http://www.internal-displacement.org/library/publications/2015/ :10 ُوضعت البرامج التدريبية للحلول الدائمة من طرف مركز رصد النزوح الداخلي 

durable-solutions-for-idps-challenges-and-way-forward/  
Regional Durable Solutions Secretariat- ReDSS): https://www.dropbox.com/sh/8k983otoua3xucz/ :طرف ومن 

AACCu95wXJF7LDXdm8TyQjF0a?dl=0  ويمكن إستقطاب شخص خبير بالحلول الدائمة لتقديم الدورات التدريبية عبر المجموعة العالمية للتعافي 
.)GPC@unhcr.org) أو من خالل المجموعة العالمية للحماية  GCER (erhelpdesk@undp.org) ،المبكر

I. بدء عملية الحلول الدائمة
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1. عمل قائمة بالأنشطة المفترض �نفيذها لكل هدف من
    أهداف الحلول

3. وضع مؤش�ات رقا�ية وإطار زمني

ضمان �نفيذ خطة العمل وم�اقبتها

2. الم�اقبة المستمرة لسير التنفيذ بالتشاور مع المجتمعات 
    المتض�رة من الن�وح

1. ضمان �نفيذ الشركاء المحدد�ن لخطة العمل وفقًا للإطار الزمني 
    والمشاو�ات المكثفة مع المجتمعات المتض�رة من الن�وح
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II. معرفة المزيد من 
المعلومات عن 

 المجتمعات المتضررة 
من النزوح

1. إجراء تحليل للوضع الماثل

ستتحصل خطة الحلول الدائمة على المعلومات إعتمادًا على إستشارة 
المجتمعات المتضررة من النزوح، والذي سُيجري خالل الخطوة رقم 

3. وستكون هناك حاجة للمعلومات والبيانات المحدثة والتي تعكس 

أوضاع األشخاص النازحين داخليًا والعائدين والمجتمعات المضيفة 
لهم والمناطق المحتملة للعودة أو إعادة التوطين بهدف إدارة التشاور 

بفعالية. وُتعد مراجعة البيانات المتوفرة أصالً مدخالً جيدًا للتعرف 
على المجتمعات المتضررة من النزوح وأوضاعهم تحت ذاك الظرف. 

وستتيح مراجعة البيانات الفرصة إلعداد مجموعة من البيانات 
المشتركة والموثقة تضم قائمة بالعقبات التي تعترض الحلول الدائمة 

أو الفرص المفضية لتنفيذها، كما أن بإمكانها أيضًا الكشف عن 
الفجوات في البيانات المطلوبة والتي يمكن معرفتها أثناء التشاور مع 

المجتمعات المتضررة من النزوح.

اإلستفسارات العامة التي يتوجب على هيئة التنسيق اإلجابة 
عليها في عملية المراجعة:

هل تتوفر بيانات كافية تتيح للجهات المعنية و الجهات الفاعلة  �
تكوين فكرة جيدة عن المجتمعات المتضررة من النزوح 

وأوضاعهم تحت ظروف النزوح؟ 
هل تمّكن البيانات من إجراء تحليل مقارن بين وضع األشخاص  �

النازحين داخليًا والعائدين في مقابل المجتمعات المضيفة؟ أو 
بين المجتمعات المتضررة من النزوح والمجتمعات غير 

المتضررة منه؟ 
هل تغطي البيانات المتاحة كافة المجتمعات المتضررة من  �

النزوح موضع اإلهتمام والمجموعات السكانية )كالمجموعات 
العرقية وغيرها(؟ 

هل تم تصنيف البيانات؟ �
هل تم تحديث البيانات؟  �
هل ُتعتبر البيانات موثوقة وُيعتمد عليها؟  �
هل يمكن إستخدام البيانات للدعوة والتخطيط للحلول الدائمة  �

 أو تعبئة اإلمكانيات ألجلها؟ 

الحد األدنى من البيانات المطلوبة بغرض التشاور مع المجتمعات 
المتضررة من النزوح ووضع مجموعة بيانات مشتركة: 

ماهي اإلحصائيات التي نملكها عن األشخاص المتضررين من  �
النزوح؟ _ اإلحصائيات السكانية عن األشخاص المتضررين من 

النزوح والعائدين والمجتمعات التي تستضيفهم.
ماذا نعرف عن موقع أو منطقة النزوح؟ _ البيانات السياسية  �

واإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية الخاصة بالموقع الحالي. 
من هم األشخاص المتضررون من النزوح؟ _ البيانات التصنيفية  �

المتعلقة بالسن والنوع، والتنوع وسط األشخاص المتضررين من 
النزوح والعائدين و المجتمعات المضيفة. )على سبيل المثال إذا 

ما كانت المجتمعات المضيفة تضم مجموعات رعوية أم ال(. 
كم الفترة التي قضوها تحت ظرف النزوح؟_ وكم عدد المرات  �

التي تعرضوا فيها لهذا الظرف؟ 
ماهي المناطق التي ينحدر منها األشخاص النازحون؟ _ موطنهم  �

األصلي أو موقع إقامتهم المعتاد قبل النزوح. 
ماهي األسباب التي دفعت بهم للنزوح؟ _ األسباب الرئيسية  �

التي أدت للنزوح. وفي حاالت النزوح المتعددة ماهي األسباب 
الرئيسية التي أدت لحاالت النزوح المتتالية؟ 

تحت أي األوضاع يعيش األشخاص النازحون؟ _ أوضاع ريفية؟  �
أم حضرية أم في مخيمات أم مستوطنات عشوائية أم خارج 

المخيمات أم خارج المستوطنات )على سبيل المثال العيش رفقة 
األسر المضيفة أو بأساليبهم الخاصة(. 

ماهي مصادر الدخل الرئيسية لألشخاص النازحين والمجتمعات  �
المضيفة؟ 

ماهي إهتمامات ومخاطر الحماية الرئيسية لألشخاص  �
النازحين؟ وهل تواجه المجتمعات المضيفة تلك اإلهتمامات 

والمخاطر نفسها؟ وهل لدى المجتمعات المضيفة أية إهتمامات 
محددة أو تتعرض لمخاطر بعينها؟ 

القوانين والسياسات والخطط والبرامج الوطنية المتعلقة  �
باألشخاص النازحين داخليًا، بما في ذلك الخطط على الصعيد 

الوطني والمحلي والميزانية المخصصة للمنطقة أو المقاطعة. 
إن البيانات والمعلومات عن القضايا التالية ستكون ذات فائدة 

إضافية لمراجعة البيانات الثانوية إن كانت متاحًة، غير أنه يمكن 
الحصول عليها كذلك خالل المرحلة التالية إذا تعّذر ذلك اآلن:

كيف يمكن عمل مقارنة بين األشخاص النازحين والمجتمعات  �
المضيفة من حيث الوضع اإلجتماعي واإلقتصادي بمناطق 

النزوح؟
ماهي نظرة المجتمعات المضيفة تجاه األشخاص النازحين  �

بمواقع النزوح؟  

ll. معرفة المزيد من المعلومات عن المجتمعات المتضررة من النزوح
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هل تمت إستشارة األشخاص النازحين داخليًا والعائدين  �
بخصوص الحلول المفّضلة لديهم لمشكلة النزوح؟ إذا كانت 

اإلجابة بنعم: 
متى تمت اإلستشارة وبأي الطرق؟ )وهل ُتعتبر البيانات  �

موثوقة و التزال حقيقيًة(؟ 
ماهي الخيارات المفضلة لكل مجموعة من المجموعات  �

السكانية؟ 
 ماهي العقبات التي تعترض طريق الخيارات المفضلة  �

إذا ُوجدت؟ 
ماذا ُيعرف عن طبيعة الوضع األمني والسياسي  �

واإلقتصادي واإلجتماعي بالمواقع المحتملة للعودة 
 وإعادة التوطين؟ 

أين يمكن الحصول على البيانات وممن؟ 
قواعد بيانات التسجيل، وعمليات التحقق أو عمليات التعداد:  �

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، والمنظمة الدولية 
للهجرة، والسلطات الوطنية، والمنظمات غير الحكومية، 
ومجموعات الحماية إن كانت تمارس نشاطها في البالد.

مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لرصد النزوح (DTM( إن كانت  �
http://www.globaldtm.info/ :تعمل في البالد - راجع

تقدير أو إستقصاء اإلحتياجات المشتركة: مكتب تنسيق  �
الشؤون اإلنسانية (OCHA(، و مفوضية األمم المتحدة لشؤون 

الالجئين (UNHCR(، إتحاد المنظمات غير الحكومية، عالوًة على 
مجموعات الحماية. 

ُيناط بمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية إن كان يعمل في  �
البالد إتاحة المعلومات عن التقديرات المتوفرة، كان ذلك 

بين المجموعات أو بين القطاعات.
نتائج التقييم المشترك القائم بين كل من مفوضية األمم  �

المتحدة لشؤون الالجئين (UNHCR(، و المنظمة الدولية للهجرة 
(IOM(، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (UNICEF(، وصندوق 
األمم المتحدة للسكان (UNFPA(، والمنظمات غير الحكومية، 

ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى مجموعات الحماية. 
التقديرات الوطنية للفقر، واإلحصائيات أو اإلستقصاءات على  �

مستوى القطر عن المجتمعات المتضررة من النزوح، بيانات 
التعداد السكاني الوطني ومنها: المكاتب اإلحصائية والمؤسسات 

الوطنية األخرى مثل وزارة التخطيط والتنمية الحضرية 
وسلطات إدارة مخاطر الكوارث... إلخ.

إستقصاءات تقدير المستويات المعيشية التي تجريها الحكومات  �
الوطنية والبنك الدولي. 

إحصائيات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و البنك الدولي التي  �
تشتمل على النزوح كمعيار.¹¹ 

التقييم القطري المشترك (CCA(، الذي يزود إطار األمم المتحدة  �
للمساعدة اإلنمائية (UNDAF( بالمعلومات.

البيانات الواردة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة  �
األمم المتحدة للطفولة، وصندوق األمم المتحدة للسكان، 

.)UN-Habitat) وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
البيانات الواردة من طرف المنظمات غير الحكومية و منظمات  �

المجتمع المدني العاملة بمناطق النزوح والمناطق المحتملة 
للعودة وإعادة التوطين. 

مصادر أخرى للبيانات:
البيانات الواردة من البرامج القائمة، اإلنسانية منها والتنموية أو  �

برامج بناء السالم بشأن موقع النزوح والمناطق المحتملة للعودة 
وإعادة التوطين إن كانت قد ُحددت سلفًا. 

عمليات تصنيف البيانات التي أجريت.  �
إستقصاءات النوايا و التقديرات أو اإلستقصاءات األخرى  �

المتعلقة بالحلول الدائمة.
تحليالت السوق، و اإلستقصاءات عن سبل كسب العيش و  �

مصادر الدخل، إضافة إلى األنشطة المدرة للدخل. 
إستقصاء المهارات والكفاءات وإستراتيجيات و مزايا التكّيف. �
إستقصاء تأثير النزوح على سوق العمل بالمنطقة أو معرفة  �

معلومات بشأن ذلك.
عمل إستطالع عن اإليواء، واألرض والممتلكات، )أو ما ُيسمى  �

بقضايا HLP(، و الخرائط المسحية الصادرة من الجهات الحكومية¹²،  
إلى جانب الخطط الريفية أو المحلية الهادفة لتنمية المنطقة. 

اإلستطالعات التي يجريها ناشطو مكافحة األلغام بالمنطقة.  �
اإلستطالعات التي تجريها منظمة األمم المتحدة للتربية  �

والثقافة والعلوم (UNESCO(  والمعنية بالمواقع الثقافية أو 
التراثية، وتلك التي يجريها برنامج األمم المتحدة للبيئة 

(UNEP( عن المحميات البيئية في المنطقة من أجل تفادي وضع 
األشخاص النازحين داخليًا بمثل تلك المناطق المحمية. 

 إستطالعات برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية  �
و برنامج األمم المتحدة للبيئة و برنامج األمم المتحدة إلدارة 

المعلومات ومكافحة األلغام والمتعلقة بالكوارث والزالزل 
واألخطار األخرى بالمنطقة ألجل تجّنب وضع األشخاص 

النازحين داخليًا بمثل تلك المواقع. 
الخطط التنموية، بما في ذلك خطط التنمية الحضرية للمنطقة  �

أو المقاطعة )على سبيل المثال خطط التنمية الريفية( وميزانيات 
التمويل المصاحبة في حال تم تخصيصها. 

اإلستطالعات التي تبحث تأثير النزوح على القطاع الخاص  �
بالمنطقة أو المقاطعة )مثالً هل أثر النازحون عليه سلبًا أو 

إيجابًا؟(  
اإلستطالعات التي تتناول تأثير النزوح على الترابط اإلجتماعي  �

بالمنطقة أو المقاطعة. 

11 تم إدراج األشخاص النازحين داخليًا وقضية النزوح بإستطالع البنك الدولي واسع النطاق لعامي 2016-2017 بالصومال لقياس الفقر، والذي سيلقي 

الضوء على الجوانب اإلجتماعية واإلقتصادية لبرمجة الحلول الدائمة. 
12 ستتيح حتى تلك الخرائط التي عفا عليها الزمن نوعًا من الفهم المعقول لقضايا حيازة األراضي.

ll. معرفة المزيد من المعلومات عن المجتمعات المتضررة من النزوح
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النقص  البيانات وتحليلها، تحديد مكامن   2. جمع 
النتائج  وتبادل 

ويمكن اإلفادة كذلك من أقل قدر ممكن من البيانات الضرورية 
للمراجعة لتحديد مكامن النقص المحتملة في المعلومات. وينبغي 

تبادل المعلومات المتعلقة بتحليل المراجعة وجوانب النقص المتبقية 
بالبيانات عالوًة على أوجه القصور والحاجة المحتملة لجمع وتحليل 

مزيد من البيانات مع هيئة التنسيق والجهات المعنية ذات الصلة مثل 
المانحين والجهات الفاعلة غير المنتمية لعضوية هيئة التنسيق بيد أن 

بإمكانها اإلضطالع بدوٍر ما في العملية.

وسيتعّين أن تنطلق التحضيرات لجمع البيانات اإلضافية إبان هذه 
المرحلة في حال كانت البيانات المتوفرة غير كافية أو غير مكتملة أو 

غير محدثة أو لم ُيصادق عليها. وُينصح بجمع البيانات أثناء عملية 
التشاور مع المجتمعات المتضررة من النزوح وإيضاح الغرض منها 

لتجّنب رفع سقف التوقعات لدرجة ال يمكن استيفائها ولتفادي الفتور 
في عملية التقييم و ردود األفعال العدائية أو الشعور بعدم الثقة من 

جانب تلكم المجتمعات. 

قد يتضمن اإلعداد للعملية تحديدًا لإلمكانيات )مثل التمويل 
والمقدرات( وصياغًة للمنهجية المتبعة في جمع البيانات و تصنيفها 

وما إلى ذلك. ويمكن جمع مزيد من البيانات عبر إستقصاء قضايا 
بعينها أو تقييمها، غير أنه يمكن جمعها كذلك عبر عملية التصنيف في 

حال تطلب األمر تحصيل نطاق أوسع من البيانات. وينبغي أن تقوم 
عملية تصنيف البيانات على التعاون وأن تتبناها الجهات المعنية 

داخل القطر والتي تتمتع بالقدرات واإلمكانيات الالزمة إلنجازها، كما 
يمكن إجراؤها بدعم من اإلدارة المشتركة لتصنيف بيانات األشخاص 

النازحين داخليًا.¹³

 

 http://www.jips.org/en/profiling/about-profiling :¹³ لمزيد من المعلومات راجع
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بدء عملية الحلول الدائمة
1. تع�ين منسق للعملية

2. ضمان وجود فهم مشترك للحلول الدائمة

3. توضيح خطوات المنهجية للجهات المعنية والمجتمعات المتض�رة من الن�وح

معرفة الم��د من المعلومات عن 
المجتمعات المتض�رة من الن�وح

1. إج�اء تحليل للوضع الما�ل        

2. جمع ال�يانات وتحليلها؛ تحديد الثغ�ات وتبادل المخرجات 

وضع أهداف للحلول الدائمة بالتشاور 
مع المجتمعات المتض�رة من الن�وح

1.  التشاور مع الأشخاص النازحين والمجتمعات ذات الصلة بشأن المعوقات 
      التي تعترضهم للتوصل للحلول الدائمة وحلولهم المقترحة بشأنها.

2. وضع أهداف للحلول الدائمة �تناسب مع السياق المحدد 
     و�تماشى مع �تائج التشاور مع المجتمعات المتض�رة من الن�وح. 

وضع خطة عمل بعيدة المدى

2. إختيار الش��ك المسئول عن �نفيذ كل نشاط 

4. تقد�ر المي�انية المطلوبة وبحث إمكانية التمو�ل على
    المدى البعيد  

1. عمل قائمة بالأنشطة المفترض �نفيذها لكل هدف من
    أهداف الحلول

3. وضع مؤش�ات رقا�ية وإطار زمني

ضمان �نفيذ خطة العمل وم�اقبتها

2. الم�اقبة المستمرة لسير التنفيذ بالتشاور مع المجتمعات 
    المتض�رة من الن�وح

1. ضمان �نفيذ الشركاء المحدد�ن لخطة العمل وفقًا للإطار الزمني 
    والمشاو�ات المكثفة مع المجتمعات المتض�رة من الن�وح



الحلول الدائمة وتطبيقها عمليًا    |    اIII. وضع أهداف للحلول الدائمة بالتشاور مع المجتمعات المتضررة من النزوح

III. وضع أهداف للحلول 
الدائمة بالتشاور مع 

 المجتمعات المتضررة 
من النزوح

1. التشاور مع المجتمعات المتضررة من النزوح 

ماهي الحاجة للتشاور مع المجتمعات المتضررة من النزوح؟
ُتعتبر أهمية إستشارة األشخاص النازحين والمجتمعات المضيفة 
والمجتمعات القاطنة بالمناطق المحتملة للعودة وإعادة التوطين 

بغرض اإلفادة منها في التخطيط للحلول الدائمة من األمور الُمسّلم 
بها على نطاق واسع.14 ويهدف التشاور إلى رفد  التخطيط بالمعلومات 

وتمكين األشخاص النازحين من أخذ زمام المبادرة لوضع نهاية 
لنزوحهم. ويقوم ذلك التشاور على فرضية أن األشخاص النازحين هم 
األجدر أكثر من غيرهم بإيجاد الحلول لمشكلة النزوح، كونهم يعيشون 
هذا الواقع اليومي وتمكنوا من وضع إستراتيجيات وآليات للتأقلم مع 
النزوح، السيما خالل أوضاع النزوح طويل األمد. وفي معظم الحاالت 
يعي النازحون تمامًا العقبات التي تواجههم في سبيل التوصل للحلول 
الدائمة ويقدّرون قدراتهم الخاصة التي تتيح لهم تجاوزها، وهم أيضًا 

أقدر الناس على طرح أفضل الطرق لمساعدتهم على تخطي العقبات. 
إن خطة الحلول الدائمة ليست قائمة على أساس تقديم إعانة طويلة 
أو قصيرة المدى للمجتمعات المتضررة من النزوح، بل هي ترمي لبناء 
شراكة تسعى من خاللها تلك المجتمعات لإلسهام في تحسين ظروف 

النزوح أو إنهائها.

إن تكليف المجتمعات المتضررة من النزوح بأدوار مهمة في عملية 
التخطيط ُيلقي على عاتقها نوعًا من المسئولية والمساءلة عن تنفيذ 

الخطة ونجاحها، مما ُيرجح إفراز نتائج إيجابية. وأثبتت الدراسات أن 
البرامج التي تقوم على األولويات التي تحددها المجتمعات المتضررة 

والمرتكزة على معرفتها ومهاراتها يجري تنفيذها بكفاءة أكبر ولها 
 قابلية اإلستمرار أكثر من سواها حتى بعد توقف الدعم الخارجي.15

ولذا فإن إستيعاب المجتمعات المتضررة من النزوح بعملية التخطيط 
له قيمته في خفض التكاليف وتحاشي إهدار الوقت.16

وربما يؤدي تمكين المجتمعات المتضررة من النزوح من تحديد 
الحلول وإيالئها األولوية أيضًا إلى إختزال األهداف وجعلها أكثر 

وضوحًا و أيسر تحقيقًا.

بكولومبيا )TSI( مبادرة الحلول 
اإلنتقالية 

مبادرة الحلول اإلنتقالية بكولومبيا مثاالً جيدًا ُتعّد 
للتأثيرات اإليجابية الفاعلة التي تنتج عن 

العمليات التشاركية، فهي  إستراتيجية 
تجريبية تعّهد بتنفيذها في سبعة عشر مجتمعًا محليًا كل من 

 و مفوضية األمم (UNPD( برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
الوطنية بين عامي 2012 و2016. وهدفت المبادرة إلى تعزيز 
أوضاع المجتمعات والسلطات الوطنية والمحلية كذلك خالل 

التحول نحو الحلول الدائمة. وإرتكز البرنامج على ثالثة 
سيناريوهات للحلول وهي الدمج المحلي بالمناطق الحضرية، 
وإعادة التوطين بالمناطق الريفية، عالوًة على العودة للموطن 

األصلي بالتركيز على النقاط التالية:
تحسين األوضاع المعيشية عبر تمليك األراضي وتوفير   –

المأوى والخدمات األساسية والتنمية اإلقتصادية 
المحلية. 

دعم المنظمات المجتمعية والسلطات المحلية لتمكينها    –
من قيادة السعي نحو الحلول المستدامة.

حماية الضحايا وحقوقهم بما يكفل لهم توفير األمن    –
والعدالة و جبر الضرر. 

هذا وتدور الدروس اإليجابية المستفادة حول "التحليل 
والتخطيط الجماعي المشترك"، والذي عزز من إمتالك البرامج 

التي صاغها المجتمع وعمل على تقوية أواصر التمكين 
والترابط اإلجتماعي. وقد أدى العمل المشترك والتعاون بلجان 

الدعم المجتمعي أيضًا إلى تزايد الثقة المتبادلة فيما بين 
األشخاص النازحين داخليًا و المجتمعات المضيفة إلى جانب 

السلطات المحلية.

14 ما وراء األحاديث: إستشارة السكان النازحين بسبب النزاعات أو الكوارث الطبيعية ومشاركتهم – مؤسسة بروكينغز – مشروع جامعة بيرن عن النزوح 

الداخلي- 2008
15 ذات المرجع أعاله

16 ذات المرجع أعاله 
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يتولى المنسق مهمة تنظيم عملية التشاور أو اإلشراف على الترتيبات. 
ويجب أن يتم ذلك عبر التعاون الوثيق مع السلطات الوطنية أو 

المحلية ذات الصلة والمجتمعات المتضررة من النزوح والمنظمات غير 
الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية عالوًة على 

الجهات الفاعلة في بناء السالم  وغير ذلك من الجهات إن كانت تتسق 
مع هذا اإلتجاه. 

وينبغي أن يشمل هذا كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك 
الشرائح األكثر ضعفًا.

بعض التوجيهات العامة ألجل تحقيق التشاور الفاعل: 

يتعين أن يتولى عملية التشاور أشخاص مدربون و خبراء،  �
والذين يدركون تمامًا الظروف اإلجتماعية والثقافية والسياسية 
للمنطقة أو المقاطعة، وُيفضل األشخاص الذين يمكن للمجتمعات 

المحلية أن تدلي لهم بدلوها. وفي العادة ُتعتبر المجموعة 
المتوازنة من المنسقين المؤلفة من الجنسين ذات فائدة في 

الوصول لقطاع أوسع من المجتمعات المحلية.  
يجب أن تنأى عملية التشاور بنفسها عن التمييز وأن تكون  �

شاملة وقائمة على مبدأ المشاركة. كما ينبغي أن تعكس صورًة 
جليًة عن مختلف الفئات السنية والتنوع بالمجتمع بينما تضع 
مكامن القوى وحساسيات النوع موضع اإلعتبار. وُيوصى بأن 

يقوم المنسقون بزيارة المجتمعات المحلية ومراقبتها قبيل 
إجراء التشاور من أجل رسم خارطة عن تكوين الجمعيات 

الموجودة مثل جمعيات األمهات والجمعيات النسوية واألندية 
الرياضية والجماعات الدينية وغيرها، مع رصد مراكز القوى بتلك 

المجتمعات.
ينبغي توضيح الغرض من عملية التشاور وطبيعتها للمجتمعات  �

المحلية، ال سيما إيضاح أن هذه العملية ال ترمي إلى تقييم 
اإلحتياجات بقصد تقديم اإلعانات أو المساعدات على المدى 

القصير، ولذلك هي لن تسفر عن مساعدات مادية أو مالية. 
يتعّين أن ُتحاط المجتمعات المحلية علمًا بدورها في العملية إذا  �

لم يتم ذلك مسبقًا. ويجب عليها إدراك مسئوليتها ومساءلتها 
وتقّبلها في السعي للتوصل للحلول الدائمة. كما يتوجب توضيح 
كيفية تسخير إسهامات تلك المجتمعات لصالح عملية التشاور.  

يجب إبالغ المجموعات ذات الصلة داخل المجتمعات  �
المتضررة من النزوح بآخر التطورات بإستمرار خالل جميع 

مراحل عملية التخطيط. 

من ينبغي إستشارتهم؟

ينبغي إجراء المشاورات المستقلة مع طيف واسع من المجموعات 
بين المجتمعات النازحة والمضيفة لضمان أن النتائج تبرز آرائهم 

وخططهم وإهتماماتهم ومقدراتهم وإمكانياتهم الخاصة بهم بنوع من 
الشفافية. وستثبت النتائج المتحصلة من المشاورات واسعة النطاق 
صحة إستخدامها في إمداد خطة الحلول الدائمة بالمعلومات، بينما 

ستتيح المشاورات المستقلة مقارنة النتائج بين مختلف المجموعات. 

ويتوجب إستشارة المجتمعات المضيفة المرتقبة بمناطق العودة أو 
إعادة التوطين حيثما أمكن ذلك إن كانت معروفة قبالً أو تم 

تحديدها للتو، األمر الذي سيتيح وضع برنامج متكامل يستفيد منه 
الجميع. ويمكن أيضًا إستشارة المجتمعات المحلية بمناطق العودة أو 

إعادة التوطين في مرحلة الحقة فور إيجاد الحلول لألشخاص 
النازحين والمتمثلة في العودة أو الدمج أو إعادة التوطين. 

يجب أن تحظى المجموعات التالية ضمن مجتمع النزوح ومجتمعات 
العودة وإعادة التوطين والدمج ذات الصلة بنصيب األسد من 

المشاورات ما أمكن ذلك من أجل ضمان عملية شاملة وواسعة 
النطاق:

الرجال والنساء والشباب وكبار السن )يجري تصنيفهم بحسب  �
النوع(.

المجموعات المهمشة )مثالً على أساس العرق أو الدين... إلخ( دون  �
تعريضهم للخطر. 

المجموعات اإلجتماعية واإلقتصادية ذات العالقة )على سبيل  �
المثال الطبقات األشد فقرًا وتلك األكثر ثراًء بين السكان 

النازحين وبين المجتمعات المحلية(.
الزعماء التقليديون، وزعماء التنظيمات العقدية، عالوًة على  �

ناشطي القطاع الخاص في المنطقة.
المجموعات األخرى ذات الصلة بالسياق المعّين.  �

كيفية إجراء المشاورات:

سيعتمد تحديد أفضل الطرق إلجراء المشاورات على األوضاع 
اإلجتماعية والثقافية والدينية، أو ربما السياسية التي ستجرى فيها 

المشاورات. إن الهدف هو خلق بيئة مالئمة ومواتية ينعم فيها  الناس 
بحرية التعبير عن آرائهم في أمان وعزة وكرامة وإحترام متبادل. 
ويتعين أن ُتتخذ هذه المبادئ قواعدًا تقوم عليها العملية، ويمكن 

تبّني ممارسات التشاور المحلية القائمة طالما أنها تكفل لكافة فئات 
المجتمعات المحلية مشاركة عادلة تنأى عن التمييز.  
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ُيفضل أن ُتجرى المشاورات على هيئة مجموعات صغيرة عن إجرائها 
عبر اإلجتماعات الكبيرة، وذلك لإلستماع لجميع اآلراء ولتجّنب نظام 

الهياكل الهرمية الذي يتسبب في تهميش المجموعات األكثر ضعفًا. 
وُتعد المناقشات التي تقودها مجموعات التركيز مع مختلف 

الجماعات بالمجتمع المحلي )على سبيل المثال الرجال والنسوة 
والشباب( والمصنفة تبعًا للفئات السنية أسلوبًا مفيدًا في تعزيز 

المشاركة المجتمعية.17 وتتجلى فعالية مناقشات مجموعة التركيز 
أيضًا في التعرف على آراء األجيال المختلفة، فمثالً ربما يفّضل كبار 

السن من النازحين العودة لمواطنهم األصلية بينما تفّضل األجيال 
الشابة والتي ُولد بعضها بمناطق النزوح اإلندماج في المجتمعات التي 

عاصرتها. 

وال ُيوصى بإجراء المشاورات على صعيد األسرة أو المشاورات التي 
تقتصر على قادة المجتمع المحلي ألنها ال تعّبر بالضرورة عن آراء 

كامل أفراد األسرة أو كافة المجموعات بالمجتمع المحلي.

إن أيسر الطرق للحصول على المعلومات بشأن مكامن القوى 
المتحكمة في المجتمع هي النقاشات العرضية مع أفراد من المجتمع 
المحلي. ولهذا، فإن إكتساب الثقة وبناء عالقة متينة مع المجتمعات 

المحلية هو من األهمية بمكان في معرفة تلك المعلومات.   

ينبغي على منسقي المشاورات التحلي باليقظة حيال عمليات 
التالعب التي قد تقوم بها جماعات داخل المجتمعات المحلية 

بواسطة ناشطين لهم تأثيرهم في سعيها لتحقيق مكاسب محددة من 
العملية لدواٍع سياسية أو إقتصادية. ففي مثل هذه الحالة يجب 

عليهم إخطار المنسق الذي ُيناط به تبعًا لذلك تنوير هيئة التنسيق 
بذلك األمر.

ما هي نوعية األسئلة الموجهة؟

يتعين أن ُتوجه األسئلة الواردة بالمشاورات نحو تحديد ما يعتبره 
النازحون حلوالً لمشكلتهم والعقبات التي تواجههم إليجادها، حيث أن 

األسئلة التي تتيح فهمًا أعمق للسياق اإلجتماعي والثقافي العام ُتعد 
مدخالً جيدًا للمناقشات.

وإضافة إلى ذلك، فإن الشفافية والنزاهة هما عنصران مهمان للعملية، 
فيجب على المنسقين إبالغ المجتمعات المحلية مسبقًا بأن إيالء 

األولوية للحلول المقترحة تحتاج لإلتفاق بشأنها مع السلطات 
والجهات المعنية وربما المانحين.    

وحتى ال يقتصر األمر على مجرد األمنيات، ينبغي تذكير المجتمعات 
المحلية بمسئوليتهم ومساءلتهم عبر جميع مراحل العملية 

وتشجيعهم على إقتراح خطط وحلول حقيقية تعكس الحقائق على 
أرض الواقع ويمكن تحقيقها، وُيفضل الخطط والحلول التي يمكنهم 

اإلسهام بها على نحو ملموس. ومن المرّجح أن يؤدي النقاش الصريح 
بشأن الحلول المقترحة التي تأكد عدم قابلية تحقيقها إلى حلول أكثر 

عمليًة، وستكون لمعرفة المنسقين التقريبية بنطاق العملية وإدراكهم 
لجوانب القصور لدى السلطات والشركاء المتاحين في بلورة الحلول 

المقترحة فائدة مقدرة في ذلك الصدد.  

17 وعن إجراء التقديرات المشتركة بصفة عامة ُيرجى مراجعة:

The UNHCR Tool for Participatory Assessment in Operations: http://www.refworld.org/pdfid/462df4232.pdf
The ALNAP resource tools on participation may also be useful: http://www.alnap.org/resource/5367

مبادرة “هيرات” للحلول الدائمة 
بين الوكاالت

العام 2016، أطلقت مجموعة مشتركة بين في 
الوكاالت من المنظمات الدولية اإلنسانية 
واإلنمائية مبادرة لتذليل الحلول الدائمة 

للنازحين لفترات مطولة في "هيرات" بأفغانستان، باإلشتراك 
مع السلطات المحلية. وبتركيزها على التكامل المحلي، 
تضمنت العملية إستعراضًا للبيانات الثانوية فضالً عن 

إستطالع يقوم على إطار اللجنة الدائمة المشتركة بين 
الوكاالت لبناء قاعدة أدلة متينة ومعالجة النقص الكبير في 

البيانات المتوفرة. وتم إجراء المشاورات المباشرة مع 
األشخاص النازحين داخليًا بست مستوطنات للنزوح 

الداخلي مما ساعد على تغذية خطة اإلستجابة التي أقرتها 
 السلطات المحلية والمجتمعات المتضررة من النزوح.

و يجري التعامل مع األولويات اإلنسانية والتنموية التي 
ُحددت بأسلوب تشاركي من قبل الجهات الفاعلة في 

المجالين اإلنساني والتنموي على أرض الواقع. 
مبادرة "هيرات" للحلول الدائمة بين الوكاالت، 2016:

Herat Inter-Agency Durable Solutions Initiative, 2016:  
http://earlyrecovery.global/sites/default/files/inter_agency_ 

durable_solutions_report_herat_october_2016_english_
version_636173927520870000.pdf
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أمثلة لألسئلة الموجهة لألشخاص النازحين داخليًا والعائدين:

كيف يستشعرون الوضع األمني والسياسي واإلقتصادي  �
واإلجتماعي بمنطقة النزوح؟

هل هناك مخاوف بشأن الحماية؟  �

ماهي نظرة السلطات بمنطقة النزوح؟  �

ماهي نظرة المجتمعات المضيفة لألشخاص النازحين؟  �

كيف يمكن مقارنة الوضع اإلجتماعي واإلقتصادي لألشخاص  �
النازحين بالوضع اإلجتماعي واإلقتصادي للمجتمعات المضيفة؟ 

هل هم قادرون على إتخاذ قرارات مدروسة بشأن أفضل  �
خياراتهم للحلول بحرية وطواعيًة؟

لو ُطرحت عليهم الحلول الدائمة التالية، أي منها سيختارون  �
ولماذا؟ )العودة أو الدمج أو إعادة التوطين بموقع آخر في البالد(. 

هل شرعوا في أية إجراءات متعلقة بمعالجة أوضاع نزوحهم أو  �
هل لديهم أية خطط ملموسة في هذا الصدد؟ 

ماهي العقبات الرئيسية التي تعوق التوصل للحلول المختارة؟ �

كيف يمكنهم إيالء اإلولوية للعقبات التي يتوجب التخلص منها؟  �

ماهي حلولهم المقترحة للتغلب على تلك العقبات؟  �

ماهي مقدراتهم ومهاراتهم وإمكانياتهم التي تمكنهم من التعامل  �
مع هذه العقبات أو المساعدة على التعامل معها؟ 

ماهي البدائل المطروحة في رأيهم في حالة لم يتسنى إزالة  �
العقبات، مع وضع مقدراتهم ومواردهم في اإلعتبار؟ 

ما طبيعة الدعم الذي يحتاجونه لتطبيق تلكم الحلول؟ �

ما طبيعة الوضع األمني والسياسي واإلقتصادي واإلجتماعي  �
بمناطق العودة وإعادة التوطين، إن توفرت معلومات عن ذلك؟  

ماهي نظرة السلطات بمناطق العودة وإعادة التوطين، إن  �
توفرت معلومات عن ذلك؟  

ماهي نظرة المجتمعات المحلية بمناطق العودة وإعادة التوطين،  �
إن توفرت معلومات عن ذلك؟  

أمثلة لألسئلة الموجهة للمجتمعات المضيفة )منطقة النزوح(:

كيف يستشعرون الوضع األمني والسياسي واإلقتصادي  �
واإلجتماعي بالمنطقة؟

هل توجد أية مخاوف عامة؟  �
كيف يمكن مقارنة الوضع اإلجتماعي واإلقتصادي لتلك  �

المجتمعات بالوضع اإلجتماعي واإلقتصادي لألشخاص النازحين؟ 
ماهي اإلحتياجات الرئيسية للمجتمعات المضيفة؟ وهل هي  �

مشابهة إلحتياجات األشخاص 
النازحين؟ �
ماهي حلولهم المقترحة لتلبية تلك اإلحتياجات؟  �
ما طبيعة الدعم الذي يحتاجونه لتلبية تلك اإلحتياجات؟ �
ماهي آثار النزوح الموجبة والسالبة على المجتمعات المحلية؟ �
ماهي مقترحاتهم لإلستفادة من اآلثار الموجبة أو الحد من اآلثار  �

السالبة؟ 
هل لديهم أية إعتراضات أو مخاوف فيما لو تقرر دمج  �

األشخاص النازحين بمجتمعاتهم بصفة دائمة؟ 
إذا كانت هناك أية إعتراضات أو مخاوف فما هي؟ وماهي دوافعها؟  �
هل توجد وسائل للتعامل مع هذه المخاوف؟ إن كانت اإلجابة  �

بنعم فما هي تلكم الوسائل؟
كيف يمكنهم اإلسهام في معالجة المخاوف؟  �
ما نوعية الدعم اإلضافي الذي يحتاجونه للتعامل مع تلك المخاوف؟  �

أمثلة لألسئلة الموجهة للمجتمعات القاطنة بمناطق العودة 
أو إعادة التوطين إن كانت قد ُحددت أو فور  التعرف عليها:

ماهية الوضع األمني والسياسي واإلقتصادي واإلجتماعي بتلك  �
المناطق؟ 

هل تؤدي العودة الطوعية لألشخاص النازحين ألماكن إقامتهم  �
المعتادة، أو إعادة توطينهم بموقع آخر بالبالد إلثارة أية 

إعتراضات أو مخاوف لديهم؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ماهي هذه 
اإلعتراضات أو المخاوف وما دوافعها؟

في حالة أن العودة وإعادة التوطين لم يتم إجراؤها بعد، فهل  �
ستتقبل المجتمعات المحلية األشخاص النازحين مجددًا وترحب 

بهم؟ إذا كانت اإلجابة بال فما هو السبب؟ 
هل من وسائل للتعامل مع المخاوف المحتملة؟ إذا كانت اإلجابة  �

بنعم ماهي تلك الوسائل؟
كيف يمكنهم المساهمة في التعامل مع المخاوف؟  �
ما نوعية الدعم اإلضافي الذي يحتاجونه للتعامل مع تلك المخاوف؟  �

يمكن إعادة توجيه األسئلة التي لم ُيجب عليها والواردة بقائمة أسئلة 
إستعراض البيانات الثانوية في حالة نقص المعلومات عن القضايا 

ذات الصلة.  

lll. وضع أهداف للحلول الدائمة بالتشاور مع المجتمعات المتضررة من النزوح
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تصنيف وتحليل البيانات الخاصة بالمشاورات 

يحتوي الملحق رقم 1 على مثال لكيفية تصنيف البيانات المتحصل 
عليها من المشاورات.

ولتحليل النتائج عقب التصنيف يجب إجراء اآلتي:

عمل قائمة بالعقبات التي أوالها األشخاص النازحون األولوية  �
عالوًة على الحلول المقترحة لمعالجتها. 

عمل قائمة بالمخاوف الرئيسية التي حددتها المجتمعات كل على  �
حدة ومقترحاتهم عن كيفية التعامل معها. 

تحديد النقاط الرئيسية المشتركة بين المجتمعات المضيفة  �
واألشخاص النازحين وعقد مقارنة بينها، وتسليط الضوء على 

العقبات والمخاوف أو القضايا المحددة التي تثيرها المجموعات 
األكثر ضعفًا بكال الطرفين في حال كانت مغايرة للموضوعات 

العامة التي ُحددت. 
يجب أن يقدم التحليل صورة متكاملة عن العقبات التي تواجه 

األشخاص النازحين في سبيل التوصل للحلول الدائمة وعن المخاوف 
التي تنتاب مختلف المجتمعات، إضافة إلى الحلول المقترحة لهذه 

العقبات أو المخاوف. إن الحلول المقترحة ربما ال تندرج جميعها ضمن 
معايير اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت الثمانية للحلول الدائمة، 

بيد أنه ينبغي إعتبارها حلوالً للنزوح إن كانت ذات صلة بحقوق 
اإلنسان لألشخاص النازحين وبالمعايير الدولية التي تحكم النزوح 

الداخلي. 

وقد يفرز التحليل كذلك أهدافًا للحلول أقل عددًا من المعايير الثمانية 
للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت مما قد يخفف الضغط على 

الموارد المتاحة ويعزز من إمكانية تحقيقها إذا كانت ذات جدوى.  

وفضالً عن ذلك، فإن إسقاط التحليل الناتج على الدروس المستفادة 
من إستعراض البيانات الثانوية وربما البيانات التي ُجمعت حديثًا قد 

يقود إلى إتجاهات أو نماذج للنزوح يمكن أن تسترشد بها الخطة. 

2. وضع أهداف للحلول الدائمة وفقًا للسياق المحدد 

سينظر أعضاء هيئة التنسيق في إمكانية تحقيق الحلول المقترحة 
واضعين في اإلعتبار الموارد البشرية والمادية والمالية المتاحة 

وبالنظر لإلمكانيات الحقيقية الالزمة لرصد موارد إضافية إن لم تكن 
متوفرة سلفًا. وقد ُتفضي المداوالت إلى إستبعاد بعض الحلول 

المقترحة أو إضافة بعضها: على سبيل المثال الحلول التي لم تشر إليها 
 المجتمعات المتضررة من النزوح وكان يمكن للجميع اإلفادة منها.18 

ومع ذلك، فال ينبغي أن تؤدي تلك اإلعتبارات لإلستعاضة عن الحلول 
المقترحة باألولويات التي وضعتها الحكومة أو الوكاالت أو الجهات 

المانحة ألن ذلك سيتسبب في إحباط الغرض من العملية برمتها وربما 
يدفع المجتمعات المتضررة من النزوح ألن تقابلها بالرفض وعدم 

الثقة والتعاون. 

وال ُتعد أهداف الحلول الدائمة التي تحددها هيئة التنسيق أهدافًا 
نهائية إال بعد مناقشتها مع المجتمعات المتضررة من النزوح 

وموافقتها عليها. ويجب توضيح األسباب الكامنة وراء إختيار 
األهداف كما يجب التوصل إلجماع مع تلك المجتمعات في حال 

وجود تضارب في المقترحات. ويمكن إجراء عملية التحقق من خالل 
عقد إجتماعات داخل المجتمعات المحلية، غير أنها قد ُتجرى أيضًا 

على هيئة ورشة عمل تضم كبار زعماء المجتمع وممثلي مختلف 
الجماعات بالمجتمعات المحلية.

 تحليل
 إستعراض
 البيانات
 الثانوية

 والبيانات
ُجمعت  التي 

حديثًا

 المراجعة
تجريها  التي 
 السلطات
 والجهات
لمعنية  ا
 وإبداء

موافقتها

التي  الحلول 
 تقترحها

 المجتمعات
من  المتضررة 

النزوح

صياغة
 أهداف
 الحلول
الدائمة

 موافقة
 المجتمعات

  المتضررة
 من النزوح

 الهدف
 النهائي
 للحلول
الدائمة

العملية المقترحة إلختيار أهداف الحلول الدائمة

18 يمكن أن يتعّلق هذا على سبيل المثال بتوفير الخدمات الموجودة أصالً، أو بتحسين الظروف اإلقتصادية للمجتمعات النازحة والمضيفة.  
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التحسين المستدام للمستوى المعيشي بقيادة المجتمع المحلي، 
مبادرة الحلول اإلنتقالية بتانغوي، كولومبيا19  

19 التوثيق للمجتمع المحلي وعملية العودة بتانغوي، ميدي أتراتو، جوكو 2016، مبادرة الحلول اإلنتقالية.

تانغوي هي مجتمع محلي ينحدر من أصول  إن 
أفريقية بمقاطعة "جوكو" بكولومبيا، وقد 

 )UNHCR) مثلت إحدى المجتمعات المحلية
التي تقودها كل من مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 

(TSI( التي أختيرت لتجربة مبادرة الحلول اإلنتقالية 

 بالمشاركة مع الحكومة الوطنية. ونتيجة للصراع المسلح عانت 
تانغوي من تدفق (UNDP( وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

النازحين في عامي 2003 و2007، والذين بدأوا بالعودة 
لمجتمعهم المحلي في عام 2008. ولم ينجح المجتمع المحلي في 

إحراز أي تقدم في تحقيق اإلستقرار اإلجتماعي واإلقتصادي 
عندما أطلق برنامج مبادرة الحلول اإلنتقالية في عام 2012 رغم 

التعهدات التي قدمتها المؤسسات الوطنية والمحلية. وقد أفرز 
تحليل محلي قائم على المشاركة )والذي شارك فيه ممثلي 

المجتمع المحلي ومنظمات والمجلس البلدي وأستخدمت فيه 
منهجية تستند على السن والنوع والتنوع( تحديدًا لألولويات 

وقد ُدمجت خطة العمل في خطة العودة المحلية وأجازتها 
المؤسسات اإلقليمية التي وعدت بدعم تنفيذها. وتم إنشاء لجنة 

تسيير لها صفة الهيئة التنسيقية و تضم أفرادًا من المجتمع 
المحلي بتانغوي ومكتب رئيس البلدية ودائرة الرفاه اإلجتماعي 

ودائرة شؤون الضحايا عالوًة على ديوان المظالم الوطني )مكتب 
المفتش العام(. وتتلخص مهام اللجنة في وضع خطة العمل 

وإدارتها ومراقبتها واإلرتقاء بتنفيذها.  

وقد أولى المجتمع المحلي األولوية للبنية التحتية للطرق 
والتعليم والمرافق الصحية و المرافق المجتمعية الترفيهية 

بهدف تحسين مستوى المعيشة. و عند إرتفاع مناسيب النهر،لم 
يكن بإستطاعة السكان الخروج من منازلهم أو زيارة السكان 

اآلخرين بالمجتمع أو توزيع منتجاتهم. ويعّرض هذا حياة 
األطفال لخطر الغرق بالنهر بسبب الجسور المتداعية. وألجل 

معالجة تلك القضايا تم تشييد رصيف إضافة إلى جسور وطرق 
تربط مختلف المواقع بتانغوي مما يّسر إنسياب الحركة داخل 
المدينة وسّهل من توزيع البضائع والمنتجات. وتم كذلك تعزيز 
فرص الحصول على التعليم ببناء ثالث قاعات دراسية مؤقتة 

إلى جانب ست قاعات دائمة مجهزة بالوسائل التعليمية وُيشرف 
عليها أساتذة متعاقدون، كما تم تشييد منشأة رياضية متعددة 

المهام ومركز صحي. وقد أتاحت المرافق المنشأة مساحة 
للتفاعل المجتمعي وخلق التناغم مع السلطات إضافة لخدمة 

األغراض التدريبية والترفيهية. 

وأولى المجتمع المحلي األولوية لتحسين إنتاج قصب السكر 
كإستراتيجية مدّرة للدخل كونه يمتلك مصنعًا ، وُنظمت الدورات 

التدريبية بموجب المبادرة وتلى ذلك توزيع األدوات والبذور. 
وتم منح الحوافز لدعم األنشطة اإلنتاجية كما تم إستغالل 

المنتجات لتعزيز مخزون المجتمع المحلي بالتعاون مع المنظمة 
.Comprometidos con Tanguí (ASOJOCTAN) الشبابية
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1. عمل قائمة باألنشطة المفترض تنفيذها لكل هدف 
من أهداف الحلول الدائمة

يجب حصر جميع الخطط والبرامج والعمليات الجارية المتشابهة أو 
التي تتماشى مع أهداف الحلول بغرض تفادي إزدواجية الجهود 

والموارد المبذولة وذلك قبل تحديد األنشطة المطلوبة لكل هدف على 
حدة. وال حاجة إلدراج األنشطة المقررة التي تقع ضمن نطاق أهداف 
الحلول أو يجري تنفيذها فعليًا بخطة العمل، غير أنه يتعّين اإلشارة 

إلى وضعها والتوقيت المتوقع إلنهائها حتى يمكن رصد التقدم المحرز. 

يمكن أن تتلخص المبادرات التي يمكنها تحديد األنشطة الضرورية 
ألهداف الحلول في اآلتي:

أطر التعافي والتنمية على مستوى القطر �

المبادرات القطرية المتعلقة بأساليب العمل الجديدة، حيث يمكن  �
إعتبار أهداف الحلول نتاجًا جماعيًا لإلطار المشترك لسلسلة 

التنمية اإلنسانية للمشاركة الجماعية

البرامج المبّينة في خطط االستجابة اإلنسانية وفي إطار األمم  �
المتحدة للمساعدة اإلنمائية

البرامج اإلنمائية الوطنية و المحلية الجارية أو المقررة، بما في  �
ذلك برامج الحد من الفقر

عمليات وبرامج المخططات الحضرية والريفية الوطنية منها  �
والمحلية 

برامج إستصالح األراضي مضافًا لها برامج اإلرتقاء  �
بالمستوطنات العشوائية، وبرامج التجميل والتوسع المحلية وما 

إلى ذلك

عمليات وبرامج بناء السالم وتحقيق اإلستقرار  �

برامج إدارة الكوارث والحد من مخاطرها )على سبيل المثال  �
التدابير الهيكلية للوقاية والتخفيف(

ويمكن إذًا تصنيف األنشطة الالزمة لتحقيق أهداف الحلول تبعًا لكل 
هدف على حدة، إن لم يكن جاري تنفيذها أو مقررة للتنفيذ. وينبغي 
بذل الجهود حيثما أمكن لموائمة تنفيذ األنشطة مع البرامج األخرى 

الجارية ألجل ضمان التكامل وتوفير الموارد. وعلى سبيل المثال، 
يمكن وضع ذلك في اإلعتبار إذا كان هناك هدف تندرج بعض أنشطته 

وليس جميعها تحت إطار خطط أو برامج أخرى.

IV. وضع خطة عمل بعيدة 
المدى 

يمكن البدء بوضع خطة العمل فور اإلنتهاء من أهداف الحلول الدائمة.
ويجب أن تنص الخطة بوضوح على ما يلي:

اإلجراءات المطلوب إتخاذها بمرور الوقت لتحقيق األهداف �
الشخص المسئول عن تنفيذ األنشطة الخاصة بكل هدف من  �

األهداف
مؤشرات رصد التقدم المحرز في سير األنشطة  �
اإلطار الزمني الالزم إلتمام األنشطة الخاصة بكل هدف  �
 الموارد الضرورية لتنفيذ األنشطة �

ينبغي أن يتسم تطبيق خطة العمل بالمرونة ويسترشد بالرقابة 
والمشاورات الجارية مع المجتمعات المتضررة ويمكن تكييفه عند 

الحاجة. 

ويمكن أن تتخذ خطة العمل صيغة المصفوفة، األمر الذي يسّهل من 
مراقبة التقدم المحرز. راجع الملحق رقم 2، مثال عن خطة اإلستجابة 

في هيرات. 
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ويتعين أن ُيوضع الشركاء المحتملون موضع اإلعتبار وخصوصًا 
الجهات المحلية الفاعلة القادرة على جلب التمويل أو لها إمكانية 

حشد الدعم المالي إضافة إلى العناصر المذكورة أعاله.  

إن فكرة التعامل مع جهات إستجابة إنسانية أخرى خالفًا لتلك 
المعتادة قد تكشف عن فرص إلستيعاب ناشطين غير تقليديين لهم 

الخبرات والنفوذ الذي يتيح المشاركة بتنفيذ الخطة بأسلوب أكثر 
إستدامًة. وتؤدي الجهات الفاعلة في المجال اإلنمائي )مثل برنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية( 
دورًا مهمًا في التعامل مع األبعاد اإلجتماعية واإلقتصادية للحلول 

الدائمة كجزء من مهامهم األكبر للحد من الفقر. ويمكن أن تكون 
لخبرتهم ومعرفتهم بالتخطيط الحضري وإجراء تحليل للسوق 

والقدرات يقوم على أساس المناطق وفي إيجاد سبل مستدامة لكسب 
العيش وفرص عمل على المدى البعيد، أو في بناء وتعزيز الهياكل 

الحكومية لتمكين إقامة العدالة قيمًة كبيرًة في عملية التنفيذ.

وربما كانت للمؤسسات الوطنية أو الالمركزية المتخصصة مثل الغرف 
التجارية ومكاتب اإلحصاء أو المؤسسات األكاديمية إهتمامًا أصيالً 

وخبرًة للمشاركة بالبرامج التي تعود بالنفع على المجتمع كافة. 
وتتضمن الجهات الفاعلة األخرى التي ينبغي وضعها في اإلعتبار 

القطاع الخاص والمنظمات الدينية والناشطين في مجال بناء السالم 
والنقابات أو التعاونيات والمؤسسات المالية وخبراء تحليل السوق 

ومكاتب التوظيف.  

ويجب عدم إهمال المجتمعات المتضررة من النزوح، فربما كان 
بإمكانهم المساهمة في تنفيذ الخطة من حيث اإلمداد بالعمالة 

والمهارات والمواد والخبرة العملية )على إستخدام المواد التقليدية 
الفعالة(، إضافة ألية موارد أخرى. 

وتقرر هيئة التنسيق أنسب الشركاء لتنفيذ األنشطة المعينة، 
وذلك بناًء على مميزاتهم النسبية وتكامل أدائهم بجميع األنشطة 

تنفيذها.  المفترض 

وقد يكون الشركاء المنفذون اللذين تم إختيارهم وإشراكهم أعضاًء 
بهيئة التنسيق أو جزًء من العملية أو عبارة عن جهات فاعلة ال تمّثل 

جزًء من العملية وبحاجة لتنويرها بالمنهجية المتبعة والتقدم المحرز 
وطريقة سير العمل.  

المنفذين  2. تحديد الشركاء 

إن العناصر الرئيسية التي يجب مراعاتها عند تحديد الشركاء 
المنفذين تتلخص في القدرة على تنفيذ أنشطة أحد أهداف الحلول 

الدائمة فأكثر، وإمكانية الوصول إلى المجتمعات المتضررة من النزوح 
والرغبة الراسخة في المشاركة طويلة األمد والميزات النسبية.

المقدرات: ينبغي إختيار الشركاء على أساس الخبرة والمعرفة 

والتميز النسبي والموارد البشرية الكفيلة بتنفيذ األنشطة.

اإلستدامة: تحديد النشطاء الذين لديهم القابلية لإلنخراط بتنفيذ 

الخطة أو البرنامج خالل فترة زمنية طويلة. وإذا دعا األمر، يمكن 
تعزيز أو بناء قدرات السلطات الوطنية أو المحلية، والمنظمات غير 

الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المحلية ذات الخبرة الجيدة 
بالسياق والمنظمات التي تقودها المجتمعات المتضررة من النزوح في 

سبيل ضمان إستدامة البرامج.

الوصول للمجتمعات المتضررة من النزوح: يمكن للناشطين القادرين 

على التواصل الفعال مع المجتمعات المتضررة من النزوح بإعتبار 
األمن والتقارب والتشابه الثقافي )منظمات المجتمع المدني 

والناشطين ذوي الخبرة في مجال التنمية مثالً( العمل على تذليل 
تنفيذ األنشطة وخفض التكاليف.  

الدعم: إن الشركاء المحتملين بحاجة لفهم الفائدة من تنفيذ برنامج 

طويل المدى لتحقيق الحلول الدائمة لألشخاص النازحين. ومن بين 
الفوائد التي يجب اإلشارة إليها ال سيما في حاالت النزوح طويل 

األمد هي أن السعي وراء الحلول الهيكلية لمشكلة النزوح يمكن أن 
يؤدي إلى اإلكتفاء الذاتي وإنهاء إعتماد النازحين والمجتمعات التي 
تستضيفهم على التدخالت اإلنسانية أو حتى التنموية، مما قد يسفر 

في النهاية عن خفض للكلفة ودعم لإلقتصاد المحلي والموارد 
الوطنية. وفضالً عن ذلك، سيسهم التطبيق الناجح لخطة الحلول 

الدائمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

 الشركاء
 المنفذون

 للحلول
الدائمة

الدعم الوصول 
ت للمجتمعا اإلستدامة =+++المقدرات
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ويتضح التقدم أو التغيير الطارئ بإستخدام مؤشرات كمية ُيعّبر عنها 
بوحدات للقياس مثل األرقام والنسب المئوية والكسور والقيم 

النقدية. كما يمكن قياس التقدم أيضًا من خالل المؤشرات النوعية 
التي تتجلى في آراء الناس ومشاعرهم أو تصوراتهم بشأن موضوع 
بعينه ؛ وعلى سبيل المثال فإن المؤشرات النوعية عادًة ما تستخدم 

لتحديد مدى النجاح في بسط األمن والسالمة. 

ويتعين تحديد وسيلة المراقبة أو التحقق لكل مؤشر من المؤشرات 
في هذه المرحلة بغرض تسهيل المراقبة بالمرحلة القادمة. وتشتمل 
وسائل المراقبة على التالي: المناقشات الدورية لمجموعات التركيز 

وعقد اإلجتماعات مع المجتمعات المحلية أو من ينوب عنها و إنشاء 
صناديق اآلراء والمقترحات وإجراء اإلستطالعات التي تكشف عن 

الشعور بالرضا وغير ذلك. 

يمكن اإلستفادة من الوسائل التالية في صياغة المؤشرات الخاصة 
باألنشطة المحددة ألهداف الحلول: 

مجموعة مؤشرات الحلول الدائمة المعنية بقياس درجة نجاح  �
الحلول الدائمة للسكان النازحين المستهدفين والتي تشرف على 

تنسيقها اإلدارة المشتركة لتصنيف فئات األشخاص النازحين 
داخليًا²¹

مؤشرات المعايير الموضّحة على إطار اللجنة الدائمة المشتركة  �
للوكاالت بشأن الحلول الدائمة لألشخاص النازحين داخليًا

موجهات برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية الخاص  �
بالمؤشرات الحضرية²²

مؤشرات البنك الدولي لمراقبة إجراءات الحد من الفقر²³  �

3. وضع مؤشرات للمراقبة وتحديد إطار زمني 

ينبغي وضع مؤشرات لقياس جميع األنشطة المتعلقة بأهداف الحلول 
ومدى التقدم المحرز بهذه األهداف بمرور الوقت )كالحلول الدائمة 

على سبيل المثال(. 

إن إختيار المؤشرات المالئمة سيعتمد على نوعية األنشطة المطلوبة 
لتحقيق األهداف من الحلول، والتي يجب أن تستوفي ما يلي في 

كافة األحوال20: 
أن تكون ذات مغزى وصلة بالهدف المحدد من الحلول والنشاط  �

الموازي له كي تبرهن على تحول حقيقي في األوضاع. 
أن ُتترجم إلى الناحية العملية )مؤشرات محددة( �
يمكن تعدادها ومراقبتها وتحليلها وإختبارها أو اإلعتراض عليها  �

)مؤشرات قابلة للقياس(

يمكن تحقيقها �
رهنها بإطار زمني وتحديد األوقات التي سيتم إختبارها فيها. �

وُتقاس المؤشرات بناًء على البيانات األساسية المتوفرة لمراقبة 
التقدم الذي ُأحرز، ويمكن أن ُتعد المعلومات المتحصل عليها من 

إستعراض البيانات الثانوية عالوًة على البيانات الموجودة ونتائج 
المشاورات مع المجتمعات المتضررة من النزوح بمثابة قاعدة أساسية. 
ويمكن اإلستمرار بوضع المؤشرات عند عدم توفر البيانات األساسية، 

وفي تلك الحالة يمكن أن تمّثل نتائج عملية المراقبة األولى منطلقًا 
أساسيًا لمزيد من البرمجة. 

مثال لمؤشرات الحلول الدائمة 
المرجعية األساسيةالمؤشراتاإلجراء الهدف من الحلول الحلول        

تعزيز الحصول على الوثائق 
الشخصية

إصدار الهويات الشخصية 
لجميع األشخاص النازحين 

وأفراد المجتمع المضيف 
والذين ال يملكون وثائق هوية

اذدياد النسبة المئوية 
لألشخاص النازحين الذين 

يملكون وثائق هوية

اذدياد النسبة المئوية ألفراد 
المجتمع المضيف الذين 

يملكون وثائق هوية

النسبة المئوية لألشخاص 
النازحين الذين يملكون وثائق 

هوية عند بدء اإلجراء

النسبة المئوية لألشخاص 
النازحين الذين يملكون وثائق 

هوية عند بدء اإلجراء

https://sites.google.com/site/savethechildrendme/Home/smart-indicators :20 راجع

http://www.jips.org/en/profiling/durable-solutions :²¹ راجع
https://unhabitat.org/urban-indicators-guidelines/ :²² راجع

http://documents.worldbank.org/curated/en/127201468765605934/pdf/multi0page.pdf :²³ راجع
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4. تقدير الميزانية وتحديد تمويل أطول أجاًل 

ينبغي أن يراعي تقدير الميزانية المطلوبة لكل عمل على حدة الموارد 
المتاحة أصالً عالوًة على اإلطار الزمني الكلي الذي ستتم فيه 

اإلستعانة بتلك الموارد. ويجب كذلك تقدير الموارد الالزمة لمراقبة 
تنفيذ خطة العمل وإدراجها بالميزانية. 

إن الحصول على البيانات بإستمرار لقياس مدى التقدم بمرور الوقت 
يتطلب إمكانيات كافية بما فيها المهارات الفنية، ولذا ُينصح شركاء 

الحلول الدائمة بحصر المراقبة بدايًة على األنشطة الرئيسية فحسب 
عوضًا عن محاولة مراقبة أكثر من نشاط في ذات الحين. 

وال يتسنى في معظم الحاالت تأمين تمويل لكامل الخطة، غير أن 
تخصيص الميزانية وفقًا لألنشطة ذات األولوية من شأنه إتاحة نهج 

ممرحل في تعبئة الموارد. 

إن األشخاص النازحين داخليًا والعائدين يظلون مواطنين ببلدانهم، 
ويتعّين على الحكومات أن تضمن تخصيص الموارد الوطنية أو 

المحلية الكافية للخطط الرامية إلنهاء نزوحهم. إن التأكد من تأمين 
إحتياجات األشخاص النازحين من خالل األطر الوطنية أو المحلية 

القائمة أو المأمولة مثل خطط التنمية وإتفاقيات السالم والحزم 
الالمركزية أو برامج إعادة البناء واإلستقرار يمكنه ضمان توفير 

التمويل الهيكلي أو التمويل لعدة سنوات. وينبغي النظر في إمكانية 
ربط الحلول الدائمة بمثل هذه األطر خالل المراحل الثالث األولى 

للعملية ويجب أن يشمل ذلك تحديد الخطط أو عمليات التخطيط 
الجارية بالمناطق المتوقعة للعودة وإعادة التوطين. ويتوجب أن 

تدعم الجهات الفاعلة في مجال التنمية إدماج القضايا المتعلقة 
بالنزوح مع األطر الهيكلية المناسبة.

ومن بين مصادر التمويل األخرى التي يمكن طرقها هي القطاع 
الخاص والذي يمكن أن يستشرف فرصًا للعمل التجاري أو أسواقًا 

جديدة بمناطق اإلدماج والعودة وإعادة التوطين )قطاع الهاتف النقال 
مثالً(، هذا باإلضافة إلى السودانيين بدول المهجر والذين قد تتملكهم 

الرغبة أو الشعور بالواجب تجاه المساهمة في العملية. 

إطار الحلول الخاص باألمانة اإلقليمية للحلول الدائمة لالجئين  �
واألشخاص النازحين24

قائمة المؤشرات المقترحة ألهداف التنمية المستدامة25 �
 مؤشرات مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان26    �

تحديد إطار زمني 
سيتوقف تحديد إطار زمني لكل عمل من أعمال الحلول ضمن عوامل 
أخرى على الزمن الذي سيحتاجه الشركاء المنفذون ألجل إنجاز العمل 

المسند إليهم في السياق المعين، وأيضًا بالنظر للموارد المتوفرة أو 
المطلوب توفرها. ويمكن لهيئة التنسيق والشركاء المنفذين وممثلي 

المجتمعات المتضررة من النزوح إيالء األولوية لتنفيذ أعمال محددة 
دون غيرها من أجل تخفيض الضغط على الميزانية. 

إن السعي نحو تحقيق الحلول الدائمة يعني السعي لتحقيق 
األشخاص النازحين لإلكتفاء الذاتي وإعالة أنفسهم بأنفسهم والتمتع 

بحقوقهم اإلنسانية دون تمييز على خلفية أنهم من النازحين. 
ويتضمن هذا ضرورة تحقيق جميع أهداف الحلول في وقت ما. ومع 

الوضع في اإلعتبار عملية التنفيذ المطولة التي ستتطلبها خطة 
الحلول الدائمة يمكن تحديد إطار زمني كّلي من عشرة أعوام لتنفيذ 

أهداف الحلول كافة، فالخطط المقرر لها فترة تتجاوز اإلثني عشر 
عامًا معرضة للتحول إلى مساعدات طويلة األمد مما يعزز من 

إعتمادية المجتمعات المتضررة من النزوح وهو األمر الذي يعمل على 
تقويض إستقالليتهم. 

 http://www.regionaldss.org/sites/default/files/ReDSS%20Solutions%20Framework%20Template_0.pdf :24 راجع

 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/11803Official-List-of-Proposed-SDG-Indicators.pdf :25 راجع

 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_en.pdf  :26 راجع
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وفي العادة، تستهدف الموارد المالية لخطط اإلستجابة اإلنسانية 
األنشطة واألعمال المنقذة للحياة والتعافي المبكر فحسب، ولذا فهي 

في عداد الحلول قصيرة األمد لإلحتياجات وجوانب الضعف 
اإلنسانية وال ُتعتبر مواردًا هيكلية لتمويل أنشطة الحلول الدائمة 

لفترات طويلة. 

يمكن اللجوء للمجتمع الدولي للمساعدة في ضخ الموارد المالية عند 
عجز السلطات عن إستيفاء كامل الميزانية، وتتلخص فرص حشد 

الموارد المالية في التالي: 

الجهات المانحة الثنائية  �
المؤسسات المالية الدولية �
الموارد المالية المتراكمة من الصناديق اإلستئمانية متعددة  �

المانحين أو من قبل البرامج المشتركة
صندوق األمم المتحدة لبناء السالم �
إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية �

دراسة حالة: التخطيط للحلول الدائمة على أساس المناطق 
بالصومال المتكامل  والتخطيط 

في عام 2015 مبادرة للحلول إنطلقت 
الدائمة بالصومال بقيادة المنسق 
المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية 
باألمم المتحدة ، يصحبها تأييد مقّدر من قبل السلطات الوطنية 
والمحلية والبنك الدولي والمنظمات غير الحكومية ، إضافة إلى 

مجموعة المانحين. وبالتركيز بادئ األمر على موقف النزوح 
بالمناطق الحضرية بمدينة مقديشو ، فقد ُوضعت إستراتيجية 

حلول لألشخاص النازحين داخليًا بالمدينة والتي صبت جهودها 
بصفة أساسية على اإلدماج المحلي بالمناطق الحضرية. 

وإستندت اإلستراتيجية على عملية واسعة لتصنيف فئات 
النازحين وعقد المشاورات مع مجتمعات النازحين المحلية على 

المستوى القاعدي ، عالوًة على الجهات الفاعلة ذات الصلة. 
وتقوم اإلستراتيجية على خمسة ركائز رئيسية تتمثل في التالي: 

- القيادة الحكومية 
- المشاركة المجتمعية 

- األولويات اإلنسانية واإلنمائية 
- تبني نهج يعتمد الواقعية والبرامجية ويعّول على التخطيط 

اإلنساني واإلنمائي القائم
- إستقطاب دعم المجتمع الدولي

وبإدراكها للحاجة لتحقيق الحلول الدائمة لألشخاص النازحين 
داخليًا كأولوية محلية ووطنية وإقليمية ، أقّرت الحكومة 

الصومالية بضرورة وجود نهج حكومي جامع للتعامل مع هذه 
القضية. ومن ثّم ، تم إدراج الحلول الدائمة للسكان النازحين 
ضمن خطة التنمية الوطنية بالصومال لعامي 2017 و2019 ، 

والتي أولت إهتماما كبيرًا بالنزوح عبر كافة قطاعاتها المعنية  
بالتدخل ، كما تحوي قسمًا خاصًا يتعاطى مع التحديات التي 

تواجه األشخاص النازحين داخليًا والعائدين.

وبدأت المرحلة البرامجية للخطة في نوفمبر من عام 2016 
بإشراك جهات فاعلة بالمجالين اإلنساني واإلنمائي في شراكة 

للحلول الدائمة بموجب آليات تنسيق خطة التنمية الوطنية. 
ويجري حاليًا وضع خطط عمل مشتركة للحلول على أساس 

المناطق في األماكن المتأثرة بالنزوح وتدفقات العائدين تقوم 
على التصنيف والتقييم الشامل للوضع بالمناطق المعنية.

وبالتوازي مع ذلك ، أدرج البنك الدولي قضيتي النزوح 
واألشخاص النازحين داخليًا باإلستطالع واسع األصداء 

بالصومال لقياس مستوى الفقر في عامي 2016 و2017 ، مما 
سيساعد على إلقاء الضوء على الجوانب اإلجتماعية 

واإلقتصادية لبرمجة الحلول الدائمة. 

وُيعد صندوق األمم المتحدة لبناء السالم وبرنامج إعادة الدمج 
التابع للصندوق اإلستئماني لإلتحاد األوربي من ضمن المصادر 

المالية التي ُحددت لتمويل تنفيذ خطط العمل.   

IV. وضع خطة عمل بعيدة المدى



بدء عملية الحلول الدائمة
1. تع�ين منسق للعملية

2. ضمان وجود فهم مشترك للحلول الدائمة

3. توضيح خطوات المنهجية للجهات المعنية والمجتمعات المتض�رة من الن�وح

معرفة الم��د من المعلومات عن 
المجتمعات المتض�رة من الن�وح

1. إج�اء تحليل للوضع الما�ل        

2. جمع ال�يانات وتحليلها؛ تحديد الثغ�ات وتبادل المخرجات 

وضع أهداف للحلول الدائمة بالتشاور 
مع المجتمعات المتض�رة من الن�وح

1.  التشاور مع الأشخاص النازحين والمجتمعات ذات الصلة بشأن المعوقات 
      التي تعترضهم للتوصل للحلول الدائمة وحلولهم المقترحة بشأنها.

2. وضع أهداف للحلول الدائمة �تناسب مع السياق المحدد 
     و�تماشى مع �تائج التشاور مع المجتمعات المتض�رة من الن�وح. 

وضع خطة عمل بعيدة المدى

2. إختيار الش��ك المسئول عن �نفيذ كل نشاط 

4. تقد�ر المي�انية المطلوبة وبحث إمكانية التمو�ل على
    المدى البعيد  

1. عمل قائمة بالأنشطة المفترض �نفيذها لكل هدف من
    أهداف الحلول

3. وضع مؤش�ات رقا�ية وإطار زمني

ضمان �نفيذ خطة العمل وم�اقبتها

2. الم�اقبة المستمرة لسير التنفيذ بالتشاور مع المجتمعات 
    المتض�رة من الن�وح

1. ضمان �نفيذ الشركاء المحدد�ن لخطة العمل وفقًا للإطار الزمني 
    والمشاو�ات المكثفة مع المجتمعات المتض�رة من الن�وح
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وينبغي أن تحدد المجتمعات المتضررة من النزوح من جانبها أشخاصًا 
لإلنضمام إلى المنسق في السعي لمراقبة تنفيذ خطة العمل، سواء 
كانوا مالئمين لذلك أو تّم تعيينهم، في حين يمكن لهيئة التنسيق 

تعيين الشركاء اآلخرين بقصد تكملة فريق المراقبة. إن إعتماد نظام 
للمراقبة الدورية ذا إطار زمني وأدوار محددة سيعمل على تذليل 

العملية ؛ وربما استطاعت المنظمات الشريكة مسبقًا تصميم أنظمة 
مراقبة يمكن إستخدامها لهذا الغرض.

ويمكن اإلفادة من النتائج الكلية لعمليات المراقبة في بلورة إطار عام 
للمراقبة من أجل رصد التقدم بعملية التنفيذ بمرور الوقت وقياس 
مدى التقدم في تحقيق الهدف من الحلول ككل. يمكن العثور على 
نموذج لمثل ذلك اإلطار والذي يتبنى جزئيًا إطار الحلول الخاص 

باألمانة اإلقليمية للحلول الدائمة بالملحق رقم 27.3
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V. ضمان تنفيذ خطة 
العمل ومراقبتها

1. تنفيذ خطة العمل

يجري تنفيذ خطة العمل تحت إشراف هيئة 
وسيتحمل المنسق عبء التأكد من  التنسيق. 

أن الخطوات ُتتخذ في الوقت المناسب 
ومتابعة التقدم الذي يطرأ على عملية التنفيذ 

وإحاطة هيئة التنسيق والجهات المعنية 
األخرى علمًا بآخر التطورات وإقتراح تعديل 

ويجب  مسار األنشطة متى ما تطلب األمر ذلك. 
عقد لقاءات ثنائية وعامة مع الشركاء المنفذين 

بإنتظام من أجل معرفة المستجدات وإجراء 
المشاورات في الوقت المناسب بشأن تنفيذ 

الخطة.

وينبغي التأمين على إشراك المجتمعات المتضررة 
من النزوح أثناء مرحلة التنفيذ وذلك عبر المشاورات 

المنتظمة، ويتعين إسناد دور محوري لتلك المجتمعات يتمثل في 
إيجاد حلول للعقبات التي تعترض طريق التنفيذ، األمر الذي سيؤكد 

على أهمية مسئوليتهم ومساءلتهم في إطار العملية.      

2. مراقبة التقدم المحرز بإنتظام

تتطلب مراقبة تنفيذ خطة العمل الجمع الممنهج و الروتيني 
للمعلومات الخاصة بمؤشرات األنشطة المستهدفة. ويجب مراقبة تلك 

األنشطة المستهدفة وفقًا للمنهجية المختارة لكل مؤشر من 
المؤشرات )على سبيل المثال المناقشات الدورية لمجموعات التركيز، 

أو اإلجتماعات التي ُتعقد مع المجتمعات المحلية أو ممثليها، أو 
صناديق المقترحات أو إستطالعات الرأي وما إليه(. 

وال تقتصر أهمية المراقبة على قياس مدى تحقيق أهداف الحلول، 
ولكنها تتيح أيضًا التعرف على العقبات التي تعترض سبيل عملية 

التنفيذ ومن ثم إستخالص الدروس التي ربما تؤدي إلجراء 
التعديالت الالزمة. وتمّكن أنشطة المراقبة كذلك من إبالغ جميع 

الجهات المعنية )بما في ذلك المجتمعات المتضررة من النزوح( 
بالمستجدات وبدعم جهود التعبئة وحشد الموارد المالية. 

http://www.regionaldss.org/sites/default/files/Tanzania%20overall%20solutions%20framework.pdf :27 راجع
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الثاني من الكتيب توجيهًا عمليًا وممارسات ميدانية بشأن كيفية التعامل مع  يقّدم الفصل 
العقبات العامة التي تحول دون تحقيق الحلول الدائمة، وذلك بناًء على سبِع من المعايير الثماني 
إلطار عمل الحلول الدائمة لألشخاص النازحين داخليًا والخاص باللجنة الدائمة المشتركة بين 

الوكاالت28. )وُيشار إليها هنا الحقًا بإطار عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت(.  

ويمكن اللجوء لهذا الجزء من الكتيب في حالة إختيار معيار واحد فأكثر من معايير اللجنة 
الدائمة المشتركة بين الوكاالت كأهداف للحلول الدائمة عقب المشاورات مع المجتمعات المتضررة 
من النزوح. ويمكن أن ُيستفاد من التنظيم والنهج المّتبع في عمليات التخطيط إذا لم تكن أهداف 

الحلول قائمة على معايير إطار عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت.  

إن المعلومات واألمثلة المقدمة قابلة لإلستخدام في عملية جمع البيانات وتحليلها خالل كافة 
مراحل المشاورات مع المجتمعات المتضررة من النزوح وأثناء التخطيط لألنشطة.

إن العقبات المشار إليها والمعلومات واإلجراءات المقترحة الرامية للتوصل لمعايير الحلول الدائمة 
ال تعدو كونها محض إرشادات وال ُتعد وافية. 

وينبغي إختيار المعلومات وتطبيقها بما يتناسب مع السياق المعين.

2

ممارسات ميدانية

28 إن إطار عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت الخاص بالحلول الدائمة للنزوح الداخلي 

  )IASC, 2010) :متوفر باللغات اإلنجليزية والعربية والصينية والفرنسية واإلسبانية والروسية. راجع
.www.brookings.edu/research/reports/2010/04/durable-solutions

www.brookings.edu/research/reports/2010/04/durable-solutions
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السالمة واألمن على 
المدى البعيد 

العقبات الرئيسية التي تواجه الحلول الدائمة بسبب إنعدام 
السالمة واألمن 

الموجات�المتكررة�للصراع�والعنف�عمومًا،�أو�المتبقي�من���
الجيوب�غير�اآلمنة�)في�بعض�أجزاء�البالد(،�والتي�تؤدي�في�

بعض�الحاالت�إلى�تدفقات�النازحين
إستمرار�التهديد�المتسبب�بالنزوح��
شن�الهجمات�أو�المضايقات�أو�الترهيب�أو�االضطهاد�أو�أي�عمل���

آخر�من�األعمال�اإلنتقامية�بمناطق�العودة�أو�الدمج�أو�إعادة�
التوطين

التوترات�الكامنة�أو�الواضحة�للعيان�والتي�قد�تندلع�أو�تتعّمق���
بفعل�عودة�األشخاص�النازحين�أو�دمجهم�أو�إعادة�توطينهم

عدم�توفير�السلطات�الوطنية�للحماية�بمناطق�العودة�أو�الدمج���
أو�إعادة�التوطين

التعرض�لأللغام�األرضية،�والقذائف�غير�المنفجرة�أو�نيران���
األسلحة�الخفيفة�أو�غيرها�من�أنواع�األذى

كبح�حرية�التنقل�و�إختيار�مكان�اإلقامة��
المخاطر�الكبيرة�لإلستغالل،�ال�سيما�إستغالل�النساء�واألطفال��
المخاطر�الكبيرة�للعنف�الجنسي�والعنف�القائم�على�الجنس��

ما الذي يتوجب علينا معرفته قبل بدء التخطيط؟

إن�الحلول�الدائمة�ال�يمكن�أن�تتحقق�بالمناطق�التي�تراود�فيها�
األشخاص�النازحين�المخاوف�على�حياتهم�وسالمتهم�الشخصية�
بإستمرار. وعليه،�فإن�السؤال�الذي�ينبغي�اإلجابة�عليه�أوالً�وقبل�
إتخاذ�القرار�بوضع�خطة�للحلول�الدائمة�هو: هل�الوضع�األمني�

بمنطقة�النزوح�أو�العودة�أو�إعادة�التوطين�آمن�ومستقر�بما�يكفي�
للسعي�لتحقيق�الحلول�الدائمة؟�

إن اإلجابات على األسئلة التالية ربما تعمل على توجيه المداوالت 
والقرارات: 

هل�ُيعتبر�الوضع�األمني�بمناطق�النزوح�أو�العودة�أو�إعادة���
التوطين�مواتيًا�للحلول�الدائمة؟�وإذا�كانت�اإلجابة�بال�فما�هي�

المخاطر�األمنية�الرئيسية�بكل�موقع�)مثالً�العنف�أو�األلغام�
األرضية�...إلخ(؟

هل�تتمتع�الطرق�المؤدية�لمنطقة�العودة�أو�إعادة�التوطين�باألمان؟���
هل�لدى�األشخاص�النازحين�معلومات�موثوقة�عن�الوضع���

األمني�بمناطق�العودة�و�إعادة�التوطين؟�
فيما�تتمثل�المخاوف�األمنية�لألشخاص�النازحين�بمناطق���

النزوح؟�وماذا�عن�مخاوفهم�األمنية�بمناطق�العودة�و�إعادة�
التوطين؟

ماهي�نوايا�األشخاص�النازحين�وخططهم�العملية�المتعلقة���
بخيارات�الحلول�الدائمة�وكيف�تؤثر�إعتبارات�األمن�والسالمة�

على�هذه�النوايا�والخطط�العملية؟�
هل�من�المحتمل�أن�يؤدي�دمج�األشخاص�النازحين�أو�عودتهم���

وإعادة�توطينهم�للصراع�أو�إثارة�العنف؟�
هل�تشهد�المناطق�التي�ُتعتبر�غير�آمنة�تزايدًا�لموجات�العودة�أو���

إعادة�التوطين�الطوعية�من�قبل�األشخاص�النازحين؟�
هل�ترغب�السلطات�الوطنية�والمحلية�بحماية�المجتمعات���

المتضررة�من�النزوح�بمواقع�النزوح�أو�العودة�أو�إعادة�التوطين،�
وهل�هي�قادرة�على�ذلك؟�

هل�يشعر�األشخاص�النازحون�باألمان�بمواقع�النزوح؟��
هل�يشعر�األشخاص�النازحون�بالثقة�تجاه�الشرطة�ونظم�القضاء؟���
هل�لألشخاص�النازحين�حق�التمتع�بحماية�الشرطة�والنظم���

القضائية�بمواقع�النزوح؟�
هل�توجد�توترات�أو�صراعات�بين�األشخاص�النازحين���

والمجتمعات�التي�تستضيفهم؟�إذا�ُوجدت�فماهي�األسباب�وهل�
يمكن�معالجتها؟�

السالمة واألمن على المدى البعيد



الحلول الدائمة وتطبيقها عمليًا    |    السالمة واألمن على المدى البعيد32

كيفية العمل على تعزيز أوضاع األمن والسالمة على المدى 
البعيد لألشخاص النازحين؟ 

تزويد�األشخاص�النازحين�بمعلومات�موثوقة�عن�األوضاع���
األمنية�بمناطق�العودة�وإعادة�التوطين�حيثما�تطلب�األمر،�و�

ذلك�بناًء�على�التقديرات�األمنية�مثالً�أو�المعلومات�المستقاة�من�
األشخاص�النازحين�الذين�سبق�لهم�زيارة�مناطق�العودة�أو�

إعادة�التوطين�أو�إنتقلوا�إليها�بالفعل�وما�إلى�ذلك. 
إتاحة�الفرصة�لألشخاص�النازحين�إلختيار�أحد�الحلول�الدائمة���

التي�يرونها�آمنة،�والسماح�لهم�كذلك�بإختيار�حلول�دائمة�أخرى�
حالما�تسمح�األوضاع�األمنية�بالمناطق�التي�يفضلونها�بالعودة�

اآلمنة�أو�إعادة�التوطين. 
تنفيذ�برامج�ترمي�إلزالة�األلغام�األرضية�والقذائف�غير���

المنفجرة.
تثمين�رغبة�السلطات�الرسمية�ومقدرتها�على�توفير�ذات�القدر���

من�الحماية�لألشخاص�النازحين�يوازي�ذاك�الممنوح�لغير�
النازحين�بمناطق�النزوح�و�العودة�أو�إعادة�التوطين. 

معالجة�العقبات�التي�تحددها�المجتمعات�المتضررة�من�النزوح���
والمتصلة�بإصالح�الخدمات�األمنية�أو�مبادرات�تعزيز�القدرات�
التي�تستهدف�قوات�الشرطة�على�الصعيد�الوطني�أو�المحلي�
إضافة�إلى�القضاء�؛�هذا�بجانب�العقبات�المتعلقة�بتقديرات�

مراقبة�األوضاع�األمنية29. 
إعداد�برامج�لحل�النزاعات�والتصالح�بمناطق�الدمج�والعودة�أو���

إعادة�التوطين�لتالفي�النزاعات�أو�الحد�منها�وتعزيز�أواصر�
الترابط�اإلجتماعي�عبر�الحوار�المجتمعي�الشامل�بناًء�على�
أساليب�تتناسب�مع�كل�سياق�على�حدة،�بما�في�ذلك�آليات�

الحماية�المجتمعية.    
إبتداع�سبل�لكسب�العيش�على�المدى�البعيد�تتماشى�مع���

مختلف�السياقات،�عالوًة�على�برامج�التوظيف�والقدرة�على�
التأقلم�والتي�تجّنب�األشخاص�النازحين�والمجتمعات�
المستضيفة�الصراعات�بسبب�ُشح�الموارد�والخدمات.  

وضع�برامج�توظيف�الشباب�في�اإلعتبار�بوصفها�بدائل�إيجابية���
عن�التورط�بأعمال�العنف�والصراعات�وربطها�ببرامج�نزع�

السالح�والتسريح�وإعادة�الدمج�حيثما�كان�ذلك�مالئمًا. 

جانب�وجود�األشخاص�النازحين�داخليًا�من�بين�مسببات�
الصراع. وقد�مّهد�البرنامج�إلتمام�إتفاقيات�الصلح�عبر�التشاور�
مع�المجتمعات�المحلية،�بما�في�ذلك�الرعاة،�وعزز�كذلك�من�
العالقات�اإلجتماعية�من�خالل�إعادة�تأهيل�خدمات�المياه�
�والمدارس�وممرات�عبور�الماشية�والبنى�التحتية�لألسواق. 

وقد�إنخفض�عدد�الحوادث�الناتجة�عن�النزاعات�والمبلغ�عنها�
للشرطة�من�حوالي��500حادثًا�إبان�مواسم�الحصاد�إلى�أقل�من�
�30حادثًا�خالل�موسم�الحصاد�لعام�2013. وبالمثل،�فقد�إنعدمت�
حوادث�القتل�الناجمة�عن�النزاعات�بين�المزارعين�والرعاة�بعد�

أن�كانت�تتراوح�بين��20و��30حالة�وفاة.

تنفيذ�البرنامج�المشترك�للحد�من�النزاعات�بالسودان�تم�
إعتبارًا�من�مايو��2012وحتى�فبراير��2016من�خالل�

الدعم�المقدم�من�قبل�المنظمة�الدولية�للهجرة�
وبرنامج�األمم�المتحدة�اإلنمائي. ويهدف�هذا�البرنامج�إلى�تعزيز�
المبادرات�الحكومية�ومبادرات�المجتمع�المدني�الرامية�لتحقيق�
الترابط�اإلجتماعي�وبناء�السالم�باإلشتراك�مع�السلطات�المحلية�
ومنظمات�المجتمع�المدني�والمجموعات�العرقية�المعنية. وركز�
البرنامج�على�مناطق�جنوب�وغرب�كردفان�ووالية�النيل�األزرق�
ومنطقة�أبيي�حيث�تمّثل�المنافسة�على�موارد�المياه�واألرض،�
والنزاع�على�تخوم�األراضي�الزراعية�والحدود�الوالئية�إلى�

الممارسات السليمة    

تعزيز الترابط اإلجتماعي وعمليات السالم على الصعيدين الوطني والمحلي  

البرنامج المشترك للحد من النزاعات بالسودان30

الربط�بين�السلم�واألمن�والحلول�الدائمة�بالمجتمعات�متعددة�األعراق�– حالة�كوسوفو�مثاالً�،�بروكينغز�،�2014 �29

 https://sudan.iom.int/joint-conflict-reduction-programme-jcrp :راجع   30
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• تبني�عملية�توظيف�تراعي�الكفاءة�والشفافية�والعدالة	

2. معالجة�التغيرات�التي�تطرأ�على�المجتمعات�بسبب�وجود�

األشخاص�النازحين�داخليًا�والعائدين�

• تعزيز�ثقافة�الحوار	

• اإلرتقاء�بالتعليم�والشعور�بالمواطنة	

• إحياء�الممارسات�السليمة�للتقاليد�الثقافية�المتنوعة�ألجل�	
بناء�السالم

ويمكن�القيام�بعمليات�مشابهة�لتقييم�قضايا�الترابط�األمني�
واإلجتماعي�المحددة�لألشخاص�النازحين�والمجتمعات�المضيفة�

و�دمجها�بعمليات�بناء�السالم. 

مع�منظمة�"إنتربيس" غير�بالمشاركة�
الحكومية�في�الفترة�من�

نوفمبر�)IMRAP(�أجرى�المعهد�
المالي�ألبحاث�السالم��2013وحتى�مارس��2015مشاورات�بشأن�
السلم�المستدام�مع�كافة�المكونات�السكانية�بالبالد�باإلضافة�إلى�
الالجئين�الماليين�بمخيمات�الالجئين�بكل�من�النيجر�وموريتانيا. 
وقد�أدت�نتائج�هذه�العملية�إلى�صياغة�هدفين�رئيسيين�يتمثالن�

في�كيفية�بناء�السلم�المستدام�في�مالي،�وهما:
1. تعزيز�الثقة�بين�السكان�المدنيين�وقوات�األمن�والدفاع

• الوصول�لفهم�مشترك�عن�أدوار�قوات�األمن�والدفاع�	
ومسئولياتها

• تكييف�قدرات�قوات�األمن�والدفاع�لتتناسب�مع�الواقع�	
اإلجتماعي�والسياسي�الجديد�بالبالد�عقب�التدهور�الكبير�

لألوضاع�األمنية�في�عام�2012
• إجراء�إصالحات�إدارية�بالقطاع�األمني�	

التحليل الوطني القائم على المشاركة للسلم المستدام في مالي³¹

النازحين�داخليًا. ومن�األمثلة�على�هذا�النهج�عمل�الشرطة�بين�
جماعات�المجتمع�المدني�المحلية،�فقد�تم�إنشاء�فرق�األمن�
المجتمعية�بالمناطق�المجاورة�"لكالي" والتي�كان�يتعذر�على�

الشرطة�دخولها. وفور�تأسيس�هذه�الفرق�وإكتسابها�للثقة�بدأت�
العمل�مع�الشرطة�وأسهمت�تدريجيًا�بإعادة�الخدمات�الشرطية. 
وهناك�أيضًا�نهج�مماثل�وهو�مجالس�التنمية�المجتمعية�المحلية�

والتي�عادًة�ما�تؤسس�آليات�لألمن�المجتمعي�مثل�فرق�
الحراسة�ونظم�اإلنذار�بالمناطق�المجاورة�مما�يعمل�على�تفعيل�

�التعاون�مع�الشرطة�لتعزيز�األمن�وإستعادة�شرعيتها�بالعملية.

وتملك�مثل�تلك�البرامج�القدرة�على�تحسين�الوضع�األمني�
لألشخاص�النازحين�داخليًا�وتعزيز�ثقتهم�بالشرطة،�السيما�إذا�

ما�أستوعبت�هياكل�الشرطة�المجتمعية�والهياكل�األمنية�
األشخاص�النازحين�وتولت�معالجة�قضاياهم�بصفة�خاصة.���³³

دراسة�تناولت�تأثير�إصالحات�القطاع�كشفت�
األمني�على�الحلول�الدائمة�أجريت�
بخمس�دول�³²هي�)كوسوفو�وليبيريا�

وكولومبيا�وتيمور�الشرقية�وموزمبيق( عن�أن�عناصر�بناء�الثقة�
الخاصة�بإصالحات�القطاع�األمني�مثل�مبدأ�الشمولية�والتمثيل�

الواسع�وتدابير�المساءلة�واإلختيار�الدقيق�لمسئولي�إنفاذ�القانون�
السابقين�يمكنها�أن�تضاعف�من�ثقة�األشخاص�النازحين�تجاه�
القطاع�األمني. وبذا،�يمكن�تعزيز�شعور�األشخاص�النازحين�
�داخليًا�باألمن،�وبالتالي�الرهان�على�تحقيق�الحلول�الدائمة.  

وفي�كولومبيا،�برهنت�جهود�بناء�الثقة�مع�المجتمعات�المحلية�
)والتي�تبلورت�في�قيام�الشرطة�المجتمعية�والعمل�رفقة�الفرق�

األمنية�للمجتمعات�المحلية�بالمناطق�المجاورة�غير�اآلمنة�بغرض�
إعادة�الوجود�الُشرطي( على�بعض�التأثيرات�اإليجابية�في�

التأكيد�على�قانونية�القطاع�األمني،�بما�في�ذلك�وسط�األشخاص�

النهج المجتمعي المتبع في إصالح القطاع األمني

نماذج من كولومبيا 

�
Obstacles_Peace_EN.pdf�)2015(31 راجع: صورة�ذاتية�لمالي�عن�عوائق�السلم� 

http://www.interpeace.org/wp-content/uploads/2015/06/2015_06_12_Self-Portrait_Mali

دور�التنسيق�بين�الشرطة�المدنية�والعسكرية�في�دعم�الحلول�الدائمة�للنزوح،�سارة�ديردوف�ميلر�إليزابيث�فيرس،�مشروع�بروكينغز�بيرن،�2015 �32

راجع: بناء�السلم�أثناء�النزاعات،�تعزيز�األمن�وإيجاد�حلول�دائمة�للنازحين�بكولومبيا،�ماريا�ديركس�نورماندين،�بروكينغز،���2014 �33 
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والتحول�إلى�بؤر�للعنف�وطبقوا�إستراتيجيات�لتقوية�أمنهم�
الجماعي�مثل�تنظيم�نوبات�حراسة�بالمجتمع�والتحقيق�مع�
الوافدين�الجدد�للمنطقة�ومناهضة�العنف�الجنسي�وإصدار�

�بطاقات�هوية�خاصة�بأفراد�المجتمع�المحلي.

وعالوًة�على�ذلك،�يمكن�للمبادرات�المتمثلة�في�تنصيب�إضاءة�
تعمل�بالطاقة�الشمسية�باألماكن�العامة�وغير�ذلك�من�

التحسينات�على�البنى�التحتية�تقديم�إضافة�كبيرة�لجهود�
المجتمعات�المتضررة�من�النزوح�لتحسين�الوضع�األمني�

والسعي�حثيثًا�نحو�تحقيق�الحلول�الدائمة. 

المجتمعات�المتضررة�من�النزوح�إتخذت�
في�هاييتي�خطواتها�الخاصة�بها�
للتعامل�مع�اإلعتبارات�األمنية�في�

ظل�إنعدام�الحماية�الشرطية�والقضائية�وآليات�الحماية�
وبصف�عامة،�ال�تعد�المجتمعات� الوطنية�والمحلية�األخرى. 

المتضررة�من�النزوح�الهاجس�األمني�ضمن�المشكالت�الرئيسية�
بمناطقها�وأحيائها�لكون�السكان�النازحين�وغير�النازحين�

وفي�المجتمعات� يرعى�بعضها�بعضًا.  متحدون�"كأسرة�كبيرة" 
و"أونافيل"  المحلية�التي�أنشأت�حديثًا�مثل�"تاباري�إيسا" 
حيث�تأمل�العديد�من�األسر�في�الدمج�على�المدى�البعيد،�

إتخذ�السكان�المقيمون�إجراءات�لمنع�مجتمعاتهم�من�اإلنزالق�

تعزيز آليات الحماية المجتمعية

إستراتيجية مجتمع “تاباري إيسا وأونافيل” لتعزيز األمن الجماعي في 
هاييتي34

"الصفوف�الدراسية�المباشرة" ذات�األنشطة�الحقلية�التي�تشمل�
تهيئة�األراضي�الزراعية�وفالحتها،�ومزارع�األسماك�والوسائل�
المدرة�للدخل. وقد�تم�إستخدام�هذا�النهج�في�بناء�السالم�

وبرامج�نزع�السالح�والتسريح�وإعادة�الدمج�بالعديد�من�الدول�
منها�السودان�بغرض�تشجيع�الشبان�األكثر�ضعفًا�ليصبحوا�أكثر�
قدرة�للتأقلم�مع�الظروف�ويصيروا�أعضاًء�منتجين�ونشطين�

بمجتمعاتهم�المحلية.36

للزراعة واألغذية35

هذه�المنهجية�أسلوبًا�متعدد�األبعاد�يشتمل�تتبنى�
على�تدريب�األطفال�األكثر�ضعفًا�على�
المهارات�الزراعية�والحياتية�ومهارات�
تنظيم�المشروعات،�بمن�فيهم�النازحين�من�فئتي�الشباب�
واألطفال�المجندين�سابقًا�والذين�يعيشون�في�ظل�أزمات�
طويلة�األمد. وتهدف�تلك�المنهجية�لتزويد�هؤالء�بمهارات�
متنقلة�تتيح�لهم�الحصول�على�سبل�كسب�العيش�والتمتع�

باألمن�على�المدى�الطويل�حيثما�كانوا. وتعتمد�المنهجية�أسلوب�

تنمية المهارات المتنقلة للشبان 

المدارس الحقلية والحياتية لصغار المزارعين – منظمة األمم المتحدة 

راجع: دعم�الحلول�الدائمة�للنزوح�الحضري�فيما�بعد�الكوارث: التحديات�والفرص�في�هايتي:  �34 

 https://www.brookings.edu/ wp-content/uploads/2016/07/Supporting-Durable-Solutions-to-DisplacementHaiti-March-3-2014.pdf 

 http://www.fao.org/resilience/resources/resources-detail/en/c/212584/ :راجع ��35

راجع�تقييم�صندوق�تحقيق�األهداف�اإلنمائية�لأللفية�للسودان�في�منتصف�الفترة،�صفحة�35:   36 

http://www.mdgfund.org/sites/default/files/Sudan%20-%20YEM%20-%20Mid-term%20Evaluation%20Report.pdf

السالمة واألمن على المدى البعيد

https://www.brookings.edu/ wp-content/uploads/2016/07/Supporting-Durable-Solutions-to-DisplacementHaiti-March-3-2014.pdf  
https://www.brookings.edu/ wp-content/uploads/2016/07/Supporting-Durable-Solutions-to-DisplacementHaiti-March-3-2014.pdf  
/http://www.fao.org/resilience/resources/resources-detail/en/c/212584  
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التمتع بمستوى معيشي 
مناسب دون تمييز 

عّم نتحدث؟

يمكن�القول�أن�األشخاص�النازحين�يتمتعون�بمستوًى�معيشي�
مناسب�إذا�توفرت�لديهم�على�األقل�إمكانية�الحصول�بصفة�

مستدامة�وبالتساوي�مع�غيرهم�على�األغذية�األساسية�والمياه�
الصالحة�للشرب،�والمأوى�والسكن�المالئم�بحسب�السياق�المحلي،�
والخدمات�الصحية�األساسية،�وخدمات�الصرف�الصحي،�ومدرسة�
واحدة�للتعليم�األساسي�على�أقل�تقدير،�وغير�ذلك�من�مقومات�

البقاء�)مثل�سبل�كسب�العيش(.37

وينبغي�أن�يحصل�األشخاص�النازحون�على�هذه�الخدمات�دون�
تمييز�عن�السكان�المقيمين�ذوو�اإلحتياجات�المماثلة.38

العقبات التي قد تواجه األشخاص النازحين في سعيهم لتحقيق 
مستوًى معيشي مناسب

الضغط�على�الموارد�المحدودة�أصالً�)مثل�المياه�واألرض���
واإلسكان�والغذاء�والتعليم(،�وسعة�إستيعاب�الخدمات�المقدمة. 
ويحدث�ذلك�خصوصًا�عند�إسكان�األشخاص�النازحين�داخليًا�

بالمناطق�الفقيرة�أصالً�أو�األجزاء�األكثر�فقرًا�بالمناطق�
الحضرية.

التنافس�على�الموارد�الشحيحة�والخدمات�الضعيفة�كمصدر���
للتوتر�بين�األشخاص�النازحين�والمجتمعات�المستضيفة.

التمييز�في�الحصول�على�الموارد�والخدمات�األساسية،���
ويشمل�هذا�على�سبيل�المثال�عدم�قبول�أطفال�النازحين�

بالمدارس�المحلية�لكونهم�ال�ينحدرون�أساسًا�من�المنطقة�أو�
القرية�أو�المدينة.

عدم�القدرة�على�تمّلك�األراضي�والسكن�الالئق،�إضافة�إلى���
هشاشة�قانون�حيازة�األراضي�مما�يؤدي�إلى�إنتزاع�األراضي�
بإستمرار�وتوسع�األحياء�الفقيرة�التي�تفتقر�للخدمات�األمر�

الذي�يعرضها�للكوارث. 
عدم�توفر�الفرص�الكافية�لسبل�كسب�العيش�أو�إنعدامها.��
المخاطر�الصحية�الناجمة�عن�اإلذدحام�وصعوبة�الحصول�على���

المياه�الصالحة�للشرب�ووسائل�الصرف�الصحي.
تأثيرات�النزوح�السالبة�على�البيئة�والتي�تلقي�بظاللها�على���

رفاهية�السكان�المتضررين.
  

ما الذي يتوجب معرفته قبل البدء بالتخطيط؟ 

إن�أية�معلومة�تؤدي�إلى�فهم�أفضل�للمجتمعات�المتضررة�من�النزوح�
وإحتياجاتها�والعقبات�التي�تعترض�سبيلها�لتحقيق�الحلول�الدائمة�

ُتعتبر�معلومة�ذات�صلة. 

وستكون�هناك�حاجة�للبيانات�السكانية�الموثوقة�والمحدّثة�
والمصّنفة�طبقًا�للنوع�والسن�كبيانات�مرجعية�ُيستفاد�منها�في�

التخطيط.

قد تتضمن األسئلة المتعلقة التي يمكن توجيهها على سبيل المثال 
وليس الحصر  ما يلي:  

ماهي�معوقات�تحقيق�المستوى�المعيشي�الالئق�من�وجهة�نظر���
األشخاص�النازحين�والمجتمعات�المضيفة�كل�على�حدة؟�وهل�
لديهم�أية�إقتراحات�بشأن�كيفية�التخلص�من�تلكم�العوائق؟�

هل�يتمكن�األشخاص�النازحون�من�الحصول�على�المواد���
الغذائية�األساسية�واإلسكان�)بما�في�ذلك�مشروعات�اإلسكان�

اإلجتماعي( والتعليم�والصحة�والمياه�الصالحة�للشرب�وخدمات�
الصرف�الصحي؟�

هل�يتنافس�األشخاص�النازحون�والمجتمعات�المستضيفة�على���
الموارد�الشحيحة�والخدمات�الضعيفة؟�

هل�يتعرض�األشخاص�النازحون�للتمييز�فيما�يتعلق�باإلنتفاع���
من�الموارد�والخدمات�األساسية؟�

هل�ُتتاح�الفرصة�للسكان�المتضررين�من�النزوح�لإلستفادة�من���
فرص�سبل�كسب�العيش؟�

هل�كان�للنزوح�آثارًا�سالبة�على�البيئة�بتأثيره�على�رفاهية���
السكان�المتضررين�من�النزوح؟

المصادر التي يمكنها تقديم معلومات عامة عن المستوى المعيشي 
لألشخاص النازحين والمجتمعات المحلية المستضيفة:

اإلستطالعات�الخاصة�بالتغذية�وتقديراتها��
اإلستطالعات�التي�تبحث�مستوى�ومصدر�الدخل��
التقديرات�التي�تقيس�مدى�قدرة�تمّلك�األشخاص�النازحين���

لألراضي�الصالحة�للزراعة
التقديرات�أو�اإلستطالعات�المعنية�بقدرة�األشخاص�النازحين���

على�إمتالك�السكن�المالئم�والحصول�على�التعليم�والخدمات�
الصحية�والمياه�الصالحة�للشرب�وخدمات�الصرف�الصحي

تقييم�القدرات�الموجودة�الكافية�لتوفير�التعليم�الهيكلي���
والخدمات�الصحية�والمياه�الصالحة�للشرب�وخدمات�الصرف�

الصحي،�عالوًة�على�القدرة�على�توفير�شبكات�الطاقة�الكهربائية�

إطار�الحلول�الدائمة،�اللجنة�الدائمة�المشتركة�بين�الوكاالت،�2010،�صفحة��31و�32  ��37

ذات�المرجع�السابق ��38 
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تقييم�أثر�النزوح�على�جودة�تقديم�هذه�الخدمات�وعمل�تقدير���
للثغرات�المفترض�معالجتها�حتى�يتم�إدراج�األشخاص�النازحين�

ضمن�الفئات�المستفيدة�من�الخدمات
عمل�تقييم�ألثر�النزوح�على�البيئة�وتبعات�ذلك�على�رفاهية���

السكان�المتضررين�من�النزوح

كيفية تيسير الحصول على مستوى معيشي مالئم؟

إن�تحسين�المستوى�المعيشي�لألشخاص�النازحين�يعني�مقاربته�
لمستوى�معيشة�سكان�المجتمعات�التي�يندمجون�فيها�أو�يعودون�
إليها�أو�يتم�إعادة�توطينهم�بها. ومن�الناحية�العملية،�فإن�ذلك�يعني�
على�األرجح�تحسين�المستوى�المعيشي�لكامل�السكان�المتضررين�
من�النزوح،�ويتجلى�ذلك�على�وجه�الخصوص�باألماكن�التي�تعاني�
أصالً�من�ضعف�الُبنى�التحتية�وتقديم�الخدمات،�حيث�يمكن�أن�
يؤدي�وجود�األشخاص�النازحين�إلى�نشوب�الصراع�على�الموارد�

والخدمات. 

تتضمن وسائل تحقيق المستوى المعيشى المالئم اآلتي على سبيل 
المثال ال الحصر: 

تأسيس�الخدمات�أو�البنى�التحتية�وتعزيزها�وبسطها�أو�إعادة���
تأهيلها�)مثل�إنشاء�مدارس�جديدة�أو�إضافية�أو�بناء�المراكز�
الصحية�أو�تحسين�ظروف�الصحة�العامة�أو�شبكات�الطرق�

وتوزيع�الطاقة�الكهربائية(. 
معالجة�العقبات�التي�تواجه�السكان�المتضررين�من�النزوح�أو���

مجموعات�محددة�بينهم�في�الحصول�على�الخدمات. 
توسيع�المجال�إلستغالل�مهارات�األشخاص�النازحين���

والمجتمعات�المضيفة�في�مد�البنى�التحتية�والخدمات�
اإلنتاجية. 

التنسيق�مع�المؤسسات�المختصة�بالتخطيط�اإلنمائي���
والحضري�لضمان�أن�التخطيط�يتماشى�مع�خطط�التنمية�

الحضرية�طويلة�األمد. 
مد�خدمات�دائرة�البلدية�بإتجاه�المناطق�أو�المواقع�القريبة�من���

األماكن�الحضرية�)كالمدن�والحواضر(،�أو�نحو�المواقع�التي�يقيم�
بها�األشخاص�النازحون�أو�يرغبون�باإلقامة�بها. ومثال�على�ذلك�

المستوطنات�العشوائية�التي�يرغب�األشخاص�النازحون�
باإلندماج�فيها�أو�المناطق�التي�خصصت�إلعادة�التوطين.  

تخفيف�وطأة�اآلثار�السالبة�على�البيئة�الناتجة�عن�الدمج�أو���
العودة�أو�إعادة�التوطين. 

أي األطر الوطنية يمكنها إستيعاب تحقيق مستوى معيشى الئق 
لألشخاص النازحين؟�

تشمل�الخطط�والعمليات�التي�يمكن�تضمينها�السعي�نحو�تحقيق�
المستوى�المعيشي�الالئق�للمجتمعات�المتضررة�من�النزوح�التالي: 

الخطط�التنموية�الوطنية�وإطار�األمم�المتحدة�للمساعدة���
اإلنمائية�

إستراتيجية�الحد�من�الفقر��
خطة�عمل�لتحقيق�األمن�الغذائي�على�المستوى�القطري��
الخطط�المعنية�باألمن�الغذائي�والتغذية��
اإلصالحات�والخطط�الزراعية���
التخطيط�اإلنمائي�الحضري�والريفي�على�الصعيدين�القطري���

والمحلي
إصالحات�األراضي��
اإلصالحات�أو�اإلستراتيجيات�التعليمية�على�المستوى�القطري���

أو�المحلي
التخطيط�القطري�و�المحلي�المختص�بالمياه�والصرف�الصحي���

وصحة�البيئة
اإلصالحات�أو�الخطط�الصحية�على�الصعيدين�القطري���

والمحلي
الخطط�المعنية�بإدارة�البيئة�والحفاظ�عليها،�إضافة�إلى�خطط���

إدارة�مخاطر�الكوارث
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الممارسات�السليمة�

ربط�تنمية�البنى�التحتية�بخلق�فرص�العمل�والحد�من�الفقر�والتنمية�اإلقتصادية�واإلجتماعية�المحلية

نموذج لبرنامج البنية التحتية ذو العمالة المكثفة بالصومال39

نجح�نموذج�برنامج�البنية�التحتية�ذو�العمالة�المكثفة�لقد�
والذي�صاغته�منظمة�العمل�الدولية�ألجل�إعادة�تأهيل�

البنية�التحتية�في�تقديم�إطار�عمل�مستدام�لخلق�
فرص�عمل�للمواطنين�الصوماليين�عبر�السنوات،�بمن�فيهم�
األشخاص�النازحين�داخليًا. وتم�إعادة�تأهيل�البنى�التحتية�

اإلقتصادية�الرئيسية�كالقنوات�والطرق�واألسواق�الفرعية�من�
خالل�برامج�عديدة�بإتباع�تقنيات�قائمة�على�العمالة. ويتمثل�نهج�
منظمة�العمل�الدولية�في�العمل�يدًا�بيد�مع�اإلدارات�والمجتمعات�

المحلية�والقطاع�الخاص. وقد�أتاح�البرنامج�فرص�العمل�
للصوماليين�رجاالً�ونساء�ومكّنهم�من�تلبية�اإلحتياجات�األساسية�

وبالتالي�إنتشالهم�من�الفقر. وكشفت�عمليات�تقييم�اآلثار�التي�
أجريت�عقب�إعادة�تأهيل�البنى�التحتية�الحيوية�عن�التحسينات�
التي�طرأت�على�اإلقتصادات�المحلية. وفي�مدينة�"غالكعيو" مثالً،�
أوجدت�وظيفة�طويلة�األجل�بغرض�إعادة�تأهيل�الطرق�وأسواق�

�2,350ووظيفة�قصيرة�األجل��44,850منظمة�العمل�الدولية�
اللحوم. وفاقت�نسبة�األشخاص�النازحين�داخليًا�والنسوة�

�المستضعفات�أكثر�من 85 % من�جملة�أولئك�الذين�تم�توظيفهم.

وفضالً�عن�ذلك،�تساند�منظمة�العمل�الدولية�الحكومات�
المحلية�بالصومال�عبر�توجيه�اإلستثمارات�العامة�نحو�
البنية�التحتية�من�أجل�توفير�الخدمات�األساسية�وخلق�

ويتم�إنجاز�ذلك�من�خالل�دعم�تنفيذ�السياسة� فرص�العمل. 
الالمركزية�والهياكل�التشريعية�والمؤسسية�والتنظيمية�
�التي�ترّكز�على�اإلستثمارات�العامة�الجالبة�لفرص�العمل.

ويتم�تقديم�الدعم�كذلك�للشراكات�العامة�والخاصة�40فيما�
يتعلق�بإيصال�الخدمات�والتنمية�اإلقتصادية�المحلية. 
وينطوي�خلق�بيئة�مواتية�للتنمية�اإلقتصادية�المحلية�
إشراك�القطاع�الخاص�والمجتمع�المدني�في�التخطيط�
�والتدخالت�اإلستراتيجية�حيث�يتم�إكتشاف�الموارد�

وفرص�العمل�المحلية�وتنميتها�والتعامل�مع�المعوقات.             

https://goo.gl/3P8246 :منظمة�العمل�الدولية�بالصومال  39

عقد�طويل�األجل�بين�طرف�خاص�وإحدى�الجهات�الحكومية� يعّرف�مختبر�المعرفة�التابع�للبنك�الدولي�الشراكة�بين�القطاعين�العام�والخاص�بأنها�"   40 

راجع: �لتقديم�منفعة�أو�خدمة�عامة�ويتحمل�فيه�األول�المخاطر�الكبرى�والمسئولية�اإلدارية�بينما�يتوقف�المقابل�المادي�فيه�على�األداء". 
https://pppknowledgelab.org/guide/sections/1-introduction 
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إضفاء الصفة القانونية على اإلستيطان العشوائي واإلسكان الحضري: 
مبادرة الحلول اإلنتقالية في كولومبيا، ضاحية الس دياليشيس، كوكوتا41

المجتمعات�المحلية�التي�تستوطن�تعتبر�
ضاحية�الس�دياليشيس،�في�كوكوتا�

بكولومبيا�تسوية�األوضاع��بمستوطنتهم�
الحضرية�العشوائية�أولويًة�قصوى�في�طريق�تحقيق�الحلول�
الدائمة. وُيشكل�األشخاص�النازحون�داخليًا�المنتشرون�على�
األراضي�العامة�والخاصة�ما�نسبته�50 %�من�مجموع�السكان�
بالمستوطنة،�الشيئ�الذي�ُيعد�أمرًا�مألوفًا�في�كولومبيا�حيث�

توسعت�هذه�النوعية�من�المستوطنات�كثيرًا�خالل�خمس�عقود�
من�الصراع�مغطيًة�في�بعض�األحيان�أجزاًء�كبيرة�من�المدن�التي�

قامت�عليها. ويندر�أن�تنعم�المستوطنات�بالخدمات�الرسمية�
للمياه�والكهرباء�أو�خدمات�الصرف�الصحي�في�الوقت�الذي�يخّيم�
فيه�على�السكان�شبح�ترحيلهم�من�المستوطنة. وأقّرت�السلطات�
الكولومبية�بأن�األوضاع�غير�المستقرة�بالمستوطنات�بحاجة�لحل�

جذري. وُتعد�تسوية�األوضاع�عملية�قانونية�بالغة�التعقيد�
بكولومبيا�ويضاعف�من�تعقيدها�المنازعات�بشأن�ملكية�األراضي. 
وفي�بحثها�عن�حل،�أخذت�مبادرة�الحلول�اإلنتقالية�في�إعتبارها�
التاريخ�والعوامل�الخاصة�بكل�مستوطنة�من�المستوطنات. وتم�

تبني�إتفاقية�للتسوية�بجانب�خارطة�طريق�في�"الس�
دياليشيس" بعد�مداوالت�فنية�وقانونية�ووفاقية�مطولة،�والتي�
ضمت�مكتب�رئيس�البلدية�ومسئولي�التخطيط�بالمدينة�ولجنة�

التسيير�المكلفة�بتنفيذ�خطة�مبادرة�الحلول�اإلنتقالية،�إضافة�إلى�
ممثلين�عن�ُمالك�األراضي.

وكانت�عملية�تسوية�األراضي�متسقة�مع�برامج�إصالحات�
األراضي�التي�تدعم�الحوار�مع�المؤسسات�الحكومية�والتفاوض�
مع�مالك�األراضي�بشأن�توزيع�القطع�السكنية�وصياغة�الحقوق�

المتصلة�باألراضي.  

ونتيجة�للتسوية�تمكنت�المجتمعات�المحلية�القاطنة�في�"الس�
دياليشيس" من�المطالبة�بحقها�في�اإلسكان�الالئق�الذي�يتضمن�

الطرق�وخدمات�المياه�والصرف�الصحي. 

ومهّدت�عملية�التسوية�كذلك�الطريق�إلصدار�سندات�الملكية�
الشخصية�والتي�كفلت�حق�الملكية�وأتاحت�للسكان�فرصة�
اإلستفادة�من�البرامج�الحكومية�الموجهة�لتشييد�المساكن�

وتحسينها. وتبعًا�لذلك�سرعان�ما�ارتفعت�قيمة�الممتلكات�مما�
كان�له�تأثير�مباشر�على�األوضاع�اإلجتماعية�واإلقتصادية�

للسكان�الذين�إستطاعوا�الحصول�على�قروض�مصرفية�بهدف�
بدء�أعمال�تجارية.  

الدروس المستفادة: 
• إن�من�األهمية�بمكان�تحديد�األطراف�الفاعلة�الرئيسية�والتي�	

ترغب�باإلسهام�بالحلول�المحددة�والقادرة�على�إتخاذ�
القرارات�أو�التأثير�على�سير�العملية.

• ُتعتبر�الثقة�والتواصل�الجيد�بين�مختلف�األطراف�بما�فيها�	
السلطات�المحلية�والجهات�الفاعلة�الخاصة�)مثل�مالك�األراضي( 

وأفراد�المجتمع�المحلي�أداًة�فعالة�لتحقيق�الحلول�الدائمة. 
• يمكن�للجهات�الفاعلة�الخاصة�الدفع�بعمليات�إضفاء�الصفة�	

القانونية�لألمام�إذا�كانت�العملية�تتسع�لذلك. 

للتوثيق،�عملية�الدمج�المحلي،�المجتمع�المحلي�في�الس�دياليشيس،�كوكوتا،�نورت�سانتاندير،�مبادرة�الحلول�اإلنتقالية�بكولومبيا ��41 
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إمكانية توفير سبل كسب 
العيش وفرص العمل

العقبات�الرئيسية�التي�تعترض�األشخاص�النازحين�في�سعيهم�لتوفير�سبل�كسب�العيش�وفرص�العمل�42

التمييز�في�دخول�أسواق�العمل�ألسباب�تعود�للنزوح��
اإلفتقار�للمستوى�التعليمي�المناسب�أو�المهارات�أو�الخبرة���

الالزمة�لنيل�فرص�العمل،�خصوصًا�في�الحاالت�التي�ينتقل�فيها�
األشخاص�النازحون�من�المناطق�الريفية�إلى�أسواق�العمل�

بالمناطق�الحضرية
غياب�شبكات�الدعم�المجتمعي�أو�عدم�توفر�معلومات�اإلتصال���

الضرورية
العقبات�اإلدارية�أو�القانونية،�مثل�عدم�إمتالك�المستندات���

الشخصية�أو�فقدانها�كالبطاقة�الشخصية�أو�الشهادات�
األكاديمية�أو�المهنية

محدودية�حرية�التنقل��
عدم�القدرة�على�ضمان�حيازة�األراضي�ومخاطر�اإلخالء�من���

األرض�أو�السكن�لمرات�عديدة
العنف�واإلفتقار�لألمن���
الصدمات�المتعلقة�بالنزوح،�وعدم�القدرة�على�توفير�الرعاية���

النفسية�واإلجتماعية
إنعزال�مستوطنات�النزوح�واإلفتقار�للبنى�التحتية�واإلتصال���

باألسواق
الفقر�المدقع�واإلعتماد�على�المعونات�اإلنسانية��

ما الذي ينبغي علينا معرفته قبل بدء التخطيط؟ 

Iيتطلب�تحسين�فرص�الحصول�على�سبل�كسب�العيش�وفرص�العمل�
فهمًا�جيدًا�للبيئة�المحلية�بما�في�ذلك�األسواق�التجارية�وسوق�العمل. 

وفضالً�عن�ذلك،�يتطلب�األمر�تقييم�التأثير�المحتمل�للنزوح�على�
إقتصاد�المنطقة�المستضيفة،�عالوًة�على�تطلعات�األشخاص�النازحين�

وإستراتيجياتهم�لمواجهة�الوضع�وقدراتهم�المتاحة. إن�إطالق�
مبادرات�سبل�كسب�العيش�وتوفير�فرص�العمل�ينطوي�على�عوامل�
متعددة�الجوانب�مثل�رأس�المال�البشري�واإلجتماعي�واإلقتصادي�

ويعتمد�على�البيئة�الُمعاشة�في�إيجاد�فرص�العمل43.

تتضمن األسئلة التي تسترشد بها هذه العوامل مايلي: 

ماهي�الخلفية�اإلجتماعية�واإلقتصادية�لألشخاص�النازحين���
داخليًا�والمجتمعات�المستضيفة�بما�في�ذلك�أصولهم�الريفية�أو�

الحضرية؟�
فيما�تتمثل�مهاراتهم�وكفاءاتهم؟���
ماهي�القضايا�التي�يعتبرها�األشخاص�النازحين�داخليًا���

والعائدين�بمثابة�عقبات�تعترض�حصولهم�على�فرص�العمل�
وتوفير�سبل�كسب�العيش،�وماذا�يقترحون�من�حلول�لمواجهة�

تلك�العقبات؟�
ماهي�الموضوعات�المحددة�المتعلقة�بسياق�األشخاص�النازحين���

والتي�تعيق�توفيرهم�لسبل�كسب�العيش�وفرص�العمل؟�إن�هذا�
يقتضي�إجراء�تقييم�أولي�لحقوق�اإلنسان�وبيئة�الحماية،�

وفرص�الوصول�لألسواق�والقطاع�الخاص�وكذلك�لمقدراتهم�
وإمكانياتهم�ومزاياهم،�عالوًة�على�تقدير�إذا�ما�كانت�البيئة�

مواتية�للتدخالت�بعيدة�المدى. راجع�الملحق�رقم��4لمثال�عن�
إستبيان�يمكن�إستخدامه�إلجراء�التقييم. 

ماهي�اإلستراتيجيات�اإليجابية�والسلبية�التي�يتبناها���
األشخاص�النازحين�أو�المجتمعات�المستضيفة�لهم�والمتعلقة�
بتوفير�سبل�كسب�العيش؟�يمكن�أن�ُتشّكل�اإلستراتيجيات�

اإليجابية�منطلقًا�للمبادرات،�بينما�يتوجب�العمل�بهمة�من�أجل�
إقصاء�اإلستراتيجيات�السلبية.   

أدوات تحليل السوق
صياغة�األدوات�الطارئة�لتخطيط�وتحليل�السوق�تم�

أثناء�األزمة�السورية�لضمان�أن�البرامج�والتدخالت�
المعنية�بسبل�كسب�العيش�تستند�على�واقع�السوق. وتمّكن�

األدوات�من�التعرف�على�مجاالت�السوق�وقطاعات�
الخدمات�التي�يمكنها�دعم�برامج�سبل�كسب�العيش�أو�
تعزيز�فرص�العمل�لألشخاص�النازحين. ومثّلت�أزمات�

الالجئين�أكثر�الحاالت�التي�ُطبقت�فيها�تلك�األدوات�بيد�
أنه�يمكن�تكييفها�كذلك�لتتوافق�مع�سياق�األشخاص�

النازحين�داخليًا�والعائدين.   

http://www.emma-toolkit.org / :لمزيد�من�المعلومات�راجع

هذه�القائمة�ال�ُتعد�قائمة�شاملة ��42

راجع: النزوح�طويل�األمد- السبل�الحيرى�لإلعتماد�على�الذات�بالمنفى�– نيكوالس�كروفورد�وجون�كسغريف�وسايمون�هايسم�ونادين�وليكي )2015( ��43

إمكانية توفير سبل كسب العيش وفرص العمل

/ http://www.emma-toolkit.org
/ http://www.emma-toolkit.org
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ماهو�تأثير�النزوح�على�اإلقتصاد�المحلي؟�فقد�يكون�للنزوح���
تأثيرات�إقتصادية�كبيرة�على�المجتمعات�بأماكن�الدمج�أو�

العودة�أو�إعادة�التوطين. إن�فهم�هذه�التأثيرات�هو�من�األهمية�
بمكان�من�أجل�دعم�التأثيرات�اإليجابية�وتقليص�تلك�السلبية�

حتى�يتسنى�تقوية�النسيج�اإلجتماعي�أو�المحافظة�عليه،�
إضافة�إلى�تعزيز�فرص�سبل�كسب�العيش�واإلعتماد�على�الذات�

للجميع. ويمكن�إجراء�التقييم�والتشاور�لتحليل�مدى�تأثير�
النزوح�على�التالي:   

سوق�العمل،�موازنة�المهارات�واألجور�«
سوق�األعمال�الحرفية،�بما�في�ذلك�التقلبات�التي�تطرأ��«

على�عرض�وطلب�السلع�والخدمات�وتأثير�ذلك�على�
األسعار

توفر�المساكن�وتكلفتها�«

هل�هناك�مبادرات�ناجحة�يمكن�أن�ُينظر�إليها�كممارسات���
سليمة؟�وهل�يوجد�على�سبيل�المثال�بين�مجتمعات�النزوح�

والمجتمعات�المستضيفة�أشخاص�ممن�إستفادوا�من�التغيرات�
التي�حدثت�بسبب�النزوح؟�يمكن�أن�يعمل�هذا�التحليل�على�

إستخالص�الدروس�اإليجابية�من�قصص�النجاح�و�إلهام�
األشخاص�المحرومين�بالخطط. ويمكن�أن�يوفر�التقييم�

معلومات�ذات�فائدة�تساعد�على�إستهداف�األشخاص�المقيمين�
بالمجتمعات�المحلية�والذين�هم�بحاجة�للدعم.

هل�توجد�مجاالت�أعمال�تجارية�وتوظيف�جديدة�يمكن���
طرقها؟�وفي�بعض�الحاالت�يمكن�أن�يؤدي�النزوح�لخلق�أسواق�

جديدة��للمشروعات�الصغيرة�أو�المتوسطة،�أو�يتمخض�عن�
سوق�جديد�للعمالة�للجهات�الناشطة�بالقطاع�الخاص. إن�
إكتشاف�مجاالت�للعمل�أو�التوظيف�يتطلب�عمل�تحليل�

لألعمال�التجارية�والسوق،�كالفهم�السليم�لألسواق�الموجودة�
ولخلفيات�ومقدرات�مجتمعات�النزوح�والمجتمعات�المضيفة،�

عالوًة�على�الفرص�المتوفرة.  
هل�تتيح�التحليالت�الموجودة�والتي�تتناول�األسواق�المحلية���

التوصل�لفهم�جيد�لفرص�العمل�وسبل�كسب�العيش�على�
�المستوى�المحلي؟

هل�تم�تحديد�الحاجة�من�الكفاءات�والمهارات�)من�قبل�القطاع�
الخاص�مثالً( والتي�تتفق�مع�كفاءات�ومهارات�األشخاص�

النازحين؟�

كيفية تحسين فرص الحصول على سبل كسب العيش وفرص 
العمل؟

إعتمادًا�على�نتائج�تقييم�البيئة�و�تحليل�السوق�والكفاءة�فإن�
المبادرات�قد�تشمل: 

إزالة�العوائق�القانونية�واإلجتماعية�التي�تعترض�األشخاص���
النازحين�في�سعيهم�للحصول�على�سبل�كسب�العيش�وفرص�

العمل�حيثما�أمكن�ذلك.
التعويل�على�مبادرات�سبل�كسب�العيش�وفرص�العمل�التي���

أثبتت�نجاحها�في�هذا�السياق.
إشراك�الجهات�الفاعلة�غير�التقليدية،�حيث�أن�تحليالت�سبل���

كسب�العيش�وبرامجها�تكتسب�صفة�اإلستدامة�عند�تنفيذها�
وربما� تحت�إشراف�السلطات�المختصة�أو�بالمشاركة�معها. 
يتطلب�وضع�المبادرات�أو�تنفيذها�عالوًة�على�تعزيز�البنية�

التحتية�وتوفير�الخدمات�التعاون�مع�المتخصصين�باإلقتصاد�
وسبل�كسب�العيش�إضافة�لمنظمات�المجتمع�المدني�والقطاع�

الخاص�ومؤسسات�التوظيف�والغرف�التجارية�والنقابات�
يمكن�أن�يدفع�إشراك�القطاع� والمؤسسات�المالية�الدولية. 
الخاص�تحديدًا�بمبادرات�توفير�سبل�كسب�العيش�وفرص�
العمل�عبر�إتاحة�فرص�للتوظيف�والتدريب�المهني�وربط�

المشروعات�الصغيرة�أو�المتوسطة�لألشخاص�المتضررين�من�
النزوح�بالمشروعات�التجارية�األكبر�حجمًا،�أو�من�خالل�
التمويل�أو�التمويل�المشترك�لمبادرات�توفير�سبل�كسب�

�العيش�وفرص�العمل. 

وربما�تبدي�الشركات�الخاصة�إهتمامها�بالمشاركة�بتلك�
المبادرات�كجزء�من�إلتزامها�بالمسئولية�اإلجتماعية�للشركات،�
ولكن�ربما�أيضًا�لرغبتها�بالتعامل�مع�المستثمرين�الجدد�الذين�
يديرون�مشروعات�صغيرة�ومتوسطة�والمستهلكين�الجدد�أو�
إلستكشاف�فرص�جديدة�لإلبتكار�المتمثل�في�إختبار�منتجات�
أو�دخول�أسواق�جديدة. ومع�هذا،�تقتضي�إستثمارات�األعمال�
التجارية�رؤيًة�وتمويالً�على�المدى�البعيد�وبيئة�آمنة�وخطوطًا�

لإلمداد،�إضافة�إلى�بيانات�ذات�سياق�محدد،�األمر�الذي�ال�
�يتوفر�في�حاالت�النزوح. 
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وربما�يتطلع�القطاع�الخاص�لمشاركة�أوسع�بمبادرات�الحلول���
الدائمة�في�حال�ُأحيط�علمًا�بالتخطيط�بعيد�المدى�للحلول�
الدائمة�وكان�أكثر�وعيًا�باإلحتياجات�والخطط�بعيدة�المدى�

لألشخاص�النازحين�والمجتمعات�المحلية�المضيفة�وأيضًا�إذا�
تكونت�لديه�معرفة�أفضل�بكيفية�الحد�من�المخاطر�المتعلقة�
بالنزوح�والتي�تتهدد�العمل�التجاري. وقد�ُيعد�فتح�قنوات�
إتصال�بين�السلطات�واألطراف�الفاعلة�بالمجالين�اإلنمائي�

واإلنساني�والقطاع�الخاص�خطوًة�أولى�نحو�تحديد�المصالح�
المشتركة�وإتاحة�فرص�التعاون.�44وينبغي�على�السلطات�

الوطنية�والمحلية�الراغبة�في�جذب�اإلستثمارات�التجارية�أن�
تستثمر�في�تهيئة�بيئة�مواتية�ومستدامة�عبر�التخطيط�بعيد�

المدى�وجمع�البيانات�ذات�الصلة�ودعم�خطوط�اإلمداد.45
اإلستثمار�بالبرامج�اإلنمائية�محددة�السياق�ومتعددة���

األبعاد�التي�ينتفع�بها�األشخاص�النازحين�والمجتمعات�
المحلية�المضيفة�من�خالل:     

توفير�األصول�المنتجة�مثل�األسواق�واألراضي�وقطعان���
الماشية�وغيرها�من�التجهيزات�والمميزات�وتيسير�

ظروف�الحصول�عليها.  
إتاحة�فرص�مستدامة�متعددة�القطاعات�وقائمة�على���

المناطق�لسبل�كسب�العيش�تشمل�األشخاص�النازحين�
داخليًا�والعائدين�والمجتمعات�المحلية�من�أجل�إحداث�

أثر�دائم. 

دمج�إحتياجات�األشخاص�النازحين�داخليًا�المحددة�في���
خطط�أو�برامج�التنمية�القطرية�والمحلية،�بما�في�ذلك�
البرامج�العامة�المعنية�بسبل�كسب�العيش�وتخفيف�

حدة�الفقر. 
برامج�التدريب�المهني،�أو�البرامج�القصيرة�لصقل���

المهارات�لتعزيز�فرص�األشخاص�النازحين�في�دخول�
سوق�العمل. ويمكن�لمثل�تلك�البرامج�أن�تكون�فعالة�إذا�

كانت�تقوم�على�تحليالت�عميقة�للسوق�والكفاءات�
وأيضًا�إذا�تم�ربطها�بإيجاد�فرص�موازية�لسبل�كسب�

العيش�بمشاركة�القطاع�الخاص.   

منطلقات إستيعاب القطاع الخاص بمبادرات توفير سبل كسب العيش 
وفرص العمل

• تحديد�مبادرات�القطاع�الخاص�القائمة�والمعنية�	
بالمسئولية�اإلجتماعية�أو�المبادرات�الخيرية�التقليدية�على�

الصعيد�القطري�أو�المحلي.

• تحديد�القطاعات�الرئيسية�للمؤسسات�والشركات�على�	
المستوى�المحلي�وأوجه�تقاربها�مع�خلفيات�ومهارات�

وقدرات�السكان�المتضررين�من�النزوح.

• تقييم�إلى�أي�مدًى�يمكن�أن�تمثل�مناطق�النزوح�والعودة�	
أو�إعادة�التوطين�أسواقًا�أو�فرصًا�تجارية�جديدة�للقطاع�
الخاص�وطرح�ذلك�الخيار�للجهات�الفاعلة�بهذا�القطاع�عبر�

تزويدها�باإلحصائيات�والبيانات�الالزمة. 

• األخذ�في�اإلعتبار�الشراكات�مع�المشروعات�الصاعدة�في�	
مجال�التقنيات�الجديدة�وخلق�مبادرات�"التقنية�من�أجل�

الرفاهية" والتي�تستهدف�المشروعات�الناشئة�حديثًا�
لألشخاص�المتضررين�من�النزوح. 

• ربط�المؤسسات�المالية�واإلئتمانية�بالتخطيط�للحلول�	
الدائمة.

• األخذ�في�اإلعتبار�الدور�المحتمل�للقطاع�الخاص�في�توفير�	
الخدمات�)مثل�خدمات�الطاقة�والبنى�التحتية�والطرق�

وشبكات�اإلتصاالت�وقنوات�الصرف�الصحي�وغير�ذلك(. 
• وضع�إستراتيجية�خاصة�بالتخفيف�من�المخاطر�لطمأنة�	

الشركاء�المحتملين.

�
غلوشيا�بوير�ويانيك�دوبونت،�مساهمة�القطاع�الخاص�بالحلول�ألجل�النزوح Forced Migration Review،ا52، مايو 2016 ��44

إشراك�القطاع�الخاص،�السبيل�لتوفير�الطاقة�لالجئين�بفاعلية�وكفاءة،�ليندساي�فان�الندغيم،��2015 ��45 
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للهجرة�األعمال�المنزلية�المتضررة�بإنشاء�شبكات�لألعمال�
والمشاركة�بالمناسبات�الترويجية�مثل�"أسبوع�الموضة�في�

جوغجا�بأندونيسيا" و�"المؤتمر�الوزاري�اآلسيوي�الخامس�للحد�
من�مخاطر�الكوارث". وفضالً�عن�ذلك�،�فقد�أعانت�المنظمة�القرى�

عن�طريق�تأسيس�"فرق�ترقية�القرى" ألجل�ترويج�المنتجات�
والخدمات�المحلية�لشركاء�األعمال�المحتملين�والعمالء�بغرض�
زيادة�المبيعات�واألرباح. وقد�أسهم�هذا�النهج�في�بناء�الثقة�

وسط�مجموعات�األعمال�التجارية�المستفيدة�وساعد�على�إعادة�
إنعاش�سبل�كسب�العيش�بالمجتمعات�المحلية�المتضررة. وبلغت�

نسبة�النسوة�74 %�من�جملة�األشخاص�النازحين�داخليًا�
المنتفعين�من�المبادرة. وأدى�إنشاء�"فرق�ترقية�القرى" 

ومشاركتهم�الفاعلة�في�فعاليات�التجارة�الشبكية�والمعارض�،�إلى�
جانب�وضع�عالمة�تجارية�مميزة�دورًا�حيويًا�في�توسع�أنشطة�

األعمال�التجارية�وتعزيز�إستدامة�المبادرة.�46

ثورة�بركان�جبل�ميرابي�في�عام�تسببت��
�2010في�نزوح�األهالي�وتدمير�

المنازل�وفقدان�سبل�كسب�العيش. 
وقد�أطلقت�المنظمة�الدولية�للهجرة�مبادرة�للنهوض�

بالمشروعات�التجارية�المنزلية�المتضررة�لألشخاص�النازحين�
الذين�أبدوا�رغبتهم�بالعودة�بعد�زوال�الكارثة�وإعتبار�المنطقة�
آمنة. وبالرغم�من�أن�منحدرات�جبل�ميرابي�وفّرت�تربة�خصبة�
للزراعة�إال�أن�موقع�الجبل�النائي�أعاق�الوصول�إلى�األسواق�مما�

حّد�من�نمو�المشروعات�الصغيرة. وبناًء�على�نتائج�تحليل�
سلسلة�القيمة�فقد�تم�تحديد�المجتمعات�المحلية�المستهدفة�،�
وتلى�ذلك�عمل�تحليل�للمشروعات�المنزلية�الصغيرة�الموجودة�

والذي�تمخض�عن�إختيار�خمسة�قطاعات�لألعمال�لتلقي�الدعم�،�
وهي: السياحة�وقطاع�زخرفة�األقمشة�وزراعة�فطر�المشروم�
وتصنيع�األغذية�والِحرف�اليدوية. ودعمت�المنظمة�الدولية�

الممارسات السليمة 

اإلستفادة من النهج التجاري في توسعة المشروعات المنزلية بأندونيسيا 

العمالة�تأمين�فرص�عمل�لهم. وتم�أيضًا�توجيه�مراكز�التعليم�
والتدريب�المهني�بإدراج�األشخاص�النازحين�داخليًا�بأنشطتها،�
وال�تزال�بعض�المراكز�تواصل�مقابلة�اإلحتياجات�الوظيفية�

لألشخاص�النازحين�من�خالل�أنشطة�محددة. وتعتمد�إستدامة�
هذه�الجهود�على�إستراتيجية�وزارة�التربية�والعلوم�والتي�

توّجه�مراكز�التعليم�والتدريب�المهني�بضمان�المشاركة�الكاملة�
للفئات�الضعيفة�مثل�األشخاص�النازحين�داخليًا�كأحد�أولوياتها�

عبر�المساعدة�في�التدريب�على�طيف�واسع�من�البرامج�
الرئيسية�للتعليم�والتدريب�المهني.

المنظمة�الدولية�للهجرة�في�جورجيا�بدعم�قامت�
التكامل�اإلقتصادي�لألشخاص�النازحين�
داخليًا�عبر�رفع�سقف�تطلعاتهم�من�خالل�

األعمال�النشطة�بسوق�العمالة�مثل�اإللحاق�بالوظائف�واإلحاالت. 
وقد�تم�تنفيذ�األنشطة�عبر�دعم�قدرات�مراكز�التعليم�والتدريب�
المهني�التي�تديرها�السلطات�الحكومية�وكذلك�عبر�التوظيف�
واإلستشارات�الوظيفية�المباشرة. وإستطاع�أكثر�من�نصف�

األشخاص�النازحين�داخليًا�والبالغ�عددهم��1500شخص�تقريبًا�
والذين�تلقوا�إستشارات�وظيفية�وتمت�إحالتهم�لمختلف�قنوات�

 
برنامج التدريب المهني بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للتوظيف

تعزيز الحصول على فرص العمل من خالل مراكز التعليم والتدريب المهني  
بجورجيا47

��
إسهامات�المنظمة�الدولية�للهجرة�من�أجل�حلول�تدريجية�لقضايا�النزوح�،�موجز�األنشطة�والممارسات�السليمة�،�المنظمة�الدولية�للهجرة، 2016:    46 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/compendium_of_activities.pdf

ذات�المرجع�السابق� ��47
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ويجري�دعم�األعمال�الحرة�عن�طريق�رأس�المال�األولي�أو�
بنقل�األصول،�ويكمن�الملمح�الفريد�في�هذه�الممارسة�في�
نهجها�القائم�على�األسلوب�الفردي،�حيث�يتولى�مسئول�

الخدمة�اإلجتماعية�اإلشراف�المباشر�على�كل�مستفيد�على�
حدة�و�يعمل�على�مراجعة�جميع�الخطوات�المتخذة�ويحدد�
مشكالت�الحماية�التي�تنشأ�عن�دعم�سبل�كسب�العيش�ومن�

ويزور�مسئولي�الخدمة�اإلجتماعية�األشخاص� ثم�يستجيب�لها. 
المستفيدين�مرتين�شهريًا�على�األقل�بمنازلهم�أو�أماكن�عملهم�
وُتعد�مثل�تلك�المتابعة�مكلفة�حيث�أن� أو�يتصلون�بهم�هاتفيًا. 
مسئول�الخدمة�اإلجتماعية�الواحد�يتكفل�بمائة�شخص�من�

الالجئين،�بيد�أن�هذا�النهج�يتيح�الربط�بين�مختلف�مدخالت�
بأسلوب� البرنامج�)مثل�سبل�كسب�العيش�والمساعدة�والحماية( 

دقيق�الترتيب�ألجل�تحقيق�نتائج�إجتماعية�وإقتصادية�
�محسّنة�ومستدامة.    

وفي�مصر،�برهن�التقييم�النهائي�على�أن�البرامج�أسهمت�في�
تحقيق�الرفاه�على�نطاق�أوسع�بين�الالجئين�وأدت�إلى�تعزيز�
الصالت�اإلجتماعية�واإلقتصادية�والثقافية�بين�المجتمعات�
�المحلية،�والتي�تنتفع�بدورها�من�خبرات�ومهارات�الالجئين. 
�ومع�ذلك،�فقد�كشفت�تلك�البرامج�أيضًا�عن�تباينات�كبيرة�
في�الدخل�بين�الالجئين�والمواطنين�المصريين�فيما�يتعلق�

باألعمال�المتشابهة. ورسّخت�البرامج�من�إعتماد�المستفيدين�
�على�أنفسهم�وساهمت�بإستبعاد�اآلليات�السالبة�للتأقلم�

مع�الوضع.  

منظمة�األمم�المتحدة�السامية�إضطلعت�
لشؤون�الالجئين�بالتعاون�مع�
المجموعة�اإلستشارية�للبنك�

الدولي�لمساعدة�الفقراء�و"مؤسسة�فورد" ومنظمة�"تريكل�أب" 
بتجربة�النهج�التدرجي�48في�المناطق�الريفية�والحضرية�

ومناطق�المخيمات�خالل�حاالت�الطوارئ�وحاالت�اللجوء�طويلة�
األمد�في�كل�من�مصر�وكوستاريكا�49واإلكوادور�وبوركينا�فاسو�
وزامبيا. ويستهدف�النهج�األشخاص�الذين�يعيشون�تحت�وطأة�
الفقر�المدقع�بإستخدام�مجموعة�وسائل�تتمثل�في�المساعدات�
المالية�وتوفير�الحماية�اإلجتماعية�ودعم�سبل�كسب�العيش�
والتمويل�األصغر�بغرض�إنتشال�المنتفعين�من�النهج�من�ذلك�
الفقر�المدقع. ولم�يسبق�البتة�تجربة�النهج�على�حاالت�النزوح�
الداخلي�مع�إمكانية�ذلك،�السيما�في�الظروف�التي�يواجه�فيها�

األشخاص�النازحين�داخليًا�والعائدين�تحديات�مماثلة�في�
�محاولتهم�الحصول�على�سبل�كسب�العيش�وفرص�العمل. 

ويتم�بموجب�هذا�النهج�إختيار�األسر�األكثر�ضعفًا�وعمل�تحليل�
للسوق�لتحديد�فرص�كسب�العيش�ذات�الطابع�الشخصي�القابلة�

للنمو،�أثناء�اإلستمرار�بتلقي�خدمات�الحماية�)مثل�التعليم�
والصحة�والدعم�النفسي�واإلجتماعي(. ويتم�كذلك�تقديم�إعانات�
مالية�محددة�األجل�لتلبية�اإلحتياجات�الفورية،�في�حين�يسعى�

األشخاص�المستفيدون�لتخطيط�المشروعات�التجارية�
والتدريب�على�الجوانب�القانونية�والمهارات�والتي�تؤهل�للعمل�

�باألجور�أو�األعمال�الحرة.   

المبادرات متعددة األبعاد

النهج التدرجي: المبادرات الفردية طويلة األجل ومتعددة األبعاد لألسر 
األكثر ضعفًا

�
  https://forcedmigrationforum.com/2017/03/07/the-graduation-approach/ :راجع ��48

 https://trickleup.org/publications/ :المشروع�التجريبي�النموذجي�للتدرج،�2014-2015،�تقرير�التقييم�،�مفوضية�األمم�المتحدة�لشؤون�الالجئين�،�كوستاريكا ��49
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تأمين�مصادر�الدخل�للفئات�األكثر�ضعفًا�واألكثر�تأثرًا�باألزمة. 
ويندرج�تحت�هذا�إكتشاف�مجاالت�لألعمال�التجارية�

والصناعات،�وإجراء�تقييم�للسوق�المحلي�وسلسلة�القيمة،�
والوساطة�بين�الشراكات�العامة�والخاصة،�وتنظيم�دورات�

التدريب�المهني�ذات�العالقة�بمتطلبات�السوق،�وتقديم�دعم�
لتوسعة�نطاق�األعمال�للمشروعات�الصغيرة�والمتوسطة�شريطة�

توظيف�الباحثين�عن�فرص�عمل�من�النازحين�والسكان�
المحليين. ويجري�تنفيذ�األنشطة�بالتعاون�الوثيق�مع�النظراء�
المحليين�كقاعدة�أساسية�لضمان�الملكية�ولإلسهام�في�تعزيز�

�قدرة�المجتمعات�المحلية�على�التأقلم. 

ومن�بين�المبادرات�األخرى�التي�يشرف�عليها�برنامج�
اإلستجابة�والقدرة�على�التأقلم،�أطلق�برنامج�األمم�المتحدة�

برنامجًا�للتوظيف� اإلنمائي�ومؤسسة�"تويوتا�العراق" 
والتدريب�المهني�بأربيل�لتأمين�مصادر�دخل�مستدامة�للشبان�

النازحين.���51 العراقيين�

برنامج�األمم�المتحدة�اإلنمائي�بوضع�برنامج�قام�
اإلستجابة�والقدرة�على�التأقلم�الخاص�باألزمة�

العراقية�لبناء�قدرة�المجتمعات�األكثر�تأثرًا�بتدفق�
الالجئين�والنازحين�داخليًا�على�التأقلم�عبر�إستراتيجية�متكاملة�
متعددة�القطاعات. وُيعتبر�البرنامج�تكملًة�لألنشطة�قصيرة�األجل�
والمنقذة�للحياة�في�المقام�األول�والتي�يضطلع�بتنفيذها�الشركاء�
اآلخرون50. ويركز�البرنامج�ذو�الثالث�سنوات�)2014-2017( على�

خمسة�محاور�رئيسية�وهي: 1(�التنسيق�والتخطيط�
اإلستراتيجي�للسلطات�الحكومية�2(�الخدمات�األساسية�
والمساءلة�3(�إنعاش�سبل�كسب�العيش�4( العنف�الجنسي�

والعنف�القائم�على�النوع�وحماية�المرأة�5(�الترابط�اإلجتماعي.    

وبموجب�مرتكز�سبل�كسب�العيش�فإن�أنشطة�برنامج�
اإلستجابة�والقدرة�على�التأقلم�ترتبط�باإلقتصادات�المحلية�من�
حيث�توفير�فرص�مستدامة��للدخل�لمزيد�من�المستفيدين�أثناء�

 البرامج المتكاملة متعددة األبعاد: برنامج اإلستجابة والقدرة على 
التأقلم - األزمة العراقية 

�
 http://www.iq.undp.org/con¸tent/iraq/en/home/operations/projects/crisis_prevention_and_recovery/ICRRP.html :راجع ��50

� �http://www.iq.undp.org/content/iraq/en/home/presscenter/pressreleases/2016/10/26/undp-and-toyota-capacitate-displaced-iraqis-tojoin��������51

the-workforce-and-contribute-to-rebuilding-the-business-environment.html
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اآلليات الممكنة 
إلستعادة األراضي 

السكنية والممتلكات 
العقبات التي تواجه النازحين في سبيل توفير المسكن وحيازة 

األراضي والممتلكات

إحتالل�مساكن�وأراضي�وممتلكات�النازحين�والعائدين���
واإلستخدام�غير�القانوني�لها

تخريب�ونهب�مساكن�النازحين�والعائدين�وأراضيهم���
وممتلكاتهم�

تدهور�البنية�التحتية�وزوال�عالمات�ترسيم�الحدود��
فقدان�شهادات�الملكية�والوثائق�الشخصية���
تلف�سجالت�الملكية�و/أو�مسوحات�األراضي��
اإلفتقار�للسندات�واألدلة�الرسمية�على�الملكية��
قوانين�حق�التقادم�والتخلي�عن�الملكية�التي�تجرد�الُمالك�من���

أراضيهم�ومساكنهم�بناًء�على�عدم�إقامتهم�بها�أو�قياسًا�على�
فترة�غيابهم�عنها

األراضي�التي�ُيعلن�عدم�صالحيتها�لإلقامة�بها�)بإعتبارها�منطقة���
مخاطر(

وجود�األلغام�األرضية�والقذائف�غير�المنفجرة��
عدم�المساواة�بين�الفئات�األكثر�ضعفًا�52فيما�يتعلق�بحق���

المسكن�واألرض�والتملك،�بما�في�ذلك�المجموعات�العرقية�
والسكان�األصليين

التبعات الرئيسية لقضايا السكن وحيازة األراضي والممتلكات على 
الحلول الدائمة

المأوى�غير�المالئم،�مما�يضاعف�من�مخاطر�الحماية�كالعنف���
االقائم�على�النوع�والمخاطر�الصحية

المخاطر�المرتفعة�للعيش�بالمناطق�العشوائية�والمناطق���
المعرضة�للكوارث

عدم�ضمان�حيازة�األراضي�53والذي�قد�ينجم�عنه�إخالء�قسري���
وتعدد�حاالت�النزوح

محدودية�القدرة�على�حيازة�األراضي�الزراعية�بغرض�اإلكتفاء�الذاتي��
التوتر�مع�المجتمعات�المضيفة�بسبب�الموارد��
محدودية�اإلستفادة�من�المرافق�التعليمية�والصحية�بسبب���

إذدحام�النازحين�عليها

فقدان�وسائل�كسب�العيش�ذات�الصلة�بفالحة�األرض،�العقبات���
أمام�إعادة�إنعاش�سبل�كسب�العيش

النزاعات�والعنف�المحتمل�بشأن�الممتلكات��

ما الذي يفترض بنا معرفته بشأن الحقوق واإللتزامات المتعلقة 
بالسكن واألرض والممتلكات؟

إن�األشخاص�النازحين�والعائدين�لهم�كامل�الحق�في�المسكن���
الالئق�الذي�يشمل�ضمان�حيازة�األرض�والحماية�من�اإلخالء�

القسري
إن�حق�الحصول�على�األرض�قد�ُيشّكل�في�بعض�الحاالت���

عنصرًا�مهمًا�في�حق�الحصول�على�الغذاء�والتمتع�بمستوًى�
معيشي�الئق

ينبغي�حماية�الممتلكات�التي�ُهجرت�والمتعلقات�التي�ُتركت���
نتيجة�للنزوح�

يجب�أن�يتمكن�األشخاص�النازحون�داخليًا�والعائدون���
من�إستعادة�ممتلكاتهم�أو�تلقي�تعويض�عنها،�وتقع�على�

السلطات�مسئولية�مساعدتهم�إلستعادة�ممتلكاتهم�
ومتعلقاتهم�ما�أمكن�ذلك

يتوجب�على�السلطات�وضع�آليات�للتعامل�مع�النزاعات�التي���
تنشأ�بسبب�المساكن�واألراضي�والممتلكات�وأن�تعمل�ما�بوسعها�

لتأمين�الحصول�اآلمن�على�األراضي�واإلسكان�المالئم�حتى�
تفي�بالتزاماتها�التي�قطعتها�بشأن�الحق�في�الحياة�الكريمة.

الفئات الضعيفة:

حقوق�النساء�المتعلقة�باألرض: إن�حقوق�النساء�األرامل���
والنسوة�غير�المصطحبات�والنساء�المسئوالت�عن�أسرهن�في�

إمتالك�األرض�وإستغاللها�ربما�تتقيد�بالقواعد�القانونية�أو�
العرفية�أو�غير�الرسمية�التي�تضيق�على�المرأة�أو�تحرمها�من�
الحقوق�المتعلقة�باألرض�وميراثها،�أو�تسمح�لألقارب�الذكور�

فحسب�بتملك�األرض�وإستغاللها. 
حقوق�األطفال�المتعلقة�باألرض: قد�يتعرض�األطفال�غير���

المصطحبين�واأليتام�لحرمانهم�من�اإلرث��)مصدر�دخل�كان�أو�
أرضًا�أو�مسكنًا( إذا�كانوا�تحت�وصاية�أحد�األشخاص�وفي�ظل�
غياب�أي�مؤسسات�فاعلة�ُتعنى�بمراقبة�مثل�أولئك�األوصياء�

حال�إنتهكوا�الثقة�واألمانة�الموكلة�إليهم.

مثال: النسوة�والفتيات�)حقوق�اإلرث�غير�المتساوية،�غياب�سندات�الملكية�المسجلة�بأسمائهن،�إلخ(            ��52

"ُيقصد�بتعبير�ضمان�الحيازة�الحق�في�تملك�وإستخدام�ونقل�ملكية�األرض�أو�المسكن�دونما�خوف�من�اإلخالء�القسري. فضمان�الحيازة�هو�عنصر�من�عناصر� ��53

الحق�في�السكن�الالئق،�وبينما�يمكن�أن�يتخذ�التملك�مختلف�الهيئات�)مثل�ملكية�عقود�اإليجار�والتملك�بالمستوطنات�العشوائية�بموجب�ترتيبات�رسمية�أو�غير�
رسمية( يتطلب�قانون�حقوق�اإلنسان�تمتع�جميع�األشخاص�بدرجة�معينة�من�أمن�الحيازة�يحميهم�من�اإلخالء�القسري." المجلس�النرويجي�لالجئين،�التأثير�على�

https://goo.gl/1wJ7su :الحلول�الدائمة: حزمة�الدعوة. ممارسة�حقوق�اإلسكان�واألرض�والممتلكات�بالصومال،�2016،�صفحة�رقم�13،�راجع
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حقوق�األرض�لألقليات�والمجموعات�السكانية�األصلية: يمكن�أن���
تتعرض�هذه�الفئات�للتهميش�من�خالل�التعدي�على�األراضي�
التقليدية�قبيل�حدوث�حاالت�النزاع�أو�الكوارث،�ويمكن�أن�

تتعرض�كذلك�لمزيد�من�ممارسات�اإلستيالء�على�األراضي�عقب�
�مجريات�األزمة�إذا�لم�يتم�اإلقرار�بحقوقهم�العرفية�أو�حمايتها. 

ما الذي ينبغي علينا معرفته قبل بدء التخطيط؟

فهم�السياق: تحديد�القوانين�األساسية�الخاصة�بإستغالل���
األراضي�والمؤسسات�المسئولة�عن�األراضي�وأنماط�الحيازة،�
وإستخدامات�األرض،�عالوًة�على�تحديد�سبل�كسب�العيش�

واألمن�الغذائي. 
تقييم�مشكالت�اإلسكان�واألرض�والممتلكات�والنزاعات�الماثلة���

أو�المحتملة�والتي�تنشأ�بسبب�األرض�والتملك.
تحديد�الحقوق�غير�الرسمية�المتعلقة�باألراضي�وتوثيقها�إضافة���

إلى�الممارسات�التقليدية�واألدلة�الرسمية�وغير�الرسمية�
المتوفرة�عن�الملكية�واإليجار. 

عمل�قائمة�بمختلف�أنماط�النزاع�حول�األرض�ومشكالتها�مثل���
)وضع�اليد�على�األرض�والممتلكات،�وإتفاقيات�اإليجار�

وترسيمات�الحدود�غير�واضحة�المعالم�وعدم�وجود�سندات�
للملكية�أو�أدلة�عليها�والممارسات�التمييزية�فيما�يتعلق�باإلرث�

وغير�ذلك(.
تحليل�فعالية�اإلجراءات�السارية�وتحديد�اإلصالحات�القانونية���

والمؤسسية�الالزمة�للتعامل�مع�المشكالت�المحددة.

كيفية تعزيز الحق في السكن واألرض والتملك؟ 

التدخالت العامة

تقديم�المساعدة�والدعم�القانوني�للنازحين�داخليًا�والعائدين���
إلعانتهم�على�ممارسة�حقوقهم�المتعلقة�بالسكن�واألرض�

والتملك. 
إنشاء�أو�تعزيز�آليات�للتعويض�المادي�بحسب�السياق�المحدد���

أو�آليات�لتسوية�النزاعات�بما�في�ذلك�اآلليات�البديلة�لتسوية�
النزاعات�كالوساطات،�بما�في�ذلك�اآلليات�البديلة�لتسوية�

النزاعات�كالوساطات،�بجانب�شروط�مرنة�وميسورة�للحصول�
على�المستندات�واألدلة�التي�تثبت�ملكية�وحقوق�أصحاب�

األرض.
دمج�إستجابة�السكن�واألرض�والتملك�للنازحين�داخليًا�بالخطط���

اإلنمائية�القائمة�و/أو�التشريع�المرتبط�بالتخطيط�الحضري�)بما�
في�ذلك�اإلسكان�اإلجتماعي�وتسوية�األوضاع�وترقية�
المستوطنات�العشوائية( وإصالح�األراضي�والتعديالت�

التشريعية�األخرى�التي�تطرأ�على�قانون�األراضي�بغرض�تسهيل�
الحصول�على�األراضي�من�خالل�إجراءات�تشمل�توزيع�

األراضي�وتعاونيات�األراضي�واإليجارات�طويلة�األجل،�عالوًة�
على�تيسير�الحصول�على�القروض.  

التدخالت الخاصة  

األدلة والوثائق المتعلقة باإلسكان وملكية األرض والممتلكات

إن�عدم�القدرة�على�إثبات�الملكية�أو�الحق�في�تملك�األرض�
والممتلكات�أو�إستغاللها،�أو�عدم�القدرة�على�إثبات�الحق�في�

اإلقامة�بمنطقة�بعينها�ُتعتبر�معوقات�كبيرة�تتهدد�الحق�في�السكن�
المالئم�وتقّوض�مقدرة�األشخاص�النازحين�داخليًا�والعائدين�على�
وفي�حال�لم� إستعادة�ممتلكاتهم�وتلبية�إحتياجاتهم�الشخصية. 
يملك�األشخاص�النازحين�داخليًا�المستندات�الخاصة�باإلسكان�

واألرض�والممتلكات�بسبب�فقدانها�أو�لعدم�وجودها�أصالً،�فينبغي�
الشروع�بترتيبات�وآليات�مرنة�وميسورة�إلصدار�تلك�المستندات�أو�
وفي�الحاالت�التي� إستبدالها�)راجع�أيضًا�القسم�الخاص�بالتوثيق(. 

تم�فيها�إستغالل�األرض�أو�السكن�على�أساس�عرفي،�أي�دون�إثبات�
للملكية�فيمكن�اللجوء�إلى�األساليب�المتبعة�بالمجتمع�المحلي�

ويمكن�إجراء� للتوصل�إلى�أدلة�تقود�إلى�حقوق�التمّلك�أو�الملكية. 
عملية�تخطيط�وحصر�بالمجتمع�المحلي�بهدف�تحديد�المالّك�أو�

المستخدمين�وموقع�ومساحة�األرض�أو�المسكن�قبيل�بداية�
الصراع�أو�حلول�الكارثة. 
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العون القانوني والحلول الدائمة�55

ُيعد�الدعم�القانوني�مهمًا�للغاية�في�معظم�األحوال�لمساعدة�
األشخاص�النازحين�داخليًا�على�ممارسة�حقوقهم�المتعلقة�

ويمكن�أن�يتخذ�الدعم�القانوني�عدة� بالمسكن�واألرض�والتمّلك. 
أشكال�وفقًا�للسياق: 

المعلومات�القانونية�العامة: اإللمام�بالقوانين�المحلية�؛�والشروط���
المؤهلة�لإلستفادة�من�المزايا،�بجانب�قضايا�اإلسكان�واألراضي�

والممتلكات،�إضافة�للمعايير�المحلية�والدولية�لحقوق�اإلنسان. 
الوعي�بحق�الحصول�على�السكن�الالئق�وضمان�حيازة�األرض.��
المساعدة�في�الحصول�على�الوثائق�الشخصية. ��
المساعدة�في�صياغة�وإبرام�اإلتفاقيات�المكتوبة�لإليجارات.��
�المساعدة�في�مطالبات�الملكية�والميراث�بالمناطق�األصلية.��
تقديم�الدعم�في�الدعاوى�المتعلقة�بالتمييز�العرقي�والعنصري�أو���

�الديني.

تقديم�المساعدة�للنساء�واألطفال�للتعامل�مع�التمييز�المتصل���
بحقوقهم�في�المسكن�واألرض�والتملك.

المشورة�والتحكيم�بشأن�النزاعات�التي�تنشأ�بسبب�األراضي���
والممتلكات. 

المشورة�والتحكيم�عند�التعاطي�مع�األنظمة�القانونية�الموازية���
مثل�القانون�الرسمي�وغير�الرسمي�والتشريعات�الدينية�

والقوانين�المحلية.
تقديم�المشورة�بشأن�حل�النزاعات�والمعالجات�القانونية�عند���

حاالت�اإلخالء�القسري�وإنتهاكات�الحقوق�المتعلقة�باإلسكان.
تقديم�المساعدة�لطلبات�تسوية�األوضاع�بالمستوطنات���

العشوائية.

أرض��53,795ألحق�التسونامي�أضرارَا�بالغة�قطعة�
بأكثر�من��500ميل�من�الشريط�الساحلي،�
وتعرضت�حوالي�للتدمير�الشامل�بفعل�

التآكل�أو�الغمر�الكامل. وقد�أتلفت�كذلك�معظم�الوثائق�التي�تثبت�
ملكية�األراضي�إضافة�إلى�كثير�من�أدلة�الملكية�على�األرض�)مثل�
الجدران�واألسوار�وعالمات�ترسيم�الحدود(. وتم�وضع�مشروع�
إلعادة�تأهيل�نظام�إدارة�أراضي�أجيه�للمساعدة�في�إعادة�بناء�
وتأهيل�المساكن�والمجتمعات�المحلية�في�أجيه�بمرحلة�ما�بعد�
التسونامي. وقد�تضمن�تصميم�المشروع�إجراء�تخطيط�رسمي�
لألراضي�بالمجتمع�المحلي�بغرض�منح�سندات�ملكية�لألراضي�
بمساعدة�المجتمع�المدني. وتعهد�أفراد�المجتمع�المحلي�بإجراء�

حصر�لألراضي�بإستخدام�إرشادات�قدمتها�الوكالة�الوطنية�إلدارة�
األراضي. وتم�تدريب�المتطوعين�لتحديد�عالمات�الحدود�ورسم�
خرائط�بذلك،�وعند�تخطيط�الحدود�لقطعة�أرض�ما�يبادر�أحد�
أفراد�األسرة�بالتوقيع�عليها�إضاة�لمالّك�األراضي�المجاورة�)من�

دراسة حالة: تسونامي المحيط الهندي في أجيه، إندونيسيا – التقاضي 
المجتمعي54 

�جهة�اليسار�واليمين�واألمام�والخلف(. 
ومن�ثم،�أقّرت�الهيئة�الوطنية�إلدارة�األراضي�إعالن�المجتمع�
المحلي�الخاص�بالملكية�وترسيم�الحدود�)بإستخدام�سجالت�

أراضي�قبل�بدء�التسونامي�عالوًة�على�قياسات�لقطع�األراضي( 
وأمّنت�على�التوافق�بين�أفراد�المجتمع�المحلي. وخالل�أربعة�
أعوام�من�سير�المشروع�تم�الفراغ�من�وضع�خرائط��317,170
قطعة�أرض،�منها��275,945قطعة�تم�مسحها�وإنهاء�إجراءات�

التقاضي�حولها�رسميًا،�بينما�تم�تسجيل��238,758قطعة�بالسجل�
الرسمي�لألراضي. وبنهاية�عام�2006،�عمدت�كل�من�الوكالة�

الوطنية�لألراضي�ومكتب�إعادة�بناء�وتأهيل�أجيه�والحكومة�
المحلية�بالمنطقة�لصياغة�سياسة�مشتركة�لحيازة�األراضي�على�
أن�ُتنفذ�تحت�إشراف�مشروع�إعادة�تأهيل�نظام�إدارة�األراضي. 
وقضت�هذه�السياسة�بمنح�النساء�نسبة�28 %�من�جملة�سندات�

الملكية�التى�تم�توزيعها.            
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آليات فض النزاعات على المسكن واألرض والممتلكات

جبر الضرر  

ُيعد�جبر�الضرر�المتعلق�بالمسكن�واألرض�والممتلكات�المعالجة�
األمثل�ضمن�معالجات�المبادئ�التوجيهية�للنزوح�الداخلي�و�مبادئ�

إسترداد�الممتلكات�لألشخاص�النازحين. وُيعزى�ذلك�لتوفيره�نوعًا�من�
العدالة�التصالحية�لضحايا�النزوح�والتجريد�من�الممتلكات�عبر�تيسير�

أمر�عودتهم�لمنازلهم�وأراضيهم. ويسهم�جبر�الضرر�بالعودة�
المستدامة�من�خالل�توفير�المأوى�وسبل�كسب�العيش. ويترك�هذا�
النوع�من�المعالجة�المجال�مفتوحًا�لتسوية�النزاعات�من�خالل�منح�
األشخاص�النازحين�إمكانية�بيع�منازلهم�أو�أراضيهم�أو�غيرها�من�

الممتلكات�أو�تأجيرها. 

التعويض�

وفي�المقابل،�يتسع�التعويض�لبعض�الخيارات�مثل�اإلندماج�
بالمجتمع�ىالمحلي�أو�اإلستقرار�بمناطق�أخرى�بالبالد،�ولذا،�ُيوصى�

باللجوء�إلى�التعويض�فقط�إذا�تعذر�تطبيق�أسلوب�جبر�الضرر�أو�إذا�
طلبت�األطراف�المعنية�ذلك. ويتم�تطبيق�أسلوب�التعويض�بصفة�
خاصة�على�حاالت�النزوح�طويل�األمد�حيث�يصعب�تمامًا�تحديد�

المالك�الشرعيين،�أو�في�الحاالت�التي�يمكن�أن�يؤدي�فيها�جبر�الضرر�
لمزيد�من�األخطاء�كالتأثير�على�حقوق�األشخاص�الذين�إبتاعوا�

الممتلكات�بحسن�نية،�وهو�ما�يحدث�غالبًا�عقب�عقود�من�النزوح.   

وُيعتبر�أسلوبا�جبر�الضرر�والتعويض�من�المعالجات�الفاعلة�لمواجهة�
التجريد�من�الممتلكات�غير�أنه�ليس�بوسعها�معالجة�المسببات�

الكامنة�وراء�الصراعات�مثل�التشرد�وعدم�ملكية�األرض�أو�التوزيع�
غير�العادل�لألراضي�أو�منحها�على�أساس�تمييزي. وبالمثل،�فإن�من�

غير�المحتمل�أن�تؤدي�سياستا�جبر�الضرر�والتعويض�إلى�حل�
مستدام�في�الحاالت�التي�ال�ترتبط�فيها�حوادث�التجريد�من�

الممتلكات�بالصراعات�فحسب،�بل�أيضًا�باإلدارة�الضعيفة�لألراضي�
وبالنظام�القضائي�العاجز�عن�تأمين�حيازة�األراضي. ولذا،�تتعزز�
فعالية�جبر�الضرر�والتعويض�إذا�تم�دمجهما�بإصالحات�هيكلية�

تنتظم�األراضي�وسياسات�اإلسكان.    

وضع آليات لتسوية النزاعات

يمكن�إستخدام�عدة�آليات�للتعامل�مع�النزاعات�التي�تنشأ�بسبب�
المسكن�واألرض�والممتلكات�إعتمادًا�على�الحالة�المعينة�والسياق�

القانوني�الذي�قد�يكون:
سياق�قضائي��
سياق�عرفي��
سياق�إداري��
سياق�خاص��

تحدد�تفاصيل�كل�حالة�من�حاالت�النزوح�اآللية�أو�مجموعة�اآلليات�
األكثر�مالءمة. فعلى�سبيل�المثال�إذا�كانت�حيازة�األرض�خاضعًة�
للتنظيم�العرفي�فإن�من�األرجح�أن�يتم�إقتراح�الحل�عبر�اآلليات�

التقليدية�المتبعة�في�تسوية�النزاعات. وما�يميز�اآلليات�التقليدية�هو�
أنها�يسهل�تقبلها�بالنسبة�لذوي�اإلحتياجات�المحددة�ويمكن�تكييفها�
وفقًا�لألوضاع�المحلية�أكثر�من�غيرها. وعلى�النقيض�من�اآلليات�

الرسمية�لتسوية�النزاعات�والتي�تحدد�من�هو�الرابح�ومن�الخاسر�فإن�
الحلول�التي�تتيحها�اآلليات�التقليدية�عادًة�ما�تستند�على�التراضي�

ومن�السهل�قبولها�وتطبيقها. وفي�بورندي�مثالً�يجوز�أن�تتخذ�
المفوضية�الوطنية�لألراضي�واألصول�األخرى،�والتي�أنشأت�في�عام�
�2003كجزء�من�عملية�السالم�الهادفة�لحل�النزاعات�حول�اإلسكان�

واألرض�والممتلكات،�قرارًا�يقضي�بإسترداد�األراضي�أو�التعويض�
وتضم�الممارسات�األقل�إيجابية�لآلليات� عنها�أو�مشاركتها�مع�الغير. 
التقليدية�إستثناء�النساء�واألشخاص�الذين�ُينظر�إليهم�كغرباء�من�

اإلسترداد�وغير�ذلك�من�المعالجات. وال�تملك�األنظمة�العرفية�القدرة�
دومًا�على�توفير�معالجات�ناجعة�؛��ويتوجب�تدريب�القضاة�

التقليديين�على�القوانين�الوطنية�لتفادي�الوقوع�في�الظلم،�في�
الوقت�الذي�يتم�فيه�توعية�األشخاص�النازحين�بحقوقهم�بموجب�
األنظمة�العرفية. وينبغي�على�الحكومة�أيضًا�مراقبة�قرارات�القضاة�

التقليديين�حيثما�أمكن�ذلك�وإتاحة�إمكانية�إستئناف�قراراتهم�تلك. 

إن�إستخدام�طرق�تعاونية�لتسوية�النزاعات�مثل�التفاوض 
والوساطات أو التحكيم�يمكنه�أن�يكون�أسلوبًا�فعاالً�لحل�النزاعات�
التي�تنشأ�بسبب�المسكن�واألرض�والممتلكات�في�البلدان�التي�ُتدار�

فيها�األراضي�تقليديًا�وحيث�يتعذر�التواصل�مع�المؤسسات�
الحكومية�في�طول�البالد�وعرضها. ويتالئم�ذلك�أكثر�ما�يتالئم�مع�
حاالت�اإلشغال�الثانوي�للمساكن�أو�األراضي�بحسن�نية،�أو�في�حالة�

كان�طرفا�النزاع�مصنفان�ضمن�الفئات�الضعيفة�وبحاجة�للحماية. 
ويمكن�توفير�مثل�آلية�تسوية�النزاعات�تلك�من�جانب�السلطات�

التقليدية�أو�عبر�المنظمات�غير�الحكومية�التي�تقدم�هذه�الخدمة. 
ومع�ذلك،�فربما�يؤدي�تعدد�إحتماالت�التوسط�أيضًا�إلى�المفاضلة�
بين�جهات�عديدة،�حيث�تلجأ�األطراف�المتنازعة�لإلتصال�بمختلف�

الجهات�إلى�أن�يتحقق�لها�القرار�الذي�تسعى�إليه�مما�قد�يعزز�
الشكوك�القانونية.   
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ويتوجب�تدعيم�آليات�تسوية�النزاعات�من�خالل�التدابير�التشريعية�
وتدابير�السياسات�،�إلى�جانب�اإلصالحات�التي�تسهم�في�تأمين�

الحصول�على�األرض�والمسكن�إذا�كان�الغرض�منها�هو�منع�النزاعات�
حول�المسكن�واألرض�والممتلكات�أو�معالجتها�بصفة�دائمة. ولذا�،�
ُيعد�التنسيق�مع�الجهات�الفاعلة�بالمجال�اإلنمائي�والداعمة�للزراعة�
وإدارة�األراضي�والتخطيط�الحضري�واإلسكان�حيويًا�للغاية�لضمان�

أن�إحتياجات�األشخاص�النازحين�داخليًا�والعائدين�ُتستوعب�
بالخطط�التنموية�الشاملة. 

ويتوجب�تدعيم�آليات�تسوية�النزاعات�من�خالل�التدابير�التشريعية�
وتدابير�السياسات،�إلى�جانب�اإلصالحات�التي�تسهم�في�تأمين�

الحصول�على�األرض�والمسكن�إذا�كان�الغرض�منها�هو�منع�النزاعات�
حول�المسكن�واألرض�والممتلكات�أو�معالجتها�بصفة�دائمة. ولذا،�ُيعد�
التنسيق�مع�الجهات�الفاعلة�بالمجال�اإلنمائي�والداعمة�للزراعة�وإدارة�

األراضي�والتخطيط�الحضري�واإلسكان�حيويًا�للغاية�لضمان�أن�
إحتياجات�األشخاص�النازحين�داخليًا�والعائدين�ُتستوعب�بالخطط�

التنموية�الشاملة.  

مثال للحلول المشتركة للنزاعات 
�أجل�التوصل�لحلول�لقضاياهم�مع�السلطات�العرفية56.  
وقد�ساعد�المشروع��60قرية�في�إيجاد�حلول�سلمية�

لنزاعات�األراضي�من�خالل�تأسيس�اللجان�القروية�إلدارة�
األراضي�الريفية�وكذلك�عبر�بناء�قدرة�السلطات�التقليدية�

�وقادة�المجتمع�المحلي�على�الحلول�المشتركة�للنزاعات.

وبهدف�ضمان�اإلستمرارية،�فقد�وقعت�بعض�المجتمعات�
المحلية�بروتوكوالتها�التي�إبتكرتها�بنفسها�والتي�تتناول�

إدارة�األراضي�والترابط�اإلجتماعي�برعاية�المجلس�
وترمي�البروتوكوالت�الموقعة�إلى� النرويجي�لالجئين. 

مساعدة�المجتمعات�المحلية�على�صياغة�قوانين�ومبادئ�
الحياة�المجتمعية�الخاصة�بها57.   

السكان�القاطنين�بالمناطق�الريفية�ينظر�
بساحل�العاج�للقانون�والمؤسسات�
التشريعية�كمالذ�أخير�بعد�أن�يتم�

إستنفاذ�كافة�السبل�العرفية�وغير�الرسمية�لتسوية�
ونسبة�للدور�المحدود�للمحاكم�التشريعية�فيما� النزاعات. 

يختص�بتسوية�النزاعات،�ال�سيما�بالمناطق�النائية�بساحل�
العاج،�فقد�ركز�برنامج�الدعم�القانوني�المقدم�من�قبل�

المجلس�النرويجي�لالجئين�على�الحلول�المشتركة�للنزاعات�
لتسوية�نزاعات�األراضي�وإصدار�وثائق�مدنية�للسكان�

وعمل�فريق�المركز�النرويجي� المقيمين�بغرب�ساحل�العاج. 
بالتعاون�مع�السلطات�العرفية�المحلية�المسئولة�عن�حل�
وتم�تقديم� معظم�نزاعات�اإلسكان�واألرض�والممتلكات. 

الدعم�لألشخاص�النازحين�داخليًا�بالتركيز�على�النساء�من�

حقوق�النساء�النازحات�في�المسكن�واألرض�والتملك�في�فترة�ما�بعد�الصراع�بغرب�ساحل�العاج،�المجلس�النرويجي�لالجئين،�2015 ��56

ورشة�عمل�عن�الحلول�الدائمة�عن�الحلول�الدائمة�بساحل�العاج،�مركز�رصد�النزوح�الداخلي،�يونيو�2014 ��57 

اآلليات الممكنة إلستعادة األراضي السكنية والممتلكات 



الحلول الدائمة وتطبيقها عمليًا    |      اآلليات الممكنة إلستعادة األراضي السكنية والممتلكات 50

مزيد من حاالت الدراسة: اإلدماج المحلي واإلسكان بالمناطق 
الحضرية والحلول الدائمة

إن�الحصول�على�سكن�الئق�وبصفة�رسمية�بالمناطق�الحضرية�حيث�
يلتحق�النازحون�غالبًا�بالفقراء�من�قاطنى�األحياء�العشوائية�

بالمناطق�الحضرية�والتي�تعاني�من�نقص�الخدمات�يقتضي�تبني�
ممارسات�مبتكرة�لدعم�الحلول�الدائمة�والتنمية�من�أجل�الجميع.

تعزيز أمن الحيازة للنازحين بالمناطق الحضرية دعمًا لإلدماج المحلي
تخصيصها�لمستفيد�ثاِن�من�النازحين. وتنعم�هذه�المستوطنات�
بخدمات�المياه،�كما�تم�تحديد�مداخل�الطرق�الرئيسية�وبناء�

حواجز�من�الطوب�لتحديد�الميادين�العامة�وحدود�قطع�األراضي�
لكل�فرد�عالوًة�على�وحدات�اإلستحمام�والمراحيض. وقام�

األشخاص�المستفيدون�أنفسهم�بعمل�تحسينات�وتوسعات�بدعم�
من�المنظمات�المحلية�غير�الحكومية�على�هيئة�مواد�للبناء�

ومبالغ�نقدية�من�أجل�العمالة.

مزايا�المشروع: 
–�اإلسهام�بتأمين�حيازة�األرض�بإستخدامه�نهج�مبتكر�لذلك�

والذي�بدأ�بعقد�إيجار�ُحر�يتمتع�بالحماية�القانونية�ومن�ثم�تبلور�
إلى�ملكية�خاصة�كاملة.

–�تضمن�المشروع�سبل�التعاون�بين�برنامج�األمم�المتحدة�
للمستوطنات�البشرية�وسلطات�البلدية�في�وضع�خطة�للنازحين�

داخليًا�إضافة�إلى�برنامج�أكثر�شموالً�للنمو�الحضري،�والذي�
أفادت�منه�قطاعات�أوسع�من�المجتمع�المحلي. وأدى�المشروع�
كذلك�إلى�نقالت�إيجابية�في�القواعد�المؤسسية�ونقل�المعرفة،�

السيما�في�تعريف�السكان�بمفهوم�عقود�اإليجارات�الرسمية.  

–�أدت�هذه�الممارسة�لجعل�المساكن�التي�يمكن�إقتناؤها�متاحًة�
للنازحين�والفقراء�بالمناطق�الحضرية�وفي�مواقع�مجاورة�

ألماكن�إقامتهم�السابقة�حيث�إستطاعوا�تأمين�سبل�مستدامة�
لكسب�العيش�وخلق�صالت�إجتماعية. 

–�أسهم�تصميم�المستوطنات�وإختيار�مواد�البناء�إلى�تحسين�
بيئة�السكن�وصالحيته�والتمتع�بالخدمات�وعمل�على�توفير�

الحماية�ضد�أخطار�الحريق. وبمساعدة�الدعم�المحلي�والدولي�
إستثمر�النازحون�تدريجيًا�بتحسين�ممتلكاتهم�عبر�السنوات�

ببناء�غرف�إضافية�وأرصفة�وخزانات�مياه�وغرس�األشجار.   

بوساسو )الصومال(58

المبادرة�من�تحديد�قطع�األراضي�ذات�تألفت�
الحيازة�المضمونة�وتخصيصها�للنازحين�
بالمناطق�الحضرية�في�بوساسو. وتقع�

�المستوطنة�الجديدة�بالقرب�من�موقع�للنزوح�الفعلي�مما�
�أتاح�للنازحين�المحافظة�على�الصالت�اإلجتماعية�وسبل�

كسب�العيش.

ويعمل�برنامج�األمم�المتحدة�للمستوطنات�البشرية�بترأسه�
لعنصر�أمن�حيازة�األرض�بالنهج�العنقودي�لإلسكان�مع�سلطات�

البلدية�لتحديد�المناطق�التي�يمكن�ترقية�المستوطنات�بها�
والمناطق�القابلة�إلستقرار�النازحين�داخليًا�بصفة�دائمة. وبناًء�
على�التشاور�الذي�شمل�األشخاص�النازحين�داخليًا�تم�تقديم�

مقترح�لتعديل�مسار�النمو�الحضري�ليشمل�مستوطنات�
النازحين. 

ومن�ثم،�تم�إطالق�حملة�لتشجيع�مالك�األراضي�بالتبرع�باألرض�
للسلطات�المحلية�من�أجل�المشروع. وبالمقابل،�فقد�أدرجت�

أراضي�المالك�هذه�بخطط�التنمية�الحضرية�وإمتدت�لها�
الخدمات�مما�أدى�لرفع�قيمتها. وهكذا�يتم�تعويض�مالك�

األراضي�عن�األرض�التي�تبرعوا�بها.

وأعدت�سلطات�البلدية�فريقًا�لمسح�المواقع�ووضع�مخططات�
لألحياء�الجديدة. وعند�إعادة�توطينهم�هناك�وّقع�النازحون�

عقودًا�إضافية�مجانية�لحيازة�األرض�مع�سلطات�البلدية�والتي�
بموجبها�يمتنع�المستفيدون�من�بيع�أراضيهم�أو�إيجارها�أو�نقل�
ملكيتها�أو�رهنها�أو�التبرع�بها�إال�إذا�تجاوزت�إقامتهم�بها�فترة�

�15عامًا�متصلة�تؤول�بعدها�ملكيتها�الكاملة�لهم. وفي�حالة�الوفاة،�

يرث�األشخاص�المعالون�الشرعيون�حق�اإلقامة�باألرض،�وفي�
حالة�غادر�األشخاص�النازحون�أراضيهم�قبيل�إنتهاء�فترة�

الخمسة�عشرة�سنة�تؤول�ملكية�األرض�للسلطات�البلدية�وُيعاد�
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�الداخلي�والمركز�النرويجي�لالجئين�ومعهد�ماسشوستس�للتقنية،�2015
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المحلي�خالل�مرحلة�التقييم�فيما�يختص�باإلسكان�
وأدت�الممارسة�إلى� والتخطيط�والبنية�التحتية�للمستوطنات. 

زيادة�معقولة�بعدد�المساكن�المستأجرة�في�رافين�بينتايد،�
وإشتملت�كذلك�على�تدابير�للحد�من�مخاطر�الكوارث�

كالجدران�العازلة�والبنية�التحتية�لتصريف�المياه�وتوسعة�
وعمد�الخبراء�الفنيون�لمساعدة�السكان�في� ممرات�المشاة. 

إنفاذ�التدابير�؛�وشملت�الممارسة�برامجًا�مصاحبة�مثل�الرعاية�
الصحية�المجتمعية�المجانية�وبرامج�التدريب�ومبادرات�

وإستفادت��574أسرة�تعيش�في�رافين�بينتايد�من� الحماية. 
�1400أسرة� برنامج�التشييد�والبنية�التحتية،�بينما�إستفادت�
أخرى�تعيش�خارج�رافين�بينتايد�من�الجوانب�األخرى�مثل�

توفير�اإلستشارات�الطبية�بالمراكز�الصحية.          

مزايا�المشروع: 

–�المشاركة�والملكية�المجتمعية: فقد�إستجاب�النهج�المجتمعي�
القائم�على�المناطق�السكنية�لإلحتياجات�متعددة�الجوانب�

للمناطق�المحددة�وإسترشد�بالقرارات�المجتمعية،�الشيئ�الذي�
أبرز�السمات�االجتماعية�واإلقتصادية�والطبيعية�للمنطقة. 

–�التكلفة�المنخفضة�للمشروع.  

الزالزل�التي�حّلت�بمنطقة�رافين�بينتايد�في�تسببت�
عام��2010في�نزوح�تسعين�بالمائة�من�سكان�
وقد�دعم�برنامج� المنطقة�والبالغ�عددهم�حوالي��2000نسمة. 
للنازحين�لمناطقهم�األصلية� تطوير�المنطقة�العودة�المبكرة�
كجزء�من�الحلول�الدائمة�وأسهم�عمومًا�في�تحسين�فرص�
الحصول�على�السكن�المالئم�الذي�إضطلع�به�قاطنو�منطقة�

وتبنى�المشروع�نهجًا�شامالً�ومتعدد�القطاعات� رافين�بينتايد. 
تضمن�تقديم�المأوى�المؤقت�والقابل�للترقية،�إضافة�إلى�
تدابير�الحد�من�مخاطر�الكوارث�وإزالة�الحطام،�وطرح�
المبادرات�الخاصة�بالخدمات�الصحية�وخدمات�المياه�

والصرف�الصحي�وتوفير�سبل�كسب�العيش�وحماية�الفئات�
وكانت�المساعدة�المقدمة�لألسر�العائدة�والمتمثلة� األكثر�ضعفًا. 
في�صيانة�منازلها�وبناء�طوابق�إضافية�بغرض�توفير�مساكن�

للمبادرة.  مجانية�للمشردين�والنازحين�بمثابة�مقومات�رئيسية�
وإستوعبت�المبادرة�المجتمع�المحلي�بمرحلة�مبكرة،�األمر�
وتم�إجراء� الذي�خلق�شعورًا�بالملكية�المجتمعية�للمشروع. 

المتعلقة� عمليات�الحصر�والتخطيط�لتحديد�مختلف�الحقوق�
باألرض�ومطالبات�حيازة�األراضي�وملكيتها،�بينما�تم�عمل�

وقد�ساعدت�عملية�التصنيف� مسح�للمخاطر�كإجراء�إضافي. 
التي�أجريت�في�التعرف�على�أولويات�وإحتياجات�المجتمع�

برنامج تطوير منطقة كاتي،في رافين بينتايد، بورتو برنس، هاييتي59
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�الداخلي�والمركز�النرويجي�لالجئين�ومعهد�ماسشوستس�للتقنية،�2015

توفير�المسكن�المالئم�ومنهج�الجوار�بالمناطق�الحضرية: نهج�
مجتمعي�قائم�على�أساس�المناطق�يستجيب�لالحتياجات�متعددة�

الجوانب�دعمًا�للعودة
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الوصول الى الوثائق 
الشخصية وغيرها دون 

 تمييز
العقبات التي يواجهها األشخاص النازحون الذين اليملكون وثائق 

شخصية وغيرها من الوثائق

عدم�القدرة�على�التمتع�بالخدمات�التي�تتطلب�إثباتًا�للشخصية���
أو�إبراز�أية�وثائق�أخرى،�وكمثال�عدم�اإللتحاق�بالتعليم�أو�

الحرمان�من�الخدمات�الصحية�واإلجتماعية�والعدلية،�عالوًة�
على�عدم�توفر�فرص�العمل�أو�األهلية�لتلقي�الدعم. 

المخاطر�المحدقة�باألشخاص�الذين�يظلون�بمنأى�عن�الحماية���
القانونية�وبالتالي�يبقون�عرضًة�لمخاطر�األمن�والسالمة�دون�

القدرة�على�التعويل�على�حماية�السلطات�الوطنية�أو�المحلية. 
إفتقاد�القدرة�على�التنقل�أو�تقييدها�نتيجة�لإلفتقار�للوثائق���

الشخصية.
مخاطر�اإلحتجاز��
الصعوبات�المتعلقة�بالمطالبة�بإستعادة�الممتلكات�أو�المطالبة���

بالحق�في�الميراث.
مخاطر�اإلستغالل.��
عدم�القدرة�على�التصويت�باإلنتخابات.��
صعوبات�لم�الشمل�األسري.��
�إنعدام�الجنسية.��

العقبات المحتملة لإلستيعاب بالسجل المدني والحصول على 
الوثائق الشخصية

عدم�المساواة�أو�التمييز�في�اإلستيعاب�بالسجل�المدني�ألسباب���
تعود�للسن�أو�النوع�أو�العرق�أو�لكون�الشخص�نازحًا�أو�بسبب�

اإلنتماء�لجماعة�ذات�توجهات�سياسية�أو�إجتماعية،�أو�
الصعوبات�التي�تواجه�النساء�في�إدراجهن�بالسجل�المدني�

بأسمائهن�الشخصية... إلخ.
التردد�أو�التخوف�من�التعامل�مع�السلطات�المدنية�بغرض���

تسجيل�المواليد�أو�الزيجات�أو�الوفيات...إلخ.
اإلفتقار�للبنية�التحتية�أو�إنهيارها�أو�المخاطر�األمنية�التي���

تحول�دون�الوصول�لسلطات�السجل�المدني.
غياب�اآلليات�الفعالة�والمبسطة�إلجراءات�السجل�المدني،�أو���

إلصدار�و�إستبدال�الوثائق�الشخصية�األساسية�للنازحين.
رسوم�التسجيل�المرتفعة�والكلفة�العالية�للسفر�للمدن�بغرض���

التسجيل. 

غياب�الوعي�بأهمية�التسجيل�المدني.��
الصعوبات�التي�تعتري�التسجيل�بالمراحل�المتأخرة�من�العمر���

بسبب�عدم�التسجيل�عند�الميالد.
ضرورة�العودة�لمسقط�الرأس�أو�مكان�اإلقامة�المعتاد�للحصول���

على�الوثائق. 
عدم�توفر�أحكام�قانونية�تتحكم�بإصدار�أو�إستبدال�الوثائق���

الشخصية�)أو�سندات�الملكية( للنازحين.
�تلف�السجالت�المدنية. ��

ما الذي ينبغي علينا معرفته قبل بدء التخطيط؟

ماهي�القوانين�واللوائح�المتعلقة�بالسجل�المدني�وإصدار���
وإستبدال�الوثائق�الشخصية؟

هل�تتوفر�إحصائيات�تتعلق�بالسجل�المدني�وبإمتالك�السكان���
المتضررين�من�النزوح�للوثائق�الشخصية؟

هل�هناك�معلومات�متاحة�عن�عدم�تمكن�بعض�الفئات�ضمن���
السكان�المتضررين�من�النزوح�من�التسجيل�بالسجل�المدني�أو�

عن�مواجهتهم�لمعوقات�في�سبيل�الحصول�على�الوثائق�
الشخصية؟���

ماهي�الوثائق�الشخصية�التي�يفتقدها�أفراد�المجتمع�المحلي���
المتضرر�من�النزوح�وهم�بحاجة�لها�لإلستفادة�من�خدمات�

التعليم�و�الصحة�وفرص�العمل�واإلسكان�واألراضي�والتملك�
والتمتع�بحرية�التنقل�أو�للشعور�باألمن�واألمان؟�

الوثائق�المحتمل�طلبها�)هذه�القائمة�ليست�شاملة(:��
شهادات�الميالد�«
بطاقات�الهوية�أو�أية�بطاقات�هوية�بحسب�السياق��«

المحدد
قسائم�الزواج�«
شهادات�الوفاة�«
الشهادات�األكاديمية�«
سندات�الملكية�«

ماهي�العقبات�التي�تواجه�السكان�المتضررين�من�النزوح�في���
سعيهم�للحصول�على�الوثائق�المحددة�التي�يحتاجونها؟�

هل�ُتعتبر�خدمات�السجل�المدني�متوفرة�وفعالة؟�وهل�يسهل���
الحصول�عليها؟�إذا�كانت�اإلجابة�بال�فما�هو�المطلوب�لتأسيس�

خدمات�تسجيل�مدني�فاعلة�وميسورة؟�
هل�توجد�مشروعات�جارية�تعمل�على�معالجة�العقبات�التي���

تعترض�طريق�التسجيل�بالسجل�المدني�والحصول�على�الوثائق�
الشخصية؟�
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كيفية تحسين سبل الحصول على التوثيق؟  

المرتكز األول: البيئة القانونية 
�n تكوين فهم جيد عن قوانين ولوائح السجل المدني،�وعن�إصدار�
وإستبدال�الوثائق�الشخصية�وإمكانية�إستخدامها�في�سياقات�

النازحين�والعائدين.

تبني أو تعديل الوثائق القانونية لضمان�إستيعاب�جميع� �n
األشخاص�بالسجل�المدني�دون�تمييز. ويشمل�هذا�التأكيد�على�

حق�النساء�والفتيات�في�الحصول�على�وثائق�شخصية�لهن�
بأسمائهن،�عالوة�على�تمكين�إصدار�أو�إستبدال�الوثائق�خارج�

الموطن�األصلي

وضع أو تعزيز إجراءات تتيح التسجيل�بمرحلة�متأخرة�ألولئك� �n
الذين�لم�يجري�تسجيلهم�عند�الميالد�عبر�شروط�مرنة�لإلثبات�

وعدم�طلب�رسوم�إضافية.

تأمين حق تسجيل المواليد دون تمييز لجميع األشخاص،� �n
بغض�النظر�عن�العرق�أو�النوع�أو�الحالة�اإلجتماعية�أو�

الزوجية�للوالدين،�ويشمل�ذلك�األطفال�المولودين�ألمهات�
في�غياب�أزواجهن.

المرتكز الثاني: الوصول الى آليات التسجيل واإلصدار 
واإلستبدال

�n تيسير سبل إستيعاب السكان المتضررين من النزوح بالسجل 
المدني على المستوى المحلي،�مثالً�عبر�وحدات�التسجيل�المتنقلة�
ودمج�تسجيل�المواليد�مع�البرامج�األخرى�العامة�مثل�التحصين�

والتعليم،�أو�من�خالل�إعفاء�رسوم�التسجيل�لكافة�أنماط�
التسجيل�المدني�،ال�سيما�الفئات�األكثر�ضعفًا�بالمجتمع�المحلي.

�nتعزيز القدرات�حيثما�إقتضى�األمر�ذلك�لمسئولي�السجل�المدني�
والقضاة�والعاملين�بالمراكز�الصحية�والمعلمون�وقادة�المجتمع�

المحلي�...إلخ�بهدف�تقديم�خدمات�ذات�كفاءة�للسجل�المدني�دون�
تمييز�عبر�تصميم�قاعدة�بيانات�مثالً�ونظام�فعال�لإلتصاالت.  

معالجة العقبات�التي�تعترض�الحصول�على�التوثيق�والتي�أشار� �n
إليها�السكان�المتضررون�من�النزوح،�مع�األخذ�في�اإلعتبار�البيانات�

واإلحصاءات�المتوفرة�عن�معوقات�إتمام�التوثيق.

رفع الوعي�بأهمية�السجل�المدني�وتقديم�معلومات�بشأن� �n
اإلجراءات�المطلوبة�من�خالل�برامج�توعية�المجتمع�المحلي�مثالً�

والتي�تضع�في�إعتبارها�معوقات�اإلستيعاب�بالسجل�المدني.

ضمان التعاون والتنسيق والربط بين الجهات الحكومية  �n
المعنية�والمؤسسات�اإلنمائية�ومنظمات�المجتمع�المدني�

والمنظمات�الدولية�)كمنظمة�الصحة�العالمية�والبنك�الدولي�
ومفوضية�شؤون�الالجئين�واليونيسيف�وصندوق�األمم�

في�اإلرتقاء� المتحدة�للسكان�وبرنامج�األمم�المتحدة�اإلنمائي( 
بالسجل�المدني�وفي�توفير�الخدمات.

المرتكز الثالث: اإلجراءات المبسطة والميسرة للنازحين 
بخصوص إثبات ملكية الممتلكات

��nوضع إجراءات بسيطة وميسرة ومرنة للنازحين،�بما�فيها�
الممارسات�العرفية�ألجل�إستبدال�سندات�الملكية�أو�تقديم�األدلة�
على�ملكية�الممتلكات�حتى�يتسنى�للنازحين�التمتع�بحقوقهم�في�
السكن�واألرض�والتملك،�وبغرض�تسوية�النزاعات�المحتملة���حول�
الملكية�عقب�حاالت�النزوح. راجع�كذلك�القسم�الخاص�باإلسكان�

واألرض�والممتلكات.             .

المرتكزات الثالث للتوثيق

تعمل�القوانين�والسياسات�الوطنية� على�تمكين�إستيعاب�السكان� 1. 
المتضررين�من�النزوح�بالسجل�

المدني�دون�تمييز

Human rights and
protection environment 

Human rights and
protection environment 

Human rights and
protection environment 

Access to markets 
and the private sector 

Human rights and
protection environment 

A. B.

A. B.

C.

Capacities, resources and 
assets of the displaced 

Human rights and
protection environment 

Access to markets 
and the private sector 

Human rights and
protection environment 

Capacities, resources and 
assets of the displaced 

لتسجيل�الوقائع�المدنية�المهمة�2.��تبني�آليات�فعالة�وفي�المتناول�
وإلصدار�وإستبدال�الوثائق�للجميع�

دون�تمييز�

Human rights and
protection environment 

Human rights and
protection environment 

Human rights and
protection environment 

Access to markets 
and the private sector 

Human rights and
protection environment 

A. B.

A. B.

C.

Capacities, resources and 
assets of the displaced 

Human rights and
protection environment 

Access to markets 
and the private sector 

Human rights and
protection environment 

Capacities, resources and 
assets of the displaced 

إلستبدال�سندات�الملكية�أو�لتمكين�3.  تبني�إجراءات�مبسطة�وميسورة�
النازحين�من�إثبات�ملكيتهم�

للممتلكات

Human rights and
protection environment 

Human rights and
protection environment 

Human rights and
protection environment 

Access to markets 
and the private sector 

Human rights and
protection environment 

A. B.

A. B.

C.

Capacities, resources and 
assets of the displaced 

Human rights and
protection environment 

Access to markets 
and the private sector 

Human rights and
protection environment 

Capacities, resources and 
assets of the displaced 
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في ساحل العاج�في�عامي�-2009ُعقدت�
2008 جلسات�إستماع�قضائية�متنقلة�
كجزء�من�مشروع�واسع�لمنح�شهادات�
الميالد�لألشخاص�الذين�تبلغ�أعمارهم��13عامًا�فما�فوق�والذين�
ولدوا�بالبالد�بصرف�النظر�عن�جنسياتهم. وقد�إستفاد�حوالي�

�9000شخص�تقريبًا�بساحل�العاج�من�المشروع�الذي�أسهم�في�
الحد�من�حاالت�إنعدام�الجنسية. وفضالً�عن�ذلك،�طبقت�ساحل�
العاج�بين�عامي��2011و��2014برنامجًا�يعفي�المواليد�بين�عامي�

�2002و�2011والذين�تأخر�تسجيلهم�من�رسوم�التسجيل.

وفي هاييتي،�أتاح�مرسوم�رئاسي�في�عام��2014للسكان�تسجيل�
المواليد�الذين�مرت�على�والدتهم�خمس�سنوات�دون�رسوم�

ودون�الحاجة�إلجراء�قضائي. 

وتسمح�أوغندا�بتسجيل�المواليد�بالمراكز�الصحية�عقب�الوضوع�
مباشرة،�وقد�أدخلت�البالد�نظام�تسجيل�حيوي�متنقل�تم�

تطويره�بمساعدة�اليونيسيف�ومؤسسة�أوغندا�تليكوم. ويتيح�
النظام�لألمهات�الالئي�يضعن�مواليدهن�خارج�المرافق�الصحية�

تسجيل�حاالت�الوضوع�هذه�بإرسال�التفاصيل�عبر�الهاتف�

الجوال�إلى�أحد�مسئولي�الحكومة�المحليين،�والذي�يقوم�بدوره�
بإدخال�المعلومات�بقاعدة�بيانات�مركزية61.

وفي كولومبيا،�أطلقت�مفوضية�األمم�المتحدة�السامية�لشؤون�
الالجئين�بالتعاون�مع�المكتب�القومي�للسجل�المدني�مشروعًا�

ضخمًا�في�عام��2000للتسجيل�والتوثيق. وقد�أنشأت�المفوضية�
فرقًا�جوالة�بإشراف�المكتب�القومي�للسجل�المدني�وزودتهم�
بالتجهيزات�الالزمة�)مثل�الحواسيب�وأجهزة�بصمات�األصبع�

والكاميرات�بجانب�هوائي�يعمل�باألقمار�الصناعية�حتى�يتسنى�
ربط�الوحدات�بقاعدة�البيانات�الوطنية(. وبتركيزه�على�النازحين�
داخليًا�واألشخاص�الذين�يتهددهم�خطر�النزوح،�يعمل�المشروع�
على�تيسير�الحصول�على�الخدمات�الحكومية�وتوفير�بطاقات�
الهوية�الشخصية�لألطفال�والبالغين�وتحديث�السجالت�المدنية�

وتحسين�األوضاع�األمنية. وتركز�الحملة�بصفة�رئيسية�على�
المناطق�الريفية�أو�المناطق�التي�يصعب�بلوغها،�بيد�أنه�تم�أيضًا�
تنفيذها�في�المناطق�الحضرية. وقد�تم�إصدار�مئات�اآلالف�من�
بطاقات�الهوية�الشخصية�لألطفال�الذين�تتراوح�أعمارهم�بين�

7-�18عامًا�من�خالل�المشروع.  

الممارسات السليمة60

تسجيل المواليد 

األشخاص�بمجتمعاتهم�المحلية�ومنح�النازحين�شهادة�
في�إجراء�بحثها�بالسجل� مجتمعية�إعتمدت�عليها�)آيديلس( 

ومكنت�الوثائق�المدنية�التي�أصدرت�أو� المدني�المحلي. 
أستبدلت�السكان�المتضررين�من�النزوح�من�الحصول�على�
خدمات�اإلسكان�والرعاية�الصحية�والتعليم�والخدمات�

وأتاح�إصدار�شهادات�الميالد�لبعض� اإلجتماعية�وفرص�العمل. 
األشخاص�اإلستفادة�من�برنامج�إستحقاقات�المواطنين�للمرة�

األولى�في�حياتهم.

وقد�تولت�منظمة�اليونيسيف�أمر�المشروع�قبيل�تسليمه�نهائيًا�
للسلطات�الحكومية�المحلية.

الفلبين،�نفّذت�مبادرات�الحوار�62والتمكين�عبر�الخدمات�في�
القانونية�البديلة،�والمعروفة�إختصارًا�ب�)آيديلس(،�إلى�

جانب�وزارة�التنمية�والرعاية�اإلجتماعية�مشروعًا�مجانيًا�
متنقالً�للتسجيل�المدني�بدعم�من�المفوضية�السامية�لشؤون�

وهدف�المشروع�إلى� الالجئين�عقب�نهاية�كارثة�إعصار�"هايان". 
مساعدة�الناجين�من�اإلعصار�من�خالل�إعادة�صياغة�سجالتهم�

المدنية�وأيضًا�إصدار�أو�أستبدال�المستندات�القانونية�مثل�
وتم�إنجاز�ذلك� شهادات�الميالد�والزواج�وشهادات�الوفاة. 
بالتعاون�مع�المكتب�الوطني�لإلحصاء�ومسجلي�األحوال�

وقد�أدى�)زعماء� المدنية�التابعين�للوحدات�الحكومية�المحلية. 
دورًا�بارزًا�في�العملية�وإستطاعوا�التعرف�على�هويات� القرية( 

إصدار وإستبدال الوثائق الشخصية إعتمادًا على المجتمع المحلي 

تم�إستقاء�كافة�األمثلة�بإستثناء�المثال�من�أوغندا�من�األشخاص�العاملين�ميدانيًا. ��60

راجع: أوغندا�في�سعيها�لتحسين�تسجيل�المواليد�بأفريقيا�قاطبة،�اليونيسيف،�2013 ��61

يقف�لـ: مبادرات�للحوار�والتمكين�من�خالل�الخدمات�القانونية�البديلة. ��62
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المشاركة بالشؤون العامة 
دون التعرض للتمييز 

ماذا تعني هذه العبارة؟ 

إن�المشاركة�بالشؤون�العامة�تؤكد�حق�األشخاص�النازحين�في�
المشاركة�بالحياة�العامة�والسياسية�وعدم�حرمانهم�أو�منعهم�من�

ممارسة�هذا�الحق�بسبب�كونهم�نازحين. ويتضمن�ذلك�حق�النازحين�
في�إشراكهم�بعمليات�صنع�القرار�بالمجتمع�المحلي�وتكوين�

اإلتحادات�والتعاونيات. وينطوي�هذا�المعيار�على�حق�األشخاص�
النازحين�لإلنخراط�بالخدمة�المدنية،�وحقهم�في�اإلنتخاب�كفئة�

مؤهلة�للمشاركة�باإلنتخابات�على�الصعيد�الوطني�أو�المحلي�دون�
تمييز. 

�
العقبات الرئيسية التي تجابه النازحين في المشاركة بالشؤون 

العامة63

اإلفتقار�للوثائق�الشخصية�الضرورية�للتصويت�أو�اإلنتخاب،�أو���
عدم�القدرة�على�الحصول�عليها�ألسباب�تعود�للتمييز. 

القيود�المتعلقة�باإلقامة�والتي�تمنع�النازحين�من�التصويت���
بمناطقهم�األصلية�أو�أماكن�إقامتهم�المعتادة�أو�بمواقع�النزوح�64

أو�إعادة�التوطين.
�الحساسية�السياسية�تجاه�مشاركة�النازحين�والعائدين���

باإلنتخابات�المحلية�بسبب�تغير�الناخبين�والمخاوف�من�
التحول�المحتمل�للنتائج�المتوقعة. 

مشكالت�الحماية�والمشكالت�األمنية�التي�تحول�دون�إدالء���
النازحين�بأصواتهم�أو�إنتخابهم. 

عدم�توفر�المعلومات�عن�العمليات�اإلنتخابية�أو�حجبها�على���
أساس�تمييزي�)متطلبات�التصويت�على�سبيل�المثال(،�وغياب�
المعلومات�عن�عمليات�صنع�القرار�القائمة�على�المجتمع،�أو�عن�

المنظمات�المهنية�الموجودة�)كالتعاونيات(. 
حرمان�النازحين�من�تقلد�المناصب�المنتخبة�ألسباب�تمييزية.��
عزل�األشخاص�النازحين�سياسيًا�وإجتماعيًا.��

اإلستثناء�من�المنظمات�المجتمعية�أو�المهنية�على�أساس���
التمييز.

التوتر�اإلجتماعي�أو�اإلفتقار�للترابط�اإلجتماعي�المؤدي�إلى���
المشاركة�الضعيفة�لألشخاص�النازحين�بمنظمات�المجتمع�

المحلي.

ما الذي ينبغي علينا معرفته قبل بدء التخطيط؟

هل�تتوفر�بيانات�عن�عدد�النازحين�الذين�لهم�حق�التصويت���
بحكم�السن�في�كل�دائرة�إنتخابية؟�

هل�ُتعد�مشاركة�النازحين�والعائدين�باإلنتخابات�قضيًة�سياسية���
حساسة؟�

هل�يتم�تنوير�النازحين�بخصوص�حقوقهم�في�التصويت�والحق���
في�إنتخابهم،�وكذلك�عن�العمليات�اإلنتخابية�والمتطلبات�

اإلدارية�المتصلة�بها؟�
هل�هناك�تدابير�خاصة�ُتتخذ�لضمان�مشاركة�النازحين���

والعائدين�باإلنتخابات�سواء�كانت�تدابير�قانونية�أو�سياسية�أو�
لوائح�أو�غيرها�من�األطر؟

هل�بإمكان�النازحين�التسجيل�بالقوائم�اإلنتخابية�بمواقع�النزوح���
أو�العودة�أو�إعادة�التوطين�ومن�ثم�اإلدالء�بأصواتهم�أو�

الترشح�دون�تمييز؟�إذا�كانت�اإلجابة�بال�فما�هي�العقبات�الماثلة�
التي�تحول�دون�ذلك�سواء�كانت�عقبات�سياسية�أو�قانونية�أو�

أمنية�أو�إدارية�أو�فنية�أو�عملية؟
هل�ُتوجد�معايير�تمييزية�تحول�دون�حصول�النازحين�على���

عضوية�التنظيمات�أو�األحزاب�السياسية�أو�ترشيحهم�بها؟�
هل�هناك�أية�بواعث�أو�توترات�عرقية�أو�إجتماعية�تشكل�عقبة���

أمام�مشاركة�النازحين�في�عمليات�صنع�القرار�أو�مشاركتهم�
بالجمعيات�أو�التنظيمات�المهنية؟�

�
ال�تعد�هذه�القائمة�شاملة�غير�أن�تخطيطًا�عالميًا�لمبادرات�الحلول�الدائمة�أجراه�الفريق�الفني�العامل�بالمجموعة�العالمية�للتعافي�المبكر�بالحلول�الدائمة�من� ��63

سبتمبر��2016وحتى�مايو��2017وكشف�عن�أن�العقبات�الرئيسية�التي�تحول�دون�مشاركة�النازحين�والعائدين�بالشؤون�العامة�مرتبطة�بالعوائق�أمام�مشاركتهم�
بالعمليات�اإلنتخابية،�السيما�حق�التصويت�في�اإلنتخابات�المحلية. ومع�ذلك،�ربما�تطرأ�عقبات�أخرى�في�حاالت�محددة�والتي�ينبغي�اإلشارة�إليها�أيضًا. 

وهذا�هو�الحال�على�سبيل�المثال�في�أوكرانيا�حيث�ُيسمح�للنازحين�بالتصويت�بموقع�النزوح�فحسب�إن�كانوا�يرغبون�بالتسجيل�كمقيمين�دائمين�بالموقع،�بيد� ��64

أنهم�بهذا�معرضون�لفقدان�اإلستحقاقات: 
https://politicalinequality.org/2017/02/13/ elections-during-war-political-inequality-of-ukraines-idps/
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كيفية تعزيز مشاركة األشخاص النازحين في الشؤون العامة دون 
تمييز؟  

التقييم�المسبق�للعوائق�السياسية�والقانونية�واألمنية�واإلدارية���
والفنية�والعملية�التي�تعترض�مشاركة�النازحين�باإلنتخابات�

إلتاحة�الزمن�الكافي�لمعالجة�تلك�العوائق. 
إخطار�النازحين�بالعملية�اإلنتخابية�في�الوقت�المناسب�بما�في���

ذلك�إجراءات�التسجيل�والتصويت�والجدول�الزمني،�وتوفير�
المعلومات�المتعلقة�بالمرشحين�واألحزاب�السياسية�المشاركة�
في�اإلنتخابات�من�خالل�التعاون�مع�روابط�النازحين�ومنظمات�

المجتمع�المدني�التي�تتعامل�مع�األشخاص�النازحين.   
إتخاذ�التدابير�الخاصة�بتسهيل�مشاركة�النازحين�حيثما�تطلب���

األمر�ذلك�؛�وقد�تتضمن�التدابير�الخاصة�تكييف�القوانين�
اإلنتخابية�واللوائح�والنظم�التي�تراعي�ما�يلي: 

تعديل�أو�تكييف�متطلبات�اإلقامة�للسماح�للنازحين��«
بالتصويت�أو�الترشح�باإلنتخابات

السماح�بإستخدام�وثائق�بديلة�للتسجيل�أو�تطرح�طرقًا��«
أخرى�للتسجيل

إتاحة�التصويت�غيابيًا،�أو�إتاحة�الفرصة�للنازحين��«
بالتصويت�للدوائر�اإلنتخابية�بمسقط�الرأس�أو�الدوائر�
اإلنتخابية�الحالية�دون�المزايدة�على�حقوقهم�في�تلقي�

المساعدات�أو�الخدمات�اإلجتماعية65.
ويمكن�لمنظمات�المجتمع�المدني�في�بعض�الحاالت�أن�
تعمل�على�صياغة�وثائق�تشريعية�وتقديمها�ألعضاء�

البرلمان�ألجل�الحث�على�إعتمادها�كقانون66.

معالجة�التوترات�اإلجتماعية�أو�ضعف�ترابط�النسيج���
اإلجتماعي�عبر�التشاور�مع�األشخاص�النازحين�والمجتمعات�

المضيفة�بشأن�أنجع�السبل�لتحقيق�أو�تعزيز�الترابط�اإلجتماعي.  
دعم�العمليات�المجتمعية�لصنع�القرار�والمنظمات�التي���

تستوعب�األشخاص�النازحين،�ووضع�مبادرات�بناء�السالم�
والتصالح�أو�دعمها.

الممارسات السليمة

بالرغم�من�وجود�أمثلة�لكثير�من�الدول�التي�قامت�بتبني�أو�تعديل�
قوانين�بغرض�تمكين�النازحين�من�المشاركة�بالعمليات�اإلنتخابية،�

وخصوصًا�في�مراحل�ما�بعد�الصراعات،�إال�أن�تطبيق�هذه�العمليات�
غالبًا�ما�تشوبه�أوجه�قصور�كبيرة�وال�يمثل�بالتالي�نوعًا�من�الممارسة�

السليمة67.     

ومع ذلك، فإن بعض المبادرات الجيدة تشمل68

تعديل�القوانين�اإلنتخابية�في�جورجيا�عام��2000الذي�أتاح���
للنازحين�فرصة�التصويت�باإلنتخابات�المحلية

القوانين�اإلنتخابية�بالبوسنة�والتي�تسمح�للمواطنين�بالتصويت���
بالمقاطعة�التي�يقيمون�بها�أو�بمقاطعاتهم�األصلية�؛�فالقوانين�
اإلنتخابية�تتيح�للشخص�التصويت�بمقاطعته�األصلية�إن�كان�
قد�ُولد�بها�قبل�عام�1991،�وإن�كان�مقيمًا�خارجها�)وذلك�من�
خالل�التصويت�الغيابي(. وللشخص�كذلك�حرية�التصويت�

بالمقاطعة�التي�يقيم�بها. 

�
األشخاص�النازحين�داخليًا�والمشاركة�اإلنتخابية،�نظرة�موجزة،�عائشة�شوجات�وحنا�روبرتس�وبيتر�إيربن،�المؤسسة�الدولية�للنظم�اإلنتخابية،�سبتمبر���2016 ��65

هذا�هو�الوضع�في�أوكرانيا�حيث�تم�صياغة�مشروع�قانون�لمنح�النازحين�حق�التصويت�باإلنتخابات�المحلية�وتقديمه�للبرلمانيين،�وذلك�بدعم�من�منظمات� ��66

المجتمع�المدني. ويتوقع�أن�يتم�تبني�القانون�خالل�عام�2017:
http://www.ifes.org/multimedia/ ifes-psa-ensuring-electoral-rights-internally-displaced-persons-ukraine

�https://www.ifes.org/sites/default/files/idps-electoral-participation-october-2016.pdf�،367 راجع�مالحظة�رقم�

واألشخاص�النازحين�داخليًا�والمشاركة�السياسية،�منطقة�منظمة�األمن�والتعاون�في�أوربا،�ورقة�دورية،�سايمون�باغشو:
https://www.brookings.edu/wp-content/ uploads/2016/06/2000_politicalparticipation.pdf

العيش�طي�النسيان،�النزوح�بفعل�الصراع�في�أوربا�وآسيا�الوسطى،�ستيفن�بي. هولتزمان�وتايز�نظام،�2004 ���68
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الوصول الى المعالجات 
الفاعلة والعدالة

عّم نتحدث؟ 

الوصول�الى�المعالجات�والعدالة�يعني�حق�األشخاص�النازحين�في�
إنصافهم�وتعويضهم�عن�إنتهاكات�حقوق�اإلنسان�الجسيمة�أو�

خروقات�القانون�اإلنساني�الدولي�الخطيرة�التي�أدت�لنزوحهم�أو�
لحقت�بهم�أثناء�النزوح.�69وربما�ُينظر�لهذا�المعيار�بوصفه�أولوية�من�
طرف�النازحين�الذين�يطالبون�بتحقيق�العدالة�أو�طرح�المعالجات�

لجرائم�الحرب�والجرائم�ضد�اإلنسانية�أو�اإلنتهاكات�األخرى�الخطيرة�
لحقوقهم�اإلنسانية�والتي�عانوا�منها�أثناء�الصراعات�حتي�يتسنى�
لهم�التعاطي�مع�تجربتهم�تلك�ماديًا�وإجتماعيًا�ونفسيًا�قبل�إعادة�
بناء�حياتهم�بصورة�فعالة. وقد�يكون�لغياب�المعالجات�الفعالة�في�
مثل�تلك�الحاالت�تأثيرًا�خطيرًا�على�جهود�بناء�السالم�والمصالحة،�
وكذا�على�جهود�دمج�أو�إعادة�دمج�النازحين�بالمجتمعات�المحلية،�

أو�على�الجهود�الساعية�لبناء�مجتمعات�أكثر�ترابطًا. وربما�يشكل�هذا�
عقبًة�كذلك�أمام�تحقيق�األهداف�األخرى�للحلول�الدائمة�كحق�
الحصول�على�المسكن�واألرض�وحق�التملك،�أو�بلوغ�مستوًى�

معيشي�الئق. 

ويمكن أن تتخذ المعالجات الفعالة الصيغ التالية70:

جبر الضرر: يهدف�إلعادة�الضحايا�للوضع�الذي�كان�سائدًا�قبل�وقوع�
إنتهاكات�حقوق�اإلنسان�أو�خرق�القانون�اإلنساني�الدولي. وقد�يشمل�
ذلك�صيانة�الحياة�األسرية�والمواطنة�والعودة�ألماكن�اإلقامة�وتأمين�

الوظائف�أو�الممتلكات. 

التعويض:�يمكن�تقديم�التعويض�المالي�ألي�أضرار�يمكن�تقييمها�
إقتصاديًا،�مثل�األضرار�المادية�أو�فقدان�مصادر�الدخل�أو�الحرمان�
من�التعليم�وفرص�العمل،�بجانب�التعويض�عن�األضرار�الجسدية�أو�

العقلية�كذلك.

إعادة التأهيل: يركز�هذا�على�التعافي�الجسدي�والعقلي�للضحايا�
ويشتمل�على�تقديم�الرعاية�الطبية�والنفسية�عالوًة�على�الخدمات�

القانونية�واإلجتماعية. 

الترضية:�تتضمن�اإلقرار�العلني�بالحقائق�وقبول�تحمل�المسئولية،�
ومقاضاة�الجناة�وغير�ذلك�من�الوسائل�التي�تصون�كرامة�الضحايا.

ضمانات عدم التكرار: تهدف�إلى�منع�تكرار�اإلنتهاكات�والخروقات،�
على�سبيل�المثال�من�خالل�إحكام�سيطرة�القوات�المسلحة�وقوات�

األمن�على�األحوال�المدنية�وعبر�تعزيز�استقالل�القضاء.

العقبات المحتمل أن تواجه النازحين في الوصول الى المعالجات 
الفعالة والعدالة�

إنكار�أو�عدم�اإلعتراف�بحقوق�النازحين�في�الوصول�الى���
المعالجات�الفعالة�والعدالة�بشأن�إنتهاكات�حقوق�اإلنسان�أو�

الخروقات�الخطيرة�التي�تعرضوا�لها.
تعذر�اللجوء�إلى�العدالة�أو�اإلحتكام�للعدالة�على�أساس�تمييزي���

بغرض�رفع�الضرر�الذي�تسبب�بالنزوح�أو�وقع�خالل�النزوح،�بما�
في�ذلك�أنظمة�العدالة�العرفية.  

اإلفتقار�آلليات�بعينها�تختص�بمعالجة�أو�تعويض�األضرار���
الناجمة�عن�النزوح�أو�عدم�القدرة�على�الحصول�عليها،�أو�

توفرها�على�أساس�تمييزي،�بما�فيها�آليات�المعالجة�التقليدية. 

النزوح والتعويضات�
ُتعد�غواتيماال�والبيرو�وكولومبيا�من�بين�الدول�القليلة�
التي�أسست�برامجًا�تعتبر�النزوح�جريمًة�يجوز�تلقي�

تعويض�عنها. 
https://ictj.org/sites/default/files/ICTJ%20and%20 :راجع

Brookings-LSE%20Transitional%20Justice%20and%20
Displacement%20Report.pdf

�
إطار�الحلول�الدائمة�للنازحين�داخليًا�والخاص�باللجنة�الدائمة�المشتركة�بين�الوكاالت،�صفحة��42 ��69

راجع: المبادئ�األساسية�والموجهات�الخاصة�بالحق�في�معالجة�وتعويض�ضحايا�اإلنتهاكات�الخطيرة�للقانون�الدولي�لحقوق�اإلنسان�واإلنتهاكات�الخطيرة�للقانون� ��70

اإلنساني�الدولي،�التي�تبناها�وأعلنها�قرار�الجمعية�العامة�رقم��60/147في��16ديسمبر��2005)المبادئ�األساسية(: 
http://www.refworld.org/docid/4721cb942.html
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إفالت�الجناة�الذين�إرتكبوا�إنتهاكات�لحقوق�اإلنسان�أو�خرقوا���
أحكام�القانون�اإلنساني�الدولي�من�العقوبة

عدم�وجود�لجان�تقصي�الحقائق�والعدالة�والصلح�أو�التمييز�في���
فرص�الوصول�إليها.

اإلفتقار�لتدابير�خاصة�وفقًا�للسن�أو�النوع�أو�التنوع،�أو�اإلفتقار���
للدعم�الالزم�للوصول�للعدالة�والمعالجات�الفعالة�للفئات�األكثر�
ضعفًا�وللتعامل�مع�الجرائم�المتعلقة�بالعنف�الجنسي�والعنف�

القائم�على�نوع�الجنس�

ما الذي ينبغي علينا معرفته قبل بدء التخطيط؟71

هل�وقعت�إنتهاكات�لحقوق�اإلنسان�أو�خروقات�للقانون���
اإلنساني�الدولي؟�إذا�كانت�اإلجابة�بنعم�فهل�تم�تسجيلها�أو�

توثيقها�من�قبل�المنظمات�أو�المؤسسات�المستقلة�أو�
المفوضة؟�72

هل�تشكل�اإلنتهاكات�والخروقات�عقبًة�أمام�الدمج�أو�العودة�أو���
إعادة�التوطين؟

ما�هي�المعالجات�الفعالة�والعادلة�بنظر�النازحين�لألضرار�التي���
عانوها؟�

هل�توجد�معالجات�أو�أساليب�تقليدية�أو�ثقافية�محددة�لضمان���
العدالة�والتي�حددها�النازحون�والمجتمعات�المحلية�المضيفة؟��

هل�تم�وضع�آليات�إنفاذ�القانون�أو�األنظمة�العدلية�موضع���
التنفيذ؟�إذا�كانت�اإلجابة�بنعم�فهل�تم�إخطار�النازحين�بها�أو�
هل�كانوا�على�علم�بها؟�وهل�من�سبيل�للنازحين�لإلستفادة�من�
تلك�اآلليات�واألنظمة�دون�التعرض�للتمييز�في�حال�كانوا�على�

دراية�بوجودها؟�
هل�ُوضعت�آليات�محددة�أو�مخصصة�موضع�التنفيذ�للتعامل���

مع�النزاعات�التي�تنشأ�بسبب�المسكن�واألرض�والممتلكات،�أو�
للتعامل�مع�بالغات�الفقدان�أو�تلف�الممتلكات؟��وهل�يستطيع�

النازحون�اإلفادة�من�هذه�اآلليات�دون�تمييز؟�
هل�لدى�األشخاص�الذين�عانوا�من�العنف�الجنسي�و�والعنف���

القائم�على�نوع�الجنس�إمكانية�الوصول�للعدالة�لتعويضهم�مما�
لحق�بهم�من�أضرار؟�وهل�تراعي�آليات�المعالجة�الموجودة�

الفوارق�بين�الجنسين؟�

كيفية تعزيز وصول النازحين الى المعالجات الفعالة والعدالة؟ 

تشمل�سبل�تعزيز�الحصول�على�المعالجات�الفعالة�وتحقيق�العدالة�
للنازحين�ما�يلي: 

اإلقرار�بحق�النازحين�في�الحصول�على�معالجات�فعالة�وعادلة���
بشأن�إنتهاكات�حقوق�اإلنسان�أو�الخروقات�الخطيرة�للقانون�

اإلنساني�الدولي�التي�عانوا�منها.  
تأسيس�وتعزيز�وإصالح�المنظومة�األمنية�والقضائية،�بما�في���

ذلك�رصد�وإقصاء�مرتكبي�إنتهاكات�حقوق�اإلنسان�من�منتسبي�
الشرطة�وأفراد�القوات�المسلحة�حيثما�تطلب�األمر.

محاكمة�المسئولين�عن�إنتهاكات�حقوق�اإلنسان.��
وضع�اآلليات�التعويضية�الفعالة�والمالئمة�لكل�سياق�على�حدة���

لتعويض�النازحين�بناًء�على�إحتياجاتهم�وأولوياتهم. 
إعتماد�آليات�للتعامل�مع�النزاعات�بسبب�السكن�واألرض���

والممتلكات،�عالوًة�على�دعاوى�فقدان�الممتلكات�أو�إتالفها. 
إنشاء�عمليات�تقصي�الحقائق�والمصالحة�وتعزيزها�من�أجل���

تحري�اإلنتهاكات�واإلبالغ�عنها،�ويتضمن�ذلك�تعيين�أشخاص�
من�مجتمع�النازحين�والمجتمعات�المضيفة�على�رأس�مواقع�
المسئولية�بالهيئات�العدلية�اإلنتقالية�ومشروعات�التعايش�

السلمي. 
تأمين�العدالة�للفئات�الضعيفة�بمن�فيهم�األشخاص�المنتمين���

لألقليات�إضافة�إلى�ضمان�التعويض�الكافي�عن�الجرائم�ذات�
الصلة�بالعنف�الجنسي�والعنف�القائم�على�نوع�الجنس.   

تذليل�إستخدام�أنظمة�العدالة�والتعويض�والمصالحة�التقليدية���
القائمة�ودعم�إستخدامها�وإحترامها�حال�كانت�ذات�جدوى�

ومالئمة�للسياق. 
ضمان�أن�النازحين�على�وعي�بحقوقهم�وعلى�دراية�باآلليات���

الموضوعة�للوصول�للعدالة�وتأمين�الحصول�على�التعويض.

�
هذه�القائمة�ال�تعد�قائمة�شاملة� ��71

مفوضيات�حقوق�اإلنسان�الوطنية�المستقلة�والمنظمات�غير�الحكومية�والمفوضية�السامية�لحقوق�اإلنسان..الخ ��72
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تقع�هذه�اإلجراءات�بدرجة�كبيرة�خارج�نطاق�تخصص�الهيكل�
التنسيقي�بشأن�الحلول�الدائمة،�إذ�أن�السلطات�الحكومية�هي�من�

يتحمل�المسئولية�ويضطلع�بوضع�تلك�األجراءات�موضع�التنفيذ. 
ومع�هذا،�يمكن�لهيئة�التنسيق�الدعوة�لإلجراءات�المطلوبة�وتقديم�
الدعم�لتجسيدها�على�أرض�الواقع�حيثما�كان�ذلك�ممكنًا. وعلى�

سبيل�المثال،�يمكن�أن�تتعاون�هيئة�التنسيق�مع�مفوضيات�حقوق�
اإلنسان�على�الصعيدين�القطري�والمحلي�إضافة�إلى�المنظمات�غير�

الحكومية�ومنظمات�المجتمع�المدني�التي�تضمن�توفير�اللجوء�
للعدالة�والحصول�على�التعويض،�عن�طريق�تقديم�العون�القانوني�

المجاني�للنازحين�وضمان�متابعة�الحاالت�على�سبيل�المثال. 

إن�إنشاء�آليات�العدالة�اإلجتماعية�هو�إستراتيجية�ُتسن�عادًة�لتعزيز�
اللجوء�الفعال�للمعالجات�والعدالة. وتتصدى�العدالة�اإلنتقالية�

إلنتهاكات�حقوق�اإلنسان�الممنهجة�أو�واسعة�النطاق�برؤية�ترمي�
لإلعتراف�بالضحايا�وتعويضهم�عما�لحق�بهم�ولدعم�إمكانية�تحقيق�

السالم�والمصالحة.�73

وحتى�يتسنى�دمج�كافة�مكونات�التعويض�أو�المعالجات�ينبغي�أن�
تراعي�المبادرات�المثلى�للعدالة�اإلنتقالية�اآلتي:74

محاكمة�المسئولين�عن�إنتهاكات�حقوق�اإلنسان.��
لجان�تقصي�الحقائق�والمصالحة�التي�تتحري�اإلنتهاكات���

وتبلغ�عنها.
برامج�التعويض�والتي�يمكن�أن�تتمثل�في�الفوائد�المادية���

والرمزية�للضحايا.
إصالح�المنظومة�األمنية�والقضائية.��

�ويتم�سن�آليات�العدالة�اإلنتقالية�رسميًا�من�قبل�السلطات�الحكومية�
وعلى�األغلب�عقب�التشاور�مع�الضحايا�والقادة�والعامة،�ولذا،�يقع�
إختصاصها�ووسائلها�خارج�دائرة�تخصص�الهيكل�التنسيقي�بشأن�
الحلول�الدائمة. وبالرغم�من�ذلك،�يمكن�أن�يدعم�عملياتها�حيثما�

أمكن�والعمل�على�تواصل�النازحين�مع�تلك�العمليات. 

لجان تقصي الحقائق والمصالحة  
هي�في�العادة�هيئات�مؤقتة�ومستقلة�تبحث�في�حاالت�
اإلنتهاكات�والتعديات�خالل�فترة�زمنية�محددة. وعلى�

النقيض�من�المحاكم،�ال�تملك�هذه�اللجان�بصفة�عامة�سلطة�
إستدعاء�األشخاص�أو�توقيع�عقوبات�عليهم�أو�تنفيذ�
وصاياهم. وعليه،�يمكن�أن�تتيح�تلكم�اللجان�المرونة�

والتجاوب�المطلوب�خالل�التحقيقات�األكثر�حساسيًة�عقب�
إنتهاء�الصراع�وأن�تشكل�منبرًا�عامًا�لتقرير�الحقائق�األمر�

الذي�يؤهلها�لتقديم�توصيات�بناًء�على�نظرتها�لنوعية�
اإلنتهاكات�التي�جرت�أثناء�الصراع. وقد�ُبنيت�توصيات�لجان�

تقصي�الحقائق�في�دول�مثل�ليبيريا�وسيراليون�وتيمور�
الشرقية�وغواتيماال�بصفة�متزايدة�على�قياس�دور�النزوح�
في�الصراعات،�وكذلك�على�المعاناة�والوصمة�اإلجتماعية�

التي�تحملها�النازحون.�75

�
� https://www.ictj.org/ :المركز�الدولي�للعدالة�اإلنتقالية   73

ذات�المرجع�السابق ��74

مواجهة�قضية�العدالة�اإلنتقالية�والنزوح: إستراتيجيات�أثناء�وما�بعد�الصراعات،�موجز�المركز�الدولي�للعدالة�اإلنتقالية،�2016. ��75
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يعملون�بتعاون�وثيق�مع�الشرطة. وجرت�كذلك�ترتيبات�مع�
المحامين�المحليين�لتقديم�مساعدة�قانونية�مجانية�في�حالة�

القضايا�التي�توجب�إحالتها�للمحاكم. وتكفلت�منظمات�المجتمع�
المدني�والمنظمات�غير�الحكومية�بتمويل�البرنامج�الذي�أفرز�
زيادة�كبيرة�في�عدد�الحاالت�المبلغ�عنها�مما�أدى�لمد�فترة�

المشروع�حتى�عام�2009. وأختتم�البرنامج�في�ذلك�العام�عندما�
خُلص�تقرير�إلى�أن�النظام�العدلي�قد�إستعاد�فعاليته�بالمناطق�
التي�ُطبق�بها�البرنامج. وُيعزى�نجاح�البرنامج�لحماس�الشرطة�

وقدرتها�على�تولي�القضايا�والتحقيق�بها،�عالوًة�على�توفر�
المحاكم�المستقلة�التي�تعهدت�بالنظر�فيها.    

بشمال أوغندا- 2004 76 
الهدف�من�البرنامج�هو�دعم�إعادة�بسط�سيادة�القانون�كان�

والمؤسسات�القانونية�المدنية�بالمنطقة�مثل�المحاكم�
ومراكز�الشرطة�عبر�التعاون�الوثيق�مع�السلطات�الحكومية. وقد�

تم�تدريب�النازحين�وأفراد�من�المجتمعات�المحلية�المضيفة�
كمساعدين�قانونيين�بغرض�تقديم�مساعدة�قانونية�من�

المستوى�األول�لمجتمعاتهم�المحلية. ووضعت�إجراءات�العمل�
المعيارية�الخاصة�بإدارة�القضايا�من�أجل�إحالة�القضايا�للجهة�
الخدمية�المختصة،�)مثل�إحالة�قضايا�العنف�الجنسي�والعنف�
القائم�على�نوع�الجنس�للشرطة�والمرافق�الطبية(. وكان�يتم�
تقديم�هذه�الخدمات�مجانًا�بينما�كان�المساعدون�القانونيون�

الممارسات�السليمة�

 برنامج المفوضية السامية لحقوق اإلنسان الخاص بالوصول للعدالة 

ومن�ثم،�تم�تبادل�نتائج�التقييم�مع�المفوضية�العليا�لإلغاثة�والتي�
شرعت�بدورها�في�تحرير�شيكات�لألشخاص�المستفيدين�بغرض�

تعويضهم�بقدر�األضرار�التي�أصابتهم77. 

الجمهورية�اللبنانية�المفوضية�العليا�لإلغاثة�بهدف�أسست�
تعويض�األشخاص�الذين�تضررت�ممتلكاتهم�

بفعل�النزوح�خالل�الصراع�مع�إسرائيل�في�شهري�يوليو�وأغسطس�
من�عام�2006. وقامت�العملية�على�تقييم�المباني�التي�تضررت�؛�

التعويض عن األضرار التي لحقت بالممتلكات في لبنان

ويكّرس�تقرير�اللجنة�فصالً�كامالً�يتناول�شرحًا�تفصيليًا�للنهج�الذي�
إتبعته�بشأن�النزوح�القسري�والطرق�التي�سلكتها�من�اإلفادات�

السردية�جمعتها�اللجنة�إضافة�إلى �7,500في�سبيل�جمع�
المعلومات،�ومن�ذلك: تحليل�ألكثر�من��

المعلومات�التي�ُجمعت�أثناء�ورش�العمل�التي�أقيمت�لتصنيف�
فئات�المجتمع�المحلي،�وجلسات�اإلستماع�العامة�بشأن�النزوح،�
والمقابالت�مع�ضحايا�النزوح،�والتحليل�اإلحصائي�للبيانات�التي�
ُجمعت�من�خالل�تحقيق�خاص�يبحث�في�أنماط�النزوح�)مشروع�
حصر�أعداد�الوفيات(،�إلى�جانب�التقارير�التي�تناولت�الموضوع�
من�داخل�تيمور�الشرقية�وخارجها،�عالوًة�على�تحليل�للمواد�
الكتابية�فضالً�عن�البرامج�اإلذاعية�والتلفزيونية. يقدم�الفصل�
تقريرًا�مفصالً�عن�النتائج�التي�توصلت�إليها�اللجنة،�شارحًا�

األحداث�التي�قادت�إلى�النزوح�القسري�إلى�جانب�المسئولية�عن�
هذه�األحداث�وتبعاتها79.   

تكليف�"لجنة�اإلستقبال�والحقيقة�والمصالحة" التي أنشأت تم�
في تيمور الشرقية علنًا بتعجيل تسوية قضية النزوح 

الذي�نتج�عن�أحداث�العنف�أثناء�الفترة�التي�سبقت�وتلت�إستفتاء�
�30أغسطس�من�عام��1999)الحوار�الشعبي( بشأن�اإلستقالل. وقد�
أتاحت�"مهمة�اإلستقبال" )والتي�ُقصد�منها�تسهيل�عودة�النازحين�

وإعادة�دمجهم،�بمن�فيهم���شخص�من�المنتمين�للمليشيات�
واألشخاص�الذين�ُيعتقد�أنهم�إرتكبوا�جرائم�أقل�خطورًة( عودة���

10,000 حوالي�

أولئك�المتهمين�بإرتكاب�جرائم�أقل�خطورًة�ألماكن�إقامتهم�
المعتادة�بعد�إقرارهم�بمخالفاتهم�ومعالجتها�وفقًا�لشروط�وضعها�
المجتمع�المحلي. وهكذ،�أسهمت�"مهمة�اإلستقبال" المنضوية�تحت�

"لجنة�اإلستقبال�والحقيقة�والمصالحة" في�تسوية�قضية�نزوح�
مرتكبي�الجرائم�األقل�خطورًة،�بينما�تعمل�على�تسريع�خطى�

عمليات�أوسع�إلعادة�الدمج�والبناء�عبر�تعزيز�هياكل�الحكم�على�
المستوى�المحلي78.  

النزوح ولجنة تقصي الحقائق والمصالحة بتيمور الشرقية 

�
المثال�مستقى�من�الموظفين�الميدانيين�لمفوضية�حقوق�اإلنسان ��76

النزوح�الداخلي،�العدالة�اإلنتقالية�وبناء�السالم،�الدروس�المستفادة،�نوفمبر�2008 ��77

النزوح�والعدالة�اإلنتقالية�والمصالحة. اإلفتراضات�والتحديات�والدروس. د. ميغان�برادلي،�موجز�عن�سياسات�الهجرة�القسرية،��9أبريل�2012 ��78

التعاطي�مع�أزمة�النزوح�الداخلي�بتيمور�الشرقية�عام�2006،�بين�التعويضات�وصنع�السياسات�اإلنسانية،�دراسة�حاالت�تتناول�العدالة�اإلنتقالية�والنزوح،�بيتر�   79

فاندر�أوفاريرت،�يوليو�2012،�المركز�الدولي�للعدالة�اإلنتقالية،�بروكينغز�

الوصول الى المعالجات الفاعلة والعدالة



المالحق



الحلول الدائمة وتطبيقها عمليًا    |    ملحق رقم 1

ملحق رقم 1: أمثلة للجداول المركبة لتصنيف وتحليل نتائج 
المشاورات80  

مثال للجدول التصنيفي لمجتمعات النازحين 

 الفئات
المستشارة81

الحل المفضل 
)العودة أو 

الدمج أو إعادة 
التوطين(

العقبات 
الرئيسية التي 
تواجه التوصل 

للحل82  

الحلول المقترحة 
للتغلب على 

العقبات

الموارد المتوفرة 
بالمجتمع المحلي 
)الموارد البشرية أو 

المالية( لتخطي العقبات

نوعية الدعم 
اإلضافي 
المطلوب

النساء�اللواتي�
�تتراوح�أعمارهن�

بين 40-21

الرجال�الذين�تتراوح�
أعمارهن�بين�40-21

�الرجال�فوق�عمر
�40عامًا

�النساء�فوق�عمر
�40عامًا

الفتيات�اللواتي�
�تتراوح�أعمارهن�

بين�21-15
الصبيان�الذين�

�تتراوح�أعمارهم�
بين 21-15

مثال للجدول التصنيفي للمجتمعات المضيفة 
مجتمع استشاري: *

 الفئات
المستشارة 

اإلعتراض على العودة 
 أو إعادة التوطين 
أو إعادة الدمج 

والمخاوف بشأنها83

الحلول المقترحة 
لإلعتراضات أو 

المخاوف

الموارد المتاحة84 
بالمجتمع المحلي 
للتعامل مع تلك 

اإلعتراضات والمخاوف 

نوعية الدعم اإلضافي 
المطلوب

ملحق رقم 1

�
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يمكن�هنا�التوسع�بالتفاصيل،�مثال: المجموعات�العرقية�أو�الدينية�المهمشة�..إلخ ��81

أي: العقبات�التي�لها�األولوية� ��82

اإلختيار�بحسب�إمكانية�التطبيق� �83

أي: الموارد�البشرية�أو�المادية�أو�المالية� ��84
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ملحق رقم 2: مستخلص من خطة اإلستجابة الموضوعة لمبادرة 
هيرات للحلول الدائمة بين الوكاالت85 

خطة اإلستجابة لمستوطنات النزوح طويل األمد في هيرات86  2016–2018 87
تم�إجراء�المرحلة�األولى�من�اإلستطالع�بواسطة�فريق�العمل�بين�الوكاالت�في�ميناريت،�نيو�أباد،�كاريزاك،�مركز�الشرطة�ومستوطنة�

النزوح�طويل�األمد�في�شايداي،�ومع�أن�منطقة�مسلخ�شكلت�جزًء�من�هذه�المرحلة�األولى�من�اإلستطالع�إال�أنها�لم�تخضع�للتقييم،�إذ�
سبق�تقييمها�لمرتين�في�عامي��2013و2015. ولذا،�فإن�خطة�اإلستجابة�معنية�فحسب�بتلك�المواقع�التي�تم�تقييمها. وبالرغم�من�ذلك�فإن�

بعض�التدخالت�تصلح�لتطبيقها�على�مستوطنات�النزوح�طويل�االمد�في�طول�هيرات�وعرضها. 
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المتحدة�
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– مفوضية�
الالجئين�
– المجلس�
النرويجي�
لالجئين

بعثة�األمم�
المتحدة�لتقديم�

الدعم�ألفغانستان�
،�فريق�العمل�

باإلسكان�واألرض�
والممتلكات

دوالر 2017-201615,000
_____________________

)كجزء�من�المبلغ�
أعاله- برنامج�
األمم�المتحدة�
للمستوطنات�

البشرية(

�ميزانية�منطقة
أرازي-

_____________________

تبلغ�الرسوم�
الرمزية�لشهادات�
الحيازة�ما�بين�
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األسر�النازحة�

بنفسها�
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تشمل�اإلجراءات�التي�حددها�الشركاء�مزيجًا�من�األنشطة�/ األنشطة�اإلنمائية�واإلنسانية�مع�مراعاة�أن�بعض�األنشطة�/ اإلجراءات�اإلنسانية�قد�تم�القيام�بها ��86

يواجه�األشخاص�النازحون�داخليا�وضًعا�إنسانًيا�مروًعا
ال�يوجد�لدى�العديد�من�الشركاء�تأكيد�لميزانيتهم�لكنهم�التزموا�بالقيام�باألنشطة�عندما�يتلقاها�الموارد ��87
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Template http://earlyrecovery.global/documents/� �56

template-example-monitoring-framework

ملحق رقم 3: نموذج إلطار الرصد88

الهدف�من�
المؤشرات�األنشطة��الحلول

المعدل�
المحقق�
بالنسبة�
المئوية،�
إعتبارًا�من�
تاريخ***

النسبة�المئوية�
الكلية�لألنشطة�
المنجزة�لكل�من�
أهداف�الحلول�
إعتبارًا�من�
تاريخ**�

التعليقات

التقدم�المحرز�في�
تحقيق�الهدف�من�

الحلول**

* التاريخ�المراد�ذكره.
* * معنى�رمز�اللون�)حدد�حسب�الحاجة(:

إقتراب�تحقيق�الهدف�من�الحلول�)مثال 70 -100%�من�مجموع�المؤشرات�لكل�هدف�تم�تحقيقه�من�أهداف�الحلول(. �����������
توجد�بعض�العقبات�ولكن�رغم�ذلك�يتم�إستيفاء�الهدف�من�الحلول�)مثال 70 -40%�من�مجموع�المؤشرات�لكل�هدف�تم�تحقيقه�من�أهداف�الحلول( �����������

اليزال�الهدف�من�الحلول�بعيد�المنال،�)مثال�أقل�من�نسبة�40%�من�مجموع�المؤشرات�لكل�هدف�تم�تحقيقه�من�أهداف�الحلول( ���

�
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�

 1. بيئة تتمتع بحقوق اإلنسان والحماية�
إلى�أي�مدى�يستطيع�النازحون�التمتع�بالحقوق�التي�تتيح�لهم�

اإلعتماد�على�أنفسهم�من�خالل�سبل�كسب�العيش�وفرص�العمل؟�
هل�بإمكان�النازحين�والعائدين�التمتع�بحرية�التنقل�الضرورية���

ألجل�الحصول�على�سبل�كسب�عيش�وفرص�عمل�حقيقية�أو�
ممكنة؟

هل�يشعر�النازحون�باألمان�في�المنطقة؟�بما�في�ذلك�المنطقة���
الحالية�أو�المتوقعة�لوسائل�كسب�العيش�أو�فرص�العمل؟90

هل�هناك�تمييز�ضد�النازحين�أو�هل�من�المرجح�تعرضهم���
لإلنتهاكات�بموقع�العمل؟

2. اإلنفتاح على األسواق والقطاع الخاص

إن�مقدرة�النازحين�على�ولوج�األسواق�هي�مهمة�للغاية�من�أجل�بيع�
المنتجات�وشراء�المؤن�أو�للحصول�على�فرص�العمل:

هل�يقطن�النازحون�بالقرب�من�األسواق�حيث�المتاجرة�بالسلع���
والخدمات،�أو�هل�بإستطاعتهم�دخول�مثل�تلك�األسواق؟�

هل�يخشى�النازحون�أو�العائدون�من�العنف�أو�السرقة�أو���
المضايقة�في�محاولتهم�الحصول�على�العمل�أو�األعمال�

التجارية�و/أو�يعانون�من�ردود�الفعل�العنيفة�لمجتمعاتهم�بسبب�
اإلنخراط�في�فرص�العمل�وسبل�كسب�العيش�المتاحة؟���

هل�لدى�النازحين�المهارات�اللغوية�واللباقة�الضرورية�لولوج���
األسواق�المحلية�91و/أو�هل�يتمتعون�بخواص�ثقافية�تسهل�من�

إندماجهم�إقتصاديًا�بالمجتمع�المضيف؟92

3. قدرات النازحين وإمكانياتهم ومزاياهم

ُيقصد�بهذه�خصائص�النازحين�التي�تؤثر�على�مقدرتهم�على�
الحصول�على�سبل�كسب�عيش�وفرص�عمل�مستدامة�

هل�األشخاص�النازحين�الئقين�بدنيًا�ونفسيًا�للعمل؟��93
هل�يتمتع�النازحون�بإمكانية�التمتع�بالخدمات�األساسية�بطريقة���

الئقة�)كالصحة�والتعليم�والمسكن�والمياه�الصحية�والصرف�
الصحي(؟94

هل�يمتلك�النازحون�مهارات�ومعرفة�توازي�متطلبات�السوق؟��
هل�لألشخاص�النازحين�شبكات�تواصل�إجتماعي�توفر�لهم���

المعلومات�وتسهل�الحصول�على�فرص�العمل�أو�اإلنخراط�
بالتجارة؟

هل�يملك�النازحون�إمكانيات�مالية�أو�مادية�تسّهل�من�األعمال���
التي�تنطوي�عليها�سبل�كسب�العيش؟

4. بيئة التدخل

هل�هناك�حوار�بين�السلطات�الوطنية�والمحلية�ومنظمات���
المجتمع�المدني�والجهات�الناشطة�في�المجال�اإلنساني�

واإلنمائي�والقطاع�الخاص�يمّهد�للتعاون،�أو�لدعم�مبادرات�سبل�
كسب�العيش�وفرص�العمل؟

�هل�تستشعر�الجهات�المانحة�اإلحتياجات�اإلنمائية�للنازحين���
وترغب�في�تقديم�تمويل�طويل�األجل؟���

ملحق رقم 4: إستبيان حول مالئمة السياق لمبادرات سبل كسب 
 العيش وفرص العمل89

Human rights and
protection environment Human rights and

protection environment 

�يئة التدخل اإلنفتاح على األسواق 
والقطاع الخاص

 �يئة �نعم بحقوق
اإلنسان والحماية

A. B.

A. B.

C.

 قد�ات النازحين
وإمكانيا�هم وم�اياهم

Human rights and
protection environment 

Access to markets 
and the private sector 

Human rights and
protection environment 

Capacities, resources and 
assets of the displaced 

�
تم�تبني�هذا�النهج�من�إطار�معهد�التنمية�الخارجية�لتخطيط�اإلعتماد�على�الذات�في�حاالت�النزوح،�وسيلة�تجريبية�لفهم�فرص�برمجة�اإلعتماد�على�الذات� ��89

 https://goo.gl/FDTKktوسبل�كسب�العيش�والممنوحة�من�قبل�عدة�مؤسسات�للنزوح: وال�تعد�القائمة�شاملة�
يتعلق�ذلك�بصفة�رئيسية�بعدم�وجود�النزاع�المسلح�بمحليات�النازحين�وما�إذا�كانت�قوات�األمن�تعي�اإللتزام�بتوفير�الحماية�للنازحين�والعائدين. ��90

مثال: اإلرتباط�بالعشيرة� ��91

إعتبارعالقتهم�بالجهات�الفاعلة�بالقطاع�الخاص�إلى�جانب�قدرتهم�على�ولوج�باب�العمالة�بالقطاع�العام. ��92

مثال: هل�ال�تزال�هناك�إحتياجات�طارئة،�مثل�سوء�التغذية،�أو�هل�توجد�مشكالت�صحية�مزمنة؟ ��93

لن�يكون�النازحون�في�وضع�يمكنهم�من�البحث�عن�سبل�كسب�العيش�أو�إيجاد�فرص�عمل�لهم�إذا�لم�تتوفر�إحتياجاتهم�األساسية: مثال: إذا�كان�يتوجب�عليهم� ��94

اإلختيار�بين�جلب�الماء�أو�البحث�عن�وسيلة�لكسب�العيش.
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Annex 4  Questionnaire on the conduciveness of the context for livelihood  AND employment initiatives29

29  The approach is adapted from the ODI framework on self-reliance planning in displacement context, a pilot tool to better understand the 
opportunities for self-reliance and livelihood programming afforded by various situations of displacement: https://goo.gl/FDTKkt. The list is not exhaustive.

1. Human rights and protection environment

To which extent can displaced persons enjoy rights that 
enable them to progress towards self-reliance through 
livelihoods and employment?

 � Are IDPs and returnees able to enjoy the freedom 
of movement that is required for accessing actual or 
potential livelihoods and employment? 

 � Do displaced persons feel safe in the area, including 
in the actual or potential locality of livelihoods or 
employment?30

 � Are displaced persons discriminated against or likely to 
face abuses at work?  

2. Access to markets and the private sector

The ability of displaced persons to access markets is 
essential to sell products, purchase stocks, or access 
employment: 

 � Do displaced persons reside near markets where there 
is trade in goods and services, or can they afford to 
access such markets?

 � Do displaced or returnees fear violence, theft or 
harassment in accessing work or trade opportunities; 
and/or suffer from backlash from their own community 
for engaging in available livelihood opportunities or 
employment?

 � Do displaced persons possess the required language 
skills to access local markets, and/or have cultural 
attributes31 that facilitate economic integration in the 
host community32? 

30  This mainly relates to the absence of armed conflict in the localities 
of the displaced and whether the security forces recognize the 
obligation to provide protection to IDPs and returnees.
31  E.g. clan affiliation.
32  Consider their connections to private sector actors, as well as 
ability to access public sector employment.

3. Capacities, resources and assets of the displaced

This refers to qualities of displaced persons that impact their 
ability to find sustainable livelihoods and employment.

 � Are displaced persons physically and psychologically fit 
to work?33

 � Do displaced persons have adequate access to basic 
services (health, education, shelter, clean water and 
sanitation)?34 

 � Do displaced persons possess skills and education that 
match market needs? 

 � Do displaced persons have social networks that 
provide access to information and facilitate obtaining 
employment or engaging in trade?

 � Do displaced persons possess or have access to 
financial or material resources that facilitate livelihood 
activities? 

4. Environment for intervention

 � Is there dialogue between national and local authorities, 
CSOs, humanitarian and development actors and the 
private sector that is conducive for collaboration, or for 
supporting livelihood and employment initiatives?  

 � Do donors acknowledge the developmental needs of 
the displaced and are they willing to provide long-term 
funding? 

33  E.g.: are there still emergency needs, such as malnutrition; or are 
there chronic health issues?
34  Displaced persons will not be in the position to seek or create 
livelihood opportunities, or find employment if their basic needs 
are not met: e.g. if they have to choose between fetching water and 
seeking a livelihood.

الحل.  فيه    يلتمس     الذي     المحدد     السياق     الداخلي    سيعتمد    على     للتشرد     يعتبر    حًال    دائمًا     ما    

ال  و  ، ئمة  ا د ل  حلو لتحقيق  لجميع  ا سب  ينا حد  ا و نهج  عن  فع  ا يد ال  ثق  لمو ا

ر  و لتشا ا تضع  منهجية  فر  تو هي  و  . ممكنة ح  و ن� لة  حا لكل  ل  حلو يم  تقد ي  ينو

خطة  ي  أ س  سا أ على  ة  �ر لمتأ ا ت  لمجتمعا ا تهجير  مع  ك  لمشتر ا لتخطيط  ا و

ى  لمستو ا على  ت  أ بد قد  لعملية  ا نت  كا ا  ذ إ عما  لنظر  ا بغض   ، ئمة  ا د ل  حلو

ة  عد لقا ا من  مل  لشا ا و مل  لشا ا لنهج  ا ا  هذ د  عتما ا تم   . لمحلي ا و  أ طني  لو ا

خطة  �نفيذ  و تصميم  في  حين  ز لنا ا من  ة  ر لمتض� ا ت  لمجتمعا ا ملكية  �ز  لتع�

تميل   . مة ا مستد ل  حلو لى  إ ي  د �ؤ ن  أ جح  لمر ا من  و ئمة  ا لد ا ل  لحلو ا

ت  لعقبا ا لة  ا � إل خطط  على  ًء  بنا ف  لتصر ا لى  إ ح  و لن� با ة  �ر لمتأ ا ت  لمجتمعا ا

يد  تحد و ها  يد بتحد نفسهم  أ هم  ا  مو قا لتي  ا ل  لحلو ا س�يل  ض  تعتر لتي  ا

ط  لشر ا ا  هذ لى  إ تستند  ال  لتي  ا ئمة  ا لد ا ل  لحلو ا خطط  ي  د تؤ قد   . �ها يا لو و أ

 . ح و للن� بقة  لسا ا قع  ا لمو ا لى  إ ة  د لعو ا و  أ  ، ة  يد جد ح  و ن� ت  عمليا لى  إ

في  علة  لفا ا ت  لجها ا لنهج  ا ا  هذ يحث   ، يد  لجد ا لعمل  ا ب  سلو أ ه  ر عتبا با و

لحد  ا و ن  نسا إل ا ق  حقو و من  أل ا و م  لسال ا و لتنمية  ا و ني  نسا إل ا لعمل  ا ت  ال مجا

ئمة  لقا ا ئمة  ا لد ا ل  للحلو لتخطيط  ا في  ن  و لتعا ا على  ث  ر ا لكو ا طر  مخا من 

على  ئم  لقا ا لنهج  ا  . ت ا لسنو ا د  متعد �ل  تمو عمها  يد لتي  ا و نة  و لم� ا على 

طنية  لو ا ت  لسلطا ا �ق  عا على  تقع  و  . ل للحلو ئم  ا لد ا لتخطيط  ا عم  يد ق  لحقو ا

ء  فا لو ا و لمضيفة  ا ت  لمجتمعا ا و �ن  د للمشر ن  نسا إل ا ق  حقو م  ا حت� ا لية  و مسؤ

تقع   . قهم بحقو لتمتع  ا في  للتم�يز  ضهم  تعر م  عد ن  ضما و  ، يتها  حما و بها 

ج  ما ند لال �ية  ا مو �يئة  لخلق  سية  سا أل ا لية  و لمسؤ ا و لية  و لمسؤ ا �قهم  عا على 

من  �ن  ئد لعا ا و حين  ز لنا ا طين  تو ة  د عا إ و  أ عية  لطو ا ة  د لعو ا و  أ م  ا لمستد ا

خلي  ا لد ا د  للتشر ئًما  ا د حًال  يعتبر  ما   . تم�يز ن  و بد و مة  ا بك� و ن  ما بأ جئين  لال ا

فع  ا يد ال  ثق  لمو ا  . حل عن  لبحث  ا فيه  يتم  ي  لذ ا د  لمحد ا ق  لسيا ا على  يعتمد 

ل  حلو يم  تقد ي  ينو ال  و  ، ئمة  ا د ل  حلو لتحقيق  لجميع  ا سب  ينا حد  ا و نهج  عن 

لتخطيط  ا و ت  ا � ستشا ال ا تضع  منهجية  فر  تو هي  و  . ممكنة ح  و ن� لة  حا لكل 

ئمة  ا د ل  حلو خطة  ي  أ س  سا أ على  ح  و لن� با ة  �ر لمتأ ا ت  لمجتمعا ا مع  ك  لمشتر ا

و  أ طني  لو ا ى  لمستو ا على  ت  أ بد قد  لعملية  ا نت  كا ا  ذ إ عما  لنظر  ا بغض   ،

ملكية  �ز  لتع� ة  عد لقا ا من  مل  لشا ا و مل  لشا ا لنهج  ا ا  هذ د  عتما ا تم   . لمحلي ا

ئمة  ا لد ا ل  لحلو ا خطة  �نفيذ  و تصميم  في  ح  و لن� ا من  ة  ر لمتض� ا ت  لمجتمعا ا

ة  �ر لمتأ ا ت  لمجتمعا ا تميل   . مة ا مستد ل  حلو لى  إ ي  د �ؤ ن  أ جح  لمر ا من  و  ،

ئمة  ا لد ا ل  لحلو ا م  ما أ ت  لعقبا ا �ل  ت� خطط  على  ًء  بنا ف  لتصر ا لى  إ ح  و لن� با

. �ها يا لو و أ يد  تحد و ها  يد بتحد نفسهم  أ هم  ا  مو قا لتي  ا
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