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ق��ام ب�إع��داد هذه الوثيقة جمل�س الالجئ�ين الرنويجي/م�رشوع �إدارة املخيم��ات للتوزيع العام .كافة
احلقوق حمفوظةُ .ي�س��مح با�ستن�س��اخ هذه الوثيقة ب�رشط موافقة جمل�س الالجئني الرنويجي/م�رشوع
�إدارة املخيمات ،لكن ال ي�سمح با�ستن�ساخها �أو �إعادة �إ�صدارها لأية لأغرا�ض جتارية.
ال يتحمل جمل�س الالجئني الرنويجي/م�رشوع �إدارة املخيمات ،وال امل�ؤلفون الرئي�سون امل�ساهمون يف
هذه الوثيقة �أي م�س�ؤولية بخ�صو�ص (�أ) دقة �أو اكتمال املعلومات املوجودة يف جمموعة �أدوات �إدارة
املخيمات � 2008أو (ب) �أي لب�س �أو �صعوبة �أو التزام ين�ش�أ عن تف�سري حمتوى الوثيقة �أو تطبيقه.

مقدمة
هن��اك �أ�سباب عديدة جترب املرء على الهروب م��ن �أوطانهم وترك �أقربائهم ومتعلقاتهم
– منها الفي�ضانات والزالزل وال�رصاعات امل�سلحة بني البالد واحلروب الأهلية واال�ضطهاد.
ونيج��ة لذلك يج��د ه�ؤالء الأ�شخا�ص �أنف�سه��م م�رشدين ينتابهم يف الغال��ب ال�شعور باخلوف
وال�صدم��ة ،ويج��دون �أنف�سه��م يف حالة ن��زوح تتغري فيها احلي��اة جذر ًيا ويك��ون امل�ستقبل
عر�ضة للتكهنات .وقد ال يكون لدى الالجئني والأ�شخا�ص النازحني داخل ًيا خيار �آخر �سوى
ال�سع��ي للح�ص��ول على احلماية وامل�ساع��دة يف املخيمات.على الرغم من ��ضرورة �أن ت�شكل
املخيم��ات اخليار وامللج�أ الأخري له���ؤالء الأ�شخا�ص �إال �أنها غالب ًا م��ا ت�شكل الغالب اخليار
الوحيد للأ�شخا�ص النازحني الذين يحتاجون �إىل امل�ساعدة و�إىل توفري ال�سالمة والأمان.
يف ح��االت ال��صراع والكوارث الطبيعية قد ال يكون من ال��ضروري �إقامة املخيم لفرتة
تزي��د عن عدة �أ�شهر فقط .ولكن يف الواقع ت�ستم��ر املخيمات ل�سنوات و�أحيا ًنا لعقود .وبغ�ض
النظ��ر ع��ن مدة هذه املخيمات فب�إمكانها تقدمي م�ساع��دة وحماية م�ؤقتة فقط وال متثل ح ًال
دائما للأ�شخا�ص النازحني.
ً
وبالرغم من الطبيعة امل�ؤقتة للمخيمات ،فهي توجد ل�ضمان توفر حقوق الإن�سان
الأ�سا�سي��ة يف احلي��اة بكرام��ة ملجتمع املخيم .ومبج��رد �إن�شاء املخيم��ات ،يلزم وجود
�إدارة تت�س��م بالكفاءة واحل�سا�سي��ة ل�ضمان عمل املخيمات ب�شكل ف َّعال يف تلك الظروف
التي تكون غال ًبا معقدة وبالغة ال�صعوبة.
عندم��ا ال يت��م تنظيم امل�ساع��دة واحلماية الإن�ساني��ة يف املخيم وتن�سيقه��ا ومراقبتها
ي��زداد تعر�ض �س��كان املخيم للمخاطر واحتياجه��م للم�ساعدات .فقد يت�سب��ب وجود فجوات
يف امل�ساع��دة �أو ازدواج امل�ساعدات الإن�ساني��ة �إىل تقدمي اخلدمات ب�شكل منقو�ص وغري تام
لا على رفع م�ست��وى املعي�شة يف املخيم��ات واملواقع
و�إىل توف�ير حماي��ة غري كافية .وعم� ً
ال�شبيه��ة بها ،واحلفاظ على حق��وق املقيمني يف املخيم ،ف�إن م�رشوع �إدارة املخيمات يدعو
�إىل ا�ستخ��دام وتنفي��ذ مبادئ �أ�سا�سي��ة و�أدوات �رشعية دولية واملعاي�ير و�أف�ضل املمار�سات
املو�ضح��ة يف ه��ذا الإ�صدار م��ن «جمموعة �أدوات �إدارة املخيم��ات  »2008الذي مت تنقيحه
حديثًا.
وق��د �شهد جم��ال �إدارة املخيمات منذ �أن مت ن�رش جمموع��ة �أدوات �إدارة املخيمات لأول
م��رة يف عام  2004تطوراً كبرياً و�رسيعاً .وتتمت��ع �إدارة املخيمات اليوم باالعرتاف الدويل
كقط��اع �إن�ساين هام مل�ساعدة وحماية الأ�شخا�ص النازحني يف املخيمات واملواقع ال�شبيهة
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به��ا .وينعك�س ذلك بو�ضوح يف دمج جمموع��ة تن�سيق املخيمات و�إدارة املخيمات يف نظام
املجموعات يف عام  2005وما تال ذلك من زيادة يف دورات التدريب على �إدارة املخيمات
يف جمي��ع �أنح��اء العامل .وقد �ساه��م ا�ستخدام جمموعة الأدوات يف �أك�ثر من ع�رشة �سياقات
للأ�شخا�ص النازحني داخل ًيا والالجئني ب�شكل كبري يف هذا التطوير.
ودعما
اء
ن�أم��ل �أن توفر جمموع��ة �أدوات �إدارة املخيم��ات  2008مرج ًعا منا�س ًب��ا وبنَـ ّ ً
ً
عمل ًيا ملوظفي الأعمال الإن�سانية على امل�ستويني القومي والدويل ،وكذلك لقادة املجتمعات
والهيئ��ات والأ�شخا�ص النازح�ين داخل ًيا والالجئني امل�شارك�ين يف �إدارة املخيم وعمليات
املخيم .ن�أمل �أن متكنهم من �إدارة مهامهم ب�شكل �أكرث فعالية وكفاءة.
م�رشوع �إدارة املخيمات !2008
جمل�س الالجئني الدامنركي
املنظمة الدولية للهجرة
جلنة الإنقاذ الدولية
جمل�س الالجئني الرنويجي
مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني
مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية
م��ن �أعظم قيم جمموعة �أدوات �إدارة املخيم��ات � 2008أنه مت و�ضعها من
املي��دان ومن �أجل العمل يف املي��دان .ولذلك يهمنا �أن نتلقى تعليقاتكم – �سواء
كق��راء �أو م�ستخدم�ين �أو م�ستفيدين حيث �سي�ساعدنا ذل��ك يف قيا�س وتقييم �أثر
ّ
جمموعة الأدوات على العمل اليومي للم�شاركني يف �إدارة املخيم .نحن ن�شجعك
على �أن تقوم ب�إر�سال م�ساهمةاتك و�أفكارك �إىلcamp@nrc.no :
ملزيد من املعلوم��ات حول م�رشوع �إدارة املخيمات وجمموعة تن�سيق املخيمات و�إدارة
املخيمات ،انظر امللحقني 1و  2املرفقني مبجموعة الأدوات.
الرجاء مالحظة �أن جمموعة الأدوات هذه متوفرة جما ًنا على الرابط www.nrc.no/camp
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�شكر وامتنان

تن�سيق امل�رشوع :نينا م .بريكيالند ،غونهيلد لويز فور�سيلف ،فايت فوغل
هيئ���ة التحرير :ليل��ى بدوي ،نين��ا م .بريكيالند ،جيلي��ان دون ،كري�ستي��ان غاد ،بيلن��دا هولد�سورث،
ماتي�س لو روتي ،ليا ماثي�سون ،جني وانغريو مويغاي ،روث موكوانا
املحررون :كاميال بينتزين ،جينيفر كالين كفريمنو� ،إميا هاديل ،فايت فوغل
املحرر اللغوي (الطبعة العربية) :م�صعب حياتلي
املحرر اللغوي (الطبعة الإجنليزية) :تيم موري�س
الت�صميم والتخطيط والطباعة :فيتي تايرب� ،أو�سلوwww.fetetyper.no ،
امل�ؤلفون الرئي�س���يون امل�س���اهمون :جوزيف �أ�شمور� ،ساكورا �أت�سومي ،ليلى بدوي ،نينا م .بريكيالند،
جي�لان دون� ،شيل��ي غورنال� ،إميا ه��اديل ،ماتي�س لو روت��ي ،يل ماثي�سون ،ج��ان واجنريو مويجاي،
�أدريانو �سيلفي�سرتي ،لينزي �سبينهاور ،ديفيد �ستون� ،إيلني فريميولني ،فايت فوغل
بدعم وم�ساعدة من� :إيفا �آلني ،فيليب �أالرد ،كارونا �أنبارا�سان� ،أ�سرتيد �سويف �آرين ،ليندا �أتيا�س� ،إيريك
باتون��ون ،جوزي��ف بيكيلي ،كري�س بل�يرز ،تينا فان دين بري��ل ،هيلغا بروخم��ان� ،أندريا�س كابيون،
تت�سيانا كلرييكو ،توم كور�سيلي�س ،فان�س كولربت� ،سارة ديفيد�سون ،ماريت �إيلفرالند ،ماثيو �إيفرييت،
كيل��ي فلني ،ج��ون فاولر� ،إميانيويال غيالرد ،مرييل ج�يرار� ،ساجيت جونارات��ن� ،إيديث هاينز ،كريتا
هوفريت��ز ،جيزي�لا هوملني ينجروت ،روال��د هوفرينغ� ،إميا جويت ،هوانين��ا كاروغابا ،ح�سان خريي،
جوان كينغزيل ،بوب كيت�شني ،هانز كري�ستني كنيفيل�رسود ،داميان ليلي� ،آن ماري ليند� ،سارة الندفال،
هيلغ��ا ليربغ ،كي��م مان�سيني ،المني ماجن��اجن ،يانيك مارتن ،جين��ي ماك �أفوي ،هان��ا موالن� ،سارة
مو�سكروفت� ،أويفيند نورديل ،كات نورتون ،نونو نوني�س ،هيكن �أوهيل�سون ،بين�سون �أوكابو� ،سي�سيليا
�أومويل ،كري�ستي��ان �أوك�سينبول ،ناتاليا با�سكوال� ،أريانا بريلروث� ،إليزابيث بيندر ،باتريك بونت�شارا،
مارك �سليزاك� ،أتلى �سولبريج� ،أنى �سو�سي ،كارل �شتايناكر ،باول تومب�سون� ،أنتونيال فيتال� ،إيلي ويروم
روجنريود ،كاترين وولد� ،سفانتي ينجروت� ،ألفريدو زامويديو ،جاك زارين�س ،جينيفر ت�سيمرمان
كما نتقدم بال�شكر ملركز ر�صد النزوح الداخلي يف جينيف للدور الذي قدمه يف الدعم الإداري.

الن�سخة العربية

ترجمة:
طباعة و�إخراج� :ألغرافيكا كومباين �ش.م.م .بريوت  -لبنان
النا�رش :جمل�س الالجئني الرنويجي
حقوق ن��شر ال�صور :بيرت ب�يرو ،كريتي هوفريتز،
م�رشوع �إدارة املخيمات
جمل���س الالجئ�ين الرنويجي� ،سوجي��وا دا �سيلفا،
�ساحة القدي�س �أولفا�س | �صندوق بريد 6578
مارك �سليزاك ،فايت فوغل
� 0130أو�سلو ،الرنويج
الربيد الإلكرتوينcamp@nrc.no :
مت متويل جمموعة �أدوات �إدارة املخيمات من ِقبل
املوقعwww.nrc.no/camp :
وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية الرنويجية.
الرقم الدويل املعياري للكتاب (928-82-7411-190-7 : )ISBN
Eurabia Translation 28 Lonsdale Road, Oxford OX2 7EW
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حول جمموعة �أدوات �إدارة املخيمات
ما املق�صود مبجموعة �أدوات �إدارة املخيمات؟

�إذا نظرن��ا �إىل �إدارة املخيمات نظرة �شاملة وكلي��ة كقطاع �إن�ساين هام ومعرتف به ،ف�إن
جمموعة �أدوات �إدارة املخيمات ت�ضم جمموعة كبرية من املعلومات ذات ال�صلة والتي تغطي
نواحٍ متعددة لعمليات املخيمات ،وال�سيما �أدوار وم�س�ؤوليات وكالة �إدارة املخيم.
ترك��ز جمموعة �أدوات �إدارة املخيمات عل��ى ق�ضايا هامة خا�صة بتوفري احلماية وتقدمي
اخلدمات يف املخيمات واملواقع ال�شبيهة بها ،وتقدم ن�صيحة عملية ملوظفي �إدارة املخيمات
ب�ش���أن الط��رق الأف�ضل ل�ضمان التن�سي��ق والإدارة ال�شاملة للمخيم وحماي��ة حقوق الأ�شخا�ص
النازحني .فهو كتيب ا�ست�شاري وال يحاول و�ضع �سيا�سات الوكالة �أو توجيهاتها.
الرج��اء املالحظ��ة �أن جمموع��ة �أدوات �إدارة املخيم��ات ال تدع��و �إىل �إن�شاء
املخيم��ات �أو ت�شج��ع عليه��ا ،كم��ا ال ترم��ي �إىل الت�شجيع على حي��اة املخيمات،
نهجا عمل ًيا ُيق��ر ب�أن املخيمات تكون �أحيا ًنا اخلي��ار الوحيد وامللج�أ
ب��ل تنتهج ً
الأخ�ير لإي��واء الأ�شخا���ص النازح�ين .ومبج��رد اتخ��اذ الق��رار ب�إقام��ة املخيم،
ت�ش��ارك ال��وكاالت الإن�ساني��ة يف جمموعة م��ن الأن�شطة التي ت�سع��ى �إىل مراعاة
حق��وق الأ�شخا���ص النازح�ين وتلبية احتياجاته��م ب�أف�ضل �ش��كل .وت�شتمل هذه
امله��ام على ت�صميم املخيم وتنفيذ تطويره و�صيانته والتخطيط حللول م�ستدامة
وا�سرتاتيجيات لإنهاء املخيمات.
تنطب��ق جمموع��ة �أدوات �إدارة املخيمات على خميمات الالجئ�ين وخميمات الأ�شخا�ص
النازح�ين داخل ًيا ويف حاالت ال�رصاع وحاالت الك��وارث الطبيعية .وقد متت كتابتها لتكميل
�إر�ش��ادات القط��اع املوج��ودة والأعمال القيا�سية مث��ل امليثاق الإن�س��اين واملعايري الدنيا يف
جم��ال اال�ستجابة للك��وارث مل�رشوع �سفري وكتي��ب مفو�ضية الأمم املتح��دة ل�ش�ؤون الالجئني
اخلا���ص بحاالت الطوارئ ،بالإ�ضاف��ة �إىل الأعمال الأخرى .يتم ا�ستخ��دام امل�صطلح «خميم»
يف الن���ص لي�ش�ير �إىل جمموعة من املخيم��ات واملواقع ال�شبيهة باملخيم��ات – امل�ستوطنات
امل�ؤقتة مبا فيها املخيمات املنظمة �أو املخيمات التي ُت�سكن بدون تخطيط واملراكز اجلماعية
واملراك��ز االنتقالية ومراكز الع��ودة لإيواء الأ�شخا�ص النازحني .وينطب��ق هذا امل�صطلح على
الأو�ض��اع اجلارية واجلديدة الت��ي ُي�ضطر فيها الأ�شخا�ص النازح��ون ،ب�سبب وجود �رصاع �أو
كارثة طبيعية� ،إىل البحث عن م�أوى يف �أماكن م�ؤقتة.
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من��ذ عام  ،2004يتم ا�ستخ��دام جمموعة �أدوات �إدارة املخيم��ات ب�شكل ن�شط يف املجال.
ونتيجة ملا حدث من زيادة يف الدعم والوعي ،فقد قامت عدة مئات من الأ�شخا�ص واملنظمات
بتنزي��ل جمموع��ة الأدوات م��ن موقع الوي��ب اخلا���ص بامل��شروع ()www.nrc.no/camp؛
وح�صل عليها عدد �أكرب عند ح�ضورهم للدورات التدريبية اخلا�صة ب�إدارة املخيمات .ومن بني
ه���ؤالء كان هناك موظف��ون من عدد من الوكاالت التابعة ل�ل�أمم املتحدة واملنظمات الدولية
واملنظم��ات غري احلكومي��ة املحلية والدولي��ة واجلامعات وامل�ؤ�س�س��ات البحثية واحلكومات.
وم��ن الدول الت��ي مت ا�ستخدام جمموعة الأدوات فيها ب�شكل ن�ش��ط ليربيا وال�سودان وباك�ستان
و�رسيالن��كا وبورون��دي و�أوغندا و�إندوني�سيا وتيم��ور ال�رشقية وجورجي��ا ولبنان وجمهورية
الكونغو الدميقراطية وكينيا وت�شاد و�إثيوبيا.
يت��م ن�رش هذا الإ�صدار املنقح لعام  2008من جمموعة �أدوات �إدارة املخيمات عن طريق
م��شروع �إدارة املخيم��ات – وه��و مب��ادرة م�شرتكة �ش��ارك فيها جمل�س الالجئ�ين الدامنركي
واملنظم��ة الدولي��ة للهجرة وجلنة الإنق��اذ الدولية وجمل�س الالجئ�ين الرنويجي ومكتب الأمم
املتح��دة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ومفو�ضية الأمم املتح��دة ل�ش�ؤون الالجئني .وهي حتتوي
عل��ى ع��دد كبري م��ن مناذج املمار�س��ات اجلي��دة والدرو�س امل�ستف��ادة ،مع تو�ضي��ح تعليقات
واقرتاح��ات من الزمالء العاملني يف املي��دان حول العامل .وهي حتتوي على معلومات حديثة
خا�صة بكل قطاع وكذلك على �أحدث املعلومات املتوفرة عرب الإنرتنت وب�شكل مطبوع.
ن�أم��ل �أن تك��ون جمموع��ة �أدوات �إدارة املخيمات �أحد امل�صادر الت��ي يرجع �إليها القارئ
عند �إدارة عمليات املخيمات �أو العمل فيها .كما ن�أمل �أن تتم قراءتها وا�ستخدامها ب�شكل فعال
م��ن ِقبل موظفي الأعم��ال الإن�سانية الدوليني ومديري املخيمات املحليني وقادة املجتمعات
وال�سلط��ات وجهات تقدمي اخلدمات وكذلك عن طري��ق الأ�شخا�ص النازحني �أنف�سهم على وجه
اخل�صو�ص.

جمموع��ة الأدوات هي عبارة ع��ن «وثيقة عملية» ت�سعى لن�رش الوعي مبجال
�إدارة املخيمات دائم التطور ومواكبته �أي�ضا.
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كيفية ا�ستخدام جمموعة الأدوات
يختل��ف تنظيم وهيكل ه��ذا الإ�صدار املنقح من جمموع��ة �أدوات �إدارة املخيمات لعام 2008
عن الإ�صدارات ال�سابقة حيث مت تنظيم �إ�صدار عام  2004وفق ًا للت�سل�سل الزمني ب�إتباع دورة
حي��اة املخيم بداية من التخطيط والإن�شاء وحت��ى الإغالق بينما مت تق�سيم �إ�صدار عام 2008
�إىل �أربعة �أق�سام موا�ضيعية:
•  :1مقدمة
•  :2مهام الإدارة الأ�سا�سية
•  :3البيئة الآمنة
•  :4خدمات املخيم (انظر جدول املحتويات).
وقد مت اختيار هذا التنظيم اجلديد من �أجل:
• حتقيق املزيد من الو�ضوح والتنظيم لقطاع �إن�ساين يت�سم بالتنوع وال�شمولية والتعقيد
• تو�ضي��ح م�ستوي��ات امل�ساءلة املختلفة – �سواء مبا�رشة �أو غري مبا�رشة  -التي متتلكها
وكالة �إدارة املخيم يف كل قطاع �أو جانب معني من العملية
• متك�ين الق��راء من العثور عل��ى معلومات حول مو�ض��وع معني ب�سهولة بغ���ض النظر عن
الفرتة التي ترتبط بها هذه املعلومات من فرتات حياة املخيم
• توف�ير ت�صني��ف يت�سم مبزيد م��ن املنطق للمو�ضوع��ات والأن�شطة الت��ي تعك�س اجلوهر
التنفيذي لإدارة املخيمات.

مقدمة �إىل �أق�سام جمموعة الأدوات
الق�سم الأول :مقدمة

يق��دم الق�سم الأول مقدم��ة �إىل جمموعة �أدوات �إدارة املخيمات  2008وقطاع �إدارة املخيمات
ككل .وبو�صف��ه قط��اع �إن�ساين جدي��د ن�سب ًيا و�رسيع التط��ور ،فمن املهم �أن يك��ون هناك تفهم
م�شرتك ملعنى �إدارة املخيمات (الف�صل الأول) وما ت�سعى لتحقيقه.
ميك��ن �أن تك��ون املخيمات و�إدارة املخيمات خا�صة بال�سي��اق �إىل حد كبري ،وتعتمد على
طبيعة عمل املخيم والظروف اخلا�صة به .وتو�ضح اخلربة �أن االتفاق على الأدوار وامل�س�ؤوليات
(الف�صل الثاين) املوكلة �إىل الأطراف امل�شاركة ميكن �أن يكون من بني التحديات الكبرية� ،سواء
هاما
يف بداية حالة طوارئ جديدة �أو يف حاالت النزوح املطول .ويعترب هذا التو�ضيح مطل ًبا ً
لتحقيق ا�ستجابة فعالة يف املخيم .كما يدعم م�ساءلة اجلهات الإن�سانية عن املجتمع النازح.
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الق�سم الثاين :مهام الإدارة الأ�سا�سية

يبني الق�سم الثاين مبزيد من التف�صيل مهام الإدارة الأ�سا�سية التي تتوالها وكالة �إدارة املخيم.
وه��ي ُتعد جميعها ق�ضايا �أ�سا�سية و�شاملة ،حيث تعترب �رضورية ل�ضمان توحيد عملية توفري
امل�ساعدة واحلماية ل�سكان املخيم.
أمرا �رضور ًي��ا لوكالة �إدارة املخيم،
يعت�بر �ضم��ان امل�شاركة املجتمعية (الف�صل الثالث) � ً
فعال �أو لتنمية قدرات املقيمني يف املخيم واحرتامهم لذاتهم
�سواء ل�ضمان �إدارة املخيم ب�شكل ّ
وكرامتهم ،وهي �أمور غال ًبا ما يتم تقوي�ضها ب�سبب النزوح.
ويعت�بر التن�سيق (الف�صل الرابع) و�إدارة املعلومات (الف�ص��ل اخلام�س) هي الأن�شطة التي
يت��م من خالله��ا ا�ستخدام معلوم��ات متخ�ص�صة ودقيق��ة وحديثة حول املخي��م بني اجلهات
أمرا �رضور ًيا للتعرف على الفجوات
امل�شاركة .ويعترب جمع البيانات واملعلومات وم�شاركتها � ً
واالحتياجات يف عمليات املخيمات ومن ثم يتم التخطيط والتنفيذ على �أ�سا�سها.
أمرا
تعت�بر الطريقة الت��ي يتم بها ا�ستخدام امل��وارد الطبيعية والبيئة (الف�ص��ل ال�ساد�س) � ً
حموريا يف عمل املخيم .فهناك حاجة �إىل النظر يف جميع الق�ضايا البيئية يف جميع قطاعات
املخيم وفيما وراء حدود املخيم ،لأنها ال ت�ؤثر على حياة املقيمني يف املخيم فقط ،ولكنها يف
الغالب ت�ؤثر على املجتمع امل�ضيف كذلك.
جت��ب مراع��اة وجود �إ�سرتاتيجية خروج لإغالق املخيم عن��د التخطيط لإن�شائه .وال ميكن
ر�ؤي��ة �إقام��ة املخيم��ات و�إغالقه��ا (الف�صل ال�ساب��ع) ب�شكل منع��زل ،بل يج��ب ر�ؤيتها كنقاط
بداي��ة ونهاية للعمليات املرتابطة يف فرتة حياة املخيم .فالتخطيط ال�سليم لإقامة املخيمات
و�إغالقه��ا طب ًق��ا للموا�صفات له �أث��ر مبا�رش على احلياة اليومية للمقيم�ين يف املخيم ،وكذلك
على طريقة �إدارة املخيم.

الق�سم الثالث :البيئة الآمنة

أم��را حموريا يف عمل وكال��ة �إدارة املخيم.
يعت�بر احلف��اظ على حق��وق الأ�شخا�ص النازحني � ً
ولذل��ك ،ف���إن الق�سم الثالث من جمموعة الأدوات يتناول ع��د ًدا من الق�ضايا املتعلقة باحلماية
واملعلوم��ات والإر�شادات الواجب �أخذها يف احل�سبان �أثناء العمل يف املخيمات .وهي ت�شتمل
على اعتبارات عامة وخا�صة تتعلق بتوفري احلماية يف مواقع املخيمات (الف�صل الثامن) مبا
يف ذلك موجز بالأدوار وامل�س�ؤوليات والتفوي�ضات اخلا�صة بوكاالت احلماية املتخ�ص�صة.
ويعترب الت�سجيل (الف�صل التا�سع) �أحد الأدوات الرئي�سية للحماية و�أ�سا�س لتقدمي امل�ساعدة
واحلماي��ة العادل��ة .بالإ�ضافة �إىل ذلك،ف���إن معلومات الت�سجيل تعت�بر ذات �أهمية خا�صة يف
حماي��ة اجلماع��ات التي تكون �أك�ثر عر�ضة للعنف اجلن�س��اين (الف�صل العا��شر) ،والأ�شخا�ص
م��ن ذوي االحتياج��ات اخلا�صة (الف�صل احلادي ع��شر) .فه�ؤالء جمي ًعا يكون��ون �أكرث عر�ضة
للمخاطر يف مواقع املخيمات ولذلك يحتاجون �إىل م�ساعدة وعناية خا�صة.
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يعت�بر �أمان و�سالم��ة املخيمات (الف�صل الثاين ع�رش) من الأم��ور ال�رضورية لكل �شخ�ص
م�ش��ارك يف عم��ل املخي��م � -س��واء املقيم�ين يف املخي��م �أو ال�سلط��ات �أو موظف��ي املنظمات
الإن�ساني��ة .ويعت�بر توفري �إدارة فعال��ة لل�سالمة والأمان مطل ًبا �رضور ًي��ا لتمكني وكالة �إدارة
املخيم من العمل يف هذه البيئة التي غال ًبا ما تفتقر �إىل الأمان.

الق�سم الرابع :خدمات املخيمات

يرتكز الق�سم الأخري من جمموعة الأدواتعلى قطاعات وخدمات �إن�سانية معينة توجد غال ًبا يف
املخيم��ات ،وكذلك على امل�ساعدة ذات ال�صلة التي يتم توفريها لتلبية االحتياجات الأ�سا�سية
وحقوق الإن�سان اجلوهرية ل�سكان املخيم.
اله��دف م��ن جمموع��ة �أدوات �إدارة املخيم��ات لي���س تغطي��ة جميع اخلدم��ات التي ميكن
تقدميها يف املخيم .ولكنها تركز على اخلدمات التي يتم و�ضعها يف الأولوية مثل:
• توزي��ع الغ��ذاء وال�سلع غ�ير الغذائية (الف�صل الثال��ث ع�رش) – �ضمان ح�ص��ول الأ�شخا�ص
النازح�ين عل��ى غ��ذاء ٍ
كاف و�إمدادات و�سل��ع كافية للنظاف��ة ال�شخ�صية و�أن�شط��ة الرفاهية
والأن�شطة املنزلية.
• املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية (الف�صل الرابع ع�رش) – توفري مياه �رشب �آمنة و�رصف
�صحي منا�سب ومرافق نظافة لتجنب الأوبئة والأمرا�ض واحلفاظ على �صحة الأ�شخا�ص.
• امل���أوى (الف�ص��ل اخلام���س ع��شر) – لي�س فقط �ضم��ان احلماية اجل�سدي��ة للأ�شخا�ص من
أي�ضا توفري م�ساحة من اخل�صو�صية والكرامة.
الطق�س ،ولكن � ً
• الرعاية ال�صحية والتثقيف ال�صحي (الف�صل ال�ساد�س ع�رش) – رفع الوعي باملخاطر الأكرث
�أهمي��ة على ال�صح��ة اجل�سدية والعقلية للمقيم�ين يف املخيم وكذلك بالإج��راءات املنا�سبة
لتجنب الأمرا�ض ال�شائعة �أو عالجها.
• التعلي��م (الف�ص��ل ال�ساب��ع ع��شر) – الت�أكيد عل��ى �أهمية توف�ير التعلي��م والتدريب خا�صة
للأطف��ال وال�شباب من �أج��ل ت�سهيل تنميتهم ال�شخ�صية وت�سهي��ل اندماجهم مرة �أخرى عند
العودة �أو عند ا�ستقراهم مرة �أخرى.
• ك�س��ب ال��رزق (الف�ص��ل الثامن ع�رش)  -تو�ضي��ح �إمكانيات توفري �سب��ل املعي�شة وتعزيزها
والأن�شطة املُدرة للدخل التي تزيد من احرتام �سكان املخيم لذاتهم ،وتزيد من الأمن الغذائي
وتعزز اال�ستقالل االقت�صادي.

الق�ضايا املرتابطة

تعت�بر �أغل��ب املو�ضوع��ات يف جمموع��ة �أدوات �إدارة املخيمات مرتابطة وله��ا �صلة وعالقات
وا�ضحة بقطاعات وف�صول �أخرى .وتعترب املو�ضوعات مثل العنف اجلن�ساين واحلماية وامل�ساهمة
وامل�شاركة املجتمعية و�إدارة املعلومات والبيئة من الأمور املرتابطة بطبيعتها ،وتعترب ر�سائلها
ج��زءا ال يتج��ز�أ من جمموع��ة الأدوات ككل .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،فق��د مت �إدراج معلومات خا�صة
ً
بالق�ضايا املرتابطة مثل اجلن�س وال�سن وفريو�س الإيدز والق�ضايا البيئية يف جميع الف�صول.
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تنظيم الف�صول

حتتوي جميع الف�صول على نف�س امللخ�ص والهيكل الرئي�سي وهي تنق�سم �إىل:
• الر�سائل الأ�سا�سية
• مقدمة
• الق�ضايا الرئي�سية
• القائمة املرجعية لوكالة �إدارة املخيم
• الأدوات
• قراءات ومراجع
وبطبيع��ة احل��ال يك��ون لكل ف�ص��ل خ�صائ���ص خا�صة ب��ه ب�سبب طبيع��ة كل مو�ض��وع ولأنه
مت��ت كتابت��ه بوا�سطة جمموعة من اخل�براء – من داخل م��شروع �إدارة املخيمات وعن طريق
م�ست�شاري��ن خارجي�ين .وق��د مت حترير كاف��ة الف�صول وتب�سيطه��ا بعناية ودق��ة ،يف حني مت
احلفاظ على الأ�سلوب والنهج ال�شخ�صي للم�ؤلفني.

الر�سائل الأ�سا�سية

تعك���س حمتويات الف�صل وت�ؤكد على بع���ض املعلومات والق�ضايا الهامة التي جتب مراعاتها
عند التعامل مع اجلانب �أو القطاع ذي ال�صلة.

مقدمة

بن��اء عل��ى طبيعة الف�صل ومو�ضوعه ،فقد تلقي املقدمة ملح��ة عامة على حمتويات الف�صل �أو
تقوم بتلخي�صه و�إجماله �أو تقدم معلومات �أ�سا�سية هامة.

الق�ضايا الرئي�سية

يت��م تقدمي جمي��ع املعلومات يف كل ف�صل يف هذا اجلزء .يتم تنظي��م الق�ضايا الرئي�سية ب�شكل
م��رن .و�سوف يالحظ القراء �أنه ال يتم و�ضع �أدوار وم�س�ؤوليات وكالة �إدارة املخيم ب�شكل دائم
يف ق�سم منف�صل ،بل يتم �إدراجها يف الن�ص بوج ٍه عام حيث تكون �أكرث مالئمة.

القائمة املرجعية لوكالة �إدارة املخيم

تعك���س القائمة املرجعية وتوجز حمتوي��ات الف�صل ،وحتتوي على تفا�صيل �إ�ضافية ليتم
التحق��ق منه��ا عند العم��ل يف قطاع ذي �صل��ة �أو يف مهام معين��ة .والهدف من ه��ذه القائمة
املرجعي��ة ه��و �أن تكون �أداة عملية و«مذكرة �رسيعة» للموظف�ين امليدانيني ،وهو ما ميكن �أن
ي�ساع��د يف التخطي��ط واملراقبة والتقييم .ورغم ذلك ،فه��ي ال ُت�ستخدم كقائمة ترتيب زمني �أو
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قائم��ة �شامل��ة جلميع نقاط عمل «املهام» ليتم و�ضع عالمة �أمامه��ا لتدل على �إجناز املهمة،
دائما خا�صة بكل �سياق على حدة.
لأن مثل هذه الأداة التف�صيلية تكون ً

الأدوات

مت جم��ع الأدوات م��ن الزمالء العاملني يف املجال ومن م�ص��ادر يف جميع �أنحاء العامل.
ومت تطوي��ر العدي��د منه��ا مبعرفة املوظف�ين الباحثني عن �إجاب��ة خا�صة بال�سي��اق الحتياج
دعما عمل ًيا مل�رشوعات �إدارة املخيمات
مع�ين .وبو�صفها مناذج وخمططات ،فيمكن �أن تقدم ً
واملوظف�ين امليداني�ين على امل�ستوى الدويل .ويف حني �أنه مت تطوير بع�ض الأدوات ل�سياق �أو
خميم فردي ،فهناك بع�ض الأدوات العامة و�/أو املعرتف بها دول ًيا.

قراءات �أ�سا�سية ومراجع

يج��ب �أن ي�سع��ى جمي��ع موظف��ي �إدارة املخيمات با�ستم��رار �إىل احل�صول عل��ى مزيد من
دائما �إىل التطوير املهني والتعلم
املعلوم��ات وم�ساهمات من م�صادر �أخرى .ويجب �أن ي�سعوا ً
م��ن الأمثل��ة اخلا�ص��ة ب�أف�ضل املمار�س��ات .ولهذا فق��د مت �إرفاق قائمة حمدث��ة وانتقائية من
املطبوعات الهامة ذات ال�صلة بالإ�ضافة �إىل �إر�شادات وكتيبات يف نهاية كل ف�صل.
تتوف��ر معظ��م الأدوات والن��شرات وغريه��ا من الوثائ��ق امل�ش��ار �إليها على
�أ�سطوانة جمموعة الأدوات ( )Toolkit CDواملرفقة بكل كتيب مطبوع .كذلك مت
و�ضع روابط لتحميل امللفات اخلا�صة باملو�ضوع من على �شبكة الإنرتنت.

املربعات والرموز

توج��د مربعات باللون الأحم��ر وباللون الأ�سود يف كل ف�صل .ويت��م ا�ستخدامها عندما ال
يك��ون من املمكن �إدراج معلوم��ات �أو �أمثلة هامة للممار�سات اجليدة �ضمن الت�سل�سل املنطقي
للن���ص ،ولكنه��ا معلوم��ات ذات �أهمية بالغة ويج��ب بالتايل عر�ضها .وهن��اك رمزان ولونان
خمتلفان للتمييز بني:
�أمثل��ة للح��االت وملح��ات عملي��ة ودرو�س م�ستف��ادة وممار�س��ات جيدة من
الأخ�صائيني امليدانيني وحاالت املخيمات يف جميع �أنحاء العامل.
حقائق ومعلومات فنية ،و�أ�شياء يجب االنتباه �إليها عند �إدارة املخيم.
ومن الرموز امل�ستخدمة الأخرى:
روابط لف�صول �أو �أدوات �أو قراءات ومراجع �رضورية �أخرى.
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م���اذا تعن���ي
�إدارة املخيمات؟
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الر�سائل الأ�سا�سية
 تت��وىل ال��دول ،يف �ض��وء االلتزام��ات وامل�س�ؤولي��ات املنوط��ة بالهيئ��ات ذات ال�سيادة،
م�س�ؤولي��ة توفري احلماية وامل�ساع��دة الإن�سانية للمواطنني النازح�ين داخلي ًا والالجئني
املقيم�ين داخ��ل �أرا�ضيها– ومن بينه��م القاطن�ين يف املخيمات �أو يف �أو�ض��اع �شبيهة
باملخيم��ات .ويف املواقف التي ال ترغب فيها ال�سلطات �أو تعجز عن توفري احلماية و�/أو
امل�ساع��دة لل�سكان النازحني ،تتوىل اجلهات الإن�سانية مهمة دعم وم�ساندة الدولة للقيام
بذلك.
بالرغ��م من �أن املخيمات متثل املالذ الأخري حلل �أو�ضاع الالجئني �إال �أنها ت�شكل �أحيان ًا
اخلي��ار الوحيد املتاح لتوف�ير احلماية والدعم امل�ؤقتني لل�س��كان النازحني الذين �أُجربوا
على النزوح من �أوطانهم ب�سبب الكوارث الطبيعية �أو ال�رصاعات.
يتمثل الهدف الأ�سا�سي لإدارة املخيمات يف �ضمان االلتزام باملعايري والقواعد املو�ضوعة
عل��ى النحو الذي ي�سمح للنازحني بالتمتع بحقوقهم الإن�سانية الأ�سا�سية ،مع ال�سعي نحو
التو�صل �إىل حلول دائمة.
ُ تع��د �إدارة املخيم��ات (�أو تن�سي��ق املخيم��ات و�إدارة املخيم��ات يف النه��ج العنق��ودي)
�أح��د الأ�ش��كال احليوية للم�ساع��دات الإن�سانية نظ��راً لأنها تتبنى تن�سي��ق برامج احلماية
وامل�ساع��دات كم��ا �أنه��ا تعتن��ق نهج�� ًا �شام ًال لدع��م حق��وق الإن�س��ان الأ�سا�سي��ة وتلبية
احتياجات �سكان املخيمات.
 يعتم��د �س��د الفجوات يف عمليات توفري امل�ساعدات وتف��ادي االزدواج يف هذه العمليات
عل��ى التن�سي��ق الفعال على م�ستوى املخيم��ات مع موردي اخلدمات و�س��كان املخيمات،
وك��ذا �إدارة املعلوم��ات بني وكالة �إدارة املخيم ووكالة قي��ادة القطاع �أو قائد املجموعة
وغريهم من �أ�صحاب امل�صلحة – مبا فيهم املمثلني احلكوميني.
 ي�ش��كل الفه��م ال�صحي��ح لأهمي��ة تعبئة وم�شاركة �س��كان املخيمات – مب��ا فيهم الأفراد
واملجموع��ات الأك�ثر عر�ضة للخطر – يف عمليات �صناعة الق��رار واحلياة اليومية داخل
املخيمات �أحد العنا�رص الأ�سا�سية الالزمة لنجاح �إدارة املخيمات.
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الأدوات القانونية
ت�ستم��د �إدارة املخيم��ات و�ضعيته��ا القانوني��ة واللوائ��ح املنظمة له��ا من خالل
ع��دد م��ن االتفاقيات املربم��ة يف �إطار القانون ال��دويل .وملزيد م��ن املعلومات
ع��ن احلقوق والواجبات اخلا�صة بالالجئني والنازح�ين داخلي ًا ُ ،يرجى مراجعة
االتفاقيات التالية:
• اتفاقية عام  1951ب�ش�أن ب�أو�ضاع الالجئني وبروتوكول عام .1967
• الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان.1948 ،
• اتفاقيات جنيف لعام  1949والربوتوكولني امللحقني بها لعام .1977
• املبادئ التوجيهية ب�ش�أن النزوح الداخلي .1998

مقدمة
�إن �أحداث�� ًا مثل الزالزل والفي�ضان��ات و�إع�صار ت�سونامي واحل��روب الأهلية وال�رصاعات
الإقليمي��ة وف�ش��ل �إح��دى اتفاقيات ال�سالم – وغريه��ا من الأحداث -جميعه��ا ميكن �أن ت�ؤدي
وب�رسع��ة �إىل نزوح ال�سكان وحاجته��م �إىل احلماية وامل�ساعدة .و�سواء كانت هذه احلوادث من
الكوارث الطبيعية غري املتوقعة و�أدت �إىل نزوح الأ�شخا�ص داخلي ًا من منازلهم �أو كانت نتيجة
�أحد ال�رصاعات التي اندلعت و�أدت �إىل تدفق مفاجئ لالجئني� ،أو غريها من احلوادث الكارثية،
ف�إنه ميكن الإعالن عن حاالت الطوارئ يف �أي وقت ويف �أي مكان .فبالن�سبة للأ�شخا�ص ممن
فق��دوا ممتلكاتهم وواجهوا �أحداث ًا م�ؤملة وفق��دوا و�سائل احلماية التي توفرها لهم �أوطانهم و
جمتمعاتهم ،ف�إن املخيمات توفر لهم مالذاً �آمن ًا لهم يهرعون �إليه ،حيث ميكنهم تلقي العالج
الطب��ي والغ��ذاء وامل���أوى واحلماية .وبالرغم م��ن �أن ه��ذه املخيمات ال ميكنه��ا �أن توفر لهم
احلل��ول الدائم��ة �أو املُ�ستدامة� ،إال �أنه بو�سعها� ،إذا حتققت لها الإدارة اجليدة وال�سليمة� ،أن توفر
لهم املالذ امل�ؤقت حيث يتم توفري امل�ساعدات التي حتافظ على حياتهم.
وتتمث��ل الأه��داف العام��ة لإدارة املخيم��ات يف رف��ع م�ست��وى املعي�ش��ة يف املخيم��ات
و�ضم��ان تنفيذ برامج امل�ساعدة واحلماية يف ظل القوانني واملعايري املتفق عليها دولي ًا ومبا
ي�سم��ح ل�س��كان املخيمات بالتمت��ع بحقوقهم الإن�ساني��ة الأ�سا�سية .ومن الهام ج��داً �أن حتقق
�إدارة املخيمات التن�سيق الفعال على م�ستوى هذه املخيمات بني برامج امل�ساعدات الإن�سانية
واحلماية التي يتم تقدميها وبني ال�سكان النازحني �أو امل�ستفيدين منها .وتعمل كل وكالة من
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وكاالت �إدارة املخيمات مع جمموعة كبرية من �أ�صحاب امل�صلحة يف املخيم ل�ضمان حتقيق
العدال��ة وامل�س��اواة يف ح�ص��ول �س��كان املخيم على امل�ساع��دات واخلدمات الت��ي يحتاجونها
والت��ي لهم حق فيه��ا .ويتم ذلك من خ�لال �إدارة املعلومات اخلا�صة باملخي��م و�سكانه؛ ومن
خ�لال عقد منتديات التن�سيق والدعوة لتوفري امل�ساعدات الكافية؛ ومن خالل �إقامة ال�رشاكات
م��ع جميع امل�شاركني والتعبئة الفعالة ل�س��كان املخيم للم�شاركة يف هياكل القيادة و�صناعة
القرار واحلياة اليومية يف املخيم.





انظر الف�صل  3ملزيد من املعلومات عن امل�شاركة املجتمعية.
انظر الف�صل  4ملزيد من املعلومات عن التن�سيق.
انظر الف�صل  5ملزيد من املعلومات عن �إدارة املعلومات.
انظر الف�صول 18-13ملزيد من املعلومات عن اخلدمات وامل�ساعدات الفنية داخل املخيمات.

�إن الغر���ض الأ�سا�س��ي م��ن �إقام��ة املخيمات ه��و �ضمان دعم احل��ق الإن�س��اين الأ�سا�سي
يف احلي��اة للمجتمع��ات النازح��ة مع اح�ترام كرامتها .وتعتم��د �أف�ضل املمار�س��ات يف �إدارة
املخيم��ات على تفهم �رضورة �أن يت��م تنفيذ كافة الأن�شطة داخل املخيم بهدف �ضمان حماية
�س��كان املخيم من �أي ن��وع من �أنواع املعاملة املهينة �أو امل�سيئ��ة مع دعم كافة حقوقهم مبا
فيها حقوقهم يف الغذاء وامل�أوى والرعاية ال�صحية ومل �شمل الأ�رسة.
وبالن�سب��ة ل��كل وكالة م��ن وكاالت �إدارة املخيم ،ينبغي �أن يتم تنفي��ذ �أي نوع من التدخل يف
�ش�ؤون احلياة اليومية لأي من املخيمات �أو الأو�ضاع ال�شبيهة بها – �سواء كانت هذه التدخالت
به��دف �إج��راء �إ�صالحات يف �أ�سقف املالج��ئ �أو �إن�شاء دور احل�ضان��ة �أو توزيع ال�سلع -ب�شكل
يقل��ل م��ن تعر�ض �سكان املخيم لالنتهاكات واحلرم��ان �أو التبعية ،مع حتقيق �أكرب قدر ممكن
من ح�صولهم على فر�ص التمتع بحقوقهم وامل�شاركة احلقيقية واملت�ساوية .وباملثل ،ف�إنه من
واج��ب وكاالت �إدارة املخيمات �ضمان ح�صول النازحني املقيمني يف املخيمات – الالجئني
والأ�شخا���ص النازح�ين داخلياً -عل��ى االعرتاف القانوين بهم وتوف�ير احلماية لهم من خالل
ت�سجيل و�إ�صدار �شهادات امليالد والوفاة اخلا�صة بهم ،و�ضمان عدم �إرغامهم على العودة �إىل
�أوطانهم بدون موافقتهم قبل �أن ت�سنح الظروف الآمنة بذلك.


انظر الف�صل  8ملزيد من املعلومات عن احلماية.
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الق�ضايا الرئي�سية
من امل�س�ؤول عن �إدارة املخيمات؟

تتمث��ل الإجاب��ة املبا�رشة على ه��ذا ال�س�ؤال يف �أن الدول��ة هي امل�س�ؤولة ع��ن �إدارة املخيمات
وامل�ستوطن��ات امل�ؤقت��ة الواقعة �ضمن حدوده��ا .وت�أتي هذه امل�س�ؤولي��ة يف �ضوء االلتزامات
وامل�س�ؤوليات املنوطة بالدولة يف توفري امل�ساعدات الإن�سانية واحلماية للمواطنني النازحني
داخلي ًا والالجئني �ضمن حدودها ال�سيادية.
ويف ح��ال كانت �سلطات الدولة �إما عاجزة �أو غ�ير راغبة يف توفري امل�ساعدات واحلماية
لالجئ�ين ،فتتمت��ع مفو�ضي��ة الأمم املتحدة ل�ش���ؤون الالجئ�ين بتفوي���ض وم�س�ؤولية دوليني
حلمايته��م .ويف �إط��ار العم��ل ع��ن قرب م��ع مفو�ضي��ة الأمم املتح��دة ل�ش���ؤون الالجئني ومع
منظم��ات الأمم املتح��دة و�/أو املنظمات الدولي��ة الأخرى ،التي تت��وىل م�س�ؤولياتها كقيادات
قطاع��ات ،فع��ادة ما ت�ضطل��ع �إحدى املنظمات غ�ير احلكومية الدولية �أو الوطني��ة بدور �إدارة
املخيمات)I) NGO -
كم��ا ال تتمت��ع �أي��ة وكالة حم��ددة يف املواقف الت��ي يتم فيه��ا �إجبار ال�س��كان النازحني
داخلي�� ًا على الف��رار من منازلهم نتيجة لل�رصاعات �أو الك��وارث الطبيعية
بتفوي�ض حلمايتهم.
ً
وا�ستجاب��ة للأع��داد املتزاي��دة م��ن ال�سكان النازح�ين داخلي ًا واحلاج��ة �إىل �ضم��ان �أن ت�سري
الأم��ور كما هو متوقع لها و�إر�ساء مبد أ� املحا�سب��ة يف اال�ستجابات الإن�سانية الدولية ملواقف
الط��وارئ الإن�ساني��ة وتق�سي��م العمل ب�شكل �أو�ضح ب�ين املنظمات ،فقد ق��ام من�سق الإغاثة يف
حاالت الطوارئ ( )ERCالتابع للأمم املتحدة –نائب الأمني العام للأمم املتحدة الذي ير�أ�س
مكت��ب الأمم املتح��دة لتن�سي��ق ال�ش���ؤون الإن�ساني��ة ( – )OCHAب�إجراء م��شروع ا�ستعرا�ض
اال�ستجابة الإن�سانية لعام  .2005وقد �ساهم ذلك يف حتقيق مزيد من الدقة يف حتديد لأدوار
وم�س�ؤولي��ات القطاعات املختلفة لال�ستجاب��ة الإن�سانية .وكانت اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني
ال��وكاالت ( – )IASCوه��ي املنت��دى الرئي�س��ي لتن�سيق امل�ساع��دات الإن�ساني��ة والذي يجمع
ب�ين �أبرز ال�رشكاء الإن�سانيني من التابعني وغري التابع�ين للأمم املتحدة  -قد قامت بتعيني
قي��ادات عنقودي��ة عاملي��ة يف �إحدى ع�رش جم��ا ًال من جم��االت الأن�شطة الإن�ساني��ة ،مبا فيها
�إن�ش��اء املخيمات .وميكن الإطالع على م�ص��در املعلومات الرئي�سي للأمم املتحدة حول النهج
العنقودي على املوقع .www.humanitarianreform.org
ومفو�ضي��ة الأمم املتحدة ل�ش���ؤون الالجئني هي قائدة قائد املجموعة العاملية ملجموعة
تن�سي��ق املخيم��ات و�إدارة املخيم��ات ( )CCCMللنازح�ين داخلي�� ًا واملت�أثري��ن ب�أح��داث
ال�رصاع��ات ،بينما تقع م�س�ؤولية قائد املجموعة املخت�صة بالنازحني داخلي ًا نتيجة للكوارث
الطبيعية على عاتق املنظمة الدولية للهجرة (.)IOM
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وم��ن املمكن «تن�شيط» عناقيد تن�سيق املخيم��ات و�إدارة املخيمات �أو �أنه ميكن �إن�شاءها
عل��ى امل�ست��وى الوطن��ي يف ح��االت الط��وارئ املُ�ستج��دة �أو القائمة ،وفق�� ًا للتو�صي��ات التي
ي�ضعه��ا من�س��ق ال�ش���ؤون الإن�ساني��ة للأمم املتح��دة (�أو املن�س��ق املقيم) .ويبا��شر القائم على
ال�ش���ؤون الإن�ساني��ة �أعمال��ه بالت�شاور م��ع الهيئات �أو نظرائ��ه الوطنيني وكذا ��شركاء اللجنة
الدائم��ة امل�شرتك��ة بني الوكاالت على امل�ست��وى القطري ومن�سق الإغاث��ة يف حاالت الطوارئ
و اللجن��ة الدائمة امل�شرتكة بني ال��وكاالت العاملية .وهكذا ف�إن اللجن��ة الدائمة امل�شرتكة بني
ال��وكاالت ( )IASCتعمل وك�أنها منت��دى للجهات الإن�سانية :ال�سلطات الوطنية وهيئات الأمم
املتحدة واملنظمات الدولية (ال�صليب الأحمر وحركة الهالل الأحمر واملنظمة الدولية للهجرة)
واملنظم��ات غري احلكومي��ة الدولية والوطنية ،كم��ا �أنها ت�سعى �إىل �ضم��ان عمل هذه اجلهات
�سوي ًا بال�رشاكة مع بع�ضها لتحقيق التن�سيق الفعال واالرتقاء مبعايري العمل يف املخيمات �أو
الأو�ضاع ال�شبيهة باملخيمات.
ويف الأو�ض��اع الت��ي ي�سع��ى فيها الالجئ��ون �أو النازحون داخلي ًا للح�ص��ول على امل�أوى
امل�ؤقت يف �إحدى املخيمات �أو �أحد الأو�ضاع ال�شبيهة ،تلعب املنظمات املناط بها القيام بدور
يف تن�سيق املخيمات و�إدارة املخيمات وغريها من اجلهات العاملة يف املجال الإن�ساين ،ومن
خ�لال تواجده��ا ميدانياً ،جميعها تلع��ب دوراً حيوي ًا يف تلبية احتياج��ات ال�سكان النازحني،
وذل��ك بتوف�ير اخلدم��ات وامل�ساعدات واحلماي��ة .و ُتعترب تلبي��ة هذه املتطلب��ات �أحد اجلوانب
الهام��ة التي تعزز احل��ق الأ�سا�سي لكافة الأ�شخا�ص والالجئ�ين والنازحني داخلي ًا يف احلياة
بقدر من الكرامة واحلرية بعيداً عن �أي نوع من املعامالت الوح�شية والال�إن�سانية واملهينة.


ملزيد من املعلومات عن الأدوار العنقودية وم�س�ؤوليات جمموعة تن�سيق املخيمات و�إدارة
املخيمات ( ،)CCCMوالوكاالت القيادية ،يرجى الإطالع على ق�سم «ال�رشاكات و�أ�صحاب
الحقا يف هذا الف�صل ومللحق  2وق�سم قراءات ومراجع.
امل�صلحة يف �إدارة املخيمات» ً

�إدارة املخيمات ودور وكاالت �إدارة املخيمات

يج��ري تنفيذ فعالي��ات �إدارة املخيمات على م�ستوى كل خميم على ح��ده .ويف العادة ،ولي�س
ب�ش��كل دائ��م ،ت�ضطلع �إحدى املنظمات غري احلكومية (الدولي��ة) بدور وكالة �إدارة املخيم ويف
الغالب تقوم ب�إن�شاء مكتب /مكاتب لها داخل املخيم �أو املخيمات التي �أو تديرها .وت�ستجيب
وكال��ة �إدارة املخي��م وفق ًا لالحتياجات املتغرية التي تن� أش� ع��ن �أو�ضاع املخيم الديناميكية،
وعن طبيعة املخيم ،ولي�س على �أ�سا�س الظروف االفرتا�ضية �أو املعتادة .وت�سهم كل من طبيعة
حالة الطوارئ وم��دى و�أمناط النزوح ونوع املخيمات املُقامة واملوارد املتوافرة و�إمكانيات
�أ�صحاب امل�صالح الرئي�سيني ،يف حتديد نوعية الأن�شطة التي تتوالها وكاالت �إدارة املخيمات
يف دورة حياة كل خميم.
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وبال�ش��كل الأمثل ،حتر�ص كل وكالة من وكاالت �إدارة املخيمات على التواجد منذ بداية حالة
الط��وارئ ،مم��ا ي�سمح لها ب�أن تلعب دوراً مهم ًا يف حتديد موقع املخيم/املخيمات وامل�شاركة
يف املرحل��ة الأوىل م��ن ت�صميم و�إن�شاء املخيم .غري �أن ما يحدث يف الواقع هو �أن وكالة �إدارة
املخي��م تب��د�أ عملياتها يف مرحل��ة الحقة ،بعدما يت��م االنتهاء من �إقامة املخي��م .ولذلك ف�إن
�أن�شطة وكاالت �إدارة املخيمات تعتمد يف الأ�سا�س على عدد من املتغريات املحلية بالإ�ضافة
�إىل حج��م التفوي���ض املمن��وح للوكال��ة ومواردها الرباجمية وق��درات واحتياج��ات �أ�صحاب
امل�صالح الآخرين.

مثال ميداين حول �إدارة املخيمات

�شه��دت جنوب �رسيالنكا بع��د في�ضانات ت�سونامي يف ع��ام  2005جتمعات مت�شتتة
ومتنقلة من �سكان املخيمات تعي�ش يف مواقع �صغرية ن�سبيا حول �ساحل اجلزيرة .وكانت
بع���ض الأ��سر قد متكنت من توطني نف�سها بنف�سها حيث ف�ضلت الإقامة بالقرب من الوطن
الأم ،بينم��ا انتق��ل �آخرون �إىل مع�سكرات �أو مواقع مت بنائه��ا من قبل جمموعة متنوعة من
الوكاالت التي تفتقد للتفوي�ضات �أو املوارد التي تعينها على �إدارة �أو �صيانة تلك املخيمات
واملواق��ع التي �شيدوها يف مرحلة الطوارئ .وحي��ث كان هناك �أكرث من  50موقعا �صغريا
يف منطق��ة واح��دة فق��ط ،فقد كان من غ�ير املجدي �أن تق��وم �أية وكال��ة لإدارة املخيمات
بالت�أ�سي���س لتواجد دائم باملوقع .كما ا�ستجابت منظمة غري حكومية عرب بتد�شني م�رشوع
�إدارة مواق��ع التوط�ين (املخي��م) االنتقالية ،حيث كان��ت الأهداف الأولي��ة تتمثل يف ن�رش
الوع��ي ب�إدارة املخيمات فيما بني الأطراف العامل�ين يف امل�ساعدات الإن�سانية والأطراف
احلكومية وبناء قدرة املخيم �أو �سكان املوقع على الإدارة الذاتية .وبغية حتقيق ذلك ،ف�إنها
قام��ت بتطوي��ر برنامج للتدريب عل��ى �إدارة املخيمات .وقد ا�ستغرق��ت عملية بناء املنازل
الدائم��ة ل�سكان املوقع �أك�ثر مما كان ي�أمل اجلميع ،مم��ا �أدى �إىل �إحداث تغري يف احلقائق
امليدانية واحتياجات �سكان املخيم وجمتمع امل�ساعدات الإن�سانية .وبناء على تن�سيق من
قب��ل حكومة �رسيالنكا ومكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ،ا�ستجاب م�رشوع
�إدارة املواقع للو�ضع اجلديد عن طريق تنفيذ �أن�شطة تلبي ثالثة �أهداف:
•   تدريب �سكان املخيم وذلك من �أجل حتقيق هدف حمدد وهو بناء جلان عاملة ومتثيلية
باملخيم تكون قادرة على حتمل م�س�ؤولية الإدارة امل�ستمرة للمواقع
•   تنفي��ذ و�إ�ص�لاح وترقي��ة برنام��ج خا�ص بالبن��ى التحتي��ة للموقع وذل��ك باال�ستعانة
مبهارات وعمالة جمتمع �سكان املخيم واملجتمع املُ�ضيف
•   �إن�ش��اء وحتدي��ث قاعدة بيانات ت�شمل القطاعات واملواقع املختلفة ون�رش معلومات من
�أجل دعم احلكومة والوكاالت الإن�سانية الأخرى بهدف التخطيط للتدخالت املالئمة.
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�أم��ا املهام الت��ي تتوالها �إدارة املخيم��ات فتن�ش�أ وتتغري مروراً مبرحل��ة �إقامة وت�صميم
وانتهاء باملرحلة الأخ�يرة و�إغالق املخيم.
املخي��م والو�ص��ول �إىل مرحلة الرعاي��ة وال�صيانة
ً
ومن الهام ج��داً ال�سعي نحو حتديد احللول امل�ستدامة والدائمة امل�ستقبلية لل�سكان النازحني–
�إما ب�إعادتهم �إىل وطنهم �أو التكامل املحلي �أو �إعادة توطينهم.
ينبغ��ي �أن ن�ض��ع يف احل�سب��ان �أن وكال��ة �إدارة املخي��م حتت��اج يف املقام
الأول – وخالل كافة املراحل – �إىل م�ساحة �أن�شطة �إن�سانية مالئمة حيث ميكنها
ممار�سة �أعمالها .وذلك يت�ضمن �إمكانية الو�صول �إىل املخيمات وتوفري �ضمانات
الأمن الالزمة ملوظفي الوكالة وتلقي الدعوة من ال�سلطات الوطنية يف البالد التي
تعمل فيها هذه الوكاالت �أو احل�صول على موافقة هذه ال�سلطات على الأقل.
 انظر الف�صل  7لالطالع على املزيد من املعلومات حول �إن�شاء و�إغالق املخيمات.
وت�شم��ل �أعم��ال وكال��ة �إدارة املخيم يف كل خميم م��ن املخيمات الأن�شطة الت��ي تركز على ما
يلي:
•   تن�سي��ق اخلدم��ات (التي تقدمه��ا املنظمات غري احلكومية وغريها م��ن اجلهات التي توفر
اخلدمات).
•   �إر�ساء منظومة للحوكمة و�آليات التعبئة/امل�شاركة املجتمعية.
•   �ضمان �صيانة البنية التحتية للمخيم.
•   �إدارة املعلومات (مبا فيها جتميع ون�رش البيانات بال�شكل املالئم).
لا يف تواف��ر
•   الدف��اع ع��ن� ،أو توف�ير ،اخلدم��ات الرئي�سي��ة يف املج��االت الت��ي تع��اين خل� ً
اخلدمات.
•   مراقبة ومتابعة عمليات تقدمي اخلدمات التي تتوالها اجلهات الأخرى التي توفر اخلدمات
مبا يتما�شى مع املعايري املتفق عليها يف هذا اخل�صو�ص.
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الفرق املتنقلة يف باك�ستان

يتوج��ب �أحيانا يف الأو�ضاع التي ال يت�سنى فيها لوكالة �إدارة املخيم التواجد ب�صفة دائمة
يف املخيم اال�ستعانة بفرق متنقلة لإدارة املخيمات .وهذا ما قامت به �إحدى وكاالت �إدارة
املخيم��ات يف باك�ست��ان بعد زل��زال عام  .2005فنظ��راً النت�شار املخيم��ات وتوزعها على
م�ساح��ة جغرافية �شا�سعة ،فقد �سع��ت الفرق املتنقلة �إىل التنقل بني هذه املخيمات من �أجل
الدع��م وامل�شورة للجهات والأف��راد الأقل خربة ممن يعملون داخل املخيمات .وقامت الفرق
املتنقل��ة يف البداي��ة بتنفيذ �إحدى الربامج التدريبي��ة يف �إدارة املخيمات للوكاالت العاملة
عل��ى م�ستوى املخيمات ،وا�شتمل ذلك على الهيئ��ات احلكومية املحلية ومنظمات املجتمع
املدين .وحيث �أنه كان يركز على مو�ضوعات ت�شمل التن�سيق وتهيئة املخيمات حللول ف�صل
ال�شتاء ،واملعايري الفنية ،فقد قام فريق �إدارة املخيمات بالتنقل بني املخيمات ملتابعة ما
حتقق من جهود.

وكانت �أهداف هذه الفرق املتنقلة تتمثل فيما يلي:

•   زيارة املخيمات التي يعمل بها امل�شاركون يف التدريب على �إدارة املخيمات.
•   تقدمي الن�صح والإر�شاد للم�شاركني يف عملهم اليومي.
•   التدخل ب�شكل مبا�رش يف �إدارة املخيمات متى ا�ستدعت ال�رضورة.
•   رفع التقارير وتوثيق �أ�شكال التح�سن (�أو التدهور) يف �أو�ضاع املخيمات.

وكانت املعلومات التي عكفت الفرق املتنقلة على جتميعها ت�شمل:
•   بيانات كل خميم :ا�سمه وموقعه وتعداد �سكانه.
•   تاريخ الزيارة.
•   التحديات والفجوات التي تعاين منها قطاعاته اخلدمية.
•   �أو�ضاع املخيم قبل وبعد تلقي التدريب اخلا�ص ب�إدارة املخيمات.

الأدوار وامل�س�ؤوليات يف �أو�ضاع الأ�شخا�ص النازحني داخلياً التي
يتم فيها تفعيل جمموعة تن�سيق املخيمات و�إدارة املخيمات

كان��ت جمموع��ة تن�سيق املخيم��ات و�إدارة املخيم��ات العاملية قد ح��ددت الأدوار وامل�س�ؤوليات
املطلوب��ة يف �إدارة وتن�سي��ق املخيم��ات يف اال�ستجاب��ات ملواق��ف النازح�ين داخلي��اً .وه��ذا
التوجيه��ات ،الت��ي تنبغي قراءتها بالكامل – انظر قائم��ة املراجع يف نهاية هذا الف�صل -ميكن
تلخي�صها على النحو التايل:
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دور احلكومات والهيئات الوطنية يف الإدارة (الإ�رشاف) الر�سمية على املخيمات:

ي�ش�ير مفهوم الإدارة الر�سمية للمخيمات �إىل املهام الت��ي تتوالها احلكومات والهيئات الوطنية
(املدني��ة) والتي تتعل��ق باملراقبة والإ�رشاف عل��ى الأن�شطة يف املخيم��ات والأو�ضاع ال�شبيهة.
وهي تتكون من عدد من املهام التي تتوالها الدولة ذات ال�سيادة مثل:
•   حتديد مواقع املخيمات وقرارات فتحها و�إغالقها.
•   توفريالأر�ضوحقوقالإ�شغاللال�ستيطانامل�ؤقت،وف�ضالنزاعاتالنا�شئةعنعملياتتخ�صي�ص
الأرا�ضي ومنع الدعاوى الق�ضائية �ضد الأفراد �أو الوكاالت املقيمة �أو العاملة يف املخيمات.
•   توفري الأمن وحفظ القانون والنظام و�ضمان ال�صفة املدنية ملخيمات الأ�شخا�ص النازحني.
•   �إ�ص��دار الوثائ��ق والت�صاريح والرتاخي�ص (مثل �شه��ادات امليالد وبطاقات الهوية ال�شخ�صية
وت�صاريح ال�سفر) للمقيمني داخل املخيمات.
•   حماي��ة املواطن�ين ومن��ع �أ�شكال الط��رد �أو �إعادة الرتحي��ل �أو �أي �إج��راءات لإجبار القاطنني
يف املخيم��ات على النزوح مرة �أخرى قبل �أن يت�سن��ى لهم ا�ستعادة منازلهم الأ�صلية ب�أمان
وكرامة �أو قبل �أن يتم توفري مرافق �إقامة �أخرى لهم تتوافق مع املعايري الدولية.
•   ت�سهيل �إمكانية و�صول الوكاالت الإن�سانية للمخيمات.

تن�سيق املخيمات :دور قيادات القطاعات التي تعينها اللجنة الدائمة امل�شرتكة
بني الوكاالت :

يتمث��ل الهدف الأ�سا�سي من مهمة تن�سي��ق املخيمات يف خلق م�ساحة العمل الإن�ساين ال�رضورية
ل�ضمان تقدمي احلماية وامل�ساعدات ،كما تت�ضمن عمليات تن�سيق املخيمات كذلك ما يلي:
•   تن�سي��ق الأدوار وامل�س�ؤولي��ات املرتبط��ة ارتباط�� ًا مبا��شراً بو�ض��ع ودع��م اخلط��ط الوطنية/
الإقليمية لإن�شاء و�إدارة املخيمات.
•   �ضمان دمج هذه اخلطط مع ا�سرتاتيجيات اخلروج واحللول.
•   تن�سي��ق الأدوار وامل�س�ؤولي��ات يف كامل عملي��ة اال�ستجابة الإن�سانية الحتياجات املخيمات،
�شامل��ة �ضم��ان االلتزام باملعاي�ير املتفق من قبل اللجن��ة الدائمة امل�شرتك��ة بني الوكاالت
( )IASCوالتوجيهات العملياتية وفق ًا ملجموعة تن�سيق املخيمات و�إدارة املخيمات.
•   �ضمان التقييم ال�سليم للأو�ضاع والتخطيط اجليد للعمليات والت�صميم اال�سرتاتيجي والتنفيذ
القائم على الر�صد امل�ستمرة وتوافر الدعم الفني والتن�سيق الكامل للقطاعات.
•   �ضمان �أن تتم امل�شاورة الكاملة واملالئمة �أثناء �سري اال�ستجابة الإن�سانية مع:
 .1جمموع��ات ال�س��كان املنتفع�ين ،عل��ى نحو ي�ضم��ن م�شاركته��م يف تقيي��م االحتياجات
وتقدمي احلماية/امل�ساعدة وكذا و�ضع /تنفيذ احللول الدائمة.
 .2الهيئ��ات احلكومي��ة الوطني��ة – �أو ،يف حالة غياب تلك الأخ�يرة ،اجلهات غري احلكومية
التي تتمتع بال�سيطرة الفعلية على املنطقة التي تتواجد فيها املخيمات.
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 .3ال�رشكاء العاملني يف املجالني الإن�ساين والتنموي �ضمن جمموعة تن�سيق املخيمات و�إدارة
املخيمات – ومنهم مدراء املخيمات و�رشكاء تقدمي اخلدمات� ،إىل جانب القطاعات و�/أو
�رشكاء القطاعات الآخرين و الفريق ال ُقطري للجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت.
 .4اجلهات الأخرى مثل جمعيات املجتمع املدين واجلهات املانحة واملجتمع الدبلوما�سي
واملجتمعات املحلية/امل�ضيفة وو�سائل الإعالم.
•   توفري الدعم املالئم للهيئات الوطنية ،مبا يف ذلك بناء القدرات.
•   �إر�س��اء قواع��د احل��وار املفت��وح مع ال�سلطات والهيئ��ات على نحو يت�سنى م��ن خالله مناق�شة
امل�ش��اكل املحتمل��ة نتيجة اجلهود املبذولة لتنفي��ذ االلتزامات التي تعه��دت بها احلكومات
ووكاالت الأمم املتحدة واملنظمات الإن�سانية.
•   تعزي��ز وت�شجي��ع ت��ويل احلكوم��ة م�س�ؤولي��ة �إ�سرتاتيجي��ة احلماي��ة وامل�ساع��دات للمخيمات
وامل�ستوطنات امل�ؤقتة ال�شبيهة باملخيمات.
•   �ضمان تطبيق املعايري الدولية وااللتزام بها بني املخيمات وداخلها.
•   حتديد وتعيني وكاالت �إدارة املخيمات وجهات تقدمي اخلدمات.
•   مراقبة عملية تقدمي اخلدمات وتقييمها.
•   حل م�شاكل �ضعف م�ستوى الأداء الذي تقدمه �إدارة املخيمات و�/أو �رشكاء تقدمي اخلدمات.
•   و�ضع الربامج التدريبية والتوجيهية جلميع ال�رشكاء الإن�سانيني.
•   و�ضع �أنظمة التقييم والر�صد و�أنظمة �إدارة املعلومات.
•   �ضم��ان ح�ص��ول جميع ال�رشكاء وجهات تقدمي اخلدمات عل��ى البيانات العملياتية املطلوبة
عل��ى م�ست��وى املخيم الواح��د وعلى م�ست��وى العملي��ات امل�شرتكة بني املخيم��ات املتعددة
عل��ى نحو ي�سه��م يف حتديد �أ�شكال اخللل والفج��وات يف الأداء وجتنب االزدواج يف اخلدمات
املقدمة.

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

تق��وم وكاالت �إدارة املخيم��ات ذات ال�صلة� ،ضمن �إطار التن�سيق والدعم العام الذي تقدمه وكالة
تن�سي��ق املخيم��ات ،بالتعاون عن قرب مع الهيئات املتواج��دة يف موقع العمل (الإدارة الر�سمية
للمخيمات) واالت�صال بها بالنيابة عن كافة اجلهات الإن�سانية واجلهات املقدمة للخدمات.

ت�ش���مل �إدارة املخيمات الأن�شطة اجلارية يف كل خميم على حده والتي ت�ضع
ن�صب عينها ما يلي:
•   تن�سيق اخلدمات (التي تقدمها املنظمات غري احلكومية وغريها من املنظمات)
•   �إر�ساء �آليات احلوكمة وامل�شاركة/التعبئة املجتمعية.
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•   �ضمان �صيانة البنية التحتية للمخيم.
•   جتميع وم�شاركة البيانات.
•   توفري خدمات املحددة.
•   مراقبة عملية تو�صيل اخلدمات التي تقدمها اجلهات الأخرى وفق ًا للمعايري املتفق عليها.
•   حتديد الفجوات يف توفري احلماية وامل�ساعدات وجتنب ازدواج الأن�شطة.
•   �إحالة جميع امل�شكالت التي ال ميكن حلها على م�ستوى املخيم �إىل والوكالة قائدة املجموعة/
وكالة تن�سيق املخيم التابعني ملجموعة تن�سيق املخيمات و�إدارة املخيمات.
•   م�ساع��دة الوكال��ة قائ��دة املجموع��ة  /تن�سي��ق املخي��م يف حتدي��د املعاي�ير وامل�ؤ��شرات
واجب��ة التطبي��ق يف اال�ستجاب��ات اخلا�ص��ة التي تتطلب �إقام��ة خميمات �أو �أو�ض��اع �شبيهة
باملخيمات.
كذل��ك ينبغ��ي �أن تقوم وكال��ة �إدارة املخيم بتوف�ير املعلومات والبيان��ات لوكالة التن�سيق
للمخيم ولأي �أنظمة معلوماتية �أخرى يكون قد مت �إن�شاءها داخل القطاع.

ال�رشاكات و�أ�صحاب امل�صلحة يف �إدارة املخيمات

تعم��ل وكال��ة �إدارة املخيم بالتع��اون الوثيق مع عدد من اجلهات الأخ��رى �أو �أ�صحاب امل�صلحة
الآخري��ن ،ممن يهتم��ون بظروف احلياة واملعي�شة يف املخيم .وي�شمل ال�رشكاء الرئي�سيني لوكالة
�إدارة املخيم ما يلي:
•   والوكال��ة قائ��دة املجموعة �أو القطاعية ال�ستجابات املخيمات (مثل مفو�ضية الأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني و املنظمة الدولية للهجرة).
•   احلكومة الوطنية و�/أو الهيئات العاملة املوقع الذي يتم فيه �إقامة املخيم.
•   جه��ات تق��دمي اخلدم��ات وغريهم من اجله��ات الإن�سانية العاملة يف املخيم��ات –غالب ًا من
املنظمات غري احلكومية و املنظمات غري احلكومية الدولية �أو املنظمات املجتمعية.
•   جهات توفري احلماية يف املخيمات –غالب ًا وكاالت احلماية املفو�ضة بذلك مثل اليوني�سيف
�أو مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني �أو جلنة ال�صليب الأحمر الدولية.
•   �سكان املخيمات – مبا فيهم القادة وممثليهم والن�ساء والرجال والفتيات وال�صبية.
•   ال�س��كان امل�ضيف��ون – ال�سكان القاطنني يف املناطق املج��اورة للمخيم �أو يف املدن/القرى
القريبة.

قيادة املجموعة/القطاع (وكالة تن�سيق املخيم يف النهج العنقودي)

تعمل وكالة �إدارة املخيم عن قرب مع وكاالت قيادة املجموعة �أو القطاع والتي تتمثل م�س�ؤوليتها
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يف التن�سي��ق م��ع الهيئ��ات الوطني��ة يف توفري اال�ستجاب��ة الكامل��ة للمخيم .ويف ظ��ل توجيهها
ودعمها ميكن �ضمان التن�سيق بني املخيمات ،وكذا مراقبة م�ستويات امل�ساعدات بني املخيمات
ل�ضم��ان تطبيق املعايري يف جميع املخيم��ات دون تباين .ف�إذا كانت تلك الأمور ت�سري على هذه
الوترية ،ف�إن �أ�شكال التباين هذه قد ت�ؤدي �إىل خلق «عامل جذب» يت�سبب يف انتقال ال�سكان من
املخيمات واملجتمعات امل�ضيفة املحيطة الأخرى �إىل املخيمات التي تتمتع
مب�ستوى �أف�ضل يف
ً
اخلدم��ات �أو املرافق ،والتي �أحيان ًا ما ُتعرف مبخيمات «الهيلتون» – .وهكذا ميكن لوكالة �إدارة
املخي��م ب�إحالة جمي��ع امل�شكالت التي يتعذر حله��ا �إىل والوكالة قائدة املجموع��ة �أو القطاعية
لتن�سيق املخيمات و�إدارة املخيمات.

الهيئات

تعم��ل وكال��ة �إدارة املخيم �أي�ض ًا عن ق��رب مع الهيئات العاملة باملوق��ع (والتي تعرف بالإدارة
الر�سمية للمخيمات يف النهج العنقودي التابعة لتن�سيق املخيمات و�إدارة املخيمات) وتقيم معها
قنوات االت�صال .ويف ق�ضايا معينة ،تقوم وكالة �إدارة املخيم باالت�صال بهذه الهيئات بالنيابة
عن جميع اجلهات الإن�سانية وجهات تقدمي اخلدمات يف املخيم .وغالب ًا ما تعمل املنظمات غري
احلكومي��ة العاملة �ضمن قطاعات حمددة ب�شكل مبا�رش مع الإدارات �أو الوزارات ذات ال�صلة مثل
وزارة الرتبي��ة والتعلي��م �أو وزارة ال�صحة وذلك فيما يتعلق بالتدخ�لات التي ت�صب يف قطاعات
معين��ة .وق��د تطلب وكالة �إدارة املخيم م�ساعدة �إحدى القي��ادات العنقودية �أو القطاعية يف طلب
الدعم احلكومي ملبادرات معينة� ،أو يف مواجهة حتديات معينة.
م��ن الهام ج��داً �أن تعمل وكال��ة �إدارة املخيم على �إقامة ال��شراكات الإيجابية
التعاوني��ة ذات النف��ع املتبادل مع الهيئات من �أجل احل�ص��ول على دعمها وتطوير
�إمكانياته��ا يف دع��م حقوق الإن�سان ل�صالح الأ�شخا���ص النازحني .وتتوىل هيئات
الدول��ة م�س�ؤولية توفري احلماية وامل�ساعدات لل�س��كان النازحني داخلي ًا والالجئني
املقيم�ين على �أرا�ضيها .ففي الوقت الذي ق��د تتواجد فيه �إحدى الوكاالت يف حالة
الط��وارئ فقط جند �أن الهيئ��ات احلكومية غالب ًا ما تتواج��د يف موقع الأحداث قبل
و�صول �أي وكالة �إليها بفرتة طويلة ،وقد توا�صل تواجدها هناك �إىل ما بعد مغادرة
برام��ج الإغاث��ة الإن�سانية .وبالرغم من ذلك ،ف�إن �إن�شاء ال�رشاكات الفاعلة قد يكون
�أمراً معقداً وقد يت�أثر �أحيان ًا مبحدودية نطاق التفاهم املتبادل والأجندات ال�سيا�سية
وت�ضارب الأولويات و�/أو غياب الإمكانيات واملوارد.
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جهات تقدمي اخلدمات

ينبغ��ي �أن تعم��ل �إدارة املخيم��ات الفعالة كذلك على متكني جهات تق��دمي اخلدمات من تنفيذ
مهامها .فمن �ضمن املهام الأ�سا�سية لوكالة �إدارة املخيم متكني الآخرين من تقدمي امل�ساعدات
املالئم��ة والفعالة .فمن خالل الدعم الفع��ال الذي تقدمه �إدارة املخيمات ،ميكن �ضمان تقدمي
اخلدم��ات مع مراعاة العدالة واحليادية والو�صول �إىل الفئ��ات ذات االحتياجات اخلا�صة ،وال
�سيم��ا الفئ��ات امل�ست�ضعفة .ولتحقي��ق ذلك ،تتوقع ال��وكاالت احل�صول عل��ى معلومات دقيقة
وحديثة حول �سكان املخيمات و�أو�ضاع املعي�شة يف املخيم ،وكذا ت�سهيل �إن�شاء ال�رشاكات ذات
النف��ع املتبادل مع القي��ادات القطاعية �أو العنقودية/الهيئات واملنتدي��ات الوطنية/املحلية
من �أجل حتقيق التن�سيق الفعال .وف�ض ًال عن ذلك ،ينبغي توفري الفر�ص والتوجيهات املنا�سبة
جلهات تق��دمي اخلدمات التي تعينها على حتقيق التعبئة املجتمعية الفعالة وامل�شاركة كجزء
م��ن م�رشوعاته��ا .وهذا ب��دوره ميكن �أن يع��زز مبادراتها ويوف��ر الفر���ص للم�ستفيدين بطرح
املدخ�لات واحل�ص��ول على التعليق��ات والآراء ،مما يكون له �آثاره الإيجابي��ة يف النهاية على
جودة اخلدمات املقدمة.
ويتمثل �أحد �أبرز جوانب التحدي يف ال�رشاكات مع جهات تقدمي اخلدمات يف �أن دور �إدارة
املخيم��ات ي�شمل �أي�ض ًا مراقبة ورف��ع التقارير اخلا�صة مب�ستوى امل�ساعدات وتوفري اخلدمات.
وينبغ��ي �أن تت��م بو�ضوح �صياغة دور وكالة �إدارة املخيم فيم��ا يتعلق مبراقبة وكاالت تقدمي
اخلدم��ات وذل��ك يف مذك��رات التفاه��م و�أن يتم دع��م هذا الدور م��ن جان��ب وكاالت القيادات
القطاعية/العنقودية ل�ضم��ان �رشعيته واحرتامه بال�شكل الالئق .وتت�ضمن �أف�ضل املمار�سات
يف �إدارة املخيم��ات �إقام��ة العالق��ات املتبادل��ة للثق��ة واالح�ترام والدع��م .وبالرغ��م من �أن
املناف�سة بني الوكاالت والأجندات املت�ضاربة واخلالفات وال�سيا�سات احلاكمة لكل منها – �أو
بب�ساط��ة غياب مب��د�أ امل�سائلة -قد ت���ؤدي جميعها ل�صعوب��ة املفاو�ضات فيم��ا بينها� ،إال �أن
وكالة �إدارة املخيم تتحمل م�س�ؤولية الدعوة �إىل التن�سيق وحتديد الو�سائل التي يت�سنى جلميع
الأط��راف من خاللها العمل على نح��و يت�سم بالتعاون وال�شفافي��ة ول�صالح �سكان املخيمات.
وق��د يتذبذب �أو يتغري م�ستوى اخلدمات املقدمة يف �أي خميم لعدة �أ�سباب خمتلفة .وهنا ي�أتي
دور �إدارة املخيم��ات يف التعرف على حالة الأو�ض��اع يف حلظة معينة ،والأ�سباب التي تكمن
وراءها ،واتخاذ التدابري الالزمة بالتعاون مع كافة الأطراف املعنية.
كذل��ك ينبغ��ي عل��ى وكاالت �إدارة املخيم��ات �أن تعمل م��ع الهيئ��ات ووكاالت القيادات
القطاعية/العنقودي��ة وجه��ات توفري اخلدمات لتحديد املعاي�ير وامل�ؤ�رشات الواجب تطبيقها
داخ��ل املخي��م .ويلعب حتدي��د املعايري امل�شرتك��ة لتوفري اخلدم��ات وامل�ساع��دات دوراً مهم ًا
يف ق��درة وكال��ة �إدارة املخيم عل��ى حما�سبة وم�سائلة جهات تقدمي اخلدم��ات والت�شجيع على
حت�سينها �إذا ما تراجعت هذه امل�ستويات �إىل ما دون احلد الأدنى املتفق عليه.
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�سكان املخيم

�إن العم��ل م��ن �أجل تعبئة �س��كان املخيم و�ضمان احلوكم��ة الفعالة والتمثي��ل وامل�شاركة – من
جان��ب اجلميع خا�صة الأف��راد والفئات ذات االحتياجات اخلا�صة – يع��د من الركائز املحورية
الت��ي ت�ساهم يف دور وكال��ة �إدارة املخيم� .أما بالن�سبة لطريقة حتقي��ق ذلك والعمليات التي تتم
اال�ستعان��ة بها والنتائ��ج املتمخ�ضة فتعتمد ،مرة �أخرى وب�شكل كب�ير ،على الظروف والأو�ضاع
اخلا�صة بكل حالة .ويف الواقع ُتعترب من �أكرب الإ�ساءات التي ترتكبها املنظمات الإن�سانية دون
ق�صد يف حق جمتمعات النازحني هي �أن تعمل لهم ولي�س بالتعاون معهم .ذلك لأن النزوح يجعل
ه���ؤالء النا���س م�ست�ضعفني وعالة على الغري ،ف���إذا ما زيد على ذلك و�أ�صبح��وا جمرد م�ستفيدين
�سلبيني من الدعم وامل�ساعدات ،ف�إن هذا يزيد اعتمادهم على الآخرين ومن ثم يزيد من �ضعفهم.
�إن ال�سع��ي الن�ش��ط لإن�شاء ال�رشاكات الإيجابية مع �سكان املخيم ُيعد �أحد الو�سائل التي ميكن بها
ا�ستغالل وتطور قدرات �سكان املخيمات ومن ثم متكينهم من ا�ستعادة ا�ستقالليتهم وكرامتهم.

ال�سكان امل�ضيفون

قد ت�شكل ا�ست�ضافة �سكان املخيمات بالن�سبة لأي قرية �أو مدينة قريبة �أو غريها من املجتمعات
املحلي��ة عبئ�� ًا كبرياً عل��ى املوارد املح��دودة والثمين��ة يف املنطق��ة .فغالب ًا ما يك��ون املجتمع
امل�ست�ضي��ف فق�يراً ويفتق��د �إىل املوارد االقت�صادي��ة والطبيعية ،كما قد يعاين م��ن �ض�آلة فر�ص
املعي�ش��ة وع��دم كفاية املرافق �أو غيابها .وقد تك��ون احتياجات هذه املجتمعات ت�ضاهي� ،إن مل
تكن تفوق يف حجمها ،عن حاجة ال�سكان النازحني .وفوق كل ذلك ،قد ينتابهم �شعور ب�أن �أر�ضهم
و�أ�سب��اب �أرزاقهم وثقافتهم و�أمنهم ومواردهم الطبيعية – خا�صة املياه – كلها معر�ضة لتهديد
ا�ستي��اء من �سكان املخيمات وامل�ساعدات
�س��كان املخيمات .كما �أن املجتمع امل�ضيف قد يبدي
ً
املُقدم��ة له��م ،خا�صة �إذا كان �سكان املخيمات ال ينتم��ون �إىل نف�س العرق �أو اللغة �أو التاريخ �أو
التقاليد .وقد ت�ساورهم املخاوف من �آثار هذه املخيمات �أو من امل�شاكل التي قد ت�سببها لهم.
وهن��ا يكم��ن دور وكال��ة �إدارة املخي��م يف �إر�ساء وتعزي��ز العالقات م��ع املجتمع امل�ضيف
بحيث ميكن التعرف على خماوفهم واحتياجاتهم واتخاذ ما يلزم من �إجراءات ل�ضمان �إمكانية
ال�سيطرة على الآثار التي قد تنتج عن املخيم على املجتمع امل�ضيف والتعامل معها بحكمة – �إن
�أمك��ن ذلك .كذلك من الهام جداً عقد املنتديات و�أ�شكال االت�صال و�ضمان تواجد ممثلي املجتمع
امل�ضي��ف يف اجتماع��ات املخيمات ،لبحث جمال �أ�شكال التدخ��ل – خا�صة يف جماالت ال�صحة
والتعلي��م – والت��ي قد تعود بالفائدة عل��ى كل من �سكان املخيم واملجتم��ع امل�ضيف� .أ�ضف �إىل
ذل��ك ��ضرورة �أن تتخذ وكال��ة �إدارة املخيم التدابري الالزم��ة ل�ضمان حماية امل��وارد الطبيعية،
مثل حطب الوقود واملياه ،وال�سعي لإيجاد املوارد البديلة متى كان ذلك ممكناً .كما ينبغي على
وكال��ة �إدارة املخي��م بالتعاون م��ع الوكاالت الإن�ساني��ة الأخرى املقدمة للم�ساع��دات �أن تتوىل
الدعوة �إىل بحث احتياجات املجتمع امل�ضيف عند حتديدها للفئات املنتفعة من خدماتها.
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ملاذا يعترب دور مدير املخيم غاية يف الأهمية؟

تتمي��ز �أدوار وم�س�ؤولي��ات وكاالت �إدارة املخيم��ات ب�أنه��ا متنوع��ة و�شامل��ة و�صعبة ،حتى يف
املج��االت التي ت�ؤدي فيها برامج امل�ساع��دات الإن�سانية وظائفها على �أكمل وجه .ويعود ال�سبب
يف ذل��ك �إىل �أن بن��اء العالقات اجليدة م��ع �سكان املخيمات وحتقيق درجة م��ن الثقة وال�رشعية
يف �أع�ين جمتم��ع النازحني ينطوي على ما هو �أكرث من جمرد �ضمان م�شاركتهم كونها تت�ضمن
زي��ادة خربته��م بالعدالة يف تقدمي اخلدم��ات وح�صولهم على القدر الكايف م��ن الأمن واحلماية
وال�صالحية.
وينبغ��ي على وكاالت �إدارة املخيم��ات يف كافة الظروف تعزيز النهج ال�شمويل يف م�ساعدة
�س��كان املخيم��ات على نح��و ي�أخ��ذ يف االعتبار و�ضعه��م ال�صحي ج�سدي��ا ونف�سي�� ًا �إ�ضافة �إىل
�أو�ضاعه��م النف�سية والثقافية واالجتماعية .ويتحقق ذل��ك من خالل ر�سم نظرة �شاملة للمناحي
املتع��ددة و�أ�صح��اب امل�صالح املعنيني باملعي�شة يف املخيم .ويجب على الوكالة العمل من �أجل
تعزي��ز امل�ساع��دات وتوفري احلماي��ة الكافية واملالئم��ة ،التي متكّ��ن الن�ساء والرج��ال وال�صبية
والفتيات النازحني من احل�صول على �أب�سط حقوقهم الإن�سانية يف املخيم.
وعالوة على ما �سبق ،يلتزم جميع امل�شاركني يف �إدارة املخيمات بااللتزام بالن�صائح التي
تقدمها �شبكة التعلم الإيجابي للم�ساءلة يف جمال العمل الإن�ساين (.)ALNAP
«يج��ب على كافة الوكاالت الإن�س��انية �أن تذهب �إىل �أبعد م��ن االحتياجات املادية الفورية
نطاقا خا�صة الأم��ن ال�شخ�صي والكرامة و�سالمة كل
للنازح�ين و�أن تبح��ث يف الق�ضايا الأو�سع
ً
فرد»
احلماية – دليل �شبكة التعلم الإيجابي للم�سائلة
يف جمال العمل الإن�ساين للوكاالت الإن�سانية� ،صفحة .14

القائمة املرجعية لوكالة �إدارة املخيم





وقع��ت وكالة �إدارة املخيم عل��ى مذكرة تفاهم مع الهيئات الوطنية تو�ضح املالمح العامة
للأدوار وامل�س�ؤوليات اخلا�صة بتوفري امل�ساعدات واحلماية ملجتمع النازحني.
مت �إن�ش��اء املخيمات كم�لاذ �أخري لتوفري امل�ساع��دات واحلماية امل�ؤقت��ة للأ�شخا�ص الذين
�أرغموا على ترك مواطانهم والنزوح منها ب�سبب �أحداث ال�رصاعات �أو الكوارث الطبيعية.
يت�صدر البحث عن احللول امل�ستدامة قائمة الأولويات منذ البداية.
ي�أت��ي التخطيط للم�رشوعات الت��ي تتوالها وكالة �إدارة املخي��م يف �ضوء ،ومع الو�ضع يف
االعتبار ،مبادئ القانون الدويل واملعايري واخلطوط العري�ضة والقوانني ذات ال�صلة.
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يت��م التخطيط لإن�شاء وتطوير نظم �إدارة وتن�سيق املعلومات الفعالة بالتعاون مع �أ�صحاب
امل�صلح��ة الرئي�سيني يف ا�ستجابات املخيمات ل�ضمان حتقيق العدالة واحليادية يف توفري
امل�ساعدة واحلماية.
يت��م التخطي��ط لتحقيق م�شارك��ة جمتمع املخيم��ات يف جميع �أ�شكال التدخ�لات ،ويجري
تخطي��ط وتنفي��ذ ومراقب��ة وتقيي��م �أن�شط��ة �إدارة املخيمات بال�ش��كل الذي يع��زز احلوكمة
الفعال��ة والتمثي��ل وامل�شاركة من جانب جمتمع املخيم��ات يف جميع مناحي املعي�شة يف
املخيمات.
يتم و�ضع الأنظمة املنا�سبة لتجميع وحتليل وتخزين ون�رش البيانات واملعلومات املتعلقة
بالأو�ض��اع املعي�ش��ة يف املخيم لعدد كبري من �أ�صح��اب امل�صلحة – ولكن مع مراعاة �أمن
و�رسية هذه البيانات.
تتمي��ز مهام و�أهداف و�إمكانيات وكالة �إدارة املخي��م بالو�ضوح �أمام اجلميع -ي�شمل ذلك
توفري �أي م�ساعدات �إ�ضافية خا�صة بقطاعات حمددة قد تقدمها نف�س الوكالة.
يت��م دم��ج (وت�سهي��ل) حماي��ة الأ�شخا�ص م��ن ذوي االحتياج��ات اخلا�ص��ة واملجموعات
والأفراد الأكرث عر�ضة للخطر يف جميع �أن�شطة �إدارة املخيمات.
ت�سع��ى وكال��ة �إدارة املخي��م �إىل �إقام��ة ال��شراكات النفعية املتبادل��ة املعيلة الت��ي تت�سم
بال�شمولية وال�شفافية مع الهيئات الوطنية ووكالة القيادات القطاعية/العنقودية واجلهات
التي تقدم اخلدمات وامل�ساعدات و�سكان املخيمات واملجتمع امل�ضيف.
يتمث��ل اله��دف الإجمايل لربامج وكال��ة �إدارة املخيم يف رفع م�ست��وى املعي�شة يف املخيم
ومتكني �سكان املخيم من التمتع بحقوقهم الإن�سانية الأ�سا�سية.
تقوم وكالة �إدارة املخيم ب�إحالة �أية ق�ضايا تعجز عن حلها على م�ستوى املخيم �إىل قائد
القطاع/املجموعة.
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الأدوات
تتوفر معظم الأدوات والن�رشات وغريها من الوثائق امل�شار �إليها على �أ�سطوانة
 كذلك مت و�ضع.) واملرفق��ة بكل كتي��ب مطبوعToolkit CD( جمموع��ة الأدوات
.روابط لتحميل امللفات اخلا�صة باملو�ضوع من على �شبكة الإنرتنت
 �أداة عملية للعاملني يف.) (�أوول �إن دياري.2007 ،•ليندا ريت�شارد�س���ون وجيل براي�س
.جمال الأن�شطة الإن�سانية من واقع امليدان
www.allindiary.org/uploads/final_All_in_Diary_cd.pdf

قراءات ومراجع
Mary B. Andersen, 1999. Do No Harm: How Aid Can Support Peace – or War.
www.rienner.com/title/Do_No_Harm_How_Aid_Can_Support_Peace_or_War
Global CCCM Cluster, 2006. Roles and Responsibilities in Carrying out Camp Responses.

www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Portals/1/cluster%20approach%20
page/clusters%20pages/CCm/CCCM%20Roles%20and%20Responsibilities_2620%
September%202006.doc

Global CCCM Cluster, 2007. Camp Coordination Camp Management. Best
Practices. www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Default.aspx?tabid=78
Global Humanitarian Forum Platform, 2007. Principles of Partnership.
www.globalhumanitarianplatform.org

IASC, 2006. Protecting Persons Affected by Natural Disasters: IASC Operational
Guidelines on Human Rights and Natural Disasters.
www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900SID/YAOI-6UH5QQ?OpenDocument

IASC, 2006. Guidance Note on Using the Cluster Approach to Strengthen
Humanitarian Response.
www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Portals/1/Home%20page/Annexe4.
IASCGUIDANCENOTECLUSTERAPPROACH.pdf

IASC, 2002. Growing the Sheltering Tree; Protecting Rights through Humanitarian
Action, Programmes and Practices Gathered from the Field.
www.icva.ch/gstree.pdf

 ماذا تعني �إدارة املخيمات؟- 1  جمموعة �أدوات �إدارة املخيم | الف�صل38

ICRC, 2004. ‘What is Humanitarian Law?’
www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/humanitarian-law-factsheet/$File/What_is_IHL.pdf

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), 1994.
The Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement
and NGOs in Disaster Relief. www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/57JMNB
OCHA. An Easy Reference to International Humanitarian Law and Human
Rights Law.
www.reliefweb.int/OCHA_ol/pub/Easy%20Referencs%20to%20IHL%20and%20HR.htm

OCHA/IASC, 1999. Manual on Field Practice In Internal Displacement, Policy
Paper Series no: 1. www.reliefweb.int/ocha_ol/pub/IDPManual.pdf
Hugo Slim and Andrew Bonwick, 2005. Protection – The ALNAP Guide for
Humanitarian Agencies.
www.odi.org.uk/ALNAP/publications/protection/alnap_protection_guide.pdf

The Brookings Institution, 1999. Handbook for Applying the Guiding Principles
on Internal Displacement. www.the-ecentre.net/resources/e_library/doc/HanbookIDP.pdf
The Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees, 1951 and 1967.
www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/protect/opendoc.pdf?tbl=PROTECTION&id=3b66c2aa10

The Do No Harm Project, 2004. The Do No Harm Handbook.
www.cdainc.com/dnh/docs/DoNoHarmHandbook.pdf

The Geneva Conventions of 1949 and the two protocols of 1977.
www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/genevaconventions

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

The Sphere Project, 2004. Humanitarian Charter and Minimum Standards in
Disaster Response. www.sphereproject.org/component/option,com_docman/task,cat_
view/gid,17/Itemid,203/lang,English/

The Sphere Project & World Vision, 2006. The Sphere Pocket Guide.
www.sphereproject.org/component/option,com_docman/task,doc_view/gid,122/Itemid,203/
lang,English/

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

UNHCR, 1999. Protecting Refugees, A Field Guide for NGOs.
www.unhcr.or.jp/protect /pdf/ProtectingRefugees-FieldGuideforNGOs.pdf

39

 ماذا تعني �إدارة املخيمات؟- 1 جمموعة �أدوات �إدارة املخيم | الف�صل

UNHCR, 2007. Handbook for Emergencies.
www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900SID/AMMF-75TFLQ?OpenDocument

UNHCR, 2006, ”Looking to the Future”, chapter 8, The State of the World’s
Refugees: Displacement in the New Millennium.
www.unhcr.org/publ/PUBL/4444afcf0.pdf

UNHCR, 2006. Operational Protection in Camps and Settlement: A Reference
Guide of Good Practices in the Protection of Refugees and Other Persons of Concern.
www.unhcr.org/publ/PUBL/448d6c122.pdf

UNHCR, 2004. Agenda for Protection.
www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&docid=4714a1bf2

 ماذا تعني �إدارة املخيمات؟- 1  جمموعة �أدوات �إدارة املخيم | الف�صل40

الأدوار
وامل�س�ؤوليات

جمموعة �أدوات �إدارة املخيم | الف�صل  - 2الأدوار وامل�س�ؤوليات

41

الر�سائل الأ�سا�سية
 tتت��وىل وكال��ة �إدارة املخيم امل�س�ؤولية عن تن�سيق امل�ساع��دات واحلماية واخلدمات على
م�ست��وى املخي��م .وه��ذا ي�ستتبع بناء ��شراكات فعالة م��ع �أطراف خمتلفة م��ن �أ�صحاب
امل�صالح.
 tتعم��ل وكالة �إدارة املخي��م على �إن�شاء نظام حوكمة فعال ونياب��ي للمخيمات وذلك من
�أجل تعزيز م�شاركة �سكان املخيم يف �صناعة القرار واحلياة اليومية يف املخيم .ويعتمد
�صالح بيئة املخيم على ما يقدمه �سكان املخيمات من م�شاركة مبا�رشة وغري مبا�رشة.
وتتخذ هذه امل�شاركة العديد من الأ�شكال.
 tتتف��اوت طبيع��ة املوارد الب�رشي��ة املطلوبة وكذل��ك تكوين وتنظيم طاق��م العمل املعني
ب���إدارة املخيم بتفاوت الظروف والأو�ضاع الراهن��ة .ومن العوامل املحورية يف حتقيق
ج��ودة اخلدم��ات و�إر�ساء مبد�أ امل�ساءلة يف �أعمال وكال��ة �إدارة املخيم العمل على �إدراج
الن�س��اء �ضمن العامل�ين باملخيم وال�سعي لتو�ضي��ح الأدوار وامل�س�ؤوليات بالإ�ضافة �إىل
العمل على تدريب املوظفني وتطويرهم مهنياً.
 tيع��د التبادل الن�ش��ط للمعلوم��ات �أمراً �أ�سا�سي�� ًا لتف��ادي ازدواج الأن�شطة و�س��د الفجوات
ومعاجل��ة مناحي اخللل يف توفري اخلدم��ات و�ضمان ات�ساق عملي��ات الر�صد و�إجراءات
التبليغ والتوثيق .وحتتاج وكالة �إدارة املخيم� ،ضمن هياكل جمموعة تن�سيق املخيمات
و�إدارة املخيمات� ،إىل امل�شاركة يف �صوغ بيان اخت�صا�صات ملجموعة املخيمات و�إدارة
املخيم��ات .ومثل هذا البيان لالخت�صا�صات يع��د �أمراً جوهري ًا يف �أي �إ�سرتاتيجية تروم
�أن تعك�س االحتياجات امليدانية وتر�سخ وحتفظ الروابط مع املجموعات الأخرى.
� tإن وكال��ة �إدارة املخي��م يف حاجة لعقد �رشاكات تت�س��م بال�شفافية وال�شمولية مع جميع
�أ�صح��اب امل�صال��ح امل�شارك�ين يف املخيم ،ذلك �أن بن��اء �أنظمة الر�ص��د واال�ستفادة من
الآراء م��ع وكاالت تق��دمي اخلدم��ات – مبا يف ذلك الأنظم��ة الفعالة و�سهل��ة اال�ستعمال
الق��ادرة على التعامل مع ال�شكاوى والإفادة من الدرو�س املُ�ستقاة يف اخلطط اجلديدة –
كل هذا ي�ؤدي لبناء الثقة وال�رشعية.
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مقدمة
ب��اق م��ن الزم��ن  25دقيقة عل��ى عق��د �إح��دى االجتماع��ات التن�سيقية يف
املخي��م ،وي�صطف خارج املكتب طابور من �سكان املخيم الغا�ضبني يريدون بث
�شكواه��م ع��ن م�شكلة الغ��ذاء يف منطقته��م ال�سكنية ،ذلك �أن ح�ص���ص الغذاء التي
تقدمه��ا وكالة (ف��ود بايبالين) قاربت على النفاذ ،ول��ذا ينبغي عقد اجتماع مع
جلن��ة الغ��ذاء باملخيم لتنبي��ه �أع�ضاءها له��ذه امل�شكلة ب�أ�رسع م��ا ميكن ،وكذلك
تنبيه جميع املخيم �إىل �أن ح�ص�ص الغذاء الكاملة لن تتوافر هذا ال�شهر .وكان من
املق��رر �أن ي�صدر التقرير ال�شهري �أم���س .وينطلق نداء من �أجهزة الإذاعة باملخيم
يق��ول �أن م�س���ؤو ًال رفي��ع امل�ستوى تابع لإح��دى اجلهات املانح��ة يف طريقه �إىل
املخي��م يف جول��ة تفقدية مل يتم التخطيط لها .ومدي��رك يف العمل يرغب منك �أن
تفعل ما يف و�سعك ل�ضمان مرور هذه الزيارة دون م�شاكل.
فما �أول �إجراء تتخذه لو وجدت نف�سك يف هذا املوقف؟
بالن�سب��ة مل��ن �سبق لهم �أن تول��وا م�س�ؤولي��ة �إدارة املخيمات� ،أو �سبق له��م العمل �ضمن �إحدى
وكاالت �إدارة املخيم��ات ،ال يختلف هذا ال�سيناري��و االفرتا�ضي كثرياً عما يح�صل يف املعتاد،
فالعملي��ات واملهام اليومية يف خميمات النازحني داخلي�� ًا �أو الالجئني تدفع باملوظفني �إىل
الت�شتت يف عدد من االجتاهات يف وقت واحد وهو ما يدفع مبقدرات جديدة يف عملية ترتيب
الأولويات ومبا يجعلها حتيد عن م�سارها املر�سوم– اللهم �إال يف حاالت نادرة.
وتع��د مهمة وكال��ة �إدارة املخيم من املهام التي ت�ستلزم حرك��ة ون�شاط ًا دائبني ،ذلك �أن
الوكال��ة تت��وىل امل�س�ؤولية عن التن�سي��ق لوكاالت تق��دمي اخلدمات الأخ��رى ومتابعة االلتزام
باملعاي�ير وامل�ؤ��شرات والإ�صغ��اء للأط��راف و�إدارة املواقف التي قد تنط��وي على �رصاعات
�أو ت�ض��ارب للم�صال��ح وتعزيز ان�سجام العالق��ات وامل�شاركة و�إجراء امله��ام الإدارية وتناول
الق�ضاي��ا الأكرث �شمو ًال اخلا�صة باملوظفني والوكالة نف�سها .وبذلك ف�إن مدير �أي خميم يتوىل
يف نف���س الوقت دور العمدة وال�سفري والدبلوما�س��ي وامل�س�ؤول املايل ومراقب احلماية والفني
واملدرب وفني الإ�صالحات املختلفة-كل هذا يف �آن واحد ،وهو ما يجعل �إدارة املخيم تتطلب
�رسعة يف التفكري وقدرة على االبتكار وحر�ص ًا يف التخطيط.
وق��د تتخ��ذ تدخالت �إدارة املخيم العديد من الأ�شكال – فم��ن فريق متنقل يقوم بزياراته
غ�ير املنتظم��ة لعدد كبري م��ن املخيمات� ،إىل فري��ق ذي ح�ضور ميداين دائ��م .ويف العديد من
احل��االت ،تت��وىل �إحدى املنظمات غري احلكومي��ة الوطنية �أو الدولي��ة ،واملكونة من فريق من
املوظف�ين ،امل�س�ؤولية عن العمليات اليومية اخلا�صة ب�إدارة املخيم .ويحدد كل موقف الهيكل
الإداري الأك�ثر مالئمةَ وجدوى .و�إذا ما �أردن��ا �ضمان مبد أ� امل�ساءلة ،فمن الهام جداً �أن تكون
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الأدوار وامل�س�ؤولي��ات وا�ضح��ة ودقيق��ة .وعلي��ه ف�إن كل وكال��ة لإدارة املخي��م حتتاج لبيان
اخت�صا�ص��ات يت�س��م بال�شفافية والو�ض��وح ويالئم االحتياج��ات الواقعية .وينبغ��ي �أن يكون
لدى الوكالة الإمكانيات الكافية (�سواء اخلا�صة بالتمويل �أو باملوارد الب�رشية) لتنفيذ املهام
امللقاة على عاتقها.
وميكن ت�صنيف املهام �أو امل�س�ؤوليات الرئي�سية لوكالة �إدارة املخيم �إىل �ستة فئات هي:
•�إدارة وتدريب املوظفني.
•التن�سيق للم�ساعدات واخلدمات والإ�رشاف عليها.
•�إن�شاء نظم احلوكمة و�آليات امل�شاركة املجتمعية.
•�ضمان العناية بالبنية التحتية للمخيم و�صيانتها.
•�إدارة املعلومات.
•التوا�صل مع �سكان املخيم.

الق�ضايا الرئي�سية
�إدارة وتدريب املوظفني

طاقم العمل الأ�سا�سي بوكالة �إدارة املخيم

يح��دد ع��دد من العوامل �أهمه��ا حجم التمويل املت��اح للوكالة وال�سيا�س��ات اخلا�صة باملوارد
الب�رشي��ة والأو�ضاع التي تعمل بها العديد من القرارات اخلا�صة باملوظفني واملوارد الب�رشية
الت��ي يج��ري �إ�صدارها عند ت�أليف طاقم العم��ل الأ�سا�سي لوكال��ة �إدارة املخيم .فكل جمموعة
من الأو�ضاع تتطلب ن�سق ًا خمتلف ًا �أو بنية تنظيمية جديدة .وي�سهم ما متلكه الوكالة من فريق
�أ�سا�س��ي و�إمكاني��ات يف حتديد جان��ب كبري من فعالي��ة تنفيذ العملي��ات اليومية .ويف معظم
الظ��روف ،يتطل��ب الأمر جمموعة متنوعة م��ن املهام والقدرات املهني��ة ،فكثري منها ي�ستدعى
وجود خربة يف �إدارة املعلومات �أو الت�شييد �أو املياه �أو ال�رصف ال�صحي �أو التعبئة املجتمعية
�أو التدري��ب .وم��ن الهام جداً هنا �ضم��ان �أن تعك�س الن�سبة بني �أع��داد املوظفني من اجلن�سني
يف فري��ق العم��ل ن�سبة الرجال والن�س��اء يف املخيم ،وكذلك من ال��ضروري �أن يكون العاملون
م��ن ذوى اخل�برة والن�ض��ج الكافي�ين للتعامل م��ع املواقف احلرج��ة واملعلوم��ات ال�شخ�صية
باحل�سا�سية وح�سن الت�رصف املطلوبني.

وينبغي �أن ت�شمل كفاءات ومهارات طاقم العمل الأ�سا�سي ما يلي:
•اال�ستعداد لتحمل امل�س�ؤولية والقدرة على حتمل �أعباءها.
•التحلي ب�سعة الأفق والنظرة ال�شمولية يف التعامل مع الأمور املختلفة.
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•القدرة على ترتيب الأولويات والتخطيط ال�سليم لها.
•امتالك مهارات حتقيق التوا�صل والتن�سيق.
•القدرة على �إدارة النزاعات والو�صول بالآراء �إىل نقطة الإجماع واالتفاق.
•�إتباع نهج يت�سم باالبتكار واملرونة والرتكيز على حل امل�شكالت.
•التحلي بنهج �إيجابي وا�ستباقي يف امل�سائل املتعلقة بالتعبئة وامل�شاركة املجتمعية.
عن��د تعي�ين موظف��ي �إدارة املخي��م يف امله��ام املختلفة ،من امله��م �ضمان
التمثيل اجليد للن�ساء – على نحو يعك�س ب�شكل مثايل الن�سبة بني الرجال والن�ساء
يف املخي��م .وبالأخ��ذ يف االعتبار الت�شكيل��ة العامة لل�س��كان النازحني – والتي
ع��ادة م��ا تت�ألف ب�صف��ة �أ�سا�سية م��ن الن�س��اء والأطفال -ي�ضحى م��ن املرغوب
اال�ستعان��ة باملوظف�ين من ذوي اخلربات وامله��ارات يف قطاعات فنية معينة �أو
لهم �سابقة �أعمال جيدة يف جمال احلماية والوقاية من العنف اجلن�ساين وكذا يف
جمال حقوق الإن�سان.

التوظيف

تتطل��ب املراحل املختلفة من العملي��ات واالحتياجات امليدانية املتغرية �أطقم عمل ومهارات
وق��درات خمتلف��ة يف كل مرة ،لذا فمن املهم �أن يحر�ص القائم��ون على الوكاالت على التحلي
بدرجة من املرونة ت�سمح ببناء قدرات �أفراد الفرق العاملة منذ البداية حت�سب ًا لتغري الأو�ضاع.
ويف حاالت عديدة ،يتمكن �سكان املخيم من امل�ساهمة وتقدمي خدماتهم ك�أفراد م�ؤهلني وعلى
م�ستوى عال من املهنية �ضمن فرق �إدارة املخيمات .ويف الأو�ضاع التي جتيز فيها امل�ؤهالت
ال�شخ�صية وقوانني التوظيف اخلا�صة باملجتمع املُ�ضيف ذلك ،ينبغي �أن تبحث وكاالت �إدارة
املخيمات اال�ستعانة بكال النوعني من املوظفني ،املتطوعني واملتقا�ضني للرواتب.
م��ن بني الو�سائ��ل املجدية يف تعيني املوظفني البحث ع��ن لأفراد املدربني
مهني�� ًا �ضم��ن ال�سكان النازحني وذل��ك �أثناء عمليات الت�سجي��ل ال�سابقة للإقامة
باملخي��م .ف�إذا مل تتوافر امل�ستن��دات الدالة على امل�ؤهالت ،ميكن �إجراء اختبارات
للكفاءة كو�سيلة للتحقق من امتالك الفرد للمهارات املهنية املطلوبة.

التدريب

من املهم �أن ن�ضع يف احل�سبان �أن التدريب عملية دائبة با�ستمرار وميكن القيام بها �إما ب�صفة
ر�سمية �أو غري ر�سمية .ومن جهتها ،تتوىل وكالة �إدارة املخيمات امل�س�ؤولية عن ال�سعي لتطوير
قدرات ومهارات فريق �إدارة املخيم على نحو يتيح له �إجناز املهام الوظيفية املحددة املوكلة
�إلي��ه .وينبغ��ي على جميع املوظفني العامل�ين يف كل خميم من املخيم��ات تلقى التدريب يف
املجاالت التالية:
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•�أ�ساليب �إجراء املقابالت وت�سجيل املالحظات الدقيقة.
•الر�صد والت�سجيل والتوثيق (قيام ًا على معايري مثل معايري م�رشوع �سفري �أو املبادئ
التوجيهية اخلا�صة ب�أف�ضل املمار�سات ،مثل جمموعة �أدوات �إدارة املخيم).
•ت�صنيف احلاالت امل�ست�ضعفة وذات االحتياجات اخلا�صة (مع ت�سجيل �أية م�ساعدات
خا�صة قد ي�ستحقها ه�ؤالء)
•احلماية وحقوق الإن�سان والوعي بالفوارق بني اجلن�سني.
•التعبئة املجتمعية وو�سائل امل�شاركة.
ينبغ��ي �أن يت��م تدري��ب فري��ق �إدارة املخيمات على الإب�لاغ عن الفج��وات ومناحي اخللل يف
امل�ساع��دات الإن�سانية وجهود احلماية – ويتم الإ�رشاف عليه يف ذلك -وكذلك عن �أي حوادث
عنف �أو حوادث جنائية ميكن �أن ت�ؤثر على ال�سكان وعلى ا�ستقرار �أحوال املخيم ،وكذا تدريبهم
على حتديد الأفراد والفئات الأكرث عر�ضة للخطر وذات االحتياجات اخلا�صة من �أمثال:
•الأفراد من ذوي االحتياجات اخلا�صة مثل املر�ضى والعجائز واملعاقني.
•املعر�ضني خلطر العنف اجلن�ساين.
•الأفراد امل�ستجدين يف املخيم.
•العائالت ذات االحتياجات اخلا�صة مثل العائالت التي تعولها امر�أة.
•الأطفال دون رفقاء �أو التائهني عن �آبائهم.

مواثيق ال�سلوك املهني

تن��درج مواثيق ال�سلوك املهن��ي �أحيان ًا �ضمن ال�ش�ؤون الداخلي��ة اخلا�صة بكل وكالة وتخ�صها
وحده��ا� ،أو تو�ض��ع �أحيان�� ًا ملخيم ب�أكمل��ه �أو تو�ضع لتكون �شاملة يف تطبيقه��ا – و�أبرز هذه
املواثيق هو ميثاق ال�سلوك املهني حلركات ال�صليب الأحمر و الهالل الأحمر و املنظمات غري
احلكومية يف برامج اال�ستجابة للكوارث (انظر ق�سم قراءات ومراجع من هذا الف�صل)  .وت�سعى
ه��ذه املواثي��ق لإر�ساء املعاي�ير التي حتدد وتف�ص��ل قواعد ال�سل��وك الأخالقي ب�ين العاملني
باملخيم �أو تعزيز مبد أ� امل�ساءلة وال�شفافية بني جميع الوكاالت العاملة يف املخيمات .ويجب
�أن يح�ص��ل كل عام��ل �أو متط��وع على �رشح وتو�ضي��ح مليثاق ال�سلوك املهن��ي اخلا�ص بعمله
ويطل��ب �إلي��ه التوقيع عليه عند بدئه ملهامه الوظيفي��ة ،وهنا من ال�رضوري �أن تتم ترجمة كل
م��ن الكتيب��ات التدريبية ومواثيق ال�سلوك املهني على النح��و املالئم ،ويتم توفريها باللغة �أو
باللغ��ات التي يت�سنى للعاملني ب���إدارة املخيم فهمها ب�سهولة .وعند اال�ستعانة مبرتجم لتويل
هذا الأمر ،من املهم القيام مبراجعة الرتجمة �أكرث من مرة للت�أكد من دقة املعلومات والر�سائل
املطلوب تو�صيلها.
وم��ن �أجل ت�شجي��ع العاملني على املعاملة احل�سنة لالجئني والنازحني داخلياً ،ينبغي �أن
تغط��ي عملية التدري��ب �أو التوعية داخل املخيم مبيثاق ال�سل��وك املهني اخلا�ص بوكالة �إدارة
املخيم اجلوانب التالية:
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•املبادئ الإن�سانية
•�إجراءات التبليغ اخلا�صة بامل�سائل اخلا�صة �أو ال�رسية.
•�آليات التعامل مع ال�شكاوى والتحقيق فيها.
•الإجراءات الواجب اتخاذها يف حالة انتهاك �أحد الأفراد لهذا امليثاق.
ت�شرتط العديد من الوكاالت املانحة الآن التوقيع على ميثاق لل�سلوك املهني
ك�إجراء �أ�سا�سي يف اتفاقاتها املربمة من الباطن.
ويتطل��ب كل �سياق هيك ًال و�إج��راءات تالئمه للتبليغ ورفع التقاري��ر .ومن املهم احلر�ص على
حتقي��ق الت��وازن بني الإج��راءات املتبعة ل�ضم��ان �رسي��ة وخ�صو�صية التقاري��ر وبني اجلهود
الرامية لت�شجيع �سكان املخيم على التحلي بال�شجاعة والإبالغ عن ال�سلوكيات التع�سفية التي
يرتكبها �إما القائمون على �ش�ؤون جمتمع النازحني �أو موظفو وكالة �إدارة املخيم.
 ttملزيد من املعلومات حول احلماية و�إجراءات �إ�صدار التقارير والتحقيق يف ال�شكاوى،
انظر الف�صل  8وق�سم «الأدوات».

خدمات التن�سيق والر�صد

�إن �ضمان �سد الفجوات يف عمليات امل�ساعدة وتفادي ازدواج الأن�شطة و�ضمان التوفري العادل
للخدم��ات يتطلب متابعة دورية ومنهجي��ة لعمليات تقدمي اخلدمات يف املخيم .وتقوم العديد
م��ن الوكاالت العاملة �ضمن قطاع معني بتنفيذ �أعمال الر�صد اخلا�صة مب�رشوعاتها اخلا�صة،
وحتتاج وكالة �إدارة املخيم �إىل التن�سيق عن قرب معها ل�ضمان تكامل �أن�شطة الر�صد .وينبغي
على اجلميع الإقرار ب�أن الر�صد الن�شطة وما تتمخ�ض عنه من معلومات �إمنا ت�صب يف النهاية
يف جناح عمليات التن�سيق على النحو الفعال الذي يراعي مقت�ضيات الظروف.
ويتطلب جناح هذه الر�صد ما يلي:
•اال�ستعانة ب�آليات و�أدوات الر�صد املخطط لها جيداً واملختربة ميداني ًا من قبل.
•احل�صول على املعلومات الدقيقة واملهمة واملعربة عن �أحدث امل�ستجدات.
•القدرة على حتليل البيانات ال�ستخال�ص املعلومات املفيدة.
•تبادل املعلومات يف التوقيت املالئم وعلى نحو يت�سم بال�شفافية.
•ت�سهي��ل �إقامة املنتدي��ات التن�سيقية لكل من تبادل املعلوم��ات والتخطيط امل�شرتك
لبع�ض الربامج املحددة.
ي�سهم التعدد يف منتديات التن�سيق يف م�ساعدة وكالة �إدارة املخيم على تن�سيق عمليات تقدمي
اخلدمات .ومن ال�رضوري هنا عقد االجتماعات الدورية التي تتناول �ش�ؤون كل قطاع على حده
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مع الوكالة �أو ر�ؤ�ساء الربامج ،وعلى �أن تكون هذه االجتماعات منف�صلة عن االجتماعات التي
تعقد ملناق�شة التطورات ال�سيا�سية �أو ظروف الأمن العامة �أو �أو�ضاع العاملني وخماوفهم.
وميك��ن �أحيان ًا ملن��اخ العمل امل�شحون بال�ضغوط ،خا�صة �إذا جاء مقرتن ًا باختالفات يف
الآراء بني الوكاالت املقدمة للخدمات� ،أن ي�ؤدي �إىل ن�شوب �رصاعات واحتكاكات غري حممودة
بني الوكاالت .ويف ظل هذه الظروف ،قد ي�ؤدي انهيار ج�سور التوا�صل بني الوكاالت �إىل ن�شوء
م�صاع��ب جمة بالن�سبة لوكال��ة �إدارة املخيم وتكون لها عواقبه��ا ال�سلبية على �سال�سة توفري
امل�ساعدات ملجتمع املخيم .لذا فمن املهم �أن ت�سعى وكالة �إدارة املخيم للتوا�صل امل�ستمر مع
الوكاالت الأخرى و�أن حتر�ص على ان�سجام ور�سوخ العالقات معها.
ويف نف���س الوقت ،ف�إن �إناطة م�س�ؤولية الربامج بال��وكاالت وحما�سبتها على هذه امل�س�ؤولية–
مب��ا يف ذلك �أي تغي��ب عن االجتماعات التن�سيقي��ة �أو رف�ض الإدالء مبعلوم��ات حيوية لها �أهميتها
يف �إجناح برامج الوكاالت الأخرى العاملة يف املخيم -لتعد �إحدى الو�سائل املهمة التي يت�سنى من
خاللها لوكالة �إدارة املخيمات اكت�ساب ال�رشعية يف �أعني �سكان املخيم واملحافظة على حقوقهم.
بو�س��ع وكال��ة �إدارة املخي��م كذلك امل�شارك��ة يف جوانب �أخرى م��ن العمليات
اجلاري��ة يف املخي��م م��ن خ�لال توف�ير اخلدم��ات .فيجوز له��ا على �سبي��ل املثال
توف�ير التدري��ب للمعلمني �أو توف�ير اخلدمات ال�صحية �أو خدم��ات �إ�صالح املرافق
املدرة للدخل ..ورغم �أنه من
�أو الوح��دات ال�سكنية يف املخيم �أو �إقامة امل�رشوعات ّ
املمك��ن �أن يتوىل تنفيذ هذه امل�س�ؤولي��ات موظفون �آخرون تابعون لنف�س الوكالة،
�إال �أن للوكالة احلق يف اعتبارها �أو عدم اعتبارها جزءاً من عمليات �إدارة املخيم.
tt

ملزيد من املعلومات عن التن�سيق و�إدارة املعلومات ،انظر الف�صلني  4و .5

ت�سه��م عملي��ات الر�ص��د والتن�سي��ق يف حتقي��ق االلت��زام باملعاي�ير وحما�سب��ة ال��وكاالت عن
م�س�ؤولياتها يف توفري امل�ساعدات واخلدمات .ويف احلاالت التي يتبني فيها �ضعف م�ستويات
الأداء �أو ع��دم كفاي��ة اجل��ودة �أو الك��م ،تتحم��ل وكال��ة �إدارة املخيم ،يف ظل دع��م من قيادات
املجموعات/القطاعات على نحو ما تقت�ضيه ال�رضورة ،واجبها يف احل�ض بقوة على االلتزام
باملعايري املتفق عليها وحتقيق احلد الأدنى من امل�ستوى املطلوب للم�ساعدات.
وينبغي �أن تتم متابعة جميع القطاعات العاملة داخل املخيم ،مع الرتكيز على:
•ال�سلع مثل املواد الغذائية واملواد غري الغذائية.
•اخلدمات الفنية املرتبطة باملياه وال�رصف ال�صحي وال�صحة و�أو�ضاع التغذية.
•الربامج الثقافية والنف�سية االجتماعية ،مبا يف ذلك الأن�شطة التعليمية وال�شبابية.
•�صيان��ة وتطوير البنى التحتية مث��ل الطرق وال�رصف ال�صحي واملرافق التعليمية �أو
املجتمعية.
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ولي�س الهدف من قيام وكالة �إدارة املخيم مبتابعة اخلدمات التي تقوم بها الوكاالت الأخرى
�أن ي�أتي ذلك بدي ًال عن ا�ضطالع هذه الوكاالت مب�س�ؤولياتها اخلا�صة يف متابعة قدرة ال�سكان
على االنتفاع مب�رشوعاتها والوقوف على مدى التقدم والكفاءة يف تقدميها خلدماتها .فتنفيذ
وكال��ة �إدارة املخيم لعملياتها يف متابعة �أعم��ال القطاعات املتنوعة �إمنا ي�ستهدف احل�صول
على نظرة عامة على االلتزام باملعايري يف املخيم والفهم ال�شامل للأو�ضاع املعي�شية اليومية
وتوفري امل�ساعدات .ولهذا الأمر �أهميته الكبرية نظراً لأن برامج اخلدمات وامل�ساعدات ال ت�ؤدي
فعاليتها يف املخيم مبعزل عن بع�ضها ،ومنها جتيء �رضورة هذه النظرة العامة.
وكث�يراً ما تتبادل امل�رشوع��ات الت�أثري ب�شكل مبا�رش وغري مبا��شر على بع�ضها البع�ض،
وله��ذا غالب�� ًا تبعاته الإيجابية ،بيد �أنه �أحيان ًا ما يتمخ�ض ع��ن بع�ض النتائج ال�سلبية �أو غري
املق�صودة� .إن العمل من �أجل رفع م�ستويات املعي�شة يف املخيم يتطلب متابعة جوانب ال�صورة
الأو�س��ع – �أي اجل��ودة الإجمالية للمعي�شة بالن�سبة ل�سكان املخي��م .ويقع هنا �ضمن م�س�ؤولية
وكالة �إدارة املخيم تفهم ت�أثري امل�رشوعات ،لي�س فقط يف حد ذاتها ،ولكن باعتبار هذا الت�أثري
ميثل جانب ًا من اال�ستجابة العامة للمخيمات.
تربز �أهمية عمليات الر�صد التي تقوم بها وكالة �إدارة املخيم ب�صفة خا�صة
عند تقييم ظروف الأ�شخا�ص من ذوي االحتياجات اخلا�صة .كما ال ينبغي �إغفال
�أن بع�ض �أفراد املخيم مثل الأطفال الذين يرافقهم ذووهم �أو املنف�صلني عن ذويهم
�أو الأطف��ال الذين يعي�شون يف دور الكفالة �أو املنازل اجلماعية �أو العائالت التي
يعوله��ا طفل �أو الأ�شخا�ص العجائ��ز الوحيدين �أو العائالت الت��ي يعولها عجائز
�أو الأطف��ال من ذوي الإعاقات ،كل ه�ؤالء له��م احتياجاتهم وخماوفهم اخلا�صة
باحلماية والتي يجب الوقوف على تفا�صيلها وت�أمينها خالل عملية النزوح.
م��ن املمكن تعيني الأفراد القائمني مبهمة الر�صد من بني جمتمع النازحني
�أنف�سهم.

�إ�ضفاء ال�صفة الر�سمية على الأدوار وامل�س�ؤوليات مع وكاالت تقدمي
اخلدمات

يعد حتديد الأدوار وامل�س�ؤوليات للوكاالت املقدمة للخدمات يف املخيم و�إ�ضفاء ال�صفة الر�سمية
عليه��ا �أم��راً �رضوري ًا لعالج الفج��وات ومناحي اخللل التي م��ن املمكن �أن تن�ش���أ وكذا لتجنب
اخلالف��ات .ويف بع���ض احلاالت ،ي�سهم ه��ذا الإجراء يف تعزيز ال�رشعية الت��ي تتمتع بها وكالة
�إدارة املخي��م ،ذل��ك �أن االتفاقات الر�سمي��ة املحررة املت�ضمنة للتفا�صي��ل اخلا�صة بالقائمني
بالأعم��ال املختلفة ومكان وزم��ان وكيفية قيامهم بعملهم ،حتى ولو ب�شكل ب�سيط ،من �ش�أنها
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�أن حت�س��ن التن�سيق وتقيم احلجة عندما ت�أتي اخلدمات املقدمة دون امل�ستوى القيا�سي املتفق
عليه .وينبغي �أن حتتفظ وكاالت �إدارة املخيمات بن�سخ التفاقيات الوكالة وخطط العمل اخلا�صة
بجميع ال�رشكاء العاملني يف املخيم ،ذلك �أن عقد اتفاقية �أو مذكرة تفاهم بني الوكاالت حتى
ول��و كانت ب�سيطة وغري ُملزمة ميكن �أن ي�سهم يف �إ�ضفاء الطابع الر�سمي على م�شاركة املوارد
وو�ضع �رشوط ا�ستحقاق اخلدمات التي تقدمها الربامج داخل املخيم.

رف���ع التقاري���ر �إىل الوكالة �أو اجله���ة قائ���دة القطاع/املجموعة
والتن�سيق معها

تتحم��ل وكالة �إدارة املخيم م�س�ؤولياتها ،كجزء من �إ�سرتاتيجية اال�ستجابة العامة للمخيمات،
�أمام اجلهة قائدة القطاع/املجموعة ،ذلك �أن الإدارة يف �أي خميم �إمنا تعد حلقة يف �إ�سرتاتيجية
�أكرث ات�ساع ًا ت�شمل �أطرافا متعددة من �أ�صحاب امل�صالح واملنظمات.
ويف احل��االت الت��ي تن�ش��ط فيه��ا املجموع��ة ،يتطل��ب الأم��ر و�ض��ع بي��ان اخت�صا�صات
و�إ�سرتاتيجي��ة مميزي��ن ملجموعة تن�سي��ق املخيم��ات و�إدارة املخيمات لكل �سي��اق على حده،
ويتم حتديد الأدوار وامل�س�ؤوليات ،و�إىل حد معني ،قيام ًا على ظروف و�أو�ضاع ال�سياق املعني.
ورغ��م ذلك ،وعلى نحو ما هو من�صو���ص عليه يف الف�صل الأول ،يتوىل من�سق جمموعة تن�سيق
املخيمات و�إدارة املخيمات ب�صفة عامة ما يلي:
•تطبيق املعايري يف �إدارة املخيمات.
•متابعة �آثار النزوح يف جميع املخيمات يف املنطقة وكتابة تقارير عنها.
•ال�سعي لدى من�سق ال�ش�ؤون الإن�سانية وغريه من الأطراف العاملية لتعبئة املوارد.
•تدريب الأطراف الإقليميني مبا فيهم وكاالت �إدارة املخيمات وبناء قدراتهم.
�إن �ضمان تلبية بيان اخت�صا�صات جمموعة تن�سيق املخيمات و�إدارة املخيمات و�إ�سرتاتيجيتها
لالحتياجات العملية على �أر�ض املخيم ليعد �رشط ًا �أ�سا�سي ًا لفعالية �إدارة املخيم .وي�أتي ب�شكل
م��واز يف الأهمي��ة لذل��ك ،وحيثما يج��رى تنفيذ النهج العنق��ودي� ،إر�ساء ال�صل��ة بني جمموعة
تن�سي��ق املخيمات و�إدارة املخيمات وغريها من املجموعات من �أجل تفادي ازدواج الأن�شطة
و�ضمان ات�ساق �إجراءات رفع التقارير والر�صد.
�أم��ا فيما يتعلق بامل�ش��كالت التي ال يت�سنى حلها على م�ست��وى املخيم فتتم �إحالتها �إىل
قائ��د املجموعة �أو وكال��ة تن�سيق املخيم .وتعم��ل الوكالة الأخرية بدورها عل��ى بحث �أ�شكال
التدخ��ل املالئم��ة م��ع الهيئات احلكومي��ة واجلهات املانح��ة وغريها من �أ�صح��اب امل�صالح
عندم��ا تتفاق��م ه��ذه امل�شاكل .وهن��اك بع�ض الق�ضايا الت��ي تتطلب عناية خا�ص��ة من وكالة
تن�سي��ق املخيم يف البت فيه��ا على غرار ق�ضية �إ�رشاك ممثلي الهيئ��ات احلكومية يف احلوادث
اخلا�صة ب�ضعف احلماية �أو �سوء �سلوك �أحد ممثلي الوكاالت العاملني يف املخيمات.
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نلم���س �إحدى مزاي��ا العمل والتعاون مع وكالة تن�سي��ق املخيم عندما يكون
�سكان املخيم يف حالة مواجهة مع ال�سلطات ،خا�صة يف مواقف النزوح الداخلي
النا�شئ��ة عن ال�رصاع��ات الدائرة .فقد جت��د وكاالت �إدارة املخيم��ات العاملة يف
و�س��ط هذه الأج��واء م�شق��ة يف احل�صول عل��ى رقعة العم��ل الإن�س��اين ال�رضورية
ملزاول��ة ن�شاطها .وهنا ت�ستطيع وكالة تن�سيق املخيم ،ذات ال�صالت الدبلوما�سية
الأوث��ق مع ال�سلطات احلكومي��ة� ،أن ت�ضمن �إر�ساء الأط��ر الإقليمية يف موا�ضعها
ال�صحيح��ة لتو�ضيح دور �إدارة املخيم .فتحريك اخلالف��ات �إىل امل�ستوى الوطني
والتعام��ل معها على ه��ذا امل�ستوى من �ش�أنه �أن يقلل م��ن ال�ضغوط الواقعة على
الأن�شطة اليومية لوكاالت �إدارة املخيمات.

العمل مع البعثات املتكاملة

يت��م ب�ش��كل متزايد �إر�س��ال بعثات حفظ ال�س�لام و�صناعة ال�س�لام التابعة ل�ل�أمم املتحدة �إىل
مناط��ق ال�رصاعات الدائرة واملناطق التي انتهى ال�رصاع فيها .ويف كل بعثة متكاملة ،يتوىل
املمث��ل اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة امل�س�ؤولية عن جميع عنا�رص البعثة – ال�سيا�سية
والع�سكري��ة والإن�سانية .وترتاوح التفوي�ضات املمنوح��ة للبعثات املتكاملة لت�شمل عدة مهام
منها حتقيق اال�ستقرار الفوري للأو�ضاع وحماية املدنيني ودعم امل�ساعدات الإن�سانية وحتى
امل�ساع��دة يف �إر�س��اء الهياكل ال�سيا�سية اجلدي��دة ونزع ال�سالح وت�رسيح اجلن��ود و�إعادة دمج
املقاتل�ين ال�سابقني .وي�ستهدف نه��ج البعثات املتكاملة �إخ�ضاع املكون��ات امل�ستقلة للنظام
الأممي لكيان كُ لّي متما�سك بغية حتقيق اال�ستقرار ال�سيا�سي وتعزيز التعايف من ال�رصاع.
ورغم �أن نهج البعثة املتكاملة يعد يف حد ذاته حماولة بناءة لعالج عيوب تدخالت الأمم
املتح��دة� ،إال �أنه يطرح عدداً من التحدي��ات الأخالقية و�/أو العملياتية بالن�سبة لوكاالت �إدارة
املخيم��ات �أو غريه��ا من الوكاالت الإن�ساني��ة .فعندما ت�شتمل البعثة على ق��وات ع�سكرية من
الأمم املتح��دة �أو غريها من الهيئ��ات الدولية املختلفة (مثل حلف �شمال الأطلنطي �أو الإحتاد
الأفريقي) قد جند �أن طائفة الأهداف التي ت�سعى البعثات املتكاملة لتحقيقها قد ت�ؤدي حلدوث
ارتباك و�أحيان ًا ت�ضارب بني عمليات الوكاالت.
فعل��ى �سبيل املثال ،ف�إن اجلمع ب�ين العن�رصين الع�سكري والإن�ساين يف البعثة املتكاملة
يعن��ي بالن�سب��ة للبع�ض �أحيان ًا وجود �شائبة يف حيادية ونزاه��ة امل�ساعدات الإن�سانية ب�سبب
م��ا تقدم��ه البعثة من دع��م �إىل فئة عن�رصي��ة �أو ف�صائل �سيا�سي��ة معين��ة� .إذن فالق�ضية هي
ق�ضية �ضمان وجود رقعة العمل الإن�ساين التي ت�سمح للأطراف غري الع�سكريني ومن غري ذوي
االنتماءات ال�سيا�سية بالو�صول �إىل جتمعات النازحني وم�ساعدتهم.
وهن��اك عدد من التعقيدات الإ�ضافية ،مث��ل �آثار انتهاكات حقوق الإن�سان التي ترتكبها قوات
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حفظ ال�سالم ،والتي غالب ًا ما ت�شعر بها الوكاالت الدولية العاملة يف املناطق الإقليمية �أو البالد.
كذلك ال يزال االنتهاك اجلن�سي واحداً من �أكرث انتهاكات حقوق الإن�سان التي ُترتكب �ضد ال�سكان
النازح�ين وغالب�� ًا م��ا تظل طي الكتم��ان وال يعاقب مرتكبها م��ن قبل هياكل القي��ادة اخلا�صة
بقوات حفظ ال�سالم.
وت�ستطي��ع البعثات املتكاملة �أن متنح بع�ض املزايا لوكاالت �إدارة املخيم ،وذلك مبا متلكه
ه��ذه البعث��ات من قدر كبري م��ن املوارد النقدي��ة واللوج�ستية الت��ي ميكن تعبئته��ا للتعامل مع
االحتياجات اخلا�صة التي تن� أش� داخل املخيمات ،بيد �أن االنتقال للمرحلة التالية للح�صول على
املوارد يتطلب العديد من ال�شكليات الإدارية.

دعم الوحدات املتكاملة يف ليبرييا ما بعد ال�رصاع

م��ا �إن غ��ادر �شارلز تيلور ليبريي��ا يف يوليو  ،2003حتى انطلق��ت الأمم املتحدة
بثقله��ا للم�شارك��ة ال�شامل��ة يف �إعادة الأم��ور لن�صابه��ا الطبيعي ،ف�أطلق��ت اثنني من
ال��وكاالت برناجم�� ًا للإنهاء التدريجي للمخيمات يف العا�صم��ة مونروفيا ،والتي كان
يقط��ن بها م��ا يقدر ب��ـ  310.000ن��ازح داخلي��اً .وكان��ت �إ�سرتاتيجية خف���ض �أعداد
املخيم��ات لع��ام  2005-2004تتم بالتوازي مع خطة �أخ��رى تهدف لتحقيق العودة
الطبيعي��ة واملنظم��ة لل�سكان .وقد ج��رى التخطيط ل�سيا�سة الع��ودة وعملياتها من قبل
فري��ق تخطيط م�شرتك لإع��ادة النازحني داخلي ًا والتي تولت مهم��ة قيادته يف البداية
وكالة ثالثة تعمل يف جمال �إدارة عمليات الرجوع والعودة .وقد وفرت البعثة املتكاملة
للأمم املتحدة الدعم ال�سيا�سي للإنهاء التدريجي للمخيمات وعملية العودة ،بيد �أنها مل
تقدم �إال القليل من حيث الدعم املادي �أو العملياتي.
وبالأخ��ذ يف االعتبار نطاق النزوح و�أع��داد النازحني داخلي ًا املطلوب م�ساعدتهم
على العودة ،كانت عملية الإعادة تعاين ب�شكل خطري من نق�ص التمويل .ورغم امتالكها
للإمكانيات اللوج�ستية لتوفري ال�شاحنات – ورغم املطالبات املتكررة -مل تقم البعثة
املتكاملة بتوفري هذه ال�شاحنات ،وهو ما �أجرب الوكاالت الداعمة لعودة النازحني على
عق��د اتفاقيات �أخرى غري كافية .ورغم توافر املوارد بكميات هائلة ،كان هناك غياب
للإرادة ال�سيا�سية يف ن�رش هذه املوارد وتوظيفها ل�صالح العمليات الإن�سانية.
ويف املقاب��ل ،كانت البعث��ة املتكاملة قد قدمت م�ساعدات عظيم��ة لإدارة املخيم
وجه��ود الإنه��اء التدريج��ي للمخيم��ات .فق��د ا�ستعان��ت البعث��ة مب��ا لديها م��ن �شبكة
للمحط��ات الإذاعية وو�سائل الإعالم املقروءة للم�ساعدة يف احلملة الإعالمية اخلا�صة
ب�إغالق املخيم وخطط العودة .وقد كانت هذه امل�ساعدة عظيمة النفع يف جمملها ،ومل
تك��ن الوكاالت العاملة يف �أق�سام العودة والت�سجيل و�رشكاءها لت�ستطيع احل�صول على
مثل هذا الدعم و�إعالم النازحني بدون املنظومة التي �أتاحتها البعثة املتكاملة.
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قد ت�شعر املنظمات غري احلكومية (الدولية) املنفذة للإدارة املخيمية ب�ض�آلتها
�أم��ام البعثات الأممي��ة املتكاملة ذات املوارد والإمكاني��ات اجلبارة .كما قد تعاين
ه��ذه الوكاالت من عدم كفاي��ة رقعة العمل الإن�ساين املتاحة �أمامها �أو عدم متتعها
باال�ستقالل الذاتي يف �إجراءها لعملياتها ،وت�ست�شعر ب�أن تفوي�ضاتها تهيمن عليها
وحتكمها الإ�سرتاتيجية ال�سيا�سية العليا لبعثة الأمم املتحدة.

القيادة وم�شاركة �سكان املخيمات

كانت التجارب واخلربات املرتاكمة قد �أظهرت �أن �صالح حال املخيم و�سال�سة عملياته يعتمدان
عل��ى امل�شارك��ة املبا�رشة وغري املبا�رشة التي ي�ساهم به��ا �سكانه .لذا فمن املهم �أن تبدي وكالة
�إدارة املخي��م التزام�� ًا بهذه امل�شارك��ة و�إميان ًا بقيمتها ونهج ًا �إيجابي ًا وا�س��ع احليلة �إزاءها .وقد
تتخذ امل�شاركة والتعبئة العديد من الأ�شكال ،وت�شمل بع�ض و�سائل �إ�رشاك �سكان املخيم ما يلي:
•عقد انتخابات القيادة النتخاب قادة املخيم وممثليهم.
•عقد االجتماعات الر�سمية والتحاور مع كل من القادة التقليديني واملنتخبني.
•تعيني �أفراد لتويل مهام التوا�صل غري الر�سمي مع �سكان املخيم.
•�إن�ش��اء جلان للمخيم يكون �أع�ضاءها ممثلني ل�سكان املخيم ،ويكون لكل جلنة من هذه
لا �إن�شاء جلنة للمياه وال�رصف
اللج��ان اخت�صا�ص��ات فنية �أو قطاعية معينة ،فيتم مث� ً
ال�صحي وال�صحة �أو جلان ممثلة للعجائز والن�ساء.
•�إ�رشاك عدد من �س��كان املخيم كمتطوعني يف مهام/م�رشوعات معينة والتي ت�ستخدم
و�/أو تطور مهاراتهم ،مثل مهام النجارة والتدري�س.
•�ضم��ان تواف��ر الآلي��ات والإج��راءات الالزم��ة للتعامل م��ع الآراء وال�ش��كاوى ،و�إقامة
املنتديات التي تكفل م�شاركة �سكان املخيم والإ�صغاء �إىل �آرائهم.
•توفري فر�ص التوظيف ل�سكان املخيم مثل مبادرات النقد مقابل العمل.
•الت�شجي��ع عل��ى م�شاركة املجتمع من خالل ت�أليف جمموع��ات مثل جمموعات حرا�سة
املخيم وجمموعات الرعاية بذوي االحتياجات اخلا�صة وجمموعات الرتفيه.
•�ضم��ان متثي��ل وم�شارك��ة الفئ��ات ذات االحتياجات اخلا�ص��ة وامل�ست�ضعف�ين الأكرث
عر�ضة للخطر.

tt

ملزيد من الأفكار حول م�شاركة �سكان املخيم ،انظر الف�صل .3

tt

ملزي��د م��ن املعلوم��ات عن العم��ل مع الأ�شخا�ص م��ن ذوي االحتياج��ات اخلا�صة ،انظر
الف�صل .11
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قادة املجتمع واملمثلون عنه

يف بع���ض احل��االت ،ق��د يتطلب الأمر ب��ذل جهود خا�صة من قب��ل وكالة �إدارة املخي��م للموازنة
ب�ين احرتام الهياكل القيادية التقليدي��ة �أو ذاتية التنظيم وبني �ضمان التمثيل املت�ساوي جلميع
الفئات التي يت�ألف منها �سكان املخيم.
ففي البداية ،من املهم التعرف على الأ�سلوب الذي مت على �أ�سا�سه حتديد ه�ؤالء «القادة»:
•هل نزح �سكان املخيم كوحدة �أو جمموعة واحدة ومن ثم احتفظوا بهياكلهم القيادية
التقليدية؟
•�إذا كان��ت عملي��ة النزوح متت ب�ش��كل �أكرث ع�شوائية ،ه��ل قام ال�س��كان بتنظيم �أنف�سهم
ذاتياً؟ وكيف قاموا بتحديد بع�ض الأ�شخا�ص كقادة لهم؟
•هل كان هناك قدر ولو �ضئيل من التنظيم الفعلي؟
•ه��ل القادة احلالي��ون هم من الأ�شخا�ص ذوي النفوذ الوا�ضح الذين عمدوا بب�ساطة �إىل
تقدمي �أنف�سهم للمجتمعات وللوكاالت املجتمعية بهذه ال�صفة؟
ثانياً� ،إن على وكالة �إدارة املخيم �أن حتدد مدى القدرة التمثيلية الفعلية التي يتمتع بها الهيكل
القي��ادي ملجتمع النازحني ومدى قدرته على العمل ل�صالح �سكان املخيم .وهذا يتطلب التحدث
م��ع ع��دد من �أف��راد املجتم��ع ب�أكرب قدر ممك��ن وحماول��ة احل�صول على �ص��ورة �شامل��ة للنوايا
والإمكانيات وكذا �أي فجوات �أو مناحي خلل.
وفيما عدا احلاالت التي ينعدم فيها متام ًا وجود �أي هياكل قيادية �أو ي�سود فيها عدم الر�ضا
ع��ن القيادة املجتمعية القائمة ُ ،ين�صح عموم ًا مب�ساعدة املجتمع على تنظيم نف�سه �أو العمل مع
�أي هي��اكل قيادي��ة قائمة .ويف هذا ال�سياق ،ينبغي التعامل مع �أي فجوات �أو مناحي خلل تتعلق
بالتمثيل والعدالة يف النظام من خالل اال�ستعانة بالآليات التكميلية ،ولي�س من خالل جتاهل �أو
تخط��ي الآليات احلالية .فعلى �سبيل املثال� ،إذا وجدت وكالة �إدارة املخيم غياب ًا لتمثيل الن�ساء،
ميكنه��ا �أن تق��وم بالت�شجيع على حتديد قائد من الرجال وقائدة من الن�ساء لكل منطقة �أو تق�سيم
جغ��رايف �ضمن املخيم .ومع ذل��ك ،ينبغي احلر�ص على �أال ي�أتي هذا الإجراء مفرغ ًا من م�ضمونه
وال يك��ون للن�س��اء فيه �صوت حقيقي .وثمة و�سيلة �أكرث فعالية لتحقيق ذلك من خالل دعم �شبكة
م��ن اجلماع��ات الن�سائية يقوم بتمثيله��ا �صوت واحد على امل�ستويات العلي��ا .و�إىل جانب متثيل
املر�أة ،ينبغي كذلك �ضمان �أن حتظى فئات الأقليات بتمثيل عادل لها.
�أثناء العمل مع املجتمع لت�صميم و�إن�شاء هياكل احلوكمة ،ف�إن وكالة �إدارة املخيم تكون يف
حاجة لأن تعي الكيفية التي يتم بها اختيار القادة حملياً؛ ال �أن تدافع عن �إجراءات م�صطنعة �أو
غ�ير مالئمة ثقافياً .وباملثل ،ف�إن قادة وممثلي املجتم��ع ينبغي �أن ُتعطى لهم وظائف وا�ضحة
وم�سجلة وبيانات اخت�صا�صات متفق عليها .وينبغي على العاملني بالوكاالت الإن�سانية احرتام
�أي خم��اوف يبديها جمتم��ع املخيم من الف�ساد وفر���ص ن�شوء العالق��ات الإقطاعية ،والت�رصف
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على �ضوء هذه املخاوف وكذلك �ضمان ال�شفافية وال�رصاحة يف جميع العمليات من �أجل تفادي
ال�شكوك و�إغراءات �إ�ساءة ا�ستغالل املنا�صب.
ينبغ��ي االتفاق عل��ى مواثيق لل�سلوك املهن��ي للقادة و�أفراد املجموع��ات� .إن و�ضع بيانات
االخت�صا�ص��ات املت�سم��ة بال�شفافي��ة و�آلي��ات التعام��ل م��ع ال�ش��كاوى عل��ى نح��و يحافظ على
اخل�صو�صي��ة وال�رسي��ة و�إجراءات و�آليات تداول الع�ضوية جميعه��ا ق�ضايا ت�ستحق �أن تو�ضع يف
االعتبار �إذا �أردنا �إقامة �أنظمة فعالة للحوكمة وامل�شاركة.

اللوائح

عن��د ا�ستقرار �أو�ضاع املخيم ،ي�صب��ح و�ضع الإر�شادات التوجيهية الت��ي حتكم ا�ستخدام املرافق
العامة �أحد الو�سائل التي ميكن من خاللها منع �إ�ساءة ا�ستعمال املرافق امل�شرتكة للمخيم ومنع
�أي �أ�ش��كال حمتمل��ة للتوتر واالحتكاك .ومث��ل هذه الإر�شادات التوجيهي��ة (�أو اللوائح) ينبغي �أن
ت�أتي كمح�صلة للتعاون الأ�صيل بني جميع �أ�صحاب امل�صالح ،خا�صة �سكان املخيم �أنف�سهم.

جلنة �شكاوى الالجئني – �سرياليون

يف �سريالي��ون ،مت �إن�ش��اء جلن��ة ل�ش��كاوى الالجئ�ين وذل��ك للنظ��ر والب��ت يف
االنته��اكات والنزاع��ات الب�سيطة داخ��ل �أحد املخيم��ات هناك ،وبذل��ك يتم �إ�رشاك
الالجئني يف حل م�شاكلهم وت�سوية نزاعاتهم اخلا�صة .وقد ا�ستعانت اللجنة ببدائل
جمتمعية ملرافق االحتجاز داخل املخيم ملعاقبة املتهمني والتي كان منها توقيع
الغرامات وفر�ض القيام بالأ�شغال االجتماعية.
tt

للإط�لاع عل��ى �أمثلة �أخ��رى على هياكل احلوكم��ة ،انظر كتيب «احلماي��ة العملياتية يف
املخيمات وامل�ستوطنات» ال�صادر عن مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني.

�ضمان رعاية و�صيانة البنى التحتية للمخيمات
�صيانة البنى التحتية للمخيمات

تق��ع يف الع��ادة م�س�ؤولية �ضمان �صيانة البن��ى التحتية مثل الطرق ومواق��ع التوزيع وال�رصف
ال�صح��ي على عاتق وكال��ة �إدارة املخيم .وقد تتوىل وكالة �إدارة املخي��م هذه العمليات بنف�سها،
�أو تقوم بالتن�سيق لها مع غريها من جهات تقدمي اخلدمات ،وذلك اعتماداً على عدد من العوامل
م��ن بينه��ا طبيعة امليزاني��ات والإمكانيات املتوف��رة .ومتى كانت مرافق الط��وارئ امل�ؤقتة يف
املوقع متوافرة ،وكانت الأ�رس منهمكة يف �إن�شاء منازلها على �سبيل املثال ،عندها تقع م�س�ؤولية
�صيانة دورات املياه ومرافق االغت�سال على عاتق وكالة �إدارة املخيم �أي�ضاً.
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وميكن لوكالة �إدارة املخيم التعاون مع الوكالة القائدة ملجموعة املياه وال�رصف ال�صحي
والنظاف��ة ال�صحي��ة يف �إدارة الأنظمة املجتمعية اخلا�ص��ة مبعاجلة و�إزالة القمام��ة والنفايات،
بينما تتوىل امل�س�ؤولية عنها يف املناطق احل�رضية الهيئات املحلية.
وميك��ن �أن تتوىل جل��ان خا�صة يف املخيم بحث الأفكار املبتك��رة لرعاية و�صيانة املرافق
العامة مثل دورات املياه املوجودة يف العيادات واملدار�س و�أماكن الأ�سواق.
يف �رسيالن��كا ،ويف �أعقاب عا�صفة ت�سونام��ي التي �رضبتها ،تطلب جانب من
م��شروع �إدارة املوق��ع (املخيم) العمل مع الهيئات املحلي��ة من �أجل حتديث عملية
توف�ير دورات املياه يف املواق��ع االنتقالية (املخيم��ات) .وكان من بني التحديات
الت��ي واجهت امل��شروع �ضمان التفريغ ال��دوري للدورات مياه ،وه��ي مهمة ميتلك
املجل���س املحلي �إزاءها �إمكانيات حمدودة .وج��اء احلل على هيئة م�رشوع م�شرتك
تق��وم وكال��ة �إدارة املخيم مبقت�ضاه بتمويل «�ش ّفاطة ال��صرف» – وهي عبارة عن
عرب��ة مزودة مب�ضخة لتت��وىل تنظيف و�شفط النفايات املتجمعة يف فرتة ق�صرية -
مع اال�ستمرار يف نف�س الوقت يف م�ساعيها لطلب الدعم احلكومي للم�شكلة .وم�ستعين ًا
ب�أح��د املقاول�ين من القطاع اخلا���ص والذي مت تكليفه بالتعام��ل مع االحتياجات
امللحة للمخيم ،ا�ستطاع املجل�س املحلي تويل م�س�ؤولية هذه االحتياجات تدريجي ًا
وو�ضع احللول الأطول �أمداً والأكرث ا�ستدامة لها.

حماية البيئة

ت�ستح��وذ حماي��ة البيئ��ة عل��ى جانب م��ن اهتمام��ات كل خميم وينبغ��ي �أن ت�ؤخ��ذ يف االعتبار
من��ذ حلظ��ة اختي��ار املوقع وحتى حلظ��ة �إغالقه .وبعد مرحل��ة الإعداد الأولية ،يج��ب على الفور
مبا��شرة التخطيط والتن�سيق اجليدين لق�ضي��ة حماية البيئة بني جميع الأطراف املعنية – بداية
م��ن املجتمع��ات املت��ضررة وحتى ال�سلط��ات الوطنية -قبل الب��دء ب�أعمال املخي��م .ويعد ت�آكل
الرتب��ة وخ�سارة الغطاء النباتي الطبيعي بع�ض ًا من �أك�ثر �أ�شكال الإ�رضار بالبيئة �شيوع ًا وبروزاً
والناجم��ة ع��ن وجود املخيمات .وثمة �أ�رضار �أخرى مثل تلوث املي��اه اجلوفية وتلوث الرتبة قد
تك��ون �أقل و�ضوح ًا للعيان �إال �أن هذا ال يقلل م��ن �أهميتها .وتتفاوت طبيعة ونطاق االهتمامات
واملخاوف البيئية بتفاوت موقع وطبيعة العمليات اجلارية.
ينبغ��ي التن�سيق لرعاية و�إدارة البيئة داخل املخيمات وم��ن حولها مع وكالة �إدارة املخيم
والهيئات الوطنية واملجتمع املُ�ضيف.
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من املمكن �إذا مت و�ضع خطة للإدارة البيئية بالتعاون مع �سكان وجلان املخيم
(�أو اجلماعات البيئية الريفية� ،إذا تي�رس ذلك) �أن ي�سهم ذلك يف حتديد املجاالت ذات
الأولوية يف التعامل.
tt

ملزيد من املعلومات عن البيئة ،انظر الف�صل .6

�إدارة املعلومات
الت�سجيل

ت�أت��ي �إدارة املعلومات يف معظم احلاالت مرتبطة ارتباط ًا وثيق ًا بت�سجيل �سكان املخيم .ويكون
الت�سجي��ل ه��و احلج��رة الأوىل التي تق��ام عليها عمليات وكال��ة �إدارة املخيم مل��ا تتيحه مرحلة
الت�سجي��ل م��ن معلوم��ات �أ�سا�سية عن خ�صائ�ص �س��كان املخيم ،والتي ت�سه��م بدورها يف تغذية
برام��ج امل�ساعدات الإ�ضافي��ة باملعلومات والتن�سيق الفعال لعمليات التوزيع .وعالوة على ذلك،
ف�إن الت�سجيل:
•ي�ضمن ح�صول جميع �سكان املخيم على حقوقهم وخدماتهم الأ�سا�سية �أثناء النزوح.
•يحدد الفئات والأفراد من ذوي االحتياجات اخلا�صة واملحتاجني مل�ساعدات �أو حماية
خا�صة يف املخيم.
•يعط��ي ال��وكاالت الإن�سانية القدرة عل��ى متابعة حرك��ة املجتمع��ات النازحة� -سواء
القاطنة يف املخيم �أو الوافدة حديثاً.
وي�سه��م ت�سجي��ل الأ�شخا���ص – مبا فيه��م الن�ساء والأطف��ال الذين ال يكون��ون برفقة ذويهم
�أو املنف�صل�ين ع��ن ذويهم – يف خف�ض حج��م اال�ست�ضعاف وزيادة التمت��ع بامل�ساعدات وتقليل
ح��وادث اال�ستغ�لال .وبينما تت��وىل غالب ًا وكال��ة �إدارة املخي��م عمليات الت�سجي��ل يف خميمات
النازح�ين داخلي��اً ،جندها يف خميمات الالجئ�ين تقع ب�شكل وا�ضح �ضم��ن تفوي�ضات مفو�ضية
الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني.
tt

انظر الف�صل  9للإطالع على الإر�شادات اخلا�صة ب�إن�شاء �أنظمة الت�سجيل.

حتديد الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة

ال ي�شكل النازحون يف �أغلب الأحيان جماعات متجان�سة .فاالختالفات يف اجلن�س واملن�ش�أ العرقي
والق��درة اجل�سدي��ة والعمر كل ذلك من املمكن �أن ي�ؤثر على م��دى �ضعف النازحني و�إ�سرتاجتيات
الت�أقل��م خالل الن��زوح� .إن التعرف ب�شكل �صحيح على احتياجات و�أث��ر امل�صاعب التي تواجهها
اجلماعات ذات االحتياجات اخلا�صة واجلماعات الأكرث عر�ضة للمخاطر ميثل حتديا كبريا �أمام
وكالة �إدارة املخيم من �أجل منع تدهور و�ضع ه�ؤالء الأ�شخا�ص �إىل ما هو �أ�سوء من ذلك.
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ُتعد الن�س��اء والأطفال الفئات الأكرث عر�ضة خلط��ر العنف اجلن�سي واال�ستغالل
وغالب�� ًا ما تواج��ه هذه الفئات م�صاعب تف��وق ما يعانيه الرج��ال البالغون عندما
ت��دب الفو�ض��ى يف �أ�سالي��ب املعي�ش��ة و�أنظمة الدع��م التقليدية .كما يع��اين ال�سكان
احلامل��ون لفريو�س نق�ص املناعة املكت�سبة /الإي��دز من الإعاقات اجل�سدية وكذلك
النب��ذ من املجتمع ،وهو ما ي�ضاعف من درجة احلرمان وال�رضر التي يعانونها �إذا
كانوا يعي�شون يف خميمات ذات وحدات �سكنية متال�صقة.
�إن قائم��ة الأف��راد �أو الفئات ذات االحتياجات اخلا�صة �أو الأكرث عر�ضة للخطر ال ميكن ح�رصها.
بيد �أن �أكرث هذه الفئات �شيوعاً ،وعلى نحو يرتاوح من �سياق لآخر ،هي:
•الأ�رس التي تعولها امر�أة.
•الن�ساء احلوامل واملر�ضعات.
•الأطف��ال (دون �س��ن اخلام�س��ة ،واملنف�صل�ين ع��ن ذويه��م وال يكون��ون برفق��ة ذويهم
واملقاتلني ال�سابقني منهم).
•العجائز.
•ال�سكان من ذوي الإعاقات الذهنية
•ال�سكان من ذوي الإعاقات اجل�سدية
•الأ�شخا�ص احلاملني لفريو�س نق�ص املناعة املكت�سبة /الإيدز �أو غريها من الأمرا�ض املزمنة.
 ttملزيد من املعلومات عن الأ�شخا�ص ذوى االحتياجات اخلا�صة ،انظر الف�صل .11
 ttملزيد من الإر�شادات والتوجيه عن املجموعات الأكرث عر�ضة للخطر ،انظر الف�صل.10

�سكان املخيم

يف معظم املخيمات ذات التخطيط اجليد ،يتم تقدير تعداد �سكان املخيم من خالل عملية ت�سجيل
و�إحال��ة منظمة بالتعاون م��ع ال�سلطات والهيئات املحلية والوطنية ووكالة القيادة القطاعية �أو
وكال��ة تن�سيق املخيم .ومن �أجل تفادي الت�سجي�لات املتعددة ،ينبغي و�ضع نظام ت�سجيل موحد
واالتف��اق علي��ه من قبل جميع الأط��راف .وت�شكل هذه املعلومات قاع��دة البيانات الدميوغرافية
الأ�سا�سي��ة لإجم��ايل �أرقام التعداد ال�س��كاين التي و�ضعت خالل تاريخ املخي��م وينبغي حتديثها
ب�صف��ة منتظم��ة ب�ش��كل يعك���س املوالي��د والوفي��ات والوافدين اجل��دد واملغادري��ن وغريها من
التذبذبات يف التعداد ال�سكاين.
ينبغ��ي حتقي��ق التناغ��م واالن�سجام ب�ين القوائم الت��ي ت�سجلها جه��ات تقدمي
اخلدم��ات يف دفاتره��ا و�أرقام التع��داد ال�سكاين للمخيم يف قاع��دة بيانات مركزية
للمخيم حتى ت�ستطيع جميع وكاالت تقدمي اخلدمات اال�ستعانة بها والرجوع �إليها.
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ملزيد من املعلومات عن الت�سجيل ،انظر الف�صل .9

ينبغ��ي اح�ترام خ�صو�صية و�رسية املعلوم��ات اخلا�صة ل�س��كان املخيم ،ويج��ب �أن تو�ضع لهذا
الغر���ض الأنظمة الروتينية الت��ي تكفل االحتفاظ املنهجي وت�أمني احلماي��ة للبيانات احل�سا�سة
الت��ي ت�ص��در �أثناء عملية الت�سجيل وذلك قبل البدء يف مبا��شرة عملية جتميع املعلومات .ولأمن
البيان��ات �أهمي��ة كبرية يف مواق��ف ال�رصاعات التي تكون فيها للجماع��ات العرقية �أو ال�سلطات
املناف�س��ة م�صلحة �أكيدة يف احل�صول على قوائم ب�أ�سم��اء الأ�شخا�ص املوجودين يف املخيمات.
وتت�س��ع الطبيعة احل�سا�سة لبيانات �سكان املخي��م لت�شمل املعلومات اخلا�صة بانتهاكات حقوق
الإن�سان ،والتي ي�سهل اكت�شافها كذلك من معلومات الت�سجيل� .أما املعلومات اخلا�صة بالناجني
�أو الناجيات من حوادث العنف اجلن�ساين� ،أو الأطفال الذي انف�صلوا عن �آبائهم �أو �أولياء �أمورهم،
فيجب التعامل معها هي الأخرى بقدر كبري من احل�سا�سية واحلر�ص.
tt

ملزيد من املعلومات عن الت�سجيل و�إدارة املعلومات ،انظر الف�صلني  9و .5

متابعة احلماية والإبالغ عن احلوادث اخلطرية

ميك��ن كذل��ك رب��ط مهم��ة �إدارة املعلومات بتتبع احل��وادث املرتبط��ة باحلماي��ة يف املخيمات،
وه��ي مهم��ة يف غاية احل�سا�سية لذا ينبغ��ي �أن ي�صحبها تدريب مكث��ف للعاملني من قبل �إحدى
وكاالت احلماية املتخ�ص�صة .وميكن اال�ستعانة مبعلومات احلماية لتح�سني �إما الو�ضع الإن�ساين
�أو الأمن��ي .ويعتم��د �أثر وفعالي��ة متابعة احلماي��ة يف املخيمات بدرجة كبرية عل��ى مدى توافر
�إمكانيات اال�ستجابة داخل املجتمع املحلي والإدارة �أو داخل املجتمع الإن�ساين .وتقع م�س�ؤولية
اال�ستجابة حلوادث احلماية على عاتق وكاالت احلماية املفو�ضة بذلك .ويف خميمات الالجئني،
تتوىل هذه امل�س�ؤولية دائم ًا مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني.
وعندما تتوىل �إحدى وكاالت �إدارة املخيمات عمليات متابعة احلماية ،ينبغي �أن يتوافر الو�ضوح
والقدرة على �ضمان تنفيذ هذه املهمة ب�شكل م�س�ؤول .وهذا يت�ضمن الفهم الوا�ضح ملا يلي:
•التفوي�ض املمنوح للوكالة.
•الأو�ض��اع التي يتم التعامل معها و�أ�صحاب امل�صالح و�أجنداتهم/قدراتهم فيما يتعلق
باحلماية.
•ح�سا�سية املعلومات و�أ�شكال الإ�رضار والإيذاء التي ميكن �أن يت�سبب فيها ت�رسيب هذه
املعلومات.
•نوعية البيانات/املعلومات املطلوبة ب�شكل خا�ص وملاذا
•احلاجة لتدريب فريق العمل
•حتم��ل تبعات امل�ساءلة �أمام �س��كان املخيم من حيث �إمكاني��ات اال�ستجابة؛ ما الآراء
وردود الأفعال التي ميكنهم توقعها؟
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•التبعات املحتملة لتجميع املعلومات اخلا�صة بانتهاكات حقوق الإن�سان وغريها من
ق�ضايا احلماية.
•التبعات املحتملة لعدم جتميع البيانات حول هذه الق�ضايا.
وم��ن �ش���أن فهم النقاط ال�سابق��ة �أن يعمل على متكني وكالة �إدارة املخي��م من تنفيذ �أعمال
متابعة احلماية وعن دراية بالأ�سباب الداعية �إليها و�إمكانيات اال�ستجابة القائمة والأ�شياء التي
يتوقع �سكان املخيم قيام الوكالة بها و�إعالمهم بها وكذا �إجراءات الأمن وال�رسية واخل�صو�صية
التي ينبغي �إتباعها ل�ضمان االلتزام مع مبد أ� «عدم الإ�رضار» (.)Do No Harm

عدم الإ�رضار

ينبغي على وكالة �إدارة املخيم وغريها من الأطراف املعنية العاملة يف املخيم �أن تبحث بعناية
م��ا �إذا كان��ت هناك برامج م�ساعدات �أو �أن�شطة للدف��اع احلقوقي ميكن �أن جتعل �سكان املخيم �أو
�س��كان املجتم��ع املُ�ضيف عر�ضة لتهدي��دات �أمنية �أو تت�سب��ب يف حرمانه من خدم��ات �أ�سا�سية
�أو تن��ال م��ن كرامة و�سالم��ة جمتمع النازحني ،ذلك �أن��ه من ال�رضوري �أن تك��ون اعتبارات �أمن
و�سالمة النازحني وكرامتهم هي جوهر جميع برامج امل�ساعدة.
ين ،وقد ن� أش� هذا امل�رشوع كمح�صلة
ُيع��د م�رشوع «عدم الإ�رضار»
م�رشوع تعاو ً
ً
لتج��ارب العامل�ين الإن�ساني�ين يف العدي��د م��ن الأو�ض��اع والظ��روف يف مطل��ع
الت�سعين��ات ،وهي التجارب التي جعلتهم عل��ى �إدراك بال�صعوبة املتمثلة يف توفري
امل�ساع��دات الإن�سانية يف ظ��ل �أو�ضاع ال�رصاع بو�سائل ال ت���ؤدي لتفاقم �أو ت�أجيج
ح��دة ال��صراع بل ت�سه��م يف حتقيق ال�سالم .و ُيل��زم مبد أ� «عدم الإ��ضرار» الوكاالت
الإن�سانية بالتفكري يف التبعات ،املق�صودة وغري املق�صودة ،الناجمة عن تدخالتها.
وي�سع��ى امل��شروع لتحدي��د الو�سائ��ل الت��ي يت�سنى من خالله��ا توف�ير امل�ساعدات
الإن�ساني��ة و�/أو التنموي��ة الدولي��ة �أثن��اء ال�رصاعات بحيث بد ًال م��ن �أن ت�ؤدي هذه
امل�ساع��دات �إىل زيادة ال�رصاعات واالنق�سامات �سوءاً ،ت�ساعد الأطراف املعنية على
ت��رك االقتت��ال وو�ضع �أنظمة لت�سوي��ة الق�ضايا التي ت�شكل �أ�سب��اب ال�رصاع .ويحث
هذا امل�رشوع العاملني الإن�سانيني على التعامل مع تعقيدات توفري امل�ساعدات يف
�أو�ضاع ال�رصاعات -من خالل حتقيق الو�ضوح وتقليل خطر الإ�رضار باملجتمعات
الت��ي يج��ري فيه��ا توفري امل�ساع��دات .وميك��ن �أن ي�سهم مب��د أ� «ع��دم الإ�رضار» يف
م�ساع��دة وكالة �إدارة املخيم وغريه��ا من الأطراف املعنية العاملة يف املخيم على
تفهم العالقة املعق��دة بني �أ�سباب ال�رصاع وو�ضعية املخيم وامل�ساعدات الإن�سانية
التي يتم تقدميها ل�سكان املخيم.
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�إن احل�ص��ول عل��ى معلومات دقيق��ة عن الأ�شي��اء التي تندرج غالب�� ًا حتت بند
الأ�شياء ال�شخ�صية عالية احل�سا�سية� ،أو تعترب ق�ضايا حماية مت�س حمرمات ثقافية،
لينط��وي على حتديات جمة ،لي���س �أقلها حتقيق الثقة بني وكالة �إدارة املخيم وبني
ال�س��كان .فعل��ى �سبي��ل املثال ،عن��د �إجراء املقاب�لات م��ع الن�ساء ،ميك��ن �أن ت�سهم
اال�ستعان��ة بالعام�لات م��ن الن�س��اء املدربات تدريب�� ًا جيداً وجمموع��ات املناق�شة
ال�صغرية التي ميكن ائتمانها على الأ�رسار واخل�صو�صيات ،والتي ميكن من خاللها
بناء الثقة مع ال�سكان مبرور الوقت ،يف جناح هذه املقابالت وحتقيق املرجو منها
واخلروج مبعلومات دقيقة.
 ttملزيد من املعلومات عن جمموعات املناق�شة ،انظر الف�صل .3

ر�صد املخيمات :مثال من �إحدى خميمات النازحني داخلياً يف
ال�سودان

يف ه��ذا املث��ال ،تلقى فريق جمع املعلومات التاب��ع لإدارة املخيم التدريب الالزم،
وكان �أفراده معروفني بالن�سبة ل�سكان املخيم حيث كانوا ي�شاهدونهم �أثناء تنقالتهم
امل�ستم��رة يف �أرجاء املخيم .وكانت املوا�ضي��ع التي جرى تكليفهم بجمع البيانات
عنها يف تبدل م�ستمر ،وذلك غالب ًا ب�سبب التغريات املو�سمية .ففي املوا�سم املمطرة،
كان��وا يجمعون البيانات عن الكولريا و�أثر مياه الفي�ضان على املالجئ عندما كان
من املهم االت�صال ب�رسعة ب�إحدى الوكاالت املعنية لت�صليح �إحدى م�ضخات املياه
املك�س��ورة ،وت�سجيل الوافدي��ن اجلدد �أو توزيع الرمال لإحدى املناطق التي غمرتها
مي��اه الفي�ض��ان .ويف ثنايا عمله��م هذا ،ا�ستطاع �أف��راد الفريق ن��زع فتيل عدد من
الأزم��ات املحلي��ة الب�سيطة ظاهري ًا والت��ي كان من املمكن �أن تتفاق��م ويكون لها
م�ضاعفاتها اخلطرية على الأمن و�سالمة املعي�شة على م�ستوى املخيم.

وفيما يلي النموذج الذي ا�ستعان به �أفراد الفريق:
منوذج متابعة املخيم
�أ�سماء القائمني على جمع املعلومات:
القطاع الذي جرى فيه تلقي املعلومات:
الغذاء واملياه
�أحداث نق�ص الطعام/رداءة الطعام التي مت التبليغ عنها

التاريخ:

�أحداث نق�ص املياه/رداءة املياه التي مت التبليغ عنها
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ال�صحة
زيادة يف �أ�رساب البعو�ض �أو غريها من احل�رشات
املواد اخلطرية ال�ضارة لل�صحة
دالئل �أخرى على م�شكالت �صحية
ال�رصف ال�صحي
الفي�ضانات يف املخيم �أو ق�ضايا ال�رصف ال�صحي الأخرى
دورات املياه املغمورة باملياه �أو غياب دورات املياه
دورات املياه املعطوبة �أو دورات املياه ذات الو�ضع ال�صحي اخلطري
احلوادث (ال�سالمة اجل�سدية)
حوادث يف مناطق دورات املياه
حوادث �أخرى
الوحدات املخيمية
نق�ص املالءات البال�ستيكية
الوحدات غري ال�صاحلة �أو غياب هذه الوحدات (�أ�سباب �أخرى غري املالءات البال�ستيكية)
الوحدات املهجورة
التعليم
احلوادث املرتبطة بالبنى التحتية للتعليم والأدوات التعليمية
�أ�شكال الق�صور الإجرائية ،مبا يف ذلك ق�ضايا التوزيع
الق�صور يف الت�سجيل
�شكاوى متعلقة بالتوزيع (�سواء لل�سلع الغذائية �أو غري الغذائية)
الوافدين اجلدد يف املخيم
الوافدين اجلدد من النازحني داخلي ًا (عدد الأ�شخا�ص والقطاع)
احلوادث غري املعتادة داخل املخيم
�أ�شكال االجتار غري املعتادة
�أن�شطة املنظمات غري احلكومية غري املعتادة �أو املت�ضاربة �أو غياب الأن�شطة
االجتماعات غري املعتادة
االدعاءات وال�شكاوى وال�شائعات
االدعاءات �أو ال�شكاوى �ضد �أنا�س �أو فئات معينة
ال�شائعات املنت�رشة يف املخيم
الأمن
وج��ود الأ�شخا�ص امل�سلح�ين �أو الأ�شخا�ص غري امل�سلح�ين غري امل�رصح لهم
بالتواجد داخل املخيم
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حوادث �إطالق النار داخل املخيم
حوادث �إطالق النار خارج املخيم �أو يف حميطه
حوادث االختفاء
احلوادث وامل�شكالت االجتماعية بني النازحني داخلياً
العنف بني النازحني داخلي ًا
ال�رسقات �أو حماوالت ال�رسقة التي يرتكبها �أحد النازحني داخلي ًا �أو �أ�شخا�ص
غري معروفني داخل املخيم
امل�ش��كالت التي تواجهها الن�ساء النازحات داخلي ًا بخالف العنف (�أي تبعات
احلمل غري املرغوب ،على �سبيل املثال)
�أ�شياء �أخرى
معلومات عن احلادثة �أو و�صف لها
tt

ملزيد من املعلومات عن احلماية ،انظر الف�صل .8

التوا�صل مع �سكان املخيم
الإعالم ون�رش املعلومات

يع��د احل�صول على املعلومات �أحد احلقوق الإن�ساني��ة الأ�سا�سية ،فكل �شخ�ص يحتاج ويرغب يف
الإح�سا�س ب�أنه على دراية ومعرفة بالأو�ضاع والظروف املحيطة به – �سواء كانت هذه املعرفة
تتعل��ق بق�ضاي��ا خا�صة ب�أمن��ه ال�شخ�صي والأ��سري �أو ب�أحوال وظروف �أ�رست��ه و�أ�صدقائه وكذا
املناق�شات الدائرة والآراء املتداولة والتطلعات اخلا�صة بامل�ستقبل وفر�ص االختيار �أو القرارات.
ويف املواق��ف التي تت�سبب فيها �إحدى الأزمات يف تعطيل معي�شة ال�سكان النازحني ،ين�ش�أ غالب ًا
فراغ معلوماتي .وللأ�سف ف�إن غياب املعلومات يكون �أحد الأ�سباب الرئي�سية يف تف�شي وانت�شار
الإ�شاعات �أو املحاوالت املتعمدة لن�رش البلبلة والت�ضليل.
«تعد املعلومات من الناحية العملية قوة – وكلما زاد حجم املعلومات املتبادلة
مع الالجئني عن الق�ضايا ذات الأهمية بالن�سبة لهم ،كلما زاد حجم ما يقدمونه من
م�شارك��ة وم�ساهمة وكذا ق��درة على الت�رصف؛ حيث ت�ساعده��م املعلومات الدقيقة
واملع�برة ب�ص��دق عن �آخ��ر التط��ورات التي �شهدته��ا الأمور املختلف��ة يف االختيار
ال�سليم و�إ�صدار القرارات احلكيمة� .إن ت�شارك املعلومات مع جمتمع الالجئني يعمل
عل��ى بناء الثقة وال�رصاحة واالحرتام لهم ولقدرته��م على �إ�صدار القرارات احلكيمة
قيام�� ًا على املعلومات املتواف��رة لهم ».مفو�ضية الأمم املتح��دة ل�ش�ؤون الالجئني،
احلماية العملياتية يف املخيمات وامل�ستوطنات ،ق�ضايا احلماية اخلا�صة
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وم��ن �أجل �ضمان ح�صول الرجال والن�ساء وال�صبية والفتيات على املعلومات وفهمها ،ثمة
عدد من اال�سرتاتيجيات املهمة التي يتعني اال�ستعانة بها ،ومن �أهمها ما يلي:
•اختب��ار املعلومات اختباراً ميداني ًا قبل �إذاعتها على كافة املخيم للوقوف على كيفية
تلقي الآخرين لها ومدى ا�ستيعابهم للر�سائل الأ�سا�سية التي حتملها هذه املعلومات.
•الوع��ي ب�أن بع�ض الكلمات املعينة يتفاوت معناه��ا و�أثرها على الفئات املختلفة من
�سكان املخيم.
•االنتفاع بعدة و�سائل لت�شارك املعلومات الأ�سا�سية ،مثل عقد االجتماعات – والتي قد
تت�ضم��ن زيارات تبادلية للمن��ازل وذلك بالن�سبة لل�سكان الذين ال يت�سنى لهم االنتقال
م��ن �أماكنه��م ،وكذل��ك الإعالنات الإذاعي��ة و�إعالن��ات ال�صحف ،ولوح��ات الإعالنات
واخلط��ب الر�سمي��ة م��ن كب��ار الأ�شخا�ص يف املخي��م واال�ستعان��ة بالأف��راد املثقفني
واملتمتع�ين باح�ترام الآخرين مث��ل زعماء املجتمع��ات الديني��ة �أو املعلمني يف عقد
جمموعات املناق�شة.
•القي��ام بعملي��ات الر�صد ل�ضمان فه��م الآخرين للر�سائل التي حتمله��ا هذه املعلومات
وت�رصفه��م ال�سليم وفقها .وهذه اخلط��وة التي يتم �إغفالها غالب ًا هي ذات �أهمية كبرية
لي�س فقط يف التيقن من فهم الآخرين ال�صحيح لفحوى املعلومة ،و�إمنا كذلك لتلقي �آي
�آراء �أو معلومات مهمة تتعلق باملو�ضوعات قيد املناق�شة.
tt

ملزيد من املعلومات عن �إدارة املعلومات ،انظر الف�صل .5

يعطينا اجلدول التايل ملخ�ص ًا جيداً ال�سرتاتيجيات التوا�صل امل�ستخدمة يف ن�رش املعلومات:
الن�شاط

لوح��ات الإعالنات
(الن�رشات)

لوح��ات املعلومات
امل�صورة

موطن �أهميته

التحديات

•ميكن و�ض��ع قائمة بتفا�صيل
الإعالنات والرجوع �إليها عند
احلاجة.
•ت�شم��ل املعلوم��ات الرئي�سي��ة
املعيارية التي تخاطب جميع
�سكان املخيم.
•مفيدة مع ال�سكان الأميني.
•و�سيل��ة قوي��ة لتذك��ر
املعلومات.

•لي���س جمي��ع املهتم�ين مبعرف��ة
ه��ذه املعلوم��ات مي��رون عل��ى
لوحة الإعالنات �أو قادرين حتى
على القراءة.
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االجتماعات
الأهلية
الزيارات املنزلية

•و�سيل��ة ب�سيط��ة للإع�لام
و�إتاح��ة الفر�ص��ة للآخري��ن
لط��رح اال�ستف�س��ارات وال��رد
عليها.
•الق��درة عل��ى تو�صي��ل
املعلوم��ات للأ�شخا���ص
الالزمني ملنازلهم.

امل�رسح

•و�سيلة مبتك��رة وي�ستمتع بها
العديدون.
•معلوماتها �سهلة التذكر.

القادة الرئي�سيون

•يحظون باحرتام ال�سكان لهم
وم��ن ث��م تكت�س��ي �أخباره��م
�أهمية وانت�شاراً.
•قد حتظى بالألفة واحلب

الأغاين

•�سهلة احلفظ وم�سلية

اال�ستعرا�ض��ات �أو
املواك��ب املخيمي��ة
احلا�شدة

•و�سيلة عظيمة لتب�صري النا�س
الذي��ن قد ال يواتيهم االهتمام
باالجتماع��ات �أو ح�ض��ور
املنا�سبات الدينية.
•احتفالية بطبيعتها.

تبني الق�ص�ص
التقليدية

•لي�س يف و�سع اجلميع احل�ضور �أو
حتى تلقي الدعوة للح�ضور ،كما
�أن البع�ض ال يرتاح حل�ضور هذه
االجتماعات.
•ن�ش��اط ُم�ستن��زف لوق��ت وجه��د
العاملني.
•ق��د يفت��ح املج��ال لتلق��ي
ا�ستف�سارات لي�س بو�سع العاملني
الإجابة عليها.
•العرو�ض الدرامي��ة تفتح املجال
للفه��م اخلاط��ئ واملعلوم��ات
املغلوطة دومنا فر�صة للت�صحيح
�أو التو�ضيح.

•ق��د تكون له��م �أجنداته��م ال�سيا�سية
اخلا�صة بن�رش املعلومات.

•قد يتذكر ال�سكان النهاية الأ�صلية
للق�صة ب��د ًال من الر�سالة اجلديدة
التي يتم �إي�صالها.
•ق��د ال تك��ون مالئم��ة جلمي��ع
املو�ضوعات (املحتوى)
•قد تكون ق�ص�يرة بالن�سبة لطول
الر�سالة التي يجب تو�صيلها.
•ال توج��د فر�ص��ة لط��رح
اال�ستف�سارات والإجابة عليها.
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القائمة املرجعية لوكالة �إدارة املخيم
�إدارة وتدريب فريق العمل

 حتقيق الفريق العامل على م�ستوى املخيم للتوازن بني املهارات والإمكانيات� -سواء فيما
يتعل��ق باحلماية �أو بامل�ساعدات �أو بالقطاعات الفنية �أو بالإدارة �أو بتقنيات املعلومات �أو
�إدارة املعلومات و�/أو التعبئة املجتمعية.
 متت��ع الن�س��اء بتمثي��ل كاف يف فري��ق العمل – وب�ش��كل يعك�س ن�سب��ة الرج��ال والن�ساء يف
املخيم.
 وج��ود بيان اخت�صا�صات وتو�صيف للوظائف و�أدوار وم�س�ؤوليات وا�ضحة لدى فريق �إدارة
املخيم.
 وجود �إجراءات وا�ضحة ملتابعة وتقييم �أداء العاملني.
 وجود خطة لعمليات التدريب والتطوير اجلارية للعاملني.
 توافر الوعي والتدريب التخ�ص�صي على �ش�ؤون احلماية للعاملني.
 و�ضوح تفوي�ض وكالة �إدارة املخيم بالن�سبة جلميع العاملني.
 ح�صول جميع العاملني على التدريب الالزم وتوقيعهم على ميثاق لل�سلوك املهني ،وباللغة
التي يتحدثونها.
 ح�صول العاملني على التدريب الالزم على دمج احتياجات الأ�شخا�ص من ذوي االحتياجات
اخلا�صة يف الربامج املو�ضوعة.

املعايري وال�سيا�سات والتوجيهات العملياتية:

 مت و�ض��ع املعاي�ير وامل�ؤ��شرات وال�سيا�س��ات والتوجيه��ات العملياتية الكافي��ة واملالئمة
ون�رشها لت�شكل التدخالت على م�ستوى املخيم.
 ات�سمت �أهداف وقدرات م�رشوع �إدارة املخيم بو�ضوحها و�شفافيتها وات�ساقها مع �إ�سرتاتيجية
اال�ستجابة العامة للمخيم.
 قي��ام وكالة �إدارة املخي��م بالتن�سيق الفعال مع والوكالة قائ��دة املجموعة �أو القطاعية يف
�ضمان االلتزام باملعايري.
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 و�ضوح تفوي�ض وكالة �إدارة املخيم وخطة امل�رشوع جلميع �سكان املخيم.
 و�ضوح املعلومات اخلا�صة مبيثاق/مواثيق ال�سلوك املهني ذات ال�صلة ل�سكان املخيم.
 توافر الآليات اجلاهزة للتعامل مع الآراء وال�شكاوى والنظر فيها يف املخيم.
 معرف��ة �سكان املخيم (مبا فيهم الن�س��اء والأطفال) بالأماكن التي ميكنهم فيها الإبالغ عن
�أي �إ�ساءات �أو انتهاكات �إن�سانية يتعر�ضوا لها.
 وجود م�س�ؤول �إبالغ معني خا�ص بوكالة �إدارة املخيم واملخيم ككل.
 ان��دراج التدري��ب على املعاي�ير وال�سيا�س��ات والتوجيهات �ضم��ن ال��دورات التدريبية التي
يتلقاها العاملون.
 متابعة املعايري ورفع التقارير عنها ب�صفة دورية.

خدمات التن�سيق والر�صد

 مت تنفيذ التقييم ال�شامل الحتياجات احلماية وامل�ساعدة اخلا�صة ب�سكان املخيم.
 مت االتف��اق على �إجراءات التن�سيق والر�ص��د وتو�صيلها ب�شكل جيد جلميع �أ�صحاب امل�صالح
الرئي�سيني.
 ات�س��اق عملي��ات الر�ص��د الدائبة واجلارية عل��ى م�ستوى املخي��م مع �إ�سرتاتيجي��ة ا�ستجابة
املخيم.
 امتالك وكالة �إدارة املخيم للثقة وال�رشعية املطلوبة التي ت�ؤهلها للتن�سيق ب�شكل فعال على
م�ستوى املخيم.
 حتقق اال�ستعانة مبجموعة من منتديات التن�سيق الفعالة على م�ستوى املخيم.
 م�ؤازرة وكالة �إدارة املخيم جلهود التن�سيق والر�صد وا�ستالم الآراء.
 قيام �أنظمة الر�صد والتقييم املجتمعي الدائبة بوظائفها على �أكمل وجه.
 متابع��ة ا�سرتاتيجي��ات امل�شاركة اخلا�ص��ة ب�سكان املخيم – (ومن بينه��م الن�ساء والأطفال
والفئات ذات االحتياجات اخلا�صة).
 حتقق تعبئة اخلدمات الوطنية املتوافرة والتن�سيق لها لإفادة �سكان املخيم.
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 قيام جهات تقدمي اخلدمات بالتن�سيق والتعاون نحو حتقيق الأهداف امل�شرتكة وحتقيق ما
فيه �صالح �سكان املخيم.
 دمج هدف احلماية �ضمن متابعة التدخالت اجلارية اخلا�صة بكل قطاع من القطاعات.
 متابع��ة عملي��ات حماي��ة ورعاية الفئات والأف��راد من ذوي االحتياج��ات اخلا�صة والأكرث
ُعر�ضة للخطر.
 تنفيذ عمليات متابعة احلماية بال�شكل الالئق مع العناية الكافية بتدريب العاملني واحلفاظ
على ال�رسية واخل�صو�صية و�إمكانيات اال�ستجابة.
 متابعة وحتقيق املالئمة الثقافية والدينية واالجتماعية لبع�ض الربامج القطاعية املعينة.
 توافر منظومة للإبالغ ورفع التقارير ب�شكل يت�سنى معه متابعة جميع التدخالت.
 ر�ص��د التقاري��ر لآراء وخم��اوف جمموعة عري�ضة م��ن �أ�صحاب امل�صالح ،مب��ا فيهم �سكان
املخيم.
 تواف��ر الآليات ال�ضامنة ال�ستيعاب الدرو�س امل�ستف��ادة يف التن�سيق والر�صد �ضمن عمليات
التخطيط امل�ستقبلية.
 قي��ام وكال��ة �إدارة املخيم بواجبه��ا يف توفري التن�سي��ق والر�صد الفعال��ة يف �ضمان توفري
برامج امل�ساعدة واحلماية يف املخيم.

�إر�ساء �آليات احلوكمة وامل�شاركة املجتمعية

 حتقيق امل�شاركة الدورية للقادة املحليني والت�شاور معهم.
 القيادة حتقق التمثيل ال�صحيح ل�سكان املخيم وتتمتع بال�رشعية يف نظرهم.

 وجود مواثيق لل�سلوك املهني حتظى باالتفاق عليها من قبل قادة املخيم.
 حتق��ق اال�ستعان��ة با�سرتاتيجي��ات ومنتدي��ات امل�شارك��ة لتنفي��ذ �أن�شط��ة املخي��م وتق��دمي
اخلدمات.
 تواف��ر الفر���ص املالئم��ة �أم��ام الأطف��ال والن�س��اء للتح��دث ع��ن خماوفه��م و�أفكاره��م
وت�سا�ؤالتهم.
 �إ�رشاك الفئات ذات االحتياجات اخلا�صة يف جمريات احلياة اليومية يف املخيم.
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 ات�سام منتديات و�آليات التن�سيق املجتمعية وقنوات املعلومات بالفعالية.
 توافر املعلومات التف�صيلية عن اخلدمات والربامج داخل املخيم ون�رشها على اجلميع.
 فعالية منتديات و�آليات التن�سيق املجتمعي وقنواتها املعلوماتية.
 وجود اللجان القطاعية واللجان متعددة القطاعات داخل املخيم.
 امتالك جلان املخيم لبيانات اخت�صا�صات وا�ضحة ومتفق عليها.
 توافر �آليات تلقي الآراء وال�شكاوى وكفاءتها.
 توافر الإجراءات التي من �ش�أنها �ضمان ا�ستيعاب الآراء املتلقاة من �سكان املخيم والإفادة
منها يف التطويرات وتخطيط الربامج.

�ضمان رعاية و�صيانة البنى التحتية للمخيمات

 مطابقة البنى التحتية يف املخيم للمعايري وامل�ؤ�رشات املتفق عليها.
 املعاي�ير واملوا�صف��ات القائمة ت�ساعد ال�س��كان النازحني على التمت��ع بحقوقهم الإن�سانية
الأ�سا�سية يف احلياة بال�شكل الالئق.
 قدرة موفرو اخلدمات لكل قطاع على �إ�صالح و�صيانة البنى التحتية للمخيم
 ق��درة الهيئات الوطني��ة على اال�ضط�لاع مب�س�ؤولياته��ا يف �صيانة البن��ى التحتية للمخيم
بال�شكل املالئم.
 ق��درة وكالة �إدارة املخيم على �سد الفج��وات يف رعاية و�صيانة البنى التحتية للمخيم متى
اقت�ضت ال�رضورة.
 كفاءة الظروف املعي�شية العامة والتنظيم االجتماعي لل�سكان النازحني بال�شكل الذي ي�سمح
بحماية ورعاية الأ�شخا�ص من ذوي االحتياجات اخلا�صة.
 التبلي��غ الدوري عن حالة البن��ى التحتية للمخيم �إىل والوكالة قائ��دة املجموعة/القطاعية
ورفع تقارير ب�ش�أنها يف االجتماعات التن�سيقية.
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�إدارة املعلومات

 تعاون وكالة �إدارة املخيم ب�شكل وثيق مع قائد املجموعة/القطاعية (وكالة تن�سيق املخيم
وفق تعريف جمموعة تن�سيق املخيمات و�إدارة املخيمات) يف �إدارة املعلومات.

 م�شاركة الهيئات الوطنية يف الإدارة الفعالة للمعلومات.
 وج��ود اتفاقيات مع جهات تقدمي اخلدم��ات تتناول امل�س�ؤولني املتكفلني بجمع املعلومات
ونوعي��ة هذه املعلوم��ات ودواعيها ،وذلك على م�ستوى املخيم (لتف��ادي االزدواج و�ضعف
بنية البيانات املتوافرة).
 �ضمان قيد جميع �أفراد املخيم يف ال�سجالت.
 التحديث الدوري للمعلومات الدميوغرافية املف�صلة.
 جميع البيانات خمزنة يف موقع �آمن ويتم التعامل معها بال�رسية الالزمة.
 توافر قاعدة بيانات �أ�سا�سية حول الق�ضايا التي تتعلق بال�صالح املعي�شي للمخيم وذلك من
�أجل املقارنات امل�ستقبلية.
 ح�صول العاملني ب�إدارة املخيم على التدريب الكايف يف جمع البيانات.
 وجود دواعي و�أ�سباب ذات �أهمية لعملية جمع البيانات.
 حتليل البيانات ون�رشها ل�صالح جميع جهات تقدمي اخلدمات.
 متحي�ص البيانات ومراجعتها لبيان مدى دقتها وحتديثها دورياً.
 توافر �إمكانيات اال�ستجابة للبيانات التي يتم جتميعها.

التوا�صل مع �سكان املخيم

 معرفة ودراية �سكان املخيم ب�أدوار وم�س�ؤوليات وكالة �إدارة املخيم.

 وجود عالقة بني وكالة �إدارة املخيم و�سكان املخيم تقوم على الثقة واالحرتام املتبادل.
 ا�ستخدام اللغة املحلية عند التفاعل مع �سكان املخيم.
 عند اال�ستعانة باملرتجمني التحريريني/الفوريني ،تتم مراجعة الر�سالة التي يتم تو�صيلها
�أكرث من مرة للت�أكد من دقتها.
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 اال�ستعانة مبجموعة متنوعة من �آليات ن�رش وتبادل املعلومات.
 تلبية احتياجات ال�سكان الأميني.
 التعام��ل مع الر�سائ��ل التي قد تنطوي على غمو�ض باحل�سا�سي��ة والو�ضوح الالزمني لإزالة
�أي لب�س عنها.
 معرفة �سكان املخيم بالقنوات املعلوماتية املتاحة لهم� ،سواء لتقدمي �أو تلقي املعلومات.
 قيام جلان املخيم وغريها من فئات التمثيل بدورها ك�آليات لن�رش املعلومات.
 قي��ام ق��ادة املخيم بالعم��ل على ت�سهيل التوا�ص��ل الفعال بني �سكان املخي��م ووكالة �إدارة
املخيم.
 �أخذ احتياجات الفئات ذات االحتياجات اخلا�صة يف االعتبار عند و�ضع �آليات التوا�صل.
 وجود الآليات الفعالة واملتفق عليها للتعامل مع اخلالفات والنزاعات التي تن� أش� بني �سكان
املخيم ووكالة �إدارة املخيم.
 وجود م�س�ؤول �إعالم وات�صال �ضمن فريق �إدارة املخيم.
 جمي��ع �أ�ش��كال االت�صال بني �سكان املخي��م ووكال��ة �إدارة املخيم م�أمون��ة وتت�سم ب�سهولة
اال�ستخدام وتفتح الفر�صة ال�ستقبال الآراء.
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الأدوات
تتوفر معظم الأدوات والن�رشات وغريها من الوثائق امل�شار �إليها على �أ�سطوانة
جمموع��ة الأدوات ( )Toolkit CDواملرفق��ة بكل كتي��ب مطبوع .كذلك مت و�ضع
روابط لتحميل امللفات اخلا�صة باملو�ضوع من على �شبكة الإنرتنت.
•تق��وم املجموع��ة العاملي��ة لتن�سي��ق املخيم��ات و�إدارة املخيم��ات حالي�� ًا ب�صياغ��ة بيان
االخت�صا�ص��ات الع��ام لإحدى وكاالت التن�سيق للمخيم و�إح��دى وكاالت �إدارة املخيم .ومن
املقرر �أن يكون البيانان متوافرين يف عام  .2008وميكن الإطالع على مزيد من املعلومات
بهذا اخل�صو�ص على املوقع التايلwww.humanitarianreform.org :
•القائمة املرجعية ملن�سق املخيم/املجموعة.
•ال�شبك��ة امل�شرتك��ة بني الوكاالت للتثقي��ف يف جمال الط��وارئ ( – )INEEميثاق ال�سلوك
املهني للمعلمني (عينة).
•العامل��ون يف جم��ال امل�ساع��دات الإن�ساني��ة (بيب��ول �إن �إي��د)  .2007 ،مذك��رة معلوم��ات.
العنا�رص الأ�سا�سية يف �أنظمة املوارد الب�رشية.
www.peopleinaid.org/pool/files/publications/basic-elements-in-an-hrsystem-final.pdf

•العامل��ون يف جم��ال امل�ساع��دات الإن�ساني��ة .2004 ،مذك��رة معلوم��ات .تنمي��ة الكفاءات
الإدارية.
www.managing.peopleinaid.org/files/Developing%20managerial%20competencies%20
%20People%20In%20Aid%20information%20note.pdf

•منوذج متابعة الأداء لفرق �إدارة املخيمات.
www.humanitarianreform.org/.../WASH%20and%20CCCM%20Roles%20and%20
Responsibilities%20Matrix%20Aug%202007.doc

•جمموع��ة املياه وال�رصف ال�صح��ي والنظافة ال�صحية وجمموعة تن�سي��ق املخيمات و�إدارة
املخيمات .2007 ،م�صفوفة الأدوار وامل�س�ؤوليات.
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الر�سائل الأ�سا�سية
 tت�سهم م�شاركة �سكان املخيم يف �صناعة القرار ويف جمريات احلياة اليومية يف املخيم
يف �ضمان فعالية الربامج وو�صولها للجميع.
 tللم�شارك��ة املجتمعي��ة نتائجه��ا الإيجابية على معي�شة و�صح��ة و�سالمة �سكان املخيم
والعاملني فيه.
 tينبغ��ي ت��ويل عناي��ة خا�صة لتحقي��ق قدرة جميع الفئ��ات على امل�شارك��ة ،مبا يف ذلك
الفئات ذات االحتياجات اخلا�صة و�/أو املهم�شة التي يغيب �صوتها يف عمليات �صناعة
القرار.
 tبالرغ��م م��ن �أن �إر�س��اء هي��اكل و�إج��راءات امل�شاركة ق��د يتطلب بذ ًال ملزي��د من اجلهود
املوجه��ة وتخ�صي���ص املوارد الإ�ضافي��ة� ،إال �أنه �أم��ر ال غنى عنه يف تدعي��م الإح�سا�س
بالكرام��ة وتقلي��ل اال�ست�ضعاف وامل�ساع��دة يف بناء القدرات املحلي��ة دون الإ�رضار يف
الوقت ذاته با�سرتاتيجيات التعاي�ش لدى ال�سكان يف �أوقات الأزمات.
 tينبغي �أن ت�أتي امل�شاركة قيام ًا على النتائج التي يتمخ�ض عنها تقييم الهياكل احلالية
والتي ميكن االنتفاع بها يف دعم و�سائل امل�شاركة.
 tرغ��م ��ضرورة اح�ترام �أ�ساليب امل�شارك��ة للثقافة املحلي��ة لل�س��كان� ،إال �أن هذا ال مينع
الت�ص��دي للعالق��ات الت�سلطية التي ق��د تكون متجذرة يف ثقافة بع���ض الفئات والتي قد
تنطوي على ا�ستغالل �أو ا�ضطهاد.
 tميك��ن للم�ش��اركات املجتمعية �أن تتخ��ذ �أ�شكا ًال عدة .ومن جانب �آخ��ر ،ينبغي التخطيط
له��ذه امل�ش��اركات ودجمها يف جمي��ع مراح��ل دورة امل�رشوعات -من تقيي��م وتخطيط
وتنفي��ذ ومتابع��ة وتقيي��م – وجمي��ع مراح��ل دورة حياة املخي��م – بدءاً م��ن الت�صميم
وانتهاء ب�إغالق املخيم.
ومروراً بالإن�شاء
ً
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مقدمة
م��ن اله��ام جداً �أن نعي ب�أن امل�شاركة هي واحدة من احلقوق الإن�سانية الأ�سا�سية و�أن لها دور
يف تعزي��ز العديد من احلقوق الأخرى .وهي تن�ضوي �ضمن املادة  )1(27من الإعالن العاملي
حلقوق الإن�سان والتي تن�ص على �أن «لكل �شخ�ص احلق يف حرية امل�شاركة يف احلياة الثقافية
للمجتمع والتمتع بالفنون وامل�شاركة يف التقدم العلمي وثماره».
ويه��دف هذا الف�صل �إىل �إتاحة الر�ؤية املطلوبة لوكاالت �إدارة املخيمات لكي حتقق قدرة
�س��كان املخيم��ات على لعب دور ن�شط يف �صناعة القرار ويف جمريات احلياة اليومية ملجتمع
املخي��م .ومو�ض��وع امل�ساهمة وامل�شارك��ة املجتمعية هو مو�ضوع عمي��ق وال يتعر�ض له هذا
الف�ص��ل �إال للتوعية ب�أهميت��ه ولي�س لال�ستفا�ضة فيه وو�ضع قائمة �شاملة مبنهجيات حتقيقه.
رج��اء الإط�لاع على الإر�شادات الإ�ضافية املتاحة يف ق�سم الأدوات وق�سم قراءات ومراجع يف
نهاية هذا الف�صل.
�إن امل�شارك��ة وامل�ساهم��ة ي�شكالن جانب�� ًا من حياة �أي جمتمع ولهم��ا �أهميتهما الكبرية
يف تطوي��ر وتقوي��ة �أي جمتمع مكتمل الوظائف .وتتحدد �آليات �أي هياكل للم�شاركة بناء على
الثقاف��ات التي حتك��م املجتمع ومعتقداته وقواع��ده وقيمه وعالقات ال�سلطة ب��ه .ومن �أف�ضل
املمار�س��ات الت��ي ميكن �أن متار�سها وكال��ة �إدارة املخيم يف هذا ال�ش���أن مراقبة وفهم هياكل
و�آلي��ات امل�شارك��ة القائمة �أو النامية ،ثم االنتفاع بها ودعمها وتقويتها من �أجل �إر�ساء مناخ
عم��ل ومعي�شة يحرتم الثقاف��ة املحلية ويرفع يف الوقت ذاته من امله��ارات والقدرات املحلية
ب�أكرب قدر ممكن.
�إن اله��دف من امل�شاركة يف املخيم لي�س فقط �ضمان امتالك الفئات املختلفة ل�صوت يف
املخي��م ،و�إمنا كذلك لإ�شعاره��ا ب�أهميتها وقدرتها على امل�ساهم��ة يف �صنع القرارات املهمة
الت��ي ت�ؤث��ر على جم��رى حياتها .وثمة ف��ارق جوهري بني الت�ش��اور وامل�شارك��ة .فرغم ما قد
ين�ش���أ من �إحباطات للعديدين �إذا مل ت�سع وكالة �إدارة املخيم للت�شاور مع املجتمع فيما يتعلق
بامل�سائل املختلفة� ،إال �أن الأمر يكون �أ�سو أ� بالت�أكيد �إذا متت امل�شاورات ،ولكن مل ت�ؤخذ نتائج
هذه الت�شاور على النحو اجلدي والعملي املطلوب �أو مت بب�ساطة جتاهلها متاماً.
ويق��ع العامل��ون الإن�ساني��ون �أحيان ًا يف خط أ� االعتق��اد ب�أن امل�شاركة ه��ي حتم ًا «�شيء
جي��د» يف نظ��ر اجلمي��ع .فرغم �أن العامل�ين يف احلقل الإن�س��اين قد مييلون لتبن��ي نهج �شامل
واحتوائ��ي وي�ستهدف حتقي��ق م�شاركة اجلميع� ،إال �أن هذا قد ال ميث��ل العرف املقبول بالن�سبة
للعدي��د م��ن الثقافات ،ويرتتب على ذلك �أن جت��د وكاالت �إدارة املخيمات نف�سها يف �شقاق مع
�سكان املخيم يف هذا ال�ش�أن ،وهو الأمر الذي يجعل من ال�رضوري فهم �سياق العمل واملوازنة
بني احل�سا�سيات الثقافية وبني �إعطاء �صوت لل�سكان.
�إن �ضمان فعالية امل�ساهمة وامل�شاركة املجتمعية قد ت�ستتبع ا�ستنزاف ًا للوقت وتتطلب بذ ًال
جله��ود موجه��ة .وقد تتباط�أ عمليات �صناعة القرار �أو ا�ستكمال املهام لهذا ال�سبب .و�أحيان ًا ما
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جتد وكاالت �إدارة املخيمات �أنف�سها يف حاجة لإ�صدار القرارات بدون امل�شاركة الكاملة لل�سكان
التي ي�سعون �إليها عادة – خا�صة عندما يتعلق الأمر بحياة �أ�شخا�ص .فثمة توازن من ال�رضوري
ال�سع��ي لإقامته .كذلك فقد ت�ضط��ر وكاالت �إدارة املخيم ،رغم �سعيه��ا الدائم لتحقيق امل�شاركة
الكاملة بقدر الإمكان� ،إىل �إ�صدار قرارات �رسيعة وعاجلة مب�شاركة جمموعة �أ�صغر من النا�س.
ينبغ��ي �أن ت�أت��ي التوقعات امل�أمول��ة من امل�شاركة وا�ضحة ويتم االتف��اق عليها من قبل
كل م��ن ال�س��كان النازح�ين ووكال��ة �إدارة املخي��م ،وهن��ا من امله��م �أن تت�سم ه��ذه التوقعات
بال�شفافي��ة والإدارة اجلي��دة .وقد يتوق��ع �سكان املخي��م �أو وكالة �إدارة املخيم ق��دراً �أكرب من
مب��ادرات امل�شارك��ة عما هو ممكن واقعياً .كما �أن البع�ض ق��د يقي�سون جناح امل�شاركة قيام ًا
عل��ى املكت�سبات ال�شخ�صية بد ًال من املكت�سبات املجتمعي��ة .وقد ي�صبح يف هذه احلالة تعزيز
امل�شارك��ة املجتمعي��ة �أمراً ي�ؤدي �إىل الإحباط وا�ستنزاف املجه��ود .وعليه ،ينبغي على وكالة
�إدارة املخي��م �أن تت�س��م بالواقعية وال�شفافية والتحديد فيما يتعل��ق بالأ�شياء املمكن حتقيقها
بالن�سبة جلميع الأ�شخا�ص امل�شاركني.

ماذا نعني بامل�ساهمة وامل�شاركة املجتمعية؟

يتمث��ل هدف امل�شاركة بالن�سبة جلميع �أطراف حقل العمل الإن�ساين يف احتواء جميع �أ�صحاب
امل�صالح الرئي�سيني .ويف �سياق م�شاركة �إدارة املخيم ،قد تعني امل�شاركة �أن يتم �إ�رشاك جميع
�سكان املخيم ،واملجتمع املُ�ضيف يف بع�ض احلاالت ،يف املناق�شات وعمليات �صناعة القرار
املتعلق��ة مبجري��ات املعي�ش��ة اليومية للمخيم ،وه��ي تت�ضمن عمليات �إن�ش��اء املخيم و�أ�سلوب
�إدارت��ه والعناية به و�صيانته و�إدخال جميع التعديالت الالزمة ل�ضمان حتقيق �أق�صى حماية
وتوفري اخلدمات جلميع ال�سكان بال ا�ستثناء.
وقد تتخذ هذه امل�شاركة العديد من الأ�شكال ،وينبغي التخطيط لها وتنفيذها كجزء من الدورة
الكاملة للربامج:
�أثناء عمليات التقييم االبتدائية.
•كجزء من عمليات التخطيط والت�صميم الإ�سرتاتيجية.
•خالل التنفيذ.
•�أثناء عمليات الر�صد.
•يف عمليات التقييم النهائية.
ويتمث��ل الهدف اجلوهري للم�شاركة يف غر�س الإح�سا���س بالتملك – �أي �إح�سا�س ال�سكان
ب�أنهم ي�ستثمرون يف املخيم وم�س�ؤولني عنه وعن الأن�شطة اجلارية فيه.
ويج��ب النظر �إىل امل�ساهم��ة وامل�شاركة باعتبارها عملية دائب��ة ،وكو�سيلة للتن�سيق بني
ال��وكاالت وال�س��كان النازحني م��ن �أجل دعم احلق��وق وحتقيق الأهداف وحت�س�ين امل�ساعدات
وخف�ض اال�ست�ضعاف.
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تع��د امل�شاركة املجتمعية عملية خُمطط��ة يقوم فيها كل فرد وكل جمموعة
�ضم��ن جمتم��ع النازحني بتحدي��د �أوجه نظره��م ور�ؤاهم والتعبري عنه��ا ،وفيها
يتخذون حتركات جماعية لتعك�س تلك الآراء وتلبي تلك االحتياجات.

ما �أهمية امل�شاركة؟

�إن ال�س��كان الذي��ن يقطنون يف املخيمات �أو الأو�ضاع ال�شبيه��ة باملخيمات ب�سبب ال�رصاعات
امل�سلح��ة �أو الكوارث الطبيعي��ة يكونون �أكرث عر�ضة للمعاناة من احلرم��ان وانتهاك حقوقهم
والعن��ف و�س��وء املعامل��ة .وي�شعر ال�س��كان النازحون بحالة م��ن ال�ضعف واله��وان ملعي�شتهم
املت�رشدة وافتقادهم للأ�صول– مثل املنازل �أو الأرا�ضي �أو الوظائف – التي كانت فيما م�ضى
تعطيه��م الأمان واال�ستقاللية يف الظ��روف املعتادة .ويف املخيمات ،يكون ال�سكان النازحون
عال��ة ب�شكل كب�ير على الآخرين يف ح�صولهم على ال�سلع واخلدم��ات التي كانوا عادة قادرين
عل��ى �إيجاده��ا �أو توفريه��ا لأنف�سه��م ولأ�رسهم .وت�سه��م امل�شاركة ،خا�ص��ة يف احلوكمة ،يف
التخفيف من هذه الآثار ال�سلبية من خالل منح النا�س بع�ض القوة – من خالل تعويدهم على
االعتم��اد على الذات ومنحهم الإح�سا�س بالإجناز والت�أُثري والقدرة على التحكم يف املجريات
اليومي��ة – ومب��ا يعيد لهم بع�ض ًا من كرامتهم الت��ي �سلبت منهم يف ال�سابق .كما تعطي النا�س
الفر�صة لالختيار وا�ستع��ادة الإح�سا�س الطبيعي بالأمور ومبا ي�ضع مقادير حياتهم ب�أيديهم
ب��د ًال م��ن �أن يكون��وا هم لعبة يف �أي��دي هذه املقادير .كذل��ك ف�إن امل�ساهم��ة وامل�شاركة تتيح
الفر�ص��ة للنا�س حلل م�شكالتهم اخلا�صة وت�ؤدي لزي��ادة تقديرهم لذواتهم كما ت�ساعدهم على
جتاوز �آالمهم.
وترجع �أهمية امل�شاركة �إىل الأ�سباب التالية:
•تبني امل�شاركة يف النف�س الكرامة والتقدير للذات
•ت�سهم يف �ضمان مالئمة وفعالية التدخالت
•ترفع من م�ستوى املعايري يف املخيم
•تنمي املهارات لدى ال�سكان يف مرحلة ما بعد النزوح
•تعي��د النا�س مرة �أخرى �إىل دفة ال�سيط��رة على مقدرات حياتهم – وتقلل االتكالية وتزيد
من االعتماد على الذات.
وللم�شاركة �أثر �إيجابي لي�س فقط على �سكان املخيم ،و�إمنا على العاملني به كذلك� .إن امل�شاركة
الت��ي تتم �إدارته��ا ب�شكل جيد ت�ؤدي �إىل خلق مناخ يت�سم بالثق��ة وال�رصاحة وي�شعر خالله كل
م��ن ال�سكان والعاملني باالحرتام والق��درة على تو�صيل ر�ؤاهم وكذل��ك امل�شاركة .ويلعب هذا
املن��اخ دوراً يف تعزي��ز ال�شفافي��ة وامل�ساءلة كما يقل��ل من فر�ص االحت��كاك �أو الف�ساد .كذلك
ف�إن امل�شاركة تنمي لدى امل�شاركني �إح�سا�س ًا بالتملك وي�ستتبع هذا الإح�سا�س م�س�ؤولية يكون
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له��ا �أثره��ا الإيجابي على حتقيق الأهداف الإجمالية .فمث ًال جن��د �أنه عندما ي�شارك النازحون
ب�ش��كل ن�ش��ط ومبا�رش يف �أن�شطة مثل �إن�شاء مرافق الغ�سي��ل ،ف�إنهم يوطنون �أنف�سهم على حتمل
م�س�ؤولية �صيانة املرافق ورعايتها.

نهج امل�شاركة يف تنظيف املخيمات يف �رسيالنكا

واجه��ت املخيمات يف �رسيالن��كا يف �أعقاب �إع�صار ت�سونامي �صعوبة تتمثل يف
كيفية التخل�ص من القمامة والنفايات .وكانت املخيمات �صغرية احلجم وال تفت�أ
ل �ساحاتها كل حني ،ومل تكن املجال�س البلدية من جانبها تفلح يف
القاذورات مت أ
التخل���ص �إال من القليل منه��ا .وب�إلهام من املفهوم البوذي املُ�سمى «�رشامادانا»
(�أي «التربع بالعمل») ،احت�شد اجلميع يف �إحدى املخيمات – من ال�سكان وفريق
�إدارة املخي��م -يف ي��وم خ�ص�ص��وه للنظافة وقام��ت بتوف�ير الأدوات الالزمة له
وكال��ة �إدارة املخيم .وملتابعة النتائج ،مت �إن�ش��اء جلان للمخيم للمتابعة والعمل
م��ع جهات تقدمي اخلدمات اخلا�صة واحلكومية املحلية والتي تتم اال�ستعانة بها
حالي ًا لإبقاء انت�شار القمامة حتت �سيطرة �أف�ضل.

ما هي امل�ستويات املختلفة للم�شاركة؟

كم��ا نوهن��ا م��ن قب��ل ،يتمث��ل اله��دف النهائ��ي م��ن امل�شارك��ة يف خل��ق �إح�سا���س بالتمل��ك
وامل�س�ؤولي��ة .وتق��وم وكال��ة �إدارة املخيم ،واعتماداً عل��ى املرحلة التي و�صل��ت �إليها الكارثة
و�سياقه��ا اخلا�ص ،بالتخطيط مل�ستوى �أو ملجموعة م��ن «م�ستويات» امل�شاركة بالإ�ضافة �إىل
«�سلَّ��م» امل�شاركة هذا يف فهم الدرجة
ع��دد من ا�سرتاتيجيات امل�شارك��ة ومنهجياتها .وي�سهم ُ
التي و�صلت �إليها امل�شاركة املجتمعية.
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التعريف
يتحكم املجتمع يف عملية �صناعة القرار.
ي�ش��ارك املجتم��ع م�شارك��ة كامل��ة يف عملي��ة
�صناعة القرار مع الأطراف املعنية الأخرى.
يت��وىل املجتم��ع �إجن��از دور مع�ين فق��ط م��ع
�صالحيات حمدودة يف �صناعة القرار (مثل �إن�شاء
جلن��ة للمياه ويتوىل الإ��شراف عليها الحق ًا �أحد
�أع�ضاء فريق �إحدى املنظمات غري احلكومية)
يت�سلم املجتمع يف هذا النوع من امل�شاركة �سلع ًا
�أو نقوداً يف مقابل قيامه بخدمة �أو دور معني.
وهن��ا ُيطلب �إىل املجتم��ع �إبداء ر�أيه فيما يرغب
يف حتقيق��ه ،بيد �أن ر�أيه يف هذا احلالة ال يكون
له �سوى ت�أثري حمدود يف عملية �صناعة القرار.
يتم جتميع وا�ستخال�ص املعلومات من املجتمع
ولك��ن ال يتم �إ�رشاك��ه يف املناق�ش��ات املعقودة
التي تتمخ�ض عنها القرارات.
وفيها يت��م �إعالم جمتمع املخيم ب�آخر القرارات
والإج��راءات املتخ��ذة ،وال يك��ون ل��ه ر�أي ال يف
العملية وال فيما تتمخ�ض عنه من قرارات.

درجة امل�شاركة
التملك
امل�شاركة التفاعلية
امل�شاركة الوظيفية
التحفيز املادي
الت�شاور
نقل املعلومات
امل�شاركة ال�سلبية

الق�ضايا الأ�سا�سية
امل�ساهمة الفعالة

تتع��د ال�سبل التي ميكن لوكالة �إدارة املخيم من خاللها ت�شجيع وتطوير امل�شاركة ،بيد �أن �أكرث
ه��ذه الو�سائل �شيوع ًا هي املجموعات التمثيلية .فبعد تقيي��م ال�سياق وبنى امل�شاركة القائمة،
تعم��ل �إدارة املخي��م نحو �إيجاد الو�سائل التي من �ش�أنه��ا امل�ساعدة يف دعمها وتطويرها و�/أو
تعديلها ل�ضمان �أن تخرج هذه امل�شاركة معربة �أف�ضل تعبري ممكن عن املجتمع .وت�شمل و�سائل
امل�شارك��ة الأخ��رى �آليات ا�ست�لام الآراء وال�ش��كاوى والتدريب واحلم�لات الإعالمية وتوظيف
�سكان املخيم .كذلك من املمكن �أن ي�ستفيد املجتمع املُ�ضيف �إذا مت �إ�رشاكه يف هذه الآليات.

تقييم الهياكل االجتماعية القائمة

نادراً ما تت�سم الرتكيبة ال�سكانية يف املخيمات بالتجان�س ،فقد ت�ضم املخيمات فئات �سكانية
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قادمة من مواقع جغرافية خمتلفة �أو تتفاوت فيما بينها يف العرق واللغة والدين و�/أو املهن/
�أ�سل��وب املعي�شة .وبالأخذ يف االعتب��ار هذه التعددية ،يكون �ضمان حتقق التمثيل الكايف لكل
فئة و�إدارة االختالفات بني الفئات �أحد التحديات التي تواجه حتقيق امل�شاركة الفعالة .ورغم
ذل��ك ،فالبد من وج��ود بع�ض املالمح امل�شرتك��ة التي جتمع بني فئ��ات النازحني ،فقد يجمع
بينه��م مث ًال جميئهم من نف�س جمموع��ة القرى �أو من نف�س الإقليم اجلغرايف� ،أو رمبا انتمائهم
�إىل نف�س املجموعة العرقية �أو حتدثهم لنف�س اللغة.
وم��ع وج��ود كل هذه الفئ��ات يف �سياق واحد ،فق��د تن� أش� هياكل اجتماعي��ة متما�سكة يف
بع�ض املواقع ،بينما تن� أش� يف البع�ض الآخر هياكل اجتماعية متعددة ومتفرقة و�/أو ممزقة-
تتمي��ز بان�سجامه��ا املح��دود يف �أف�ضل الأح��وال �أو ت�شوبه��ا ال�رصاعات والتوت��ر يف �أ�سو�أها.
�أ�ض��ف �إىل ذلك �أن الرتكيب��ة ال�سكانية للمخيم يف حالة تغري م�ستمرة ويعي�ش ال�سكان �أو�ضاع ًا
غ�ير م�ستقرة مكاني��اً ،فالعنا�رص الأ�سا�سية من ال�سكان تغ��ادر و�/أو ت�صل يف �أوقات خمتلفة.
وكل م��ا �سبق يعتمد على الأو�ضاع والظروف اخلا�ص��ة بكل حالة .فقد تتم �إعادة توطني قرية
ب�أكمله��ا ب�شكل �رسي��ع وتتحول للمعي�شة يف خميم من�سجم ،بينما ق��د تت�ضمن خميمات �أخرى
�أنا�س�� ًا من ذوى �أ�صول �أكرث ت�رشذم�� ًا واختالف ًا وحيث ينمو هذا الت�رشذم واالختالف مع مرور
الوقت .وي�شيع و�صول �أنا�س من جمتمعات متعددة �إىل املخيم يف �أوقات خمتلفة ،وحيث تظل
الهياكل القيادية لكل جمموعة على حالها بال تغيري.
ويتمث��ل دور وكال��ة �إدارة املخيم يف حتديد الهي��اكل االجتماعية والقيادية املختلفة يف
املخيم ،و�أو�ضاعها وكيفية حتقيق �أف�ضل ا�ستغالل وانتفاع بها يف تطوير امل�شاركة.

�أمثلة عن بنى امل�شاركة

ميك��ن للتمثي��ل وامل�ساهم��ة وامل�شاركة �أن تتخذ العدي��د من الأ�شكال املختلف��ة وتوظيف عدة
و�سائل ومنهجيات ،وهي ت�شمل:
•املجموعات املجتمعية.
•جمموعات املناق�شة.
•جلان املخيم للقطاعات الفنية (واللجان الفرعية)
•جلان املخيم للق�ضايا متعددة القطاعات.
•فرق الدفاع احلقوقي.
•جمموعات امل�صالح.
•جلان بحث ال�شكاوى واملظامل.
•الفرق العاملة �أو فرق امل�شاريع.
•توظيف �سكان املخيم كموظفني متطوعني �أو عاملني بالأجر.
وطبيعي �أن ال جند كامل هذه الفئات موجودة يف �أي خميم من املخيمات.
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�إدارة النزاعات

مهم��ا تك��ن درجة التما�سك والتنظي��م التي تتمتع بها �أي هياكل قيادي��ة ومتثيلية لأي خميم،
فالب��د و�أن ت���ؤدي امل�شارك��ة يف �أي منت��دى اجتماع��ي ،ويف �أي ثقافة ،حتم�� ًا �إىل مواقف من
اخلالف��ات واالنق�سام��ات يف الآراء .وت���ؤدي هذه املواق��ف غالب ًا �إىل ن�شوء ح��االت من التوتر
و�أحيان�� ًا م��ن الن��زاع .وال ميكننا �أن ن�صف ذلك �إال �أنه ميثل بب�ساط��ة الطبيعة التي جبل عليها
الب��شر ،بي��د �أن ه��ذه الطبيعة غالب ًا م��ا تتفاقم ب�ش��كل خا�ص يف املخيمات وحي��ث الأو�ضاع
املعي�شي��ة تك��ون �أكرث �إث��ارة لل�ضغوط ع��ن املعت��اد .فاملخيمات تع��اين ازدحام�� ًا واحت�شاداً
لل�س��كان ،واملوارد قد تك��ون �شحيحة كما قد حتدث اختناقات ب�سب��ب تعاي�ش املجتمعات غري
املتجان�س��ة مع ًا ونتيجة لذلك تتفاقم فيها م�شاعر عدم الأمان وال�س�أم واخلوف وال�سخط .ومن
جانبها ،ينبغي على وكاالت �إدارة املخيمات �أن تكون م�ستعدة ملجابهة كل هذا والتعامل معه
بحكم��ة وتفوي�ض العاملني لديه��ا للتعامل مع هذه االنق�سامات وما يرتت��ب عليها بالفعالية
املطلوبة كجانب من �إ�سرتاتيجيتهم للم�شاركة.
وق��د يت�ضمن هذا اال�ستعداد توفري التدريب للعاملني و�س��كان املخيم على و�سائل حتقيق
الفع��ال – والتي ق��د تت�ضمن مهارات التوا�صل غري العنيف��ة والتو�سط حلل النزاعات
التوا�ص��ل ّ
والتدري��ب عل��ى الإدارة؛ وا�ستعم��ال وتفعي��ل مواثيق ال�سل��وك ومتابعة ال�ش��كاوى واال�ستعانة
بالإج��راءات الالزم��ة ل�شطب �أو ا�ستبدال الع�ضوي��ات اجلماعية .كما تت�ضم��ن �أي�ض ًا الإجراءات
الأمنية التي ميكن تنفيذها لإبقاء ال�سكان يف �أمان �إذا ما خرجت الأمور عن زمام ال�سيطرة.
ع�صا التحدث
من الأمثلة الب�سيطة ولكن الفعالة على �أدوات التوا�صل التي ميكن ا�ستخدامها يف
املجموعات التمثيلية ا�ستخدام «ع�صا التحدث» ل�ضمان �أن ي�أخذ اجلميع �أدوارهم
يف امل�ساهمة يف املناق�شات و�ضمان �إ�صغاء الآخرين لهم .وهذه الع�صا بب�ساطة
ه��ي ع�ص��ا ينبغ��ي �أن يحملها ال�شخ���ص الذي يتح��دث� ،أما الأ�شخا���ص الآخرين
غ�ير احلاملني للع�صا فملزم��ون بالإ�صغاء �إىل املتحدث حت��ى يحني دورهم يف
حم��ل الع�ص��ا ومن ثم التحدث .وتفي��د هذه الو�سيلة يف منع بع���ض الأ�صوات من
الهيمن��ة ،وك��ذا وقاية املناق�ش��ات احلامية م��ن �أن ينفرط زمامه��ا وتتحول �إىل
جل�سة �رصاخ.

قادة املجتمع

عندما تتوافر درجة كافية من التما�سك ت�سمح بتحديد قادة املجتمع ،ينبغي على وكالة �إدارة
املخي��م �ضم��ان توفري الأماك��ن التي يت�سنى لهم االلتق��اء فيها دومنا �أي �إزع��اج .و�أحيان ًا ما
تعمل الوكالة على توفري بع�ض الأدوات الالزمة مثل املفكرات والأقالم وكذلك بع�ض الأدوات
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الريا�ضي��ة والرتويحي��ة .وينبغي �أن ُتعقد االجتماعات الدورية ب�ين وكالة �إدارة املخيم وبني
جماع��ات الق��ادة ،ومن جانبهم ،ينبغي على املمثلني امل�شارك��ة يف التخطيط وو�ضع الربامج
ومتابعة وتقييم عمليات توفري اخلدمات وجهود احلماية.
كذل��ك ينبغ��ي �أن يت��م و�ضع بيان��ات االخت�صا�ص��ات والأهداف اخلا�صة ب��كل جمموعة،
خا�ص��ة املجموع��ات الت��ي تت��وىل و�ضع الق��رارات ل�صالح قطاع��ات �أكرب من �س��كان املخيم.
وت�ستدع��ي ال�رضورة يف هذه الأحوال و�ضع ميثاق لل�سل��وك يحدد املالمح العامة لاللتزامات
والإجراءات الأخالقية يف عمليات اال�ستبعاد �أو �إعادة االنتخاب.
وق��ادة املجتمع ميثلون فئ��ة عري�ضة ،حيث ي�صل كل قائد �إىل مركز القيادة ب�شكل يختلف عن
الآخر ح�سب ظروف املجتمع فقد يتم تعيني القائد عن طريق:
•ااالنتخاب
•التعيني الذاتي
•التقاليد والأعراف
•املركز الديني
•�أو كونه ذو �شخ�صية قوية �أو كاريزمية وكان قد �أبدى موقف ًا �شجاع ًا عندما كان جمتمعه
مير ب�أزمة.
وب�صف��ة عام��ة ،ميثل قادة املجتم��ع ر�صيداً مهم�� ًا بالن�سبة لأي وكال��ة لإدارة املخيم وميكن
حتديدهم ب�سهولة من خالل �س�ؤال �سكان املخيم .ومن املهم �أن يتم فهم القطاع ال�سكاين الذين
ميثله��م القائ��د وما �إذا كان لدى ه���ؤالء القادة نف�س امل�ستوى من التمثي��ل وال�سلطة� ،أي ما �إذا
كانوا جميع ًا قادة قرى خمتلفة �أم �أنهم يزعمون متثيل جمموعة من القرى.
كذلك يكون من ال�رضوري �أن يحظى كل فرد يف املخيم مب�ستوى معني من التمثيل ،وذلك
حتى يت�سنى حتديد الفجوات النا�شئة ،خا�صة بالن�سبة للفئات ذات االحتياجات اخلا�صة .كذلك
ف���إن مطالبة الق��ادة بر�سم خريطة م�شرتكة تو�ضح الفئات املتنوع��ة الداعمة لهم �أو مناطقهم
اجلغرافية من �شانها �أن ت�سهم يف تو�ضيح مناطق التقاطع �أو الفجوات.
ف�إذا مل يكن ه�ؤالء القادة قد نظموا �أنف�سهم بالفعل طبق ًا للهياكل التقليدية يف جمتمعاتهم،
ف�سيك��ون م��ن اجليد ل��و مت القيام بذل��ك من خالل حتديد الق��ادة ح�سب املناط��ق اجلغرافية �أو
القطاعات .ويف املخيمات الكبرية للغاية ،قد ت�ستدعي ال�رضورة ت�شجيع وجود طبقات هرمية
متع��ددة للقي��ادة (ب�أن يكون هناك على �سبيل املثال قادة جمتمعيني وقادة جغرافيني وقادة
عل��ى م�ست��وى القطاعات) بحي��ث يت�سنى لوكال��ة �إدارة املخي��م التحدث مبا��شرة لعدد ي�سهل
التعامل معه من الأفراد الذين يعملون كمتحدثني ر�سميني عن املجموعات التي ميثلونها.
ويف بع�ض احلاالت ،قد تظهر جمموعة كبرية من الأفراد يزعم كل منهم �أن له دوراً قيادي ًا
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يف املجتم��ع ،وعل��ى نحو يجعل م��ن امل�ستحيل بالن�سبة لأي وكالة خارجي��ة متييز الأ�شخا�ص
الذين يتوجب عليها التعامل معهم .ويف هذه احلاالت ،رمبا تكون الو�سيلة الوحيدة الناجحة هي
الب��دء م��ن جديد و�س�ؤال املجتمع من �أجل حتديد املمثل�ين و�/أو انتخاب قادته .وقد ي�شعر قادة
املجتمع التقليديني بنوع من التهديد �أو احلط من �ش�أنهم عندما تعمد الوكاالت �إىل تعيني قيادات
جديدة .لذا ف�إن م�س�ألة انتخاب و�/أو اختيار الأ�شخا�ص الذي يتولون مواقع متثيلية �أو ذات نفوذ
يف جمتمعاته��م ينبغي �أن يتم التعامل معها بح�سا�سي��ة وحر�ص واحرتام .كما ينبغي �إجراءها
ب�أ�سلوب ال يت�ضمن ا�ستبعاداً لأميا �شخ�ص من التقدم والتطوع من �أجل امل�شاركة الن�شطة.
وينبغي على الوكالة �أن تكون على دراية ب�أي حماوالت تنطوي على ا�ستغالل �أو احتيال
قد يقوم بها �أولئك الذين تت�ضمن �أجنداتهم اكت�ساب النفوذ �أو �إ�ساءة ا�ستغالله.
يف جميع مبادرات القيادة وامل�شاركة ،ينبغي �أن ي�ؤخذ يف االعتبار حتقيق
الت��وازن بني الفئات املختلف��ة (من حيث اجلن�س والعرق والدي��ن) كما ينبغي �أن
يعك���س اختي��ار امل�شاركني ب�ش��كل مثايل الن�س��ب التقريبية لفئاته��م من �إجمايل
�سكان املخيم.

التحديات اخلا�صة ب�إمكانيات �إدارة خميمات النازحني داخلياً

�صوت من امليدان

«م��ن بني �أبرز اال�سرتاتيجيات التي ا�ستخدمناها هن��ا يف بناء القدرات يف �إدارة
املخيم��ات تدريب �سكان خميمات النازحني داخلي ًا على اال�ضطالع بدور قيادي
يف �إدارة خميماتهم .وقد زاد حجم اال�ستعانة ب�سكان املخيمات يف تويل ال�ش�ؤون
الإداري��ة للمخي��م ،بعد �أن تراجع��ت �أعمال ال��وكاالت وال�سلط��ات نتيجة النتهاء
مرحل��ة الطوارئ .ويواجه النازحون داخلي ًا م��ن جانبهم مزيداً من التحديات يف
التن�سي��ق مع جهات تقدمي اخلدم��ات للح�صول على امل�ساع��دة التي يحتاجونها.
ورمب��ا تكون من بني الأ�سباب الداعية لذلك غي��اب القدرة على االت�صال الهاتفي
وغياب �آليات التوا�صل التي ميكن االعتماد عليها وغياب غطاء ال�رشعية يف ق�ص
احتياجاتهم و�إحالتها �إىل جهات تقدمي اخلدمات ،بدون احل�صول يف البداية على
دعم ال�سلطات �أو الوكاالت».
تت�أل��ف املجموع���ات املجتمعية من �أنا�س جتم��ع بينهم �صف��ة م�شرتكة – مث��ل الن�ساء �أو
املراهق�ين �أو العجائز .ويف املخيم��ات الكبرية ،قد تتواجد عدة جمموعات �ضمن كل ت�صنيف.
وم��ن املهم �إ�رشاكه��م جميع�� ًا يف الق�ضايا اخلا�صة باحلوكم��ة .وبالرغم م��ن �أن ثمة ثقافات
ق��د متن��ع م�شارك��ة الن�ساء وال�شب��اب يف اال�ضطالع ب�أدوار القي��ادة املبا��شرة� ،إال �أن ب�إمكان
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وكال��ة �إدارة املخي��م �أن تعمل على ت�شجيع تواجد ممثلني عن هذه اجلماعات .كذلك ف�إن بو�سع
املجموع��ات املجتمعية التحدث والدفاع عن الق�ضايا املهمة بالن�سبة لها �سواء �ضمن هياكل
التن�سيق الكربى �أو ب�شكل مبا�رشة �إىل وكالة �إدارة املخيم .وعليه ،ت�ستطيع جمموعات ال�شباب
مث ًال ال�سعي لالنتفاع بالفر�ص التعليمية واملهنية.
وق��د ال يك��ون ت�شكيل جمموعات املجتم��ع جانب ًا �شائع ًا �أو مقبو ًال يف ثقاف��ة املجتمع .بيد �أن
االجتماع��ات التي تعقدها املجموع��ات ال�صغرية ب�صفة عامة تلقى ترحيب�� ًا بها و ُينظر �إليها
باعتباره��ا قوة �إيجابية يف املخيم .وي�صح ذلك ب�شكل خا�ص عندما تغيب �أو تتوارى الفر�ص
االجتماعية الأخرى ،ومن ثم يجب العمل على ت�شجيعها.
وتعد جمموعات النقا�ش واحدة من و�سائل تقييم امل�شاركة ،وقد أُ�درجت يف كتيب و�سيلة
مفو�ضي��ة الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني لتقييم امل�شاركة يف العمليات .وجمموعات النقا�ش
ه��ي جمموعة هدفه��ا التمكني من فهم وحتليل مو�ضوع معني م��ن املو�ضوعات .ويتم اختيار
املجموعة على �أ�سا�س �صفة م�شرتكة جتمع بينها – مثل اجلن�س �أو العمر �أو املكانة االجتماعية
واالقت�صادي��ة .ويت��وىل �إدارة مناق�ش��ات املجتم��ع وتي�س�ير فعاليتها �أحد العامل�ين باملخيم،
ويتمث��ل دوره يف ا�ستخال���ص املعلوم��ات املتب�رصة من �أفراد املجموعة ح��ول جتاربهم �إزاء
خدم��ة �أو ق�ضي��ة معينة .وترتكز املناق�ش��ة حول عدد قليل من الأ�سئل��ة املحورية ،والتي قد ال
توج��د له��ا �إجابات «�صحيحة» باملعن��ي ال�شائع للكلمة .وترجع فعالي��ة جمموعات املناق�شة
�إىل �أن الن�س��اء والرج��ال وال�صبي��ة والفتيات من الأعمار واخللفي��ات املختلفة يت�أثرون ب�شكل
متف��اوت ج��راء النزوح ومن ث��م فلهم احتياجاته��م اخلا�صة بهم ومنظ��ور كل منهم املختلف
للأم��ور .وميكن ملقارنة املعلوم��ات النوعية التي تقدمها جمموع��ات املناق�شة �أن ت�ساعد يف
اخلروج بتقييم متوازن ومتثيلي لق�ضية معينة من الق�ضايا.
جل���ان املخيم هي جمموع��ات من ممثلي املجتمع ،مم��ن لهم توجه قطاع��ي �أو �شامل معني.
وت�شم��ل الأمثل��ة على ذل��ك جلان املياه وال��صرف ال�صحي والنظافة ال�صحي��ة وجلان ال�صحة
وامل��ر�أة والبيئ��ة .وقد ي�ضم املخيم العديد م��ن هذه اللجان وتعقد اجتماعاته��ا ب�صفة دورية.
كم��ا ق��د يكون لدى �أفرادها خربة فنية معينة ،و�إن كان ذلك لي�س �رضورياً ،ورمبا قد تلقوا يف
ال�ساب��ق تدريب ًا على تنفيذ مهام الر�ص��د والإ�رشاف اخلا�صة بوكالة �إدارة املخيم ،يف قطاعهم
حتدي��دا ،بالإ�ضافة �إىل متثيل �سكان املخيم يف االجتماعات التن�سيقية للمخيم .ولهذه اللجان
احل��ق يف مقابلة �أ�صحاب امل�صالح الآخرين ،مثل الهيئ��ات امليدانية وجهات تقدمي اخلدمات
ومدي��ر املخيم وممثلي املجتم��ع املُ�ضيف .كذلك ف�إن لهم حق امل�شارك��ة وامل�ساهمة يف ن�رش
املعلوم��ات بني �سكان املخيم بعد عق��د اجتماعاتهم وتلقي الآراء و�إجراء عمليات الر�صد على
الإج��راءات الت��ي مت االتفاق عليها .وميك��ن �إن�شاء جلان فرعية كق�سم م��ن جمموعات �أو جلان
امل�صال��ح .وعادة ما تكون مهام هذه اللجان الفرعية ،ومن ثم فرتة وجودها ،حمدودة زمنياً،
وتكون م�س�ؤولياتها �إزاء املجموعة �أو اللجنة الأكرب �أ�صغر �أو �أكرث حتديداً.
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تعط��ي جمموعات الدفاع �صوت ًا لغري القادرين على تو�صي��ل �أ�صواتهم للآخرين مثل الأطفال
واملعاق�ين ج�سدي�� ًا �أو عقلي�� ًا �أو املر�ض��ى �أو العجائ��ز وامل�صاب�ين بفريو���س نق���ص املناعة
املكت�سب��ة /الإيدز .وقد تكون هذه املجموعات هي �أ�صعب �أنواع املجموعات يف ت�شكيلها كما
تتطل��ب قدراً كبرياً من احل�سا�سية يف تعاملها مع املجتمع .وقد ال يحب �أفراد هذه املجموعات
تق��دمي خدماته��م عالنية �أو قد ال ي��رى �أفراد الأ�رس �أو املجتمع م�شاركته��م على �أنها �رضورية
�أو �إيجابي��ة .فالبع���ض منهم يرى �أنهم قادرون على الدفاع ع��ن �أنف�سهم بينما قد يجد البع�ض
الآخر �أنا�س ًا �آخرين يدافعون عنهم .وبالن�سبة للبع�ض ،ف�إن عن�رص الظهور العلني الذي ي�صحب
امل�شاركة قد يعر�ض �أمنهم للخطر �أو ي�ؤدي لتفاقم حالتهم من ال�ضعف �أو يزيد من تهمي�شهم.
وهن��ا تق��ع �ضم��ن م�س�ؤولي��ات وكال��ة �إدارة املخي��م� ،إىل جانب الأط��راف املعني��ة باحلماية
وغريه��ا من الوكاالت ،مهمة �ضم��ان ح�صول ه�ؤالء اجلماعات والأف��راد على التمثيل والدعم
املالئمني.
تتمحور �أهداف جماعات امل�ص���الح ح��ول م�صلحة �أو ق�ضية معينة ،وهي ق��د ت�شبه �إىل حد ما
اللج��ان ،بي��د �أنها ،واعتماداً على طبيعة املوقف ،قد تك��ون ذات طابع �أقل ر�سمية عن اللجان،
وذلك من حيث الواجبات التي تتوالها يف الر�صد والتمثيل .وقد يرتكز مو�ضوع هذه اجلماعات
عل��ى �أم��ن املخيم �أو �إقامة ال�صالت بني املعلمني و�أولياء الأم��ور �أو �صيانة تو�صيالت املياه.
وق��د تت�ص��ل ه��ذه اجلماعات مبا�رشة بالأف��راد املعنيني م��ن �سكان املخي��م �أو باملنظمة غري
احلكومية امل�س�ؤولة عن توىل �ش�ؤون القطاع الفني املعني ،بيد �أن بو�سعها يف الوقت ذاته رفع
بع�ض الق�ضايا املحددة �إىل م�ستوى وكالة �إدارة املخيم.
ميكن �إن�شاء جلان ال�شكاوى من �أجل التعامل مع اخلالفات الب�سيطة واالنتهاكات الب�سيطة يف
املخي��م باال�سرت�شاد مبجموعة من اللوائح املو�ضوع��ة لهذا الغر�ض .وينبغي �أن يتمتع الأفراد
املخت��ارون واملنتخب��ون �ضمن جل��ان ال�شكاوى عموم ًا باح�ترام �سكان املخي��م .والعقوبات
املطبق��ة ال تخ��رج عن ح��دود توقيع الغرام��ات �أو فر�ض القي��ام ببع�ض الأ�شغ��ال يف املخيم.
وينبغ��ي للمج��االت التي ميكن لهذه اللجن��ة امل�شاركة فيها �أن تكون حم��ددة ووا�ضحة متام ًا
كما ينبغي على وكالة �إدارة املخيم �أن حتر�ص على متابعة �أعمال هذه اللجنة عن قرب .وعند
حتدي��د الق�ضاي��ا التي ت�ستطيع جلنة ال�شكاوى التعامل معها ،م��ن املهم مالحظة مدى ارتباط
القيم التي حتملها الفئات املختلفة يف �سكان املخيم ،بالإ�ضافة �إىل الت�رشيعات املحلية ،بقيم
حقوق الإن�سان والقوانني والأعراف الدولية.
tt

ملزي��د م��ن املعلوم��ات عن امل�ساءلة وعالقتها بامل�شاركة ،رج��اء زيارة موقع �رشاكة
امل�ساءلة الإن�سانية ( )HAPعلى الرابط التايلwww.hapinternational.org :
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الفرق العاملة �أو فرق امل�رشوعات

وه��ي جمموعات يتم �إن�شاءها بغر�ض حتقيق مهمة معينة ت�ستغرق فرتة زمنية حمددة ،وهذه
املهمة �إما �أن تكون طارئة �أو عاجلة .ويتم اختيار هذه املجموعات غالب ًا قيام ًا على ما ميلكه
�أفراده��ا م��ن خ�برة �أو �إملام مبو�ضوع �أو حق��ل تخ�ص�صي معني ،وذلك لتجمي��ع املعلومات �أو
تنفيذ �إحدى املهام الفنية .فعلى �سبيل املثال� ،إذا نتج عن تف�شي مر�ض مفاجئ وجود �رضورة
الختبار املياه يف عدة �آبار خمتلفة �أو حدث تراجع مفاجئ يف �أعداد الطالب يف �إحدى مدار�س
املخيم ،يتم �إن�شاء فريق م�رشوع �أو فريق عمل لبحث هذا الأمر.

امل�شاركة يف �شمال �أوغندا – �صوت من امليدان

«يف منطق��ة لريا ال�شمالية ،كانت حركة جي�ش الرب املتمردة قد ت�سببت يف نزوح
�آالف ال�س��كان يف ع��ام  .2003وقد مت �إن�شاء خميمات للنازحني داخلي ًا مع وفود
ح�ش��ود غف�يرة م��ن ال�سكان من الق��رى غري الآمن��ة .ومل تكن هن��اك خطة طوارئ
تق�ض��ي بكيفية التعام��ل مع حالة احلرب والن��زوح امل�ستمرة .واعتم��اداً على ما
تواف��ر حينها من معرفة و�إملام حمدودين بكيفي��ة ت�صميم و�إن�شاء املخيمات ،مت
�إن�ش��اء �إحدى املخيم��ات لي�شغله �أكرث من  24.000ن��ازح داخلي ًا ميثلون 4200
�أ��سرة .وعلى مر الأعوام� ،شهد املخيم عدة ح��وادث الندالع النريان كانت تق�ضي
عل��ى اثن�ين �أو ثالثة من قطاعات املخي��م يف كل مرة .وكان��ت خدمات ال�رصف
ال�صحي املقدمة رديئة واالزدحام يخنق املخيم بحيث مل يوىل �أي اعتبار لإفراغ
م�ساحة لإن�شاء دورات مياه �أو و�سائل ت�رصيف.
وعندم��ا و�صل��ت وكال��ة �إدارة املخي��م يف ع��ام  ،2006قامت بتحدي��د وتدريب
الف��رق الت��ي كان��ت تعمل م��ع املجل�س املحل��ي يف الق�ضاي��ا اخلا�ص��ة بت�صميم
املخي��م و�صيانت��ه .ومت �إن�شاء ور�ش التوعية مع �س��كان املخيم ،كما �أن�شئت جلنة
للتعام��ل مع احلرائق ،ومت تزويدها ب�صفارات و�أنيط��ت بها مهمة حتذير ال�سكان
يف حال��ة ان��دالع �أي حرائق .وباال�ستعان��ة بعمالة من املخي��م نف�سه ،مت حتديث
مرافق ال��صرف ال�صحي .وير�أ�س قادة القطاع��ات ال�سكانية وقادة املخيم الفرق
ال�ست��ة – الت��ي تت�ألف كل فرقة منها من  50رج�لاً -والتي كانت مهمتها حتديد
�أولوي��ات املجتمع وو�ضع خطط العمل وتنفيذ العمل املطلوب .وقامت هذه الفرق
بنق��ل بع�ض وحدات املخيم و�أن�ش���أت حواجز ف�سيحة مانع��ة لتف�شي النريان كما
�أقام��ت قن��وات الت�رصيف من �أجل ��صرف �صحي �أف�ضل .وق��د ت�ضمن جانب من
خط��ة العمل الأف��راد امل�ست�ضعفني ب�شكل خا�ص حيث متت م�ساعدتهم على �إن�شاء
مواق��د �أك�ثر �أمان ًا و�أكرث توفرياً يف الطاقة .وكان��ت نتيجة هذه املبادرات تراجع
خماطر اندالع احلرائق يف املخيم ومرافق �رصف �صحي �أكرث حت�سناً».
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تقييم الإمكانيات

بالإ�ضافة �إىل تقييم الهياكل االجتماعية والقيادية املختلفة �ضمن املخيم ،ينبغي كذلك على
وكالة �إدارة املخيم �أن ت�سعى ب�شكل ا�ستباقي لتحديد الأفراد الذين ميلكون املهارات ال�شخ�صية
واملهنية املرغوبة يف العمل املخيمي .ويتم جتميع املعلومات اخلا�صة بامل�ستويات التعليمية
واملهن خالل عملية الت�سجيل االبتدائية يف املخيم.
وحت��ى يف احل��االت الت��ي ال تتوافر فيها ه��ذه املعلومات ب�صف��ة فورية ،ال ي��زال من املمكن
جمعها من خالل:
•احلمالت الإعالمية.
•الردود على �إعالنات طلب الوظائف.
•�س���ؤال الأ�شخا���ص املعروفني بالفعل لدى الوكالة لتحدي��د الأ�شخا�ص الآخرين من ذوى
املهارات املفيدة.
وت�سع��ى ال��وكاالت املنفذة للربامج الفني��ة لأن تعني معها �أنا�س مث��ل املعلمني �أو املهند�سني
�أو العم��ال ال�صحي�ين من بني �سكان املخي��م بينما تطلب جميع ال��وكاالت الفرق الداعمة مثل
املدراء واملرتجمني واملحا�سبني .وقد تكون �شهادات التخرج وما �إليها مفقودة ب�سبب �أو�ضاع
النزوح بيد �أن هذا ال يكون م�شكلة كبرية حيث تكون االختبارات حينها كافية لتحديد الكفاءات
وامل�ؤهالت.
كذل��ك ينبغ��ي على وكال��ة �إدارة املخيم �أن تتحل��ى ب�سعة الأفق واالبت��كار عند بحثها يف
املهارات املوجودة لدى �سكان املخيم والتي ميكن ا�ستغاللها يف تعزيز عالقتها مع املجتمع
الأك�ثر ات�ساعاً ،حيث ميكن اال�ستعانة على �سبيل املثال بالفنانني �أو رواة الق�ص�ص من �سكان
املخي��م يف احلمالت الإعالمية كما ميكن للعجائز توف�ير اخللفيات التاريخية املطلوبة ب�شدة
�أو التحليالت ال�سياقية.

اخلربة املحلية – �صوت من امليدان

«يف جمهوري��ة الكونغو الدميقراطية ،قامت �إحدى وكاالت �إدارة املخيمات الدولية
بتعيني �أ�شخا�ص حمليني يف فرقها العاملة ،وهو ما يعني �أن مدراء املخيم املحليني
كان��وا يديرون خميمات ت�ؤوي ما يقرب من � 20.000شخ�صا والتي كان غالب ًا ما
يتوىل �أ�شخا�ص �أجانب �إدارتها .وكان من بني الأ�سباب التي دعت الوكالة �إىل ذلك
�إملام ه�ؤالء بالأو�ضاع املحلية والتوترات العرقية .ويعي العاملون املحليون جيداً
�أهمية الزعماء الدينيون واحلاجة لإ�رشاكهم يف عملية �صناعة القرار .وقد مت �إن�شاء
جلنة للزعماء الدينيني يرت�أ�سها �أحد �أع�ضاء اللجنة التنفيذية للمخيم».
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توظيف �سكان املخيم

يعد التوظيف ،و�سواء كان مدفوع الأجر �أم ال ،مثا ًال على امل�شاركة املبا�رشة .ولأ�سباب خا�صة
بت�س��اوي الفر���ص وم��ن �أجل تف��ادي الف�س��اد �أو حماباة الأق��ارب ،ينبغي �أال يت��م �إ�رشاك قادة
املجتمع يف عملية اختيار املوظفني.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك:
•ينبغي �إ�ضفاء الطابع الر�سمي على تقدمي الطلبات والتعيني.
•ينبغ��ي على الوكاالت الراغبة يف تعيني موظفني يف �أطقمها الإعالن �رصاحة عن املواقع
ال�شاغرة فيها.
•ينبغي على الوكاالت تطبيق معايري التوظيف املت�سمة بال�شفافية واملو�ضوعية.
وينبغ��ي �أن ُتتاح بع�ض فر���ص التوظيف �أمام املجتمع املُ�ضيف �إذا �أمك��ن .فبالإ�ضافة �إىل �أن
هذا يتيح تقدمي الدعم االقت�صادي للمجتمع املُ�ضيف ،ف�إنه ي�سهم كذلك يف تعميق الروابط مع
املجتمع املُ�ضيف ويخفف �أي احتكاك بني املحليني وبني �سكان املخيم.
عن��د احلاجة لأعمال فنية يتطلب �إجرا�ؤها وجود عمالة مدربة ،ويف حال مل
تتوفر اخلربات املطلوبة لها ب�شكل كاف داخل املخيم ،ف�إن من بني اخليارات التي
ميك��ن اللج��وء �إليها تعيني «مدربني �أ�ساتذة» من املجتم��ع املُ�ضيف والذين ميكن
توظيفه��م لقيادة امل�رشوع يف املخي��م .وميكن ل�سكان املخيم بعدها التقدم ل�شغل
مواق��ع كمتدربني .وهذا الإجراء ي�سم��ح ل�سكان املخيم بالعمل �إىل جانب «املدرب
الأ�ست��اذ» كنوع من املمار�س��ة التدريبية ،وبذلك ميكنه��م امل�شاركة املبا�رشة يف
امل��شروع ويف حي��اة املخيم ،وحتدي��ث مرافق املخيم ويف عملي��ة تعلم املهارات
اجلدي��دة ،والت��ي ميكن �أن ت���ؤدي �إىل انبثاق فر���ص توظيف داخ��ل املخيم تكون
متطلبة لهذه املهارات وذات عائد جمز يف الوقت ذاته.

امل�شاركة التطوعية مقارنة بامل�شاركة املدفوعة الأجر

�إن حتدي��د �أي�� ًا من الأعم��ال �أو الوظائف ينبغي �أن يك��ون مدفوع الأجر و�أيه��ا ينبغي �أن يكون
طوعي�� ًا ق��د ي�شكل م�صدراً اخلالفات وامل�ش��اكل .وعندما يتعلق الأم��ر بامل�شاركة يف اللجان �أو
الف��رق املجتمعية مثل جمعي��ات املعلمني و�أولياء الأمور واحتادات رعاي��ة الطفل ،ف�إن العمل
عل��ى �أ�سا���س تطوعي قد يبدو �أك�ثر مقبولية .ورغم ذل��ك ،ف�إن اخلالف��ات والآراء حول الأعمال
مدفوعة الأجر وغري مدفوعة الأجر تعتمد ب�شكل كبري على نوعية الظروف القائمة وينبغي على
وكالة �إدارة املخيم من ناحيتها �أن تبحث �إ�سرتاتيجيتها ومربراتها يف هذا اخل�صو�ص بعناية.
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ومع ذلك ،فهناك جمموعة عري�ضة من الوظائف الواجب القيام بها ،والتي ميكن تعيني العاملني
بها �إما على �أ�سا�س رواتب تدفع لهم� ،أو ميكن تعبئتهم للعمل بها على �أ�سا�س تطوعي.
يف احلاالت التي تكون فيها العمالة مدفوعة الأجر ،ينبغي على وكالة �إدارة
املخي��م �أن تت�أك��د من قيام جهات تقدمي اخلدمات بتحقي��ق االن�سجام بني رواتب
املوظف�ين مدفوعي الأجر و�أن تتوق��ع قدراً م�ساوي ًا من املخرجات بالن�سبة للعمل
التطوعي .وينبغي �أن يكون هناك اتفاق حول �أي الوظائف �ستكون مدفوعة الأجر
و�أيها لي�س كذلك ،وذلك منذ حلظة �إن�شاء املخيم.
عندم��ا يتعل��ق الأمر مبا �إذا كان �سيتم توفري �أجر لوظيف��ة معينة من عدمه ،ينبغي �أن ُت�ؤخذ يف
االعتب��ار عدة عوامل .فقد يكون للأجر ما يربره عندما يعمل ال�شخ�ص ب�شكل متفرغ متام ًا ذلك
�أن هذا �سيعني �أنه �سيكون عاجزاً عن القيام ب�أي �أعمال �أخرى مدفوعة الأجر ت�ساعده يف �إعالة
�أفراد �أ�رسته.
وهن��اك م��ا يربر دفع �أج��ور بالن�سبة للأعمال التي تخدم قطاع��ات وا�سعة من املجتمع – مثل
تنظي��ف دورات املي��اه يف �أماك��ن الأ�س��واق ،بينما ال جند مث��ل هذا التربي��ر بالن�سبة ملن يقوم
بنظيف دورات املياه يف م�ساكن املخيم .ومن املهم كذلك �أن ت�ؤخذ يف االعتبار املخاطر التي
يتج�شمها املوظف وما �إذا كان توافر الأجر بالن�سبة له �سوف يقلل من تعر�ضه للإغواء �أو لقبول
الر�شاوى.
ينبغي �أن تت�سم وكالة �إدارة املخيم بال�شفافية فيما يتعلق بقراراتها اخلا�صة
بالأعمال مدفوعة الأجر وغري مدفوعة الأجر من �أجل تفادي �سوء الفهم �أو و�صول
الر�سائل ب�شكل مغلوط ولتقليل خماطر التوتر الناجمة عن الإ�شاعات.

�ضمان التمثيل املالئم بني خمتلف املجموعات

بع�ض اجلماعات �أو الأفراد تعوقها عن امل�شاركة �أ�سباب ثقافية �أو بدنية و�/أو نف�سية .وبالن�سبة
لأي وكالة من وكاالت �إدارة املخيم ،قد يتطلب حتقيق امل�شاركة التمثيلية قدراً كبرياً من الوقت
والدع��م .وغالب ًا ما تكون �أ�صعب املهام ه��ي �ضمان قدرة الأ�شخا�ص امل�ستبعدين �أو املهم�شني
على امل�شاركة ب�شكل مالئم .وي�ستهدف العمل مع هذه الفئات تقليل حدة التعر�ض للأذى البدين
و�/أو اال�ستغ�لال .وبالن�سب��ة للوكال��ة ،يتطل��ب التخطيط الفع��ال لتحقي��ق م�شاركتهم املالئمة
معلومات دقيقة بيد �أن هذا قد ينطوي على �صعوبات .وغالب ًا ما يكون الأ�شخا�ص الأكرث �ضعفا
هم الأكرث بعداً عن الأنظار والأقل لفت ًا لالنتباه .فعلى �سبيل املثال ،ففي املخيمات التي ت�أتي
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فيها معظم املعلومات املن�شورة واملتاحة ب�شكل عام من الرجال يف منت�صف العمر ،قد يتبني
�أنه��م ال يعرف��ون �إال �أق��ل القلي��ل� -أو �أنهم ال يبدون ا�ستع��داداً �إال لت�شارك القلي��ل -عن الفئات
املري�ض��ة �أو فئ��ات الأرام��ل الالئي يع�شن مبفرده��ن �أو الأطفال من ذوي الإعاق��ات �أو الن�ساء
املعر�ضات للعنف اجلن�ساين.
�إن احل�ص��ول على املعلوم��ات املتعلقة بالفئ��ات ذات االحتياجات اخلا�صة
�أو تل��ك الأك�ثر عر�ض��ة للخطر ق��د يتطلب قدراً كب�يرا من احل�سا�سي��ة و�إتباع نهج
ا�سرتاتيجي محُ كم يهدف خلف�ض حدة التعر�ض للخطر.

الأ�شخا�ص ذوو االحتياجات اخلا�صة

فيما يلي ب�صفة عامة الفئات املعر�ضة للعجز عن تقدمي امل�ستويات الكافية من امل�شاركة يف
�أي خميم:
•الن�ساء
•الأطفال وال�شباب
•الأ�رس التي يعولها طفل
•الأ�رس التي تعولها امر�أة
•العجائز
•الأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقات بدنية �أو ذهنية
•املر�ضى
•الأ�شخا�ص احلاملون لفريو�س نق�ص املناعة املكت�سبة /الإيدز
ويف كل و�ضع من الأو�ضاع ،يكون من املهم بالن�سبة لوكالة �إدارة املخيم حتديد الفئات
الأخرى ذات االحتياجات اخلا�صة وتلك الأكرث عر�ضة للخطر �أو املهم�شة داخل املخيم .وت�شمل
ه��ذه الفئات الأقليات العرقي��ة �أو الدينية والآباء الوحيدي��ن �أو الأ�شخا�ص الذين ال ي�أتون من
نف�س الأماكن التي جاء منها باقي �سكان املخيم.
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النفوذ وامل�شاركة
�إن �إ��شراك الفئ��ات الأك�ثر عر�ضة للخط��ر يكون �أك�ثر �صعوبة بكثري ع��ن �إ�رشاك
الفئ��ات الت��ي تتمت��ع بالنف��وذ .و�إذا كان ذوو النف��وذ فق��ط هم امل�شرتك��ون ،ف�إن
امل�شارك��ة حينها لن تفلح �سوى يف تقوية هي��اكل النفوذ القائمة والتي قد تت�سم
ممار�ساته��ا باال�ستغالل �أو باال�ضطهاد .وينبغ��ي على وكالة �إدارة املخيم تقييم
العوائ��ق املتوق��ع �أن تق��ف �أمام م�شاركة فئ��ات معينة .وقد تكون ه��ذه العقبات
مرئية� ،إال �أن العديد منها� ،إن مل يكن معظمها ،يكون خفياً.
�إن الأم��ر يتطل��ب م��ن وكالة �إدارة املخي��م تقييم �أوجه النظ��ر الثقافية فيما
يتعل��ق ب�أنواع امل�شاركة .فبع�ض املجتمعات ال ت�ألف �إطالق ًا امل�شاركة من خالل
التعبري عن الآراء �أو �صناعة القرار .كذلك ف�إن بع�ض الهياكل الهرمية االجتماعية
الرا�سخة لدى جمتمعات �أخرى قد تعوق امل�شاركة �أو تفر�ض عليها تعقيدات.
ميكن لتفهم احتياجات احلماية اخلا�صة بالن�ساء و�إ�رشاكهن يف التخطيط والت�صميم و�صناعة
الق��رار �أن مين��ع ن�شوء العديد من امل�شاكل املرتبط��ة باحلماية .ورغم �أن حتقيق هذه امل�شاركة
قد يبدو ع�صي ًا �أحياناً� ،إال �أنه ال يكون دوم ًا بال�صعوبة التي ُت�شاع عنه .فحتى يف املجتمعات
التي يهيمن فيها الذكور والتي ال تتمتع الن�ساء فيها بح�ضور يف ال�ساحة العامة ،يكون للن�ساء
غالب ًا دور رئي�سي يف �صناعة القرار داخل �أ�رسهن .وت�ستطيع الوكاالت الإن�سانية دعم م�شاركة
املر�أة من خالل الرتكيز على الق�ضايا التي تتمحور حول االهتمامات الأ�رسية واملنزلية .وحتى
�إذا كان��ت بع���ض هذه الق�ضايا مت���س املخيم ب�أكمل��ه� ،إال �أنه من الواجب عل��ى الوكالة تناول
ه��ذه الق�ضايا كذل��ك على امل�ستوى الأ�رسي ،وبذل��ك يت�سنى لها الإطالع عل��ى �آراء وتو�صيات
الن�س��اء ب��دون �إثارة ل�سخط �أحد �أو الت�سبب يف توت��رات الوكالة يف غنى عنها .وقد وجد �أن هذا
الأ�سل��وب يلب��ي كذلك احتياجات املجتم��ع ب�شكل �أكرث فعالية نظراً لأن��ه يعتمد على العالقات
وال�سلوكي��ات وامل�ؤثرات التي تعمل عملها يف �أنحاء املجتمع .وت�ستطيع الإ�سرتاتيجية الرامية
للإ��شراك الفعال للن�ساء ا�ستغ�لال مكانتهن االجتماعية اخلا�ص��ة و�أدوارهن الثقافية القائمة
بد ًال من حماولة �إ�رشاكهن بو�سائل تخالف التقاليد وال�سنن الرا�سخة يف جمتمعاتهن.
ينبغ��ي عل��ى وكاالت �إدارة املخيم��ات احلر���ص واحل��ذر م��ن �أن ت���ؤدي
اال�سرتاتيجيات املختارة �إىل دعم �أو تعزيز �أو الت�سامح مع �أي حماوالت لإخ�ضاع
املر�أة وقمعها .ينبغي �أن يعي مدراء املخيم �أن حوادث النزوح والعنف وال�رصاع
قد ت�ؤدي لزيادة حدة اخلالفات و�/أو �أ�شكال التوتر واجلور بني اجلن�سني.
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وقد ترجع القيود املفرو�ضة على م�شاركة املر�أة يف جانب منها �إىل الواجبات املنزلية والأ�رسية
العديدة وامل�ستنزفة للوقت والتي ُينظر �إليها ثقافي ًا باعتبارها م�س�ؤولية �أ�صيلة تتوالها املر�أة
وحده��ا .وغالب ًا ما تعاين الن�س��اء النازحات من م�س�ؤوليات قا�صمة للظه��ر يف الرعاية ب�أفراد
�أ�رسه��ن كما �أنه��ن يفتقدن الوقت الالزم ملمار�س��ة �أي �أن�شطة �أخرى .ومن ث��م ف�إن �أي نوع من
مب��ادرات امل�شارك��ة ينبغي التخطيط له��ا يف البداية ب�شكل جيد و�أن ت�أخ��ذ يف االعتبار الواقع
اليوم��ي حلي��اة ال�سكان وتطلعاته��م وتوقعات الآخرين .كم��ا ينبغي �أن ُي��وىل االهتمام الالزم
للأه��داف والعقب��ات املحتملة و�أ�ش��كال الدعم والر�ص��د الإ�ضافية .وت�شمل الأمثل��ة على الدعم
الإ�ضايف خطط الرعاية بالطفل ،وكذلك ت�شجيع ت�شارك الأعمال الروتينية املنزلية متى �أمكن.

الو�صول �إىل الن�ساء! �صوت من امليدان

«يف �إح��دى خميمات الالجئني يف بوروندي ،مل يك��ن الأمر ليتطلب �رسعة بديهة
ك��ي �أحلظ �أن الرجال ،ال�شباب والكبار منهم ،هم فقط من كانوا ي�أتون �إىل مكتبي
يل م�شاكله��م ورغباته��م وخماوفهم .ولأنن��ي �أرى �أن من املفرو�ض �أال
حامل�ين إ� ّ
يل (نظراً لأنني مديرة للمخيم و�سيدة
جتد الن�ساء م�شكلة �أو غ�ضا�ضة يف املجيء إ� ّ
مثلهم) ،فق��د اعرتتني ده�شة �إزاء هذا املوقف .ولأنني �أقوم يومي ًا بالتجوال ملدة
�ساعت�ين يف �أرج��اء املخي��م ،فقد انتبه��ت �إىل �أن من بني العوام��ل التي تف�رس يل
�إحج��ام الن�ساء عن املجيء ه��و �أن الن�ساء كن من�شغالت – من�شغالت للغاية على
نح��ن مينعهن من املجيء ومقابلتنا حيث يق�ضني كل وقتهن يف الطبخ والغ�سيل
ورعاي��ة �أطفاله��ن حول املالج��ئ .وتدريجي ًا �أ�صبح��ت جوالتي اليومي��ة و�سيلة
لالق�تراب �أكرث م��ن الن�ساء املن�شغالت� .إن التج��وال يف املخيم يعطي فريق �إدارة
املخي��م القدرة على «ال�شع��ور» بالأو�ضاع ال�سائدة والإ�صغ��اء والتعلم والو�صول
�إىل �أولئ��ك الذي��ن ال يج��ر�ؤون �أو ال ي�سنح له��م الوقت للمج��يء �إىل مكتبك .كذلك
ف�إن هناك عامل �آخر مهم وهو عامل الظهور العلني؛ حيث ي�شعر الالجئون ب�أننا
مهتم��ون و�أننا ن�سعى للتعرف على النا�س وم�شاكلهم يف �أماكن �إقامتهم ،بل �أننا
نتابع �أطفالهم وهم يكربون � ...إن هذا �أمر يف غاية الأهمية».
وي��رى البع�ض �أن عل��ى املجتمعات �أن ت�ضطلع مب�س�ؤولية رعاية العاجزين عن رعاية �أنف�سهم.
بي��د �أن الواقع يخربنا �أن معظم النا�س تبتلع �أوقاتهم م�س�ؤوليات الرعاية بعائالتهم على نحو
ال يت�سن��ى لهم معه تخ�صي�ص جانب من هذا الوق��ت لرعاية الآخرين يف املخيم .وينبغي على
وكاالت �إدارة املخيمات �أن تكون واعية ب�أي �أنظمة دعم تقليدية وتقوم بالبناء عليها بالتعاون
مع قادة املجتمع .ويف حالة غياب �أنظمة الدعم تلك ،ينبغي تنظيم الدعم املجتمعي للعاجزين
عن بناء وحداتهم ال�سكنية �أو جمع املياه لأنف�سهم �أو ال�سري �إىل قاعة االجتماعات املجتمعية.
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وبغي��ة حتقي��ق ذلك ،رمبا يكون من الواجب عل��ى وكاالت �إدارة املخيم��ات �أن تدفع لقاء هذه
اخلدمات� ،سواء كان ما تدفعه رواتب �أو غذاء �أو مواد بناء للعمل ،وذلك ل�ضمان حتقق م�ستوى
الرعاي��ة الكايف لأفراد املجتم��ع امل�ست�ضعفني وذوى االحتياجات اخلا�ص��ة .وعلى الوكاالت
الإن�ساني��ة يف ه��ذا ال�صدد �أن تتذكر �أن مواق��ف الأزمات واحلرمان ال جتع��ل ال�سكان يقدمون
�أف�ضل ما لديهم .فمعظم ال�سكان �سوف يق�ضون وقتهم بحث ًا عن و�سائل لإعالة �أ�رسهم ،وهو ما
يعد بالن�سبة للعديد من �سكان املخيم �أمراً يت�ضمن من ال�صعوبة ما يكفي.
�إن امل�شارك��ة والتمثيل املجتمعي هما �آليتان ينبغي فيهما العمل على بناء
العالق��ات والثق��ة بني اجلميع ،كذل��ك ف�إنهما يعتم��دان ب�شكل كب�ير على طبيعة
ال�سي��اق والأو�ض��اع القائم��ة .ومن جانبن��ا ،ينبغي علين��ا �أال نر�سخ م��ن الأدوار
التقليدي��ة التي تحُ ّج��م من الفر�ص املتاح��ة للبع�ض �أو تخال��ف معايري احلماية
الدولي��ة بي��د �أنه لي�س يف و�سعن��ا يف الوقت ذاته �أن نتحدى ب�ش��كل �سافر القواعد
والقي��م والهي��اكل املجتمعية القائم��ة .يجب �أن نكون حري�ص�ين على �أال نفر�ض
�أف��كاراً ناق�ص��ة ال�سي��اق للدميقراطي��ة و�صناعة الق��رار �أو ن�سعى لإع��ادة ت�شكيل
جمتمع��ات النازحني� .إذن فعلينا -وبدون امل�سا���س مبعايري احلماية� -أن نحدد
ا�سرتاتيجيات �أكرث حيادية تت�سم ب�أنها مقبولة ثقافيا وفعالة يف الوقت ذاته.

التدريب والتوجيه

ميكن تعزيز امل�شاركة من خالل التدريب والتثقيف ،وهما من الو�سائل التي يت�سنى من خاللهما
حتديد املهارات احلالية وتطوير املهارات اجلديدة ،وكذا رفع م�ستوى الوعي والتب�صري بـ:
•حقوق الإن�سان
•حقوق الالجئني
•املبادئ التوجيهية ب�ش�أن النزوح الداخلي
•احلقوق والواجبات التي يتحملها كل �شخ�ص.
•الأدوار وامل�س�ؤوليات يف املخيم.
•�أهمية امل�شاركة (من بني مو�ضوعات �أخرى)
•كيفية �إلهام وحتفيز ودعم الأن�شطة املجتمعية.
•كيفية امل�ساهمة يف تطوير �آليات التعاي�ش.
كذل��ك ف���إن التوجيه ميك��ن �أن يكون و�سيلة فعال��ة ملتابعة برامج التدري��ب االبتدائية وتوفري
الدع��م والإر�شاد امل�ستمرين للفئات التي تقوم بتطوير مبهارات جديدة �أو تنفيذ �أن�شطة معينة.
لا �أن تعقد جل��ان املخيم املتدربة عل��ى مو�ضوع �إدارة املخي��م جل�سات توجيه كل
فيمك��ن مث� ُ
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�أ�سبوع �أو �أ�سبوعني مع فريق املخيم لدعمهم يف متابعة قطاعات فنية معينة.
و ُيع��د التدري��ب �أح��د الو�سائل املهم��ة لإن�شاء جمموعة م��ن الفرق امل�ؤهل��ة .وينبغي على
وكال��ة �إدارة املخي��م احلر�ص على �إقام��ة الروابط مع جهات تقدمي اخلدم��ات لتوفري التدريب
الإ�ض��ايف متى تطلب الأمر وكذا ح�شد املوارد التدريبية مع الوكاالت الأخرى .وينبغي التنويه
�إىل �أن االحتياج��ات الوظيفي��ة تتبدل مبرور الوقت ،و�أنه من املمك��ن انتقال �أفراد الفريق بني
جمموعة من املواقع الوظيفية املختلفة وانتخاب �أفراد جلان جدد.
ينبغي �أن يكون التدريب عملية دائبة وم�ستمرة ،وتتوىل م�س�ؤولية التخطيط
والتنفيذ لها وكالة �إدارة املخيم.
مرة �أخرى ،عندما يتعلق الأمر بالتدريب ،ينبغي �أن ت�ؤخذ يف االعتبار احتياجات املجتمعات
املحلي��ة والهيئات املحلية وامله��ارات املتوافرة لديها .فقد يتبني �أن ل��دى م�س�ؤويل احلكومة
املحلني اهتمام بالتدريب على �إدارة املخيم كما قد تكون املجتمعات املحلية يف حاجة للفوز
بفر�ص وظيفية يف هذا الأمر.
وميكن �أن ي�أتي التخطيط للدورات التدريبية املقدمة لفريق العاملني ليتناول �أن�شطة فنية
معين��ة ،مثل عمليات الت�سجيل وم�رشوعات التوزيع وال��صرف ال�صحي ،كما قد تتناول بع�ض
الأن�شط��ة العام��ة �أو املتوافق��ة مع جمموعة متنوعة م��ن املهام اخلا�صة ب���إدارة املخيم ،مثل
الإدارة وتدوين حما�رض االجتماعات �أو حتديث لوحات الإعالنات.
كم��ا ينبغي لتدريب القائمني على متابعة �إج��راءات احلماية والأخ�صائيني االجتماعيني
�أن يلبي االحتياجات اخلا�صة بال�سياق القائم ويراعي الق�ضايا الثقافية كما يجب �أن يت�ضمن
دورات عن:
•احلماية وحقوق الإن�سان
•و�سائل الر�صد
•�أ�ساليب �إجراء املقابالت ال�شخ�صية
•املحافظة على �أمن البيانات و�رسيتها.
•التوثيق
•الفئات املعر�ضة للخطر
•و�سائل تقييم امل�شاركة
•ا�ستطالع الآراء وو�ضع حما�رض الر�صد
كم��ا ينبغ��ي �أن تتلقى جل��ان املخي��م دورات تدريبية ح��ول امل�ساهم��ة املجتمع��ي وامل�شاركة
والتمثيل بالإ�ضافة �إىل املو�ضوعات الأخرى ذات الطابع الفني املرتبطة ب�أهداف هذه اللجان.
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امل�ش���اركة يف �أو�ضاع النزوح التي ت�س���تمر ل�سنوات
طويلة – �صوت من امليدان ،كينيا

«يف �أو�ض��اع الن��زوح املمت��دة ل�سن��وات طويلة ،قد يح��دث �أن ي�ؤدي م��رور �أعوام
طويل��ة م��ن تقدمي امل�ساع��دات للنازحني �إىل الإ��ضرار ب�آلي��ات التعاي�ش اخلا�صة
باملجتم��ع .ذل��ك �أن قب��ول احل�سنات وعدم اتخ��اذ �أي مبادرات لتحقي��ق االكتفاء
الذات��ي م��ن �ش�أنه �أن يزيد من االتكالية على الآخرين ،والتي بدورها ال تقدم �شيئ ًا
�س��وى �أنها تزيد من ه�شا�شة الأو�ض��اع وت�سلب ال�سكان كرامتهم وثقتهم ب�أنف�سهم.
وعل��ى مر الأع��وام ،كانت مئات ال��وكاالت واملراقبني واخلرباء وف��رق التقييم قد
زارت املخيم��ات ،كم��ا عقدت مئ��ات املناق�شات واللق��اءات واالجتماعات .ونظراً
النع��دام �أي حت�سن ملمو�س يف حياة ال�سكان ،ينتهي امل�آل بهم �إىل �إعطاء �إجابات
ممطوطة ،كما تزداد �صعوبة بناء الثقة معهم �أو معرفة حقيقة الأو�ضاع عن عمق.
وق��د �ش��ارك �أغلب ممثلي جمتم��ع املخيمات يف عدد هائل م��ن الأعمال التدريبية
طيل��ة فرتة �إقامته��م يف املخيم ،وكان �أغلب هذه الأعم��ال التدريبية يتناول رفع
الوعي ح��ول عدد من الق�ضايا الأ�سا�سية داخل املخيمات مثل الر�ضاعة الطبيعية
وتعاط��ي املخدرات والإ�صابة بفريو�س نق�ص املناع��ة املكت�سبة /الإيدز – وهي
كله��ا مو�ضوع��ات مهمة ومطلوبة وال �شك .بي��د �أن الأهم بالن�سبة ل��وكاالت �إدارة
املخيم��ات ه��و �أن ت�سع��ى لتبني نهج �أك�ثر حث ًا على امل�شارك��ة – من خالل جعل
عملية التدريب عملية تفاعلية تعتمد على تبادل الأفكار والر�ؤى ب�أكرث مما تعتمد
على التلقني من جانب واحد ،كما ينبغي �أن يكون التدريب �أكرث �شمولية يف تغطيته
ملو�ضوعات��ه .وبع�ض قادة املخيمات قد تلقوا دورات تدريبية عدة مرات بينما مل
تت��ح لآخرين نف�س الفر�صة .ويف �أو�ضاع النزوح املمتدة ل�سنوات طويلة ينبغي �أن
تتطل��ع وكالة �إدارة املخيم للأنواع الأخرى من التدريب التي تبني احلياة وتنمي
املهارات املهنية وخا�صة التدريب الفني يف املهن املطلوبة ب�شدة يف املخيم».

احلمالت الإعالمية

ت�ش��كل احلم�لات الإعالمي��ة كو�سيلة م��ن الو�سائ��ل القوية الق��ادرة على تو�سيع نط��اق الوعي
وامل�شارك��ة ب�ش���أن مو�ضوع��ات و�أن�شطة معينة .وم��ا مل تكن املخاوف الأمني��ة �شديدة ،ميكن
ل��وكاالت �إدارة املخيم��ات �أن تبح��ث فكرة ن��شر الأخبار الت��ي تتناول الأو�ض��اع القائمة يف
البل��دان واملواط��ن الأ�صلية ل�سكان املخي��م .وهذه الفكرة ال ت�سهم فق��ط يف التخفيف من حدة
الإحب��اط الت��ي ميك��ن �أن تن� أش� عندم��ا ي�شعر النازح��ون ب�أنه��م معزولون متام ًا ع��ن الأخبار
القادم��ة ع��ن الوطن الأم ،و�إمن��ا ت�سهم كذلك يف تدعي��م عملية �صناعة الق��رارات القائمة على
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االنتفاع باملعلومات املتوافرة وت�شجيع ال�سكان على و�ضع الأطر الزمنية الواقعية وامل�شاركة
يف املناق�شات املتناولة للحلول طويلة الأمد.
ينبغ��ي عل��ى وكاالت �إدارة املخيم��ات الإع��داد اجلي��د للحم�لات الإعالمية الت��ي تتعلق
مبج��االت م�س�ؤولياتهم ،والتي قد ت�شمل اال�ستخ��دام املالئم للهياكل الأ�سا�سية و�صيانتها� .أما
املنظم��ات غري احلكومية الأخرى ،فيمكنها الإعداد للحم�لات التي تتناول ق�ضايا معينة مثل
لقاحات التح�صني �ضد احل�صبة �أو ال�صحة ال�شخ�صية.
ت�ضح��ى احلمالت الإعالمي��ة �أكرث فعالية عندما تت�س��م بدرجة من االبتكار
واال�ستعانة بالأ�ساليب التي ي�ألفها �سكان املخيم ،مثل ا�ستخدام ال�صور �أو ت�أليف
الأغ��اين .وينبغ��ي على هذه احلم�لات �أن ت�أخذ يف اعتباره��ا احتياجات الأميني
وغريهم من الفئات ذات االحتياجات اخلا�صة.

�إ�ساءة ا�ستغالل امل�شاركة

م��ن �أبرز املخاطر التي تواجهها �أي م�ساعي �إن�سانية هي �إ�ساءة ا�ستغالل املخ�ص�صات املالية
�أو الأ�صول �أو التالعب بها �أو حتويل امل�ساعدات �إىل جهات �أخرى غري م�ستحقيها .وقد يتعر�ض
الفري��ق املع�ين من قبل جمتم��ع النازحني ل�ضغوط يومي��ة من قبل زمالئه��م ،وبخا�صة فرق
الت�سجيل وامل�ساهمة حيث تواجه العديد من التحديات وجتد م�شقة يف مقاومة قبول الر�شاوى
�أو التحري���ض م��ن قبل الأقارب �أو الأ�صدقاء �أو ق��ادة املجتمع .وقد ال تتوافر �أية حلول �رسيعة
للتعامل مع هذه املخاطر �أو التخفيف منها ،بيد �أن ثمة و�سائل نافعة يف هذا ال�ش�أن وت�شمل:
•�إجراء عمليات التعيني بالعناية وال�شفافية الالزمني.
•توفري التدريب.
•و�ضع ميثاق لل�سلوك الأخالقي.
•تغيري مواقع العاملني ب�صفة روتينية.
•�ضمان �أن جميع الفرق مكونة من العاملني الذين مت تعيينهم حملي ًا والأفراد النازحني.
•و�ض��ع تو�صيفات وا�ضحة بالوظائف مع تف�صي��ل لأدوار وم�س�ؤوليات واخت�صا�صات كل
وظيفة ب�شكل وا�ضح.
•اال�ستعانة ب�إجراءات الر�صد والتقييم.
•ت�شجيع قيم ال�شفافية والأمانة وال�رصاحة وتكرمي املخل�صني لها.
•و�ضع منظومة توفر ال�رسية واخل�صو�صية للإجراءات اخلا�صة بال�شكاوى.
•االت�ساق وعدم االزدواج يف املعايري يف متابعة الق�ضايا اخلا�صة ب�سوء ال�سلوك.
• تكرمي قيم النزاهة ومكاف�أة املتحلني بها.
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من ال�رضوري بالن�سبة لوكالة �إدارة املخيم �أن تعي الآثار املتفاوتة لإعالن
وج��ود فر�ص امل�شاركة على �س��كان املخيم .ذلك �أن ال�س��كان الذين يح�سون عدم
رغب��ة يف م�شاركته��م م��ن قبل القائم�ين عل��ى �إدارة املخيم قد تنتابه��م م�شاعر
عميقة من الإحباط والغ�ضب .وقد يزداد التوتر �إذا وجد ه�ؤالء ال�سكان �أن �أ�ساليب
امل�شاركة حتابي فئات �أو �أفراد معينني.

ت�سوية النزاعات وامل�شاركة

قد مير الأفراد النازحون ،خا�صة يف مناخ ال�رصاعات و�أثناء املعي�شة يف املخيمات ،بتجارب
من ال�شعور بال�ضغط الع�صبي والقلق والريبة التي قد تغذي ب�سهولة ال�صدام واالحتكاك الداخلي
بالآخرين .وينبغي �أن تكون وكالة �إدارة املخيم على علم ب�أي �آليات �أو ا�سرتاتيجيات تقليدية
ق��د ميلكه��ا ال�سكان يف ت�سوية وحل ال�رصاعات الداخلية ،وم��ن جانبها ينبغي على الوكالة �أن
ت�ضيف لهذه اال�سرتاتيجيات �آليات �أخرى ت�شمل:
•جلان ال�شكاوى حلل ال�رصاعات الداخلية �سلمياً.
•كب��ار ال�س��ن والعجائ��ز يف مبادرات بناء ال�س�لام – وهذا فقط يف ح��ال متتعهم باحرتام
الأ�صغر �سناً.
•ممثلي املجتمع والفئات� ،رشيطة متتعهم باالحرتام.
•تو�ضيح مواثيق ال�سلوكيات وقواعد املخيم والعقوبات املوقعة على املخالفات.
م��ن ال��وارد �أن تكون قيادة املخيم ه��ي نف�سها م�ص��دراً لل�شقاق وال�رصاع.
فعندم��ا ال يتمت��ع ه���ؤالء الق��ادة باالع�تراف به��م �أو كان املجتم��ع يراهم قادة
فا�سدين �أو ال ميثلونهم التمثيل احلقيقي ،فقد يرى املجتمع يف عمل جهات تقدمي
اخلدمات ووكالة �إدارة املخيم �إىل جانب ه�ؤالء القادة حتيزاً وانعدام ًا للنزاهة.

م��ن ال��وارد �أن تكون ا�سرتاتيجيات الت�سوية التي كان يتم انتهاجه��ا قبل النزوح قد تال�شت �أو
تبدل��ت وهنا يقع �ضم��ن م�س�ؤولية وكال��ة �إدارة املخيم و�ضع و�سائل بديل��ة لتخفيف وت�سوية
اخلالف��ات وال�رصاعات بني �س��كان املخيم .ويف بع�ض املواقف املح��ددة غري الطارئة ،ميكن
التفكري يف و�ضع جمموعة من اللوائح للمخيم ليعلم كل فرد واجباته وحدوده .ولدى مفو�ضية
الأمم املتح��دة ل�ش���ؤون الالجئني خربة يف و�ضع قواعد ولوائ��ح املخيمات ومن ثم ميكن طلب
م�شورتها يف هذا ال�ش�أن.
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وقد تت�ضمن و�سائل تخفيف �أ�شكال التوتر وت�سوية اخلالفات ما يلي:
•�ضمان العدالة يف ح�صول ال�سكان على امل�ساعدات واخلدمات.
•�ضمان �شفافية املعلومات و�إتاحتها ملن يطلبها ومتى يطلبها.
•و�ضوح املعلومات اخلا�صة بالربامج والإجراءات وامل�ستحقات.
•�إجراءات ال�شكاوى و�آليات اال�ستجابة.
•الر�صد الفعالة واالنتفاع بالآراء يف عمليات التوا�صل و�صناعة القرار.

املجتمع املُ�ضيف وامل�شاركة

كم��ا �سبق و�أن ذكرنا ،قد ي���ؤدي التناف�س على املوارد و�إهمال االحتياجات املحلية �إىل زيادة
االحت��كاك بني �سكان املخيم وال�س��كان املحليني .وتلعب وكالة �إدارة املخيم من جانبها دوراً
و�سيط ًا بني ال�سكان النازحني واملجتمعات املحلية ومن ثم ينبغي �أن تكون �سباقة يف حتديد
العوام��ل الت��ي ت���ؤدي النبثاق التوت��ر وال�شقاق وتعمل م��ع كال اجلانبني من �أج��ل البحث عن
احللول.
يكت�س��ي تقيي��م االحتياج��ات املحلي��ة �أهمية خا�صة يف ظ��ل الأو�ضاع الت��ي تعاين فيها
املجتمع��ات املحلية �أنف�سها من الفقر �أو الت�أث��ر بال�رصاعات �أو الكوارث .ويف بع�ض احلاالت،
ق��د يتب�ين �أن املجتمع املُ�ضيف يعي���ش م�ستوى معي�شي�� ًا �أفقر من امل�ست��وى املعي�شي ل�سكان
املخي��م ،وق��د يتفاقم الأم��ر وي�شعر املحلي��ون بالتهديد جراء وجود ه��ذه املخيمات ويح�سون
�أنه��ا تتناف�س معهم على حط��ب الوقود والأرا�ضي واملياه وفر���ص التوظيف .كذلك فقد يكون
للمجتم��ع املُ�ضيف خماوفه �إزاء �سلوك �سكان املخيم الذين يغادرون املخيم ،خا�صة �إذا كانوا
م�صحوب�ين – �أو ُيعتق��د ارتباطهم  -مبجموع��ات م�سلحة .كما قد ي�ست�شع��ر الرجال املحليون
القل��ق �إزاء اخت�لاط ن�سائهم و�أطفاله��م اجتماعي ًا مع �سكان املخيم ،مع م��ا قد ي�شكله ذلك من
تهديد لثقافتهم ودينهم و�أ�سلوب معي�شتهم ولغتهم.
�إن التعامل مع �أ�شكال التوتر التي تن�ش�أ بني املجتمع املحلي وجمتمع النازحني قد مي�س
جوان��ب ع��دة ويتطلب منحى تعاوني�� ًا بني الوكاالت .وم��ن جانبها ،ينبغي عل��ى وكالة �إدارة
املخي��م حتقيق التوا�صل بني �سكان املخيم وب�ين ال�سكان املحليني و�ضمان ا�ست�شارة ووجود
ممثل��ي املجتم��ع املُ�ضيف يف االجتماعات التن�سيقية للمخيم .وت�شم��ل الو�سائل املمكنة لبناء
العالقات ما يلي:
•توظيف ال�سكان املحليني يف املخيم.
•التو�سط لدى جهات تقدمي اخلدمات لتقدمي م�ساعداتها �أي�ض ًا للمجتمع املُ�ضيف.
•�إقامة املنا�سبات الجتماعية وت�شجيع كال املجتمعني على امل�شاركة.
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•التخطيط لإ�رشاك املجتمع املحلي يف �أن�شطة �إعادة الت�شجري.
•دعم الأن�شطة املدرة للدخل.
وم��ن جانبها ،تلتزم وكالة �إدارة املخيم مبتابع��ة �أ�شكال التفاعل بني املجتمعني وال�سعي مع
قادة املجتمع وال�سلطات من �أجل حتديد �أي ب�ؤر ممكنة لالحتكاك ال�ضار بني املجتمع املحلي
واملجتمع املُ�ضيف وو�أدها قبل ا�ستفحالها.

«�أكرث من جمرد حمتاجني» – �صوت من امليدان

«عندم��ا �ش��ارك فريق املخيم لك��رة القدم يف ك�أ�س كرة الق��دم الإقليمية – وجنح
يف الف��وز عل��ى الفري��ق املحل��ي وال��ذي ا�شتم��ل على العبني م��ن �أف��راد ال�رشطة
والع�سكريني -كان الالعبون وامل��درب وجمهور امل�شاهدين يبدون للناظر �إليهم
�أكرث من «جمرد» الجئني �أو «�سكان للمخيمات» – فقد كانوا بعيدين �ساعتها عن
تلك النظرة ال�شائعة والنمطية عنهم ك�أ�شخا�ص يعانون احتياج ًا دائم ًا ويعي�شون
�ألوان�� ًا م��ن ال�صعوبات .وقد هالني هذا احلما�س املت�أج��ج وامل�شاركة الن�شطة يف
مب��اراة كرة الق��دم؛ وكذلك هذه ال�سعادة والفرحة الغام��رة التي ال تقل عن فرحة
الالعب�ين يف املباري��ات الت��ي كنت �أ�شاهده��ا يف وطني .فعلى ح�ين غرة ،ر�أيت
بينن��ا الكثري م��ن االهتمامات امل�شرتكة ووج��دت عالقة تتوث��ق �أوا�رصها بيننا
وموا�ضيع ًا �أخرى نتبادل احلديث عنها غري موا�ضيع االحتياجات وامل�شاكل».
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القائمة املرجعية لوكالة �إدارة املخيم
 حتق��ق التخطيط اجليد للوقت واملوارد املطلوبني لتنمي��ة امل�شاركة الفعالة كجانب من
م�س�ؤوليات �إدارة املخيم وتوافر امليزانيات الكافية لها.
 ح�صول فريق املخيم على التدريب والدعم الالزمني يف �آليات امل�ساهمة وامل�شاركة.
 توافر تقرير تقييمي ببنى امل�شاركة القائمة.
 جميع الفئات املختلفة �ضمن �سكان املخيم معلومة لفريق الإدارة.
 حتق��ق االنتفاع مبناحي الت�شابه واالختالف بني الفئات ال�سكانية يف املخيم يف �إقامة
بنى امل�شاركة ال�شاملة واملالئمة.
 ح�صول الفئات ذات االحتياجات اخلا�صة ،ال�سيما الفئات امل�ست�ضعفة �أو املهم�شة ،على
فر�صتها يف التمثيل وامل�ساهمة وامل�شاركة.
 م���ؤازرة وكال��ة �إدارة املخيم لقيم امل�شاركة وامل�ساهمة ،وقي��ام جهات تقدمي اخلدمات
من جانبها بتوظيف منهجيات مالئمة للم�شاركة.
ابت��داء منهم مع عقد اجتماعات
 التق��اء الق��ادة احلاليني للمخيم وبناء جهود امل�شاركة
ً
�إ�ضافية وجل�سات تخطيطية معهم.
 حتقق االنتفاع قدر الإمكان بهياكل النفوذ القائمة بني �سكان املخيم و�ضمان امل�شاركة
التمثيلية واملبا�رشة.
 �ضم��ان حتديد �أ�شكال اجلور والظلم الناجمة عن هياكل النفوذ التقليدية وبذل العاملني
للجهود املطلوبة ملتابعة وعالج �أ�شكال اخللل القائمة بدون الت�سبب يف تغريب قطاعات
معينة من املجتمع.
 قادة جمتمع املخيم مت انتخابهم �أو تعيينهم �أو اختيارهم.
 مت و�ضع بيانات االخت�صا�صات وتو�صيفات الوظائف ومواثيق ال�سلوك.
 مت تقييم القدرات املتوافرة بني ال�سكان النازحني داخلي ًا واملجتمع املُ�ضيف.
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 ح�صول جهات تقدمي اخلدمات على الت�شجيع الالزم يف حتديد وتوظيف وتدريب الرجال
والن�ساء من كال املجتمعني النازحني وامل�ضيف.
 االنتفاع بالدورات التدريبية والتثقيفية يف ت�شجيع امل�شاركة املبا�رشة.
 توظيف احلمالت الإعالمية متى دعت احلاجة.
 التق��اء الفئات املختلف��ة من �سكان املخيم ب�صفة دورية وفق ج��دول منظم ويف �أماكن
تت�سع لتجمعاتهم.
 ح�صول فريق املخيم و�سكانه على التدريب الالزم على �أ�ساليب التوا�صل الفعالة و�إدارة
ما ين�شب من خالفات ونزاعات.
 مت التخطي��ط مل�ساهم��ة وم�شارك��ة �س��كان املخيم عل��ى م�ستوى كل مرحل��ة من مراحل
امل�رشوعات -التقييم والتخطيط والتنفيذ والر�صد والتقييم.
 وج��ود اتفاق بني وكالة �إدارة املخيم وبني جهات تقدمي اخلدمات بخ�صو�ص التوظيف
مدفوع الأجر والتطوعي يف املخيم.
 وجود الآليات الكافية للنظر يف ال�شكاوى والبت فيها.
 حتقق م�شاركة املجتمع املُ�ضيف وم�ساهمةه يف معي�شة املخيم.
 تواف��ر منظوم��ة للمتابع��ة مهمتها التحق��ق من تواف��ر امل�ستوى املقبول م��ن امل�شاركة
وامل�ساهمة املجتمعي.
لا م��ن خ�لال
 متابع��ة ومراقب��ة �أي �إ�س��اءات ال�ستغ�لال النف��وذ يف امل�شارك��ة (مث� ً
و�ض��ع امل�ؤ��شرات اخلا�ص��ة ب�أع��داد املجموع��ات والن�سب��ة املئوي��ة لل�س��كان املتمتعة
بالتمثي��ل و�ضم��ان �أال تت�س��م هذه الن�سبة بتحيز م��ا قائم على اجلن���س �أو العمر �أو مدى
اال�ست�ضعاف).
 متابع��ة �أي �أ�ش��كال لإ�س��اءة ا�ستغالل �آلي��ات امل�شاركة يكون مردها الف�س��اد �أو حماباة
الأق��ارب �أو حتري���ض الأ�صدق��اء �أو ال�سعي لتحقي��ق امل�صالح اخلا�ص��ة والتعامل معها
بال�شكل املالئم من قبل وكالة �إدارة املخيم.
 تقييم امل�شاركة وامل�ساهمة كجزء من الدورة امل�شاريعية لوكالة �إدارة املخيم.
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الأدوات
تتوف��ر معظ��م الأدوات والن��شرات وغريه��ا من الوثائ��ق امل�ش��ار �إليها على
�أ�سطوان��ة جمموعة الأدوات ( )Toolkit CDواملرفقة بكل كتيب مطبوع .كذلك مت
و�ضع روابط لتحميل امللفات اخلا�صة باملو�ضوع من على �شبكة الإنرتنت.
•م .ب� .آندر�س��ون� .1994 ،ص��ورة حي��ة للتخطي��ط املوجه لل�سكان :و�سيل��ة تخطيط عملية
للعاملني من الالجئني.
. www.sheltercentre.org/shelterlibrary/items/pdf/UHCR_POPatwork.pdf

ت�سهم هذه الو�سيلة الرباجمية ،والتي و�ضعت خ�صي�ص ًا للعاملني مبفو�ضية الأمم املتحدة
ل�ش���ؤون الالجئ�ين و�رشكاءها ،يف تف�صيل احلقائق الأ�سا�سي��ة املعربة عن �أي جمموعات
م��ن الأ�شخا�ص الالجئني/النازحني .ولهذه احلقائق (والتي ت�شمل معلومات دميوغرافية
ع��ن ال�سكان وقيمهم الثقافية وتقاليده��م) �أهميتها يف حتقيق الكفاءة يف التخطيط ،كما
تتي��ح الو�سائ��ل التي يت�سنى بها تنظيم وترتيب املعلوم��ات على نحو ميكن معه االنتفاع
بها يف و�ضع القرارات ال�صائبة فيما يتعلق بالربامج وكذا تنفيذ الربامج الناجحة.
•القائمة املرجعية لإن�شاء و�إدارة اللجان.
•القائمة املرجعية لإدارة جمموعات النقا�ش.
•القائم��ة املرجعي��ة لإن�شاء �آلي��ات النظر يف ال�ش��كاوى والبت فيه��ا (واملقتب�سة عن دليل
)Good Enough Guide
•القائمة املرجعية لإ�رشاك املنتفعني.
•مين��و هيماتي .2002 ،مبادئ م�شاركة �أ�صحاب امل�صالح وال�رشاكات :القائمة املرجعية
لأ�صحاب امل�صالح.
w w w. a i a c c p r o j e c t . o rg / m e e t i n g s / Tr i e s t e _ 0 2 / t r i e s t e _ c d / S t a k e h o l d e r s /
StakeholderChecklists.doc

•برنام��ج املث��ايل يف احل��رم  .التخطي��ط لهي��اكل ال�سلط��ة .و�سيل��ة لالنتف��اع بال�شبكات
والعالقات.

www.idealist.org/ioc/learn/curriculum/pdf/Power-Mapping.pdf
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•بيان اخت�صا�صات اللجنة التوجيهية ملخيم الالجئني الكونغوليني من جيهينجا (مكتب
جمل�س الالجئني الرنويجي يف بوروندي) والذي و�ضع بالتعاون بني �إدارة املخيم وبني
وكال��ة �إدارة املخي��م وغريها م��ن الوكاالت احلا��ضرة يف املخيم وممثل��ي الالجئني –
و�أقرته ر�سمي ًا يف النهاية �إدارة املخيم.
•ماك �أوديل« ،افعلها الآن» جمموعة الأدوات التقديرية.
http://appreciativeinquiry.case.edu/uploads/Do%20It%20Now-%20ExercisesPhoto031.doc

جمموع��ة تت�ضم��ن �أكرث  30و�سيلة ميك��ن ا�ستخدامها لتلطيف �أجواء احل��وار �أو يف بع�ض
الور�ش املحددة لتو�ضيح مفاهيم اال�ستف�سارات التقديرية.
•لين��دا ريت�شارد�س��ون و جي��ل براي���س�( .2007 ،أول �إن دي��اري) .الأداة العملي��ة للعم��ال
الإن�سانيني امليدانيني.
www.allindiary.org/uploads/final_All_in_Diary_cd.pdf

•ويلي��ام م .فاي�س ،بول بولت��ون و �أنيتا �شانكر� .2000 ،إج��راءات التقييم ال�رسيع (:)RAP
التعام��ل م��ع االحتياجات الظاهرة لالجئني والنازحني داخلي�� ًا من خالل التعلم والفعل
امل�شارك.
http://www.jhsph.edu/refugee/resources.html

ويتي��ح هذا الكتي��ب �أدوات ومعلومات مفيدة للممار�سني امليداني�ين املهتمني با�ستخدام
�أ�سالي��ب تقيي��م امل�شارك��ة الريفي��ة .و�إىل جانب ما يطرح��ه من مفاهيم تخ���ص مفاهيم
�إج��راءات التقيي��م ال�رسيع ،ير�ش��د الكتيب املمار�سني يف تفكريه��م يف نوعية الإمكانيات
التنظيمي��ة املطلوبة لتنفيذ �إجراءات التقييم ال�رسي��ع ويطرح اقرتاحات حول كيفية البدء
والق�ضايا التي ينبغي �أن ُت�ؤخذ يف االعتبار.

قراءات ومراجع
ALNAP, 2003/04. ALNAP Global Study on Consultation and Participation of Disasteraffected Populations. www.odi.org.uk/alnap/publications/participation_study.htm#
British Overseas NGOs for Development (BOND), 2006. A BOND Approach to Quality
in NGOs. Putting Beneficiaries First. www.bond.org.uk/futures/standards/report.htm
Centre for African Family Studies, 1998. Empowering Communities: Participatory
Techniques for Community-Based Programme Development. http://pcs.aed.org/docments.
htm
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Handbook used as part of a hands-on course to familiarise staff with the history and
concepts of participatory learning and action approaches, as well as provide concrete tools
for designing, developing and implementing participatory programmes. The handbook also
provides tips on effective facilitation and planning of participatory processes.
Charlotte Dufour, François Grünewald and Karla Levy. 2003. Participation by Crisisaffected Populations in Humanitarian Action. Practitioners’ Handbook (Draft).
www.odi.org.uk/alnap/publications/gs_handbook/gs_handbook.pdf
ECB Building Trust Working Group, 2007. Building Trust in Diverse Teams: The
Toolkit for Emergency Response.
http://publications.oxfam.org.uk/oxfam/display.asp?isbn=9780855986155
Karen Freudenberger, 1999. Catholic Relief Services PRA Manual.
www.crs.org/publications/pdf/Gen1199_e.pdf
OXFAM/ Emergency Capacity Building Project, 2007. The Good Enough Guide:
Impact Measurement and Accountability in Emergencies.
http://ecbproject.org/publications_2.htm
Sarah Thomas, What is Participatory Learning and Action (PLA): An Introduction.
Definition of key techniques/tools used in PLA (complete with illustrations) as well as a
select bibliography of text and Internet resources.
The Guiding Principles on Internal Displacement, 1998. www.brookings.edu/projects/
idp/gp_page.aspx
The Universal Declaration of Human Rights, 1948. www.un.org/Overview/rights.html
UNHCR 2006, The UNHCR Tool for Participatory Assessment in Operations.
www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Portals/1/cluster%20approach%20
page/clusters%20pages/Em%20Shelter/Tollkit%20Field/7.2%20Assessment/7.2.2%20
Guidelines/7.2.2.8%20UNHCR%20Participatory%20Assessment%20Tool.pdf
USAID/ Center for Development Information and Evaluation, 1996. Conducting
Participatory Evaluation. www.adpc.net/pdr-sea/eval/file30.pdf
WFP, 2001. Participatory Techniques and Tools – A WFP Guide. www.livelihoods.org/
info/pcdl/self/self_instruction_materials18.html
David Wilcox, 1994. Community Participation and Empowerment: Putting Theory into
Practice. www.jrf.org.uk/knowledge/findings/housing/h4.asp
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التن�سيق
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الر�سائل الأ�سا�سية
 tي�شكل التن�سيق مهمة �أ�سا�سية من مهام وكاالت �إدارة املخيمات .ومن خالله يتم اكت�شاف
الثغرات وتفادي التكرار و�ضمان امل�شاركة ورفع املعايري و�صون احلقوق.
� tإن تطوي��ر و�صيان��ة �شبكة م��ن ال�رشاكات الفعالة مع �شتى الن�شط��اء املعنيني يف �سياق
املخي��م ميكن �أن ي�سهل التن�سيق الذي �سوف يف�ض��ي �إىل توفري احلماية وامل�ساعدة لكافة
�سكان املخيم.
 tيق��وم التن�سي��ق الفعال عل��ى معلومات موثقة وحديثة من �شت��ى القطاعات مُتكن جميع
الن�شطاء املعنيني من تقدير احتياجات جميع الفئات داخل املخيم ،وو�ضع خطط التدخل
لتلبيتها.
 tقد ينطوي التن�سيق على تبادل املعلومات �أو التعاون �أو اال�شرتاك يف و�ضع الربامج مع
ال��شركاء .وهذا �س��وف يعني البحث عن ال�سبل التي ميكن م��ن خاللها لتنوع التفوي�ضات
والقدرات و�أهداف الربامج فيما بني ال�رشكاء �أن يحقق تدخالت متكاملة.
� tإن ال��شراكات الناجح��ة ،وم��ن ث��م التن�سي��ق الناج��ح ،تعتم��د جزئي�� ًا عل��ى االجتاهات
وامله��ارات والكفاءات مبا يف ذلك الإن�صات املمعن والقي��ادة اجليدة والتوا�صل الوا�ضح
وال�شفاف والقدرة على حتقيق الإجماع.
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مقدمة
ما هو التن�سيق؟

اله��دف م��ن التن�سيق بالن�سب��ة لوكالة �إدارة املخيم ه��و �ضمان ت�سليم اخلدم��ات وامل�ساعدات
الإن�ساني��ة بطريق��ة موحدة وفعال��ة �إىل �سكان املخيم ،مثل احلفاظ عل��ى م�ستوى املعي�شة يف
املخي��م ،و�ضمان احل�ص��ول الكامل والع��ادل على حقوق الإن�س��ان الأ�سا�سية ل�س��كان املخيم.
وبغية حتقيق هذا الهدف ،تقوم وكالة �إدارة املخيمات بالأن�شطة الآتية بالتن�سيق على م�ستوى
املخيم:
•التخطيط اال�سرتاتيجي
•جمع البيانات و�إدارة املعلومات
•تعبئة املوارد و�ضمان امل�ساءلة
•ت�سهيل توزيع وا�ضح ومتفق عليه للمهام
•تطوير و�صيانة �شبكة من ال�رشاكات مع �أ�صحاب امل�صلحة الأ�سا�سيني من داخل وخارج
املخيم
•توفري القيادة.
بينم��ا يقر كث�يرون ب�أهمية التن�سيق يف اال�ستجابة الحتياج��ات املخيم� ،إال �أنه قد يكون
م��ن ال�صعب حتقيق التن�سي��ق الفعال على �أر�ض الواقع .وي�صدق ه��ذا ب�شكل خا�ص يف مواقف
ال�رصاع��ات والك��وارث ،والتي بطبيعتها تعمه��ا الفو�ضى وي�سودها االرتب��اك وحيث قد ت�ؤدي
الأجن��دات التناف�سية ب�ين �أ�صحاب امل�صلح��ة �إىل تقوي�ض التن�سيق� .إن املن�س��ق الفعال ي�ؤمن
م��ن حيث املبد أ� �أن هناك الكثري مم��ا ميكن حتقيقه عندما يعمل الأ�شخا�ص مع ًا و�أن الكل �أكرب
م��ن جمموع �أجزائه .ويعم��ل املن�سق بطرق تعزز وتطور عالقات �إيجابية وفعالة بني �أ�صحاب
امل�صلحة.

م�ستويات التن�سيق
يف �إدارة اال�ستجابة ملخيمات الالجئني �أو للأ�شخا�ص النازحني داخلياً ،ميكن �أن
يقع التن�سيق على م�ستويات عديدة بني �أ�صحاب امل�صلحة املختلفني .من منظور
�إدارة املخيم ،ولأغرا�ض هذا الف�صل ،ف�سوف ين�صب الرتكيز على دور وكالة �إدارة
املخي��م وم�س�ؤولياته��ا ل�ضم��ان التن�سي��ق الفعال ب�ين �أ�صح��اب امل�صلحة داخل
املخيم الواحد ،والعمل على م�ستوى املخيم� -أو بداخل املخيم.
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يج��ري التن�سي��ق �أي�ض ًا بني املخيمات� ،أو من خميم لآخر .ويف حاالت الأ�شخا�ص
النازح�ين داخلي ًا حيث يتم تفعي��ل جمموعة تن�سيق املخيمات و�إدارة املخيمات.
وع��ادة م��ا تت��وىل وكال��ة التن�سيق هذا ال��دور بينما تق��وم وكالة قي��ادة القطاع
(مفو�ضي��ة الأمم املتح��دة ل�ش���ؤون الالجئ�ين �أو منظم��ة �أممية �أو دولي��ة �أخرى)
بالتن�سيق ب�ين املخيمات ،و�ضمان تقدمي امل�ساع��دة واحلماية عرب الربط ب�شبكة
حملية ون�شطاء على امل�ستويني الوطني والدويل ،جميعهم لهم م�صلحة �أ�صيلة يف
حتقيق اال�ستجابة للمخيم ب�شكل عام.
tt

ملزيد من املعلومات حول دور وكالة تن�سيق املخيمات �أو قيادة القطاع ،انظر الف�صل .1

التن�سيق -دور وكالة �إدارة املخيم

كم��ا ناق�شنا يف الف�صلني  1و  ،2ت�شكل �ضمان تو�صيل امل�ساعدة واخلدمات �إىل �سكان املخيم
مب��ا ين�سجم مع القانون الدويل واملعايري الدولية �إح��دى املهام الرئي�سة لوكالة �إدارة املخيم.
ويتطل��ب ذل��ك يتطل��ب عملية من التن�سي��ق والت�سهيل ب�ين جميع ه�ؤالء املعني�ين( ،مبن فيهم
مقدم��ي اخلدمات والن�شطاء احلكوميني امليدانيني وجمتمع املخيم) يف �أن�شطتهم وتدخالتهم.
وبدورها تكون وكالة �إدارة املخيم ،باعتبارها املن�سق على م�ستوى املخيم ،هي امل�س�ؤولة عن
كل م��ن ت�سهي��ل االتفاقات املبدئية ور�صد تقدمي اخلدم��ات ،والت�أكد من احلفاظ على املعايري
والدع��وة لإدخ��ال �أي تعديل عل��ى امل�ساعدة تقت�ضي��ه االحتياجات املتغرية عل��ى الأر�ض� .إن
التن�سي��ق عملية م�ستمرة .ويجب �أن يكون ديناميكي ًا و�إيجابيا ،يعك�س التحوالت غري املتوقعة
غالب ًا يف ظل الظروف املتغرية طوال دورة حياة املخيم ويتجاوب معها.
�إنه من ال�صعب يف جميع الأحوال حتقيق م�ستوى من االتفاق والت�سوية فيما بني جمموعة
متنوع��ة م��ن �أ�صحاب امل�صلحة ح��ول كيفية و�ضع �أهداف م�شرتك��ة ومقبولة جلميع الأطراف
ت�ص��ون حقوق ال�س��كان النازحني وتتطاب��ق مع املعايري املتف��ق عليها واملواثي��ق القانونية
الدولي��ة .وم��ن ثم ي�صبح لزام ًا على �إدارة املخيمات �أن تلج أ� يف مواجهة التحديات �إىل احللول
املبتك��رة ،وتقي��م التوا�صل الوا�ض��ح والدبلوما�سي مهم��ا كان مدى التعار�ض ب�ين الأجندات
وت�رشك جمي��ع املعنيني يف حوار لتحديد الأولويات والتحركات املالئمة .وهي كذلك بحاجة
�إىل الت�أك��د م��ن و�ض��ع كاف��ة التدخالت مبا يخ��دم م�صالح �س��كان املخيم على خ�ير وجه مع
مراع��اة تامة ملبادئ امل�شاركة وحماية الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة .وبغية الت�أكد
من تطابق املعايري والأن�شطة يف املخيم مع الإ�سرتاتيجية الأ�شمل لال�ستجابة للمخيم ،ف�سوف
تقوم وكالة �إدارة املخيم �أي�ض ًا ب�إقامة �صلة وثيقة مع املجموعة �أو قيادة القطاع ،والتي تقوم
بر�صد املخيمات املختلفة وتن�سق بينها.
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التن�سيق يف �أو�ضاع النزوح الطويلة الأمد
�صوت من امليدان ،كينيا

«يف جمي��ع �أو�ضاع الن��زوح الطويل الأمد ،مثل خميم��ات الالجئني يف كينيا ،قد
يك��ون هن��اك افتق��ار يف الر�ؤية امل�شرتكة ب�ين �أ�صحاب امل�صلح��ة ،حيث ت�صبح
اجتماع��ات التن�سيق مترين�� ًا روتيني ًا للقي��ام بب�ساطة مبراجع��ة بع�ضهم البع�ض
ويوجد غياب للتخطيط امل�شرتك �أو تبادل اخلربات� .إن �إحدى التحديات الرئي�سية
تكمن يف املنازعات عميقة اجلذور وطويلة العهد والق�ضايا ال�سيا�سية وال�رصاعات
ال�شخ�صي��ة وتعار���ض امل�صالح .وي�ض��اف �إىل ذلك �أنه يف بع���ض احلاالت يتغري
العاملون يف الوكالة ب�رسعة فائقة ،وبالأخ�ص املوظفون املغرتبون .وهذا ميكن
�أن يقو�ض تطوير �أو تقوية �آليات التن�سيق .لذا فمن ال�رضوري �أن تقوم وكالة �إدارة
املخيم بتحديد نقاط ال�ضعف والبناء على نقاط القوة بطريقة �شاملة و�شفافة� ،إذ
من �ش���أن القدرة على االبتكار واجلهوزية لتعديل �آليات التن�سيق التي حتتاج �إىل
مراجعة �إحداث فارق ًا ملحوظاً».

كيف ميكن حتقيق التن�سيق؟

تعم��ل وكالة �إدارة املخيم كجهاز منظم وجامع ،يجمع بني الأ�شخا�ص مع ًا وي�شجع العمل يف
فري��ق وامل�ساهم��ة يف تخطيط وتنفيذ ور�صد امل�ساعدات الإن�ساني��ة و�أن�شطة املخيم .وحتر�ص
منتدي��ات التن�سيق -الآلي��ات واالجتماعات التي تهدف �إىل حتقيق التن�سيق يف �سياق حمدد-
حتر���ص على �إ�رشاك الن�شطاء عل��ى م�ستويات خمتلفة من داخل وخارج املخيم على حد �سواء.
ويعت�بر تنظيم منتديات و�آليات التن�سي��ق و�ضمان علم اجلميع بهذه العملية وم�شاركتهم فيها
جزء مهم من دور وكالة �إدارة املخيم .و�إذا ف�شلت الأطراف الأ�سا�سية يف االلتزام بنظم التن�سيق
املتفق عليها -على �سبيل املثال بعدم التوجه �إىل االجتماعات -واختاروا بد ًال من ذلك العمل
ب�شكل م�ستقل ومبعزل عن بع�ضهم البع�ض ،ف�إنه ي�صبح من ال�صعب بدرجة متزايدة على وكالة
�إدارة املخي��م �أن ت�ضم��ن تقدمي امل�ساعدة واحلماية بدون انقطاع .فلكي ينجح التن�سيق ،يتعني
عل��ى وكال��ة �إدارة املخيم الت�أكد من �إ�رشاك جميع ه�ؤالء املعني�ين ،والت�أكد من توا�صل جميع
�أ�صحاب امل�صلحة من داخل وخارج املخيم مع بع�ضهم البع�ض.
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الو�ضوح وال�شمول� -صوت من امليدان
جمهورية الكونغو الدميقراطية

«يف جمهوري��ة الكونغ��و الدميقراطية ،كان��ت وكالة �إدارة املخي��م تعمل بتن�سيق
وثي��ق م��ع مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئ�ين لت�شكيل جمموعة عمل تتبع
جمموع��ة تن�سي��ق املخيم��ات و�إدارة املخيم��ات ولو�ض��ع �إ�سرتاتيجية ملجموعة
تن�سي��ق املخيم��ات و�إدارة املخيم��ات والتو�ص��ل �إىل اتف��اق ح��ول اخت�صا�صات
وكال��ة �إدارة املخي��م وتق��دمي التدري��ب .وكانت م��ن نتيجة ذلك �إن�ش��اء جمموعة
تن�سي��ق املخيم��ات و�إدارة املخيمات مب��ا يتما�شى مع التعريف��ات العامة لأدوار
وم�س�ؤولي��ات جمموعة تن�سيق املخيم��ات و�إدارة املخيمات ومبا يعك�س مذكرات
التفاه��م ب�ين ال�رشكاء .وكان له��ذه الطريقة الوافية وال�شامل��ة انعكا�س ًا �إيجابي ًا
عل��ى التن�سي��ق .فبم��ا �أن اجلان��ب املتعل��ق بالتن�سي��ق م��ن �إدارة املخي��م مي���س
«ا�ستقاللي��ة» منظم��ات �أخرى ،لذا فمن الهام جداً �أن يكون هناك فهم وا�ضح لدى
جميع املعنيني لأدوار وم�س�ؤوليات وكالة �إدارة املخيم».

ما الذي يحتاجه التن�سيق؟

يت�ألف التن�سيق من عملية جلمع وتبادل املعلومات والتخطيط امل�شرتك بغية بلوغ غايات
م�شرتكة ومتفق عليها .ويعتمد جناح هذه العملية وينطوي يف الوقت نف�سه على تطوير و�صون
��شراكات �شفافة وفعالة مع جمموعة متنوعة م��ن امل�شاركني ،مبا يف ذلك قيادة املجموعة/
القطاع ،وال�سلطات امليدانية وموفري اخلدمات و�سكان املخيم واملجتمع امل�ضيف.

اجتاهات نحو ال�رشاكة

تت�ضمن بع�ض ال�رشوط امل�سبقة من �أجل ال�رشاكات الناجحة ،ومن ثم التن�سيق الناجح ،ما يلي:
•التزام بالتن�سيق
•توجه �شامل ون�شط
•مهارات �إن�صات ممعن
•ا�ستح�سان للتنوع واملهارات والأ�ساليب بني الأ�شخا�ص
•التزام بالعملية وكذلك بالنتيجة
•قدرة على الثقة
•الرغبة يف التو�صل �إىل �إجماع والقدرة على ذلك
•القدرة على القيادة والقبول بالقيادة
•احل�سا�سية الثقافية
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م��ع �أن ه��ذه ال�صفات قد تكون �أحيان ًا �ضمنية �أو مهملة ،غري �أنه من امل�ستحيل بدونها �أن
يكون التن�سيق فعا ًال على الوجه الأكمل.
ينط��وي التن�سي��ق على عملية جلمع البيانات ون��شر املعلومات حول احلياة
يف املخي��م ،والتخطي��ط لتح��رك متفق عليه وفع��ال لتلبي��ة االحتياجات و�صون
حق��وق ال�سكان .ف���إذا مت ذل��ك بال�شكل املرج��و ،فحينئذ ميكن حماي��ة النازحني
وميكن تو�صيل امل�ساعدات بال�شكل املنا�سب ويف التوقيت املنا�سب.

جمع البيانات و�إدارة املعلومات

يعتمد التن�سيق على �إمكانية احل�صول على �أوثق و�أحدث املعلومات املمكنة .وهذا يت�ضمن
بيان��ات حديثة من �شتى القطاعات حول الو�ضع يف املخيم وبيانات دميوغرافية حول �سكان
املخي��م .ثم تت��م معاجلة ه��ذه البيانات وحتليله��ا لإعطاء م�ؤ��شرات وا�ضحة ح��ول الفجوات
وموا�ض��ع التك��رار يف امل�ساع��دة واحلماي��ة ،والتغ�يرات يف الظ��روف ويف احتياج��ات �سكان
املخي��م .ويج��ب �أن تك��ون البيانات دقيقة وجمع��ت وحفظت بالطريق��ة ال�صحيحة يف و�سائل
وا�ضحة و�سهلة الو�صول �إليها حتى يت�سنى للجميع احل�صول على املعلومات ذات ال�صلة.

جمع البيانات� -صوت من امليدان

«مهم��ا بدا ال�س�ؤال ب�سيط ًا على �صحيفة جم��ع البيانات ،فمن املالحظ �أنه قد يتم
تف�س�يره ب�شكل خمتلف ب��كل �سهولة .ورد مثال على ذل��ك يف م�رشوع ر�صد حيث
كان��ت وكال��ة �إدارة املخيم جتمع بيان��ات حول عدد الدورات املي��اه العاملة يف
خميم .وطُ رح ال�س�ؤال يف ال�صحيفة على النحو الآتي:
 -1كم عدد الدورات املياه املوجودة يف املخيم؟
 -2كم عدد الدورات املياه العاملة؟
 -3كم عدد الدورات املياه غري العاملة؟
ال�س���ؤال الأول مل يح�صل على �إجابة دقيقة -ح�ساب عدد املهاجع .لكن هذا الرقم
مل يفيد وكالة �إدارة املخيم كثرياً .ومن جهة �أخرى كانت الإجابة على ال�س�ؤالني 2
و  ،3والت��ي من �ش�أنها �أن ترثي م�رشوع �إ�صالحي ،غري دقيقة يف جميع الأحوال.
كان من ال�سهل ر�ؤية ذلك لأن الإجابات على ال�س�ؤالني  2و  3كان يجب �أن ت�ساوي
tt
الإجابة على ال�س�ؤال  1عند جمعهما معاً ،لكن هذا هو ما مل يحدث.
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ك�شف��ت املناق�ش��ات م��ع الطاق��م �أن امل�شكل��ة كانت تكم��ن يف التف�س�ير ال�صحيح
للمق�ص��ود من كلم��ة «عاملة» .هل كانت تق�صد «حمل اال�ستعم��ال»� ،أم هل كانت
تق�ص��د «املطابقة للمعايري»؟ عندما كان هن��اك دورة مياه من الوا�ضح �أنه لي�س
حم��ل ا�ستعمال ،حينئذ كانت الإجابة �شبه م�ؤكدة� -أنه كان غري عامل .لكن ماذا
يح��دث ل��و كان املرحا���ض ال ي��زال حمل ا�ستعمال عل��ى الرغم من �أن��ه ال يعمل؟
عندم��ا كان الب��اب مك�س��وراً مث�لاً؟ �أو عندما مل يكن له �سق��ف ،لكنه ال يزال حمل
ا�ستعم��ال؟ فكي��ف حت�سب؟ لأن طاقم الر�ص��د كان يعم��ل يف �أزواج ،فقد انعك�ست
مناق�شاتهم وخالفاتهم حول هذه الق�ضية يف البيانات املجمعة.
�إن الدرو���س امل�ستف��ادة م��ن ذلك �أ�سهم��ت يف �إثراء عملية و�ض��ع تعريفات �أف�ضل
وتدري��ب �أف�ض��ل على ا�ستخدام امل�صطلحات يف ا�ستم��ارات جمع البيانات ووعي
�أكرب بكيفية التحقق من االحتمالية العددية للإجابات التي اختاروها».

تبادل املعلومات والتخطيط امل�شرتك

ين�ص��ب دور وم�س�ؤولية وكال��ة �إدارة املخيم على �إقامة جمموعة متنوعة من منتديات و�آليات
التن�سيق الفعال يف املع�سكر حيث ميكن تبادل املعلومات بني �أ�صحاب امل�صلحة؛ هذه الآليات
ُتناق�ش مب�ساحة �أكرب من التف�صيل الحق ًا يف هذا الف�صل� .إن الهدف من التن�سيق قد ي�ستلزم يف
بع�ض احلاالت ن�رش املعلومات وتبادلها مع جمموعة متنوعة من �أ�صحاب امل�صلحة .يف هذه
املنتدي��ات ميكن حتديد الفجوات ونقاط التداخل يف امل�ساع��دات �أو احلماية وتو�ضيح الأدوار
وامل�س�ؤولي��ات .وقد ميتد التن�سيق �أي�ض ًا لي�شمل عملية من التعاون �أو التخطيط امل�شرتك ،والتي
مبوجبه��ا يو�ض��ع تقييم م�شرتك الحتياجات القطاع بني مقدم��ي اخلدمة يف املخيم ،وتو�ضع
اخلطط امل�شرتكة من �أجل الأن�شطة الفنية .وميكن �أي�ضاً� ،إن �أمكن� ،إجراء تدريب م�شرتك لطاقم
العاملني يف الوكالة .وقد تقرر الوكاالت �أي�ض ًا تبادل املوارد ال�شخ�صية والت�شغيلية كجزء من
�أن�شطتها للتن�سيق.
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احتياجات اللغة

�إن �ضم��ان التوا�ص��ل الفع��ال يف منتديات تب��ادل املعلوم��ات والتخطيط يتطلب
و�ض��ع تقدير باالحتياجات اللغوي��ة للمجموعة وتوفري الرتجم��ة عند االقت�ضاء.
ويج��ب عل��ى املتحدث�ين الأ�صلي�ين االنتب��اه �إىل �أن ال�رسعة الت��ي يتحدثون بها
ولكنتهم وا�ستخدامهم للتعب�يرات الدارجة والعامية قد ي�شكل �صعوبة بالغة على
الآخري��ن لفهمه��م وامل�شاركة بطريقة فعالة .ويف �أغل��ب الثقافات يعترب من غري
الأدب �أن يقاط��ع امل��رء حدي��ث ل�شخ�ص �آخ��ر لكي يطلب منه ترجم��ة �أو تو�ضيح.
وعلي��ه فق��د يف�ضل امل�شاركون يف �أي اجتماع البق��اء �صامتني بد ًال من املطالبة
بتلبي��ة احتياجاته��م اللغوية .كما ت�ؤثر الرتجمة غري ال�سليم��ة ت�أثرياً �سلبي ًا بالغ ًا
يف م�ساهمةات بع�ض �أ�صحاب امل�صلحة يف �أي منتدى للتن�سيق.

الر�صد والتقييم

�إن الر�صد الدائم لأثر ما ُين ّفذ من برامج ،وتقييم فاعلية �آليات التن�سيق يف �سد الفجوات وتقدمي
امل�ساع��دة املنا�سب��ة يف الوقت املنا�سب ،ي�شكل �أهمية حمورية لعم��ل وكالة �إدارة املخيم كما
ينبغ��ي .كذلك ف�إن تقييم التدخالت املحددة بقطاع بعينه مُيكّن من تعديل امل�رشوعات وتعلم
الدرو�س لال�ستفادة بها يف التخطيط لأي م�رشوع م�ستقبالً.

الق�ضايا الأ�سا�سية
�إن الطريقة التي تتعامل بها وكالة �إدارة املخيم مع التن�سيق والنتائج التي تتحقق �سوف ت�ؤثر
ت�أث�يراً مبا�رشاً على احلماية واخلدمات املقدم��ة ل�سكان املخيم .ومع �أن التن�سيق هو مو�ضوع
يتط��رق �إلي��ه النقا�ش كثرياً فيما يتعلق باال�ستجابة للمخيم��ات� ،إال �أن تنفيذه العملي والفعال
قد يربهن على �صعوبة خا�صة .واليكم بع�ض التحديات التي تكتنفه:

التن�سيق يعتمد على الفرد ب�شكل �أكرث من الالزم

بينم��ا تق��ول �أغلبيتنا �أنها تري��د التن�سيق مع الآخري��ن ،وتعرتف بقيمته� ،إال �أن��ه عندما يكون
�شخ���ص ما �آخر هو الذي يق��وم بالتن�سيق فحينئذ ت�صبح امل�س�ألة مغاي��رة متاماً .هناك الكثري
م��ن النقا�ش يف الوقت الراهن حول مدى اعتماد التن�سيق الفعال على �شخ�صية �شخ�ص ما� .إنه
لي�س من الكايف �أن ننظر بب�ساطة يف قدرات التن�سيق لدى فرد ما يتمتع باملهارة والكاريزمية
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ولدي��ه القدرة على الإلهام بالثقة ودفع الأ�شخا���ص �إىل العمل �سوياً .بل هناك حاجة للتوحيد
بني القيم والنظم والآليات والأدوات بالطرق التي جتعل وكالة �إدارة املخيم قادرة على متكني
الأ�شخا�ص من حتقيق اال�ستفادة من العمل �سوياً.

ا�ستثمار الوقت واملال

من بني التحديات الأ�سا�سية التي تواجه الوكاالت يف تن�سيق اال�ستجابة الإن�سانية �أنها غالب ًا
م��ا تتوقع حتقيق �رشاكات مثمرة بدون �أن يكون لديه��ا الوقت الكايف �أو امليزانيات املطلوبة
للنج��اح يف ذل��ك .وغالب�� ًا ما يكون لديه��ا معرفة م�سبقة حم��دودة بوكاالت �أخ��رى �أو ب�أطقم
عامليها ،الأمر الذي قد يجعل التن�سيق الفعال بالغ ال�صعوبة عند العمل و�سط �أزمة ما.

�إ�ضفاء ال�رشعية وتوفري الدعم

ت�شكل قدرة وكالة �إدارة املخيم على بث روح ال�رشاكة الفعالة �أهمية حمورية لتحقيق التن�سيق
اجلي��د .لذلك يعترب التن�سيق توجه -جمموعة م��ن القيم والتزام بامل�شاركة -بقدر ما هو جمع
للمعلوم��ات ون�رشه��ا �أو تخطي��ط م�شرتك .وت�شكل عملي��ة بناء العالقة �أهمي��ة حمورية -لي�س
له���ؤالء الذي��ن ميلك��ون الإرادة والق��درة على امل�شارك��ة فح�سب ،لكنه��ا ت�أتي �أي�ض�� ًا على قدر
م�س��اوي من الأهمية له�ؤالء الذي��ن ال ميلكون الإرادة وال القدرة على ذل��ك -الأ�شخا�ص الذين
ميلك��ون موارد حمدودة �أو ال ميلكون �أي منها لتكري�س��ه �أو الذين قد تتمثل �أجندتهم ال�سيا�سية
يف عرقلة قدرة وكالة �إدارة املخيم على الت�أكد من �صون حقوق �سكان املخيم �أو حتا�شيها �أو
تعطيلها �أو تقوي�ضها.
�إن �إ�ضفاء امل�صداقية على القدرة لتويل زمام املبادرة يف التن�سيق يعد حتدي ًا كبرياً �أمام
وكاالت �إدارة املخيمات -حتى يف �أكرث الأو�ضاع مثالية .فلي�س لوكالة �إدارة املخيم تفوي�ض
مبوج��ب القان��ون وال متلك عقوبات حت��ت ت�رصفها لكي جترب �سواها عل��ى تنفيذ التن�سيق ،وال
تقت�ص مبا�رشة من ه�ؤالء الذين يرف�ضون �إخ�ضاعهم للمحا�سبة �أو الذين يتقاع�سون عن تنفيذ
الواجب��ات .يف مثل ه��ذه احلاالت قد تلج أ� وكالة �إدارة املخيم �إىل طلب الدعم من ال�سلطات و/
�أو وكال��ة تن�سي��ق املخيم��ات التي قد تتخ��ذ بدورها �إج��راءات نحو تن�سيق �أف�ض��ل وتعزيز هذا
التوج��ه .واحلاج��ة تقت�ضي �أن تتقرر �إجراءات ال�شك��وى وا�سرتاتيجيات الدعم كجزء من اخلطة
الإ�سرتاتيجية لوكالة �إدارة املخيم.

و�ضع الإجراءات وحتقيق النتائج

�إن تخطيط و�إن�شاء نظم و�آليات التن�سيق الوا�ضحة وال�شاملة والتي تكون �سهلة الإدارة و�أدوات
االت�ص��ال الفعال��ة يعد ج��زء ال يتج��ز أ� من املمار�س��ة اجليدة والنج��اح .فبمج��رد االنتهاء من
و�ض��ع الإج��راءات املفيدة وامل�ساندة ف���إن عمل �إدارة املخيم بال�شكل املرج��و يبد�أ يف �إ�ضفاء
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امل�صداقي��ة وحتقيق نتائج ملمو�س��ة .وينجح التن�سيق عندما ي�ستطي��ع الأ�شخا�ص ر�ؤية فوائد
التن�سي��ق وتكت�س��ب عملية التن�سيق يف ح��د ذاتها احرتاماً .وهذا يحدث عندم��ا يبد�أ الأ�شخا�ص
يف االعتم��اد على �صيغة فعالة لتب��ادل املعلومات والتخطيط امل�ش�ترك وي�ستثمرون يف بناء
العالق��ة لأنه��ا تثمر عائدا وفق معايري كفاءة و�/أو فاعلي��ة براجمهم .وحينئذ ينظر �إىل وكالة
�إدارة املخيم على �أنها ت�شكل فارق ًا حقيقياً.

�آليات التن�سيق

كي��ف يتحقق التن�سي��ق؟ �إن م�صطلح «�آلي��ات التن�سيق» يعني بب�ساطة الط��رق التي ن�ستخدمها
م��ن �أج��ل التن�سيق �أو و�سيلة من �أجل تب��ادل املعلومات �أو منطلق للتخطي��ط امل�شرتك .و�آليات
التن�سيق هي الطريقة التي تتحقق بها نتائج التن�سيق .ويف �أي ا�ستجابة ملخيم ينبغي ا�ستخدام
جمموعة متنوعة من �آليات التن�سيق من �أجل التن�سيق بني �أ�صحاب امل�صلحة املختلفني.
االجتم��اع ه��و املنهج الأكرث �شيوعاً -ورمبا الأكرث تعر�ض ًا ل�س��وء اال�ستخدام �أي�ضاً .قد ُي�ستخدم
االجتماع لتحقيق جمموعة متنوعة من النتائج .وقد ي�ستخدم بب�ساطة كمنتدى لتبادل املعلومات.
كما قد ي�ستخدم �أي�ض ًا التخاذ القرارات� .إليكم �أدناه بع�ض �آليات التن�سيق الأكرث �شيوعاً:
•االجتماعات (مبا يف ذلك الأجندات واملحا�رض املوزعة)
•امل�ؤمترات عن بعد (التي جتمع بني املزيد من �أ�صحاب امل�صلحة)
•فريق املجموعة/القطاع (بت�سهيل من من�سق املخيم)
•جمموعات ممثلة على م�ستوى املخيم (جمموعة متنوعة من �أ�صحاب امل�صلحة الأ�سا�سيني
مثل موفري اخلدمات على م�ستوى املخيم)
•جلان املخيم (متثيل �سكان املخيم يف حكومة املخيم)
•جل�سات الدرد�شة والنقا�ش غري الر�سمية (بناء العالقات العامة املنظمة �أو امل�ؤقتة)
•قوى املهمات (ت�ستخدم عادة ال�ستهداف ق�ضية حمددة حتتاج �إىل اهتمام عاجل من قبل
اخلرباء �أو الفنيني وتقدمي تعليقات وتو�صيات)
•جمموعات العمل (جمموعة فرعية تكلف مبهمة البحث يف ق�ضية حمددة �أو حتقيق �أهداف
حمددة �أو تقدمي تعليقات حمددة).

التن�سيق داخل وخارج املخيم

يو�ض��ح �ش��كل ال�شجرة البياين �أدن��اه �أ�صحاب امل�صلحة داخل وخارج املخي��م .وب�شكل مثايل،
ي�ش��ارك ممثلون لل�سلطات وموفري اخلدمات و�سكان املخيم ووكالة �إدارة املخيم يف التن�سيق
عل��ى م�ستوى املخي��م .يف هذا املثال يكون نظ��ام التن�سيق العنق��ودي �أو اجلماعي م�ستخدماً،
والأدوار وامل�س�ؤوليات املعنية حمددة بو�ضوح.
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يف الواقع ،دائم ًا ما يكون �أ�صحاب امل�صلحة املعنيون �أكرث ارتباط ًا ب�سياق حمدد ،وتتباين
الأدوار اخلا�صة بن�شطاء حمددين على م�ستوى املخيم وخارجه طبق ًا للحاجة والظروف .ويف
بع���ض احلاالت قد تنط��وي اجتماعات �إدارة املخيم والتي تنعق��د داخل املخيم على جمموعة
من �سكان املخيم وحدهم لو كان الن�شطاء الآخرون غري موجودين يف املخيم ب�شكل م�ستمر �أو
لو كانت وكالة �إدارة املخيم تعمل من خالل فريق متنقل.
�س��واء على م�ستوى املخيم �أو من خالل منتدي��ات خارجية ،ف�إن �إيجاد الفر�ص املنتظمة
لأ�صح��اب امل�صلحة يف املخيم لتبادل املعلومات واالتفاق على التدخالت وو�ضع اخلطط لها
ور�ص��د ما يتحقق من تق��دم واملحافظة عليها ي�شكل �أهمية حمورية من �أجل املمار�سة اجليدة
يف �إدارة املخيم� .إن عر�ض خارطة ن�شطاء كما يف املثال املبني �أدناه قد يكون طريقة ب�سيطة
وفعالة جلعل نظام التن�سيق �أكرث تي�رساً و�شفافية جلميع املعنيني.

انظر ال�شكل التو�ضيحي يف التقرير

تن�سيق املخيم

�إدارة املخيم

ال�سلطات احلكومية
على م�ستوى قومي�/إقليمي

بزعامة وكالة تن�سيق املخيمات
مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني (الالجئني/
الأ�شخا�ص النازحني داخلي ًا ب�سبب ال�رصاعات)
املنظمة الدولية للهجرة (الأ�شخا�ص النازحني داخلي ًا
ب�سبب الكوارث)

قيادة قطاع/جمموعة
املخيمات و�إدارة املخيمات
�إدارة
املخيمات

�إدارة
املخيمات

�إدارة
املخيمات

�إدارة
املخيمات

التن�سيق على م�ستوى املخيم
بقيادة وكالة �إدارة املخيم
وكالة �إدارة
املخيم

ممثلو �سكان
املخيمات

جلنة ال�صحة

جلنة املر�أة

موفرواخلدمات(املنظمات
غ�ير احلكومية/خدم��ات
ال�صحة والتعليم املحلية)

جلنة ال�شباب
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ممثلو ال�سكان
امل�ضيفني

جلن��ة املي��اه وال��صرف
ال�صحي والنظافة ال�صحية

م�س�ؤولو احلكومة
املحلية
جلان �أخرى

خ��ارج املخي��م �سيكون هناك ع��ادة جمموعة من اجتماع��ات التن�سيق املح��ددة بقطاع و�/أو
املحددة مبنطقة و�/أو بني الوكاالت و�/أو بني املخيمات .هذه االجتماعات تنظمها وترت�أ�سها
ع��ادة �إم��ا ال�سلطات �أو وكاالت الأمم املتحدة �أو قي��ادات جمموعة/قطاع �آخرون مثل منظمة
غ�ير حكومي��ة دولي��ة .ويف مثل ه��ذه االجتماع��ات ،تتقدم وكال��ة �إدارة املخي��م بتقرير حول
و�ضعي��ة املخيمات التي تعمل فيها .وق��د يت�ضمن تقريرها الأن�شط��ة احلديثة و�/أو التغيريات
يف الظ��روف و�/أو الفجوات و�/أو موا�ضع التك��رار يف اخلدمات وامل�ساعدات و�أية ق�ضية ملحة
�أخ��رى ق��د تتطلب دعما م��ن ال�سلطات �أو من وكال��ة تن�سيق املخيمات �أو قي��ادات املجموعة/
القط��اع .وميكن لالجتماعات ح�سنة الإعداد والرئا�سة ،والتي يح�رضها ه�ؤالء من ذوي �سلطة
�صن��ع الق��رار� ،أن حتدد ق�ضاي��ا حمددة وتناق�ش وتب��ت يف �أف�ضل حل له��ا ،وت�ضع خطة عمل.
ويجب �أن حتدد حما�رض االجتماع م�س�ؤولية كل �شخ�ص وتوقيت قيامه بها.
�إن املحا�رض الدقيقة والوا�ضحة ذات التوقيت املنا�سب الجتماعات التن�سيق
والت��ي يتم توزيعه��ا على جميع ه�ؤالء املعنيني والتي تتط��رق بالتف�صيل لنقاط
العم��ل وتعر�ض تفا�صي��ل االت�صال ميكن �أن ت�سهم مب�ساهم��ة كبرية يف التن�سيق
الفعال وامل�ساءلة.
وعل��ى م�ست��وى املخيم ،تتحمل وكال��ة �إدارة املخيم امل�س�ؤولية ع��ن تطوير وت�سهيل عمل
�شت��ى املنظم��ات وجمموع��ات الأ�شخا���ص املوجودين والن�شط�ين يف املخيم .وه��ذا يت�ضمن
موف��ري اخلدمات و�سكان املخيم ومملثي اجلماعات ذات االحتياجات اخلا�صة وه�ؤالء الأكرث
عر�ض��ة للمخاط��ر� .إن املجموع��ة املمثلة لأ�صح��اب امل�صلحة التي جتتمع ب�ش��كل منتظم لكي
تناق���ش ق�ضايا تتعلق ب�إدارة املخيم و�أحداث وقعت م�ؤخ��راً ،وحتدد الأولويات وتقوم بالعمل
لتلبي��ة االحتياجات ق��د تعرف �أحيان ًا حتت م�سم��ى «فريق» �إدارة املخيم��ات .وقد تكون هذه
املجموعة مرتكز التن�سيق وامل�شاركة الفعالني على م�ستوى املخيم.

�أدوات التن�سيق

�إن �أدوات التن�سي��ق( ،مث��ل منتديات ر�صد املخيم) ت�ؤدي وظيف��ة معلوماتية حمددة وتن�ش�أ من
�أج��ل �سياق بعينه .و�سواء ا�ستخدم��ت الأداة لأغرا�ض التن�سيق داخل نف�س املخيم �أو بينه وبني
خميمات �أخرى ،فاحلاجة تقت�ضي من �أ�صحاب امل�صلحة املعنيني االتفاق على �أدوات حمددة
و�إن�شائه��ا .ومن بني التحديات الأ�سا�سية لدى �إقام��ة تن�سيق فعال ذلك التحدي املتعلق بقيام
الأطراف ب�إن�شاء وا�ستخدام �أدوات تن�سيق م�شرتكة تلبي احتياجات م�شرتكة للمعلومات .وهذا
ق��د يب��دو �سه ًال متاماً ،لكنه يتطلب م��ن �أ�صحاب امل�صلحة �أن تتوفر فيه��م القدرة على الوثوق
باملعلومات التي تقوم بجمعها �أطراف �أخرى والتزام جميع الأطراف ب�سد احتياجات �أ�صحاب
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امل�صلح��ة الآخرين من املعلومات ور�ؤية ذلك ينعك�س على �أدوات م�شرتكة .ويف املواقف التي
ال يحدث فيها ذلك ف�سوف تكون هناك غالب ًا فجوات وموا�ضع تكرار يف جمع البيانات و�إدارة
املعلومات.
tt

ملزيد من املعلومات حول �إدارة املعلومات ،انظر الف�صل .5

مهما كانت الآليات والأدوات امل�ستخدمة ،ف�إن ت�سهيل التعاون الفعال يتطلب من وكالة �إدارة
املخي��م تبني نهج ن�ش��ط و�شامل ومرن لو�ضع احللول التي ته��دف �إىل تلبية جمموعة متنوعة
كب�يرة م��ن االحتياجات .ويتعني عل��ى وكالة �إدارة املخي��م مراعاة ما يلي عن��د �إن�شاء �آليات
و�أدوات التن�سيق:
• التعرف على املخيم؛ مبا يف ذلك الأ�شخا�ص واملكان .واخلروج من املكتب واالبتعاد عن
الر�سائل االلكرتونية! والتحدث �إىل الأ�شخا�ص والإن�صات الحتياجاتهم.
•�إ��شراك الأ�شخا���ص يف املناق�شات التي بحاج��ة �إىل تن�سيق ،وحتمي�سه��م حول فاعليتها
وتوعيتهم بكيفية التغلب على التحديات �أمام التن�سيق الفعال.
•ر�س��م خريطة بالن�شط��اء امل�شاركني يف التن�سيق على م�ستوى املخيم و�إدراج التن�سيق مع
الن�شطاء الدوليني والوطنيني.
•الو�ض��وح فيما يتعلق باالحتياجات املعلوماتية وت�شجيع نظم و�أدوات تبادل املعلومات
وجمع البيانات كلما �أمكن
•تنظي��م منتديات التن�سيق املالئمة و�آليات تب��ادل املعلومات من �أجل �أ�صحاب امل�صلحة
املختلفني املختلفني.
•ا�ستخ��دام �أداة «حتلي��ل التن�سي��ق خما�سي العوام��ل» (انظر ج��زء الأدوات يف هذا الف�صل)
لتقييم �آليات التن�سيق القائمة وحت�سينها.
•تدوي��ن �آليات التن�سيق يف املخيم مثل جداول االجتماعات وعر�ضها بطريقة وا�ضحة يف
مكان عام ومرئي للجميع.
•ا�ستخ��دام جمموعة متنوعة من الآليات التي جتعل املعلومات متاحة للجميع ،مبن فيهم
ه�ؤالء الذين ال يعرفون القراءة والكتابة.
•التوعية ب�أدوات التن�سيق امل�شرتك وتدريب الأ�شخا�ص على كيفية ا�ستخدامها.
•�إن�شاء اللجان التي جتعل �سكان املخيم هم حمور علمية التن�سيق.
•الت�أكد من و�ضوح اخلطط و�أهداف التن�سيق وب�ساطتها واالتفاق عليها واملعرفة بها.
•عق��د االجتماعات املنتظمة والفعالة والت�أك��د من ت�سجيل املحا�رض وتدوين نقاط العمل
واملواعيد بال�شكل ال�سليم لأغرا�ض الر�صد.
•�إحاطة اجلميع علم ًا مبا يتم وذلك يف كل مرحلة ومتابعة اخلطط والتقدم.
•اال�ستعداد لتعديل اخلطط والإجراءات والعمليات �إذا مل مت�ض الأمور كما ينبغي لها �أو �إذا
ما طر أ� تغيري يف املواقف.
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•ت�شجي��ع ثقافة االحرتام والثق��ة وامل�شاركة ،وهو ما يتجاوز الأجن��دات املحددة للوكالة
ويرتب �أولويات الغايات امل�شرتكة وي�صون حقوق النازحني.
•�إ��شراك �س��كان املخيم و�سكان املجتمع امل�ضيف يف العم��ل التطوعي ومدفوع الأجر عند
االقت�ضاء لبناء الثقة والعالقات املهنية.

�أداة حتليل التن�سيق خما�سي العوامل

�إن م��ن ال�سه��ل توجي��ه االنتق��اد للتن�سيق ال��رديء ،ولي�س هناك نق���ص يف الأدل��ة التف�صيلية
لتو�ضي��ح م��ا يحدث عندما تف�شل �آليات التن�سيق عن العم��ل� .أما الأمر الذي رمبا قد يكون �أكرث
حتدي�� ًا فهو امل�ضي �إىل ما ه��و �أبعد من االنتقادات و�إيجاد احللول العملية� -أي العمليات التي
ت�أتي بعد ذلك والأدوات التي ت�ستخدم جلعل التن�سيق �أكرث فاعلية .لكن �إيجاد احللول ال�صاحلة
للتطبي��ق ق��د يربهن عن �صعوبة خا�صة ،وحتديداً يف �أو�ض��اع الأزمة ،التي من تعريفها تكون
�أكرث تعقيداً ب�سبب من الفو�ضى والتناق�ض.
تعط��ي �أداة التحلي��ل خما�س��ي العوامل نقطة االنطالق للتفكري ح��ول الأ�سباب التي جتعل
نه��ج تن�سي��ق حم��دد ال يعمل وتفت��ح الباب �أم��ام �إمكاني��ة �إدخ��ال التح�سني املنظ��م .وت�سمح
بتحليل التن�سيق وفق ًا خلم�سة معايري ،وهي املكان والع�ضوية و�صنع القرار وال�صبغة الر�سمية
واملوارد .ومن الهام جداً �أن نعلم �أن التن�سيق الفعال يقوم بالأ�سا�س على التزام من قبل ه�ؤالء
امل�شاركني يف عملية التن�سيق ذاتها والإميان بفوائدها.

عوامل التن�سيق اخلم�سة
•املكان
•الع�ضوية
		
•�صنع القرار
•ال�صبغة الر�سمية
•املوارد

{

االلتزام

�إن �إعط��اء بع���ض الأمثل��ة االفرتا�ضية لآليات التن�سي��ق ميكن �أن ي�ساعد يف �إظه��ار اال�ستخدام
املحتمل لهذه الأداة الب�سيطة؛
املث���ال  :1اجتماع منتظم مع جماع��ة بعينها ،مع �أنها موجودة يف م��كان جيد ولها ع�ضوية
�شامل��ة ودائم��ة� ،إال �أنها ق��د ت�ضم �أع�ضاء بدون الق��درة الكافية ل�صنع الق��رار لل�سماح ب�إعطاء
االلتزامات �أو بتحديد نقاط العمل.
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املث���ال  :2قائمة بعناوين الربيد االلكرتوين يراد له��ا �أن تعمل ك�آلية حمورية لن�رش املعلومات
عل��ى م�ستوى املخيم وال ت�ضم قائم��ة ع�ضوية دقيقة �أو حمدثة ب�شكل جيد� .إن ات�صال االنرتنت
ال��ذي ال يعتم��د علي��ه يعني �أنه لي���س بالإمكان الدخول �إليه��ا دائما و�أن هن��اك الكثري جداً من
الوكاالت التي ال حتيل �إليها �أو تعلم بوجودها من الأ�صل.
ثم��ة حتلي��ل ب�سيط للآليات التي ن�ستخدمها من �أج��ل التن�سيق يخربنا بالكثري حول كيفية
عملها �أو ملاذا تخفق يف تلبية التوقعات املنتظرة منها� .أحيان ًا ميكن �أن ت�ؤدي �أب�سط التغيريات
�إىل ظهور �أكرب اختالف.
العوامل والأعمال التي ت�ؤثر على فاعلية �آلية التن�سيق ت�شمل:
•موقع لوحة املعلومات يف املع�سكر
•توقيت االجتماع
•لغة التقرير �أو جودة ترجمته
•توفري املوارد مثل الأقالم اجلاف والورق للجنة املع�سكر
•و�ض��ع م�سودة باخت�صا�صات/الو�صف الوظيفي ل�سكرت�ير للجنة الذي يتعني عليه ت�سجيل
حما�رض االجتماعات
•التعجيل بت�سليم الدعوات مع �إ�صدار ر�سائل تذكريية
•النقل �إىل االجتماع
•تدريب طاقم العاملني بني الوكاالت على ا�ستخدام �أداة الر�صد امل�شرتك
•توزيع قاعدة بيانات على املنظمات غري احلكومية ال�صغرية
•احلفاظ على �أجندات االجتماع واملحا�رض التي تكون ب�سيطة ووا�ضحة
•الر�صد الدائمة لنقاط العمل املحدد والقابلة للإدارة
•التعاون بني الوكاالت يف ا�ستخدام ا�ستمارة م�شرتكة جلمع البيانات
•الدعم املقدم �إىل احلكومة التي ت�ست�ضيف االجتماع ،لكن لي�س من قدرتها معاجلة املحا�رض
وتوزيعها.
�إن �آلي��ات و�أدوات التن�سي��ق بحاج��ة �إىل التخطي��ط له��ا واختيارها وتعديلها ب�ش��كل يركز على
الأهداف املرجو حتقيقها منها .وعند التعامل مع �أجندات معقدة ويف الغالب متعار�ضة فحينئذ
بال��ذات ي�صبح من اله��ام جداً تذكر ال�س�ؤال الآتي :ما هي االحتياج��ات التي يراد حتقيقها وما
الذي �سيحقق الفارق يف �سبيل حتقيقها؟

االجتماعات

�إن عقد العديد من االجتماعات ب�شكل مفرط فيه قد يكون �سمة دائمة لعمليات الإغاثة املعقدة.
فم��ا مل تكن هذه االجتماعات قد خطط له��ا ب�شكل جيد وتخ�ضع لرئا�سة جيدة ،فهي يف الغالب
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ال حتق��ق �س��وى القليل ن�سبياً ،على الأقل فيم��ا يت�صل مبقدار الزمن ال��ذي ت�ستهلكه .عند تنظيم
االجتماعات الفعالة يكون من الهام جداً الت�أكد مما يلي:
•�إر�سال املعلومات ذات ال�صلة �سلف ًا
•و�ضوح الأجندة واالتفاق عليها
•االتفاق على مواعيد البدء واالنتهاء وااللتزام بها
•قواعد العمل على الأر�ض يف مكانها (الإر�شادات اخلا�صة بال�سلوك البناء)
•ا�ستخدام عن�رص الزمن يف بناء الثقة والعالقات بداخل املجموعة
•االلتزام بالأجندة
•ت�سجيل نقاط عمل متفق عليها
•تقييم االجتماع قبيل انتهائه من قبل امل�شاركني فيه :ما الذي ميكن القيام به ب�شكل �أف�ضل
يف املرة القادمة؟
�إن��ه م��ن املفي��د تخ�صي�ص اجتماع��ات معين��ة ملو�ضوعات خمتلفة تنظ��ر دائم ًا فيم��ا �إذا كان
االجتماع:
•�رضوري ًا من الأ�صل
•له �أهداف وا�ضحة
•يت�ضمن تخطيط للربامج
•يت�ضمن التطورات ال�سيا�سية والأو�ضاع الأمنية ذات ال�صلة
•يتناول االحتياجات التدريبية وهموم العاملني.
ه��ل م��ن املق�صود تنظيمه من �أجل جمموعة �أكرب و�أك�ثر �شمو ًال �أو من �أجل جمموعة �أ�صغر فقط
�أم حت��ى اجتم��اع ثنائي؟ عند تر�أ�س اجتماع �أو م�ساندة �شخ�ص م��ا �أي ًا من كان ،فقد يكون من
التحدي االلتزام بالأهداف والإطار الزمني ويف الوقت نف�سه ت�سهيل امل�ساهمات من امل�شاركني
وال�سماح مب�ساحة كافية من �أجل تبادل اخلربات .ومن جهة �أخرى فهناك حاجة لو�ضع غايات
حمددة ووا�ضحة وقابلة للتحقيق تولد امل�شاركة وااللتزام بروح من الثقة.
ال يعن��ي التن�سي��ق الفعال عقد ع��دد �أكرب من االجتماعات بق��در ما يعني عقد
اجتماعات �أف�ضل!
�إن وكال��ة �إدارة املخي��م �ست�ساعد يف توجيه ور�صد تطور اجتماع��ات اللجان يف املخيم .وهنا
ت�ش��كل امل�شاركة م��ن جانب �سكان املخيم ومتثيلهم �أهمية بالغ��ة .وتتطلب اللجان ما هو �أكرث
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م��ن جم��رد �إ�رشاك اجلماعات ذات ال�صلة .وي�ستلزم الأمر منه��ا معرفة ثقافية و�سيا�سية كافية
ب�س��كان املخي��م حتى تعرف من ينبغي �أن يكون حا�رضاً ويف �أي وقت .ويجب �أن تكون اللجنة
�صغ�يرة بالق��در الكايف مبا يجع��ل �صنع الق��رار ممكناً ،وتت�ضم��ن ه�ؤالء الذي��ن لديهم �سلطة.
ويتع�ين كذلك �أن تكون اللجان كب�يرة بالقدر الكايف كي تكون �شاملة ،وكي ال تكون خا�ضعة
لأ�صوات القيادات فقط� .إن عملية تنظيم اللجان الفعالة البد و�أن ت�ضع بعني احل�سبان الهياكل
االجتماعي��ة ذات الطابع الثقايف ،والأفكار اخلا�ص��ة بالو�ضع االجتماعي واملفاهيم اخلا�صة
بعالقات النوع وال�سلطة ،ويف الوقت نف�سه املحافظة على مبادئ امل�شاركة العادلة واحليادية
والتمثي��ل الع��ادل .و�سيكون هن��اك تفاوت فيمن يت��م �إدراجهم يف اللج��ان ويف الطريقة التي
ي�سم��ون وينتخب��ون بها من �سياق لآخر .هذه العملية ت�شكل �أهمي��ة بقدر الأهمية التي ي�شكلها
املنت��ج .وميك��ن للح�صول عل��ى اتفاقات ح��ول مبادئ �أ�سا�سي��ة مثل االخت�صا�ص��ات ومدونة
ال�سلوك و�إجراءات التظلم �إن ي�ساعد يف ت�سهيل عمل اللجنة.

التن�سيق مع ال�رشكاء

�إن بناء عالقات العمل الفعالة مع ال�رشكاء ي�ستلزم فهم وا�ضح وم�شرتك للأدوار وامل�س�ؤوليات
والتوقع��ات املتبادل��ة .ومن الهام جداً �أن يتم تلخي�ص ه��ذه الأمور و�أن يتم االتفاق عليها يف
مرحلة مبكرة من العالقة .هذه االتفاقات توفر الأ�سا�س واملعايري لل�رشاكة وامل�ساءلة املتبادلة.
وال يج��ب على وكاالت �إدارة املخيم��ات �أو املنظمات الأخرى �أن تفرت�ض �أن �سكان املخيمات
�أو الإدارة املحلية يعرفون بال�رضورة مبا يفعلونه يف املخيم .فمن الأهمية الق�صوى التعريف
بكل و�ضوح و�رصاحة بالأدوار وامل�س�ؤوليات.

التن�سيق مع احلكومات وال�سلطات املحلية

يف �سي��اق الأ�شخا�ص النازحني داخلي ًا و�سياق الالجئ�ين على ال�سواء ،متثل ال�سلطات القومية
واملحلية �أهمية مركزية للأن�شطة والتدخالت يف املخيم .وتقع عليها امل�س�ؤولية الأ�سا�سية عن
املجموع��ات يف �أط��ر املخيم ،الذين على �أ�سا�س دعوة منهم� ،أو على الأقل بناء على موافقتهم،
ح�رضت وكالة �إدارة املخيم .وعليه ف�إن �أف�ضل ممار�سة يف �إدارة املخيم البد �أن ت�ستتبع العمل
عل��ى تعبئة ودع��م ال�سلطات القومية كلما �أمك��ن ذلك من �أجل تقدمي الدع��م واحلماية لل�سكان
النازحني.
واعتماداً على ال�سياق ،ميكن �أن تكون ال�سلطات املحلية منخرطة كثرياً �أو قلي ًال يف احلياة
اليومية للمخيم ،وقد تكون ممثلة �أو غري ممثلة على م�ستوى �إدارة املخيم.
�إن قدرة ال�سلطات احلكومية �أو املحلية تتفاوت بدرجة كبرية فيما يتعلق مبدى معرفتها
باملب��ادئ الإن�ساني��ة وب�إط��ار املخي��م ،ومب��دى رغبته��ا يف التن�سي��ق وقدرتها علي��ه وتويل
امل�س�ؤولية وبناء ال�رشاكات الفعالة.
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وبينم��ا ق��د ميتلك بع�ض ممثلي احلكومة امل��وارد الالزمة للتن�سي��ق والإرادة لذلك يف �آن،
فق��د ال ميل��ك �آخرون �أي من االثن�ين .ويف حقيقة الأمر فقد تكون احلكوم��ة هي التي تقوم يف
بع���ض املواقف وعن ق�صد منها مبهاجمة التن�سيق الفعال لأن�شطة املخيم �أو تعطيله �أو فر�ض
�سيطرته��ا علي��ه �أو و�ض��ع العراقيل �أمامه .ويف ه��ذه املواقف ،يكون من احل��ري بوكالة �إدارة
املخي��م ،عل��ى امل�ستوى الداخلي للمخي��م� ،أو وكالة تن�سيق املخيم��ات �أو وكالة قيادة القطاع
على التوايل ،وعلى امل�ستوى اخلارجي بني املخيمات� ،أن ت�ستخدم الو�سائل احلقوقية املالئمة
لتذكري ال�سلطات مب�س�ؤولياتها وواجباتها طبق ًا للقانون الدويل.
حيثما �أمكن ،ي�شرتط �أن تعمل هياكل التن�سيق داخل املخيم على ما يلي:
•دعم ال�سلطات احلكومية واملحلية
•ال�سعي �إىل ا�ستخدام وتطوير قدراتها
•بناء روابط قوية بينها وبني الأو�ساط الإن�سانية ،وكذلك مع �سكان املخيم.
حي��ث تك��ون وكال��ة تن�سيق املخيمات حا��ضرة ،ف�إن جزء م��ن دورها يتمثل
يف ت�سهي��ل التوا�ص��ل الفعال بني وكالة �إدارة املخيم من جهة وبني ال�سلطات من
اجلهة الأخرى .وميكن للتقدمي الر�سمي لل�سلطات من وكالة تن�سيق املخيمات منذ
بداي��ة العمليات �أن يزيد كثرياً من م�صداقية وكالة �إدارة املخيم وتلعب ال�سلطات
دوراً يف غاية الأهمية ل�ضمان الأمن يف املخيم.
tt
tt

ملزيد من املعلومات حول احلماية ،انظر الف�صل .8
ملزيد من املعلومات حول الأمن ،انظر الف�صل .12

التن�سيق مع �سكان املخيم

�إن تطوي��ر التن�سي��ق الفع��ال م��ع �أع�ضاء جمتم��ع املخيم هو ج��زء ال يتجز أ� م��ن عملية �ضمان
امل�شارك��ة وامل�ساءلة .ويكون لأع�ضاء املجتمع وممثلي اجلماعات حاجة ما�سة لي�س للت�شاور
معه��م فح�س��ب ،و�إمنا للم�شارك��ة �أي�ض ًا يف تقدير وتخطي��ط وتنفيذ ور�صد وتقيي��م كافة �أوجه
احلياة يف املخيم.
�إن �إ��شراك ممثلي املخيم يف اجتماعات املخيم والتن�سيق بني القطاعات ميكن �أن ي�ساعد
يف حت�س�ين نظ��م جمع البيانات ون�رش املعلوم��ات وو�ضع التقارير .وهذا ب��دوره قد ي�سهم يف
م�ساع��دة وحماي��ة وتقدمي خدم��ة �أف�ضل .يجب عل��ى وكالة �إدارة املخي��م �أن ت�شجع على تبني
نهج قائم على ال�شفافية وامل�شاركة وت�شجع موفري اخلدمات الآخرين على فعل ال�شيء نف�سه.
وميكن ل�سكان املخيم امل�شاركة بن�شاط يف الإدارة الفعالة لنزوحهم �أنف�سهم ،ويجب على وكالة
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�إدارة املخي��م تبني نهج يقوم على احرتام قدراتهم واال�ستفادة منها ،مبا يف ذلك املجموعات
ذات االحتياجات اخلا�صة وه�ؤالء الأكرث عر�ضة للمخاطر.
tt

ملزيد من املعلومات حول امل�شاركة املجتمعية انظر الف�صل .3

�صوت من امليدان

«�إن �س��كان املخي��م ،وبالتحديد ه�ؤالء الذي��ن �سبق لهم العي���ش يف خميم لبع�ض
الوق��ت ،ق��د ال يرتاحون للوكاالت اجلديدة .ولهذا فمن اله��ام جداً �أن تكون وكالة
�إدارة املخي��م الت��ي ت�أت��ي يف مرحلة مت�أخ��رة وا�ضحة حول من ه��ي وملاذا هي
هناك� .إن احل�ضور اجلديد يف املخيم ال يلقى اال�ستح�سان دائماً ،وبخا�صة �إذا كان
املجتمع ال ي�ستطيع �أن يرى �أية قيمة فورية �أو فائدة مادية من و�صولها».
tt

انظر «�إىل �أي مدى تلتزم بامل�ساءلة؟» يف ق�سم «الأدوات» من هذا الف�صل.

التن�سيق مع املجتمع امل�ضيف

�إن التن�سي��ق اجلي��د على م�ستوى املخيم ومع املجتمع املجاور عل��ى حد �سواء ميكن �أن ي�ساعد
يف تف��ادي الر�سائل املتعار�ضة ويزيد من الثقة بني �سكان املخيم وبني م�ضيفيهم .وميكن �أن
يكون لإ�رشاك ال�سكان امل�ضيفني فيما يجري يف املخيم من تطورات ،وتوفري منتدى للإن�صات
للم�شكالت والعمل على رفع املظامل وقع ًا �إيجابي ًا على العالقات وعلى �إدارة املخيم ذاتها.
قد ت�ؤدي ا�ست�ضافة �سكان خميم �إىل و�ضع �ضغوطً اجتماعية واقت�صادية وبيئية وثقافية
هائل��ة على ال�سكان امل�ضيفني الذين هم يف الغالب فقراء ويعانون من نق�ص يف املوارد .ويف
بع���ض احلاالت ،قد يتمتع �سكان املخي��م مب�ستوى معي�شة �أعلى �أو بحماية �أف�ضل من تلك التي
يتمت��ع بها ال�سكان امل�ضيفون .ويف الغالب تن�ش أ� التوترات حول تقا�سم املوارد امل�شرتكة ،مما
يزع��زع العالق��ة ب�ين املجتمع امل�ضيف م��ن جهة وبني املجتم��ع النازح من اجله��ة الأخرى.
وبغية التخفيف من حدة هذه التوترات ،ين�صح القيام مبا يلي:
• دع��وة املمثل�ين عن املجتم��ع امل�ضيف و�إ�رشاكه��م يف منتديات من �أج��ل التن�سيق ب�ش�أن
ق�ضايا املخيم مثل االهتمام بالبيئة �أو توفري املزيد من فر�ص العمل� .إن القيام بذلك من
�ش�أنه �أن يزيد التفاهم املتبادل ويطور روح من الت�سامح والقبول بني املجتمع املحلي من
جهة وبني �سكان املخيم من اجلهة الأخرى.
• تقييم ال�سبل التي قد ي�ستطيع من خاللها املجتمع امل�ضيف حتقيق اال�ستفادة من احلياة يف
املخي��م �أو اخلدمات املقدمة فيه ،مثل احل�صول على الوظائف �أو نقاط املياه �أو امل�شاركة
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يف الفعالي��ات االجتماعية والثقافية .ويف ظل ظروف معين��ة فقد يكون املجتمع املحلي
بحاج��ة �إىل اخلدم��ات الأ�سا�سية �أكرث م��ن حاجة �سكان املخيم الذي��ن يتلقون امل�ساعدات
�إليها.

التن�سيق مع موفري اخلدمات

�إن التن�سيق مع وكالة �إدارة املخيم يحتاج �إىل �أن يقدم قيمة م�ضافة من �أجل موفري اخلدمات.
وم��ن خ�لال جهودهم يف التن�سي��ق ،يحتاج موفرو اخلدم��ات �إىل �أن تتوفر لديه��م القدرة على
تب��ادل وتلقي املعلوم��ات وت�شجيع امل�ساندة لرباجمهم وتعظي��م مردودها� .إن كل من موفري
اخلدمات ووكالة �إدارة املخيم ي�ضطلعون بدور يف الإ�سرتاتيجية العامة للم�ساعدات الإن�سانية
التي يتم تو�صيلها �إىل املخيم ،ومن ثم فال�شفافية مطلب �أ�سا�سي .وكذلك ما يلي:
•يجب حتدي��د الأدوار وامل�س�ؤوليات بني الوكاالت التي تقدم اخلدمات يف املخيم واالتفاق
عليه��ا و�صياغته��ا يف مرحل��ة مبكرة من عم��ل املخيم .هذه هي اخلط��وة الأوىل للت�صدي
للثغرات وميكن �أن ت�ساعد يف تفادي وقوع حاالت �سوء التفاهم.
•يجب �إ�ضفاء ال�صبغة الر�سمية على االتفاقات املكتوبة ،مثل االخت�صا�صات ب�ش�أن الأدوار
وامل�س�ؤوليات ،وذلك بهدف حت�سني التن�سيق و�ضمان امل�ساءلة.
•يج��ب ا�ستخ��دام االتفاق��ات ك�أداة حقوقي��ة عندم��ا تعج��ز اخلدم��ات ع��ن تلبي��ة املعايري
املحددة.
•يجب �أن يكون الهدف جلميع الأطراف هو �إقامة عالقات �إيجابية واملحافظة عليها وتقدمي
املراجعات احلديثة لبع�ضهم البع�ض ب�شكل منتظم.
•االتفاق��ات ال�شفهي��ة حتت��اج �إىل الر�ص��د وحتم��ل امل�س�ؤولية ع��ن االلتزام��ات� .إن االلتزام
بامل�ساءل��ة يبني الثقة .ف�إذا كانت وكالة �إدارة املخيم ت�ساند وت�شجع الوكاالت يف عملها،
ففي �أغلب الظن �أنها �ستلقى معاملة باملثل.
•م��ن اله��ام جداً تقدمي الدع��م املتبادل .ويف �أغل��ب الظن ميكن حتقي��ق امل�ساءلة يف تقدمي
اخلدم��ة م��ن خ�لال الت�شجيع �أكرث منه م��ن خالل �أية م�ساع��ي �أو نظري��ات لفر�ض مراقبة
�رشطية على موفري اخلدمة يف املخيم.
•حت��ى عندم��ا تعر���ض الربامج بعناي��ة يف خطط العم��ل ،وت�ضف��ى ال�صبغ��ة الر�سمية على
الأدوار وامل�س�ؤولي��ات يف اتفاق��ات مكتوبة ،فال يزال يتطلب الأم��ر �ضمان ت�سهيل م�ستمر
لكي يتحقق التقدم.
•�إن اال�ش�تراك يف و�ضع غايات ق�صرية ومتو�سطة الأج��ل ،وا�ضحة وقابلة للتحقيق يف �آن،
�سيوف��ر الدافع جلمي��ع امل�شاركني و�سيجعل من ال�سهل مراقب��ة التدخالت وبلوغ كل هدف
اتفق عليه.
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يج��ب �أن تتلق��ى وكاالت �إدارة املخيم��ات وب�شكل منتظم ن�سخ ًا من اتفاقات
الوكال��ة وخطط العمل لتوزيعها على جميع ال�رشكاء العاملني يف املخيم .ويجب
عليه��ا باملث��ل �أن ت�ضم��ن ال�شفافي��ة خلط��ة عملها و�سهول��ة الو�ص��ول والإطالع
عليها.

يف ات�صال مع املخيم� -صوت من امليدان

«يج��ب على وكال��ة �إدارة املخيم �أن ت�شجع الوكاالت وموفري اخلدمات على احلد
م��ن مركزية خدماتهم ،والتواج��د حيثما �أمكن لهم التواج��د .يف بع�ض املواقف،
الت��ي تكون فيها املخيمات قد تو�سعت لكن املكاتب مل تتو�سع ،ي�صبح من ال�سهل
فق��د االت�ص��ال ب�ين �س��كان املخيم من جه��ة وبني موف��ري اخلدمات م��ن اجلهة
الأخرى ،وظهور �صعوبة يف االت�صال ب�سبب امل�سافة �أو عدم القدرة على الدخول.
�إن جممعات املنظمات غري احلكومية ،حيث ت�ضع الوكاالت مكاتبها جميع ًا معاً،
يف الغال��ب لدواع��ي �أمنية ،ميك��ن �أن ي�ؤدي بطاق��م العاملني يف الوكال��ة �إىل �أن
ي�صبح��وا منعزل�ين للغاية عن احلياة يف املخيم ،وي�صب��ح االت�صال حمدوداً بني
�سكان املخيم من جهة وبني ه�ؤالء الذين �أتوا مل�ساعدتهم من اجلهة الأخرى».

التن�سيق مع وكاالت التن�سيق يف املخيمات

عن��د العم��ل يف �سياق �أ�شخا�ص نازحني داخلي�� ًا �أو حيث يتم تفعيل نظ��ام التن�سيق اجلماعي،
تكون وكالة �إدارة املخيم جزء من �إ�سرتاتيجية اال�ستجابة العامة للمخيم بقيادة وكالة تن�سيق
املخيمات ،وبالتعاون مع ال�سلطات املحلية ذات ال�صلة.
ويف مواق��ف �أخ��رى لأ�شخا���ص نازح�ين داخلي��اً ،وحي��ث ال يت��م تفعيل نظ��ام التن�سيق
اجلماع��ي ،فقد تكون هناك وكالة قيادة قطاع تلعب دور تن�سيقي بني املخيمات وتعمل معها
وكال��ة �إدارة املخيم بتعاون وثيق .ويف �سياقات الالجئ�ين ،ف�إن دور التن�سيق بني املخيمات
يتحدد مبوجب تفوي�ض من مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني.
�إن نوعي��ة العالق��ة بني وكالة �إدارة املخي��م وبني وكالة تن�سيق املخيم��ات ت�شكل �أهمية
حموري��ة للق��درة ب�شكل عام على اال�ستجابة للمخيم لتوفري احلماي��ة وامل�ساعدة .ويعتمد تتبع
الثغرات ونقاط التكرار يف تقدمي اخلدمة على قيام وكالة �إدارة املخيم و�/أو من�سق املخيمات
و�/أو قي��ادة القط��اع بتطوير وحتديث نظ��م و�أدوات �إدارة املعلومات .لكن يف الواقع فقد ت�صل
وكال��ة �إدارة املخي��م �أو ًال �أو ق��د ي�ص��ل من�سق اخلدم��ات �أو ًال ومبجرد �أن ينته��ي كل منهما من
ت�أ�سي���س نف�سه ،تكون نظم و�آليات و�أدوات التن�سي��ق تعمل جزئي ًا بالفعل .وت�صبح امل�س�ألة �إذن
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تتعل��ق بتب��ادل ما هو مو�ضع ا�ستخ��دام بالفعل ،والعمل مع ًا ل�ضمان تلبي��ة احتياجات جميع
�أ�صحاب امل�صلحة من املعلومات.
tt
tt

ملزيد من املعلومات حول دور وكالة تن�سيق املخيمات ،انظر الف�صل .1
ملزيد من التفا�صيل حول �إدارة املعلومات ،انظر الف�صل .5

م�س�ألة القيادة

التن�سي��ق الفعال يحتاج �إىل القيادة والإدارة .ويت�ضم��ن دور القيادة يف التن�سيق
على م�ستوى املخيم م�ساءلة كل وكالة ور�صد �أدائها للت�أكد من عمل نظم التن�سيق
امل�ستخدمة بال�شكل باملرجو.
�إن م�صداقي��ة وكال��ة �إدارة املخيم تعتمد على الدعم من جميع ال�رشكاء .ومن بني
�أك�بر التحديات التي تواجه التن�سيق هو �أنه عل��ى الرغم من دعم الأكرثية للفكرة
من حيث املبد�أ ،غري �أنهم يف�ضلون العمل ب�شكل م�ستقل يف املمار�سة ،وال يريدون
�أن ميلى عليهم ما يقومون به �أو �أن توجه لهم االنتقادات.
لك��ي ينجح التن�سي��ق ،فالبد �أن يكون القائ��د قد ح�صل على تفوي���ض �أو �سلطة �أو
طل��ب للقي��ادة .وهذا يتطل��ب االكت�ساب والتجدي��د امل�ستمر لثقة جمي��ع ال�رشكاء،
الذين ي�سمحون لأنف�سهم باخل�ضوع للتن�سيق وامل�شاركة طبق ًا للعملية والإجراءات
املن�صو�ص عليها يف �أجندة التن�سيق املتفق عليها.
لكي تبقى القيادة �رشعية وخا�ضعة للم�ساءلة ،البد �أن تكون هناك م�ساحة لإبداء
الآراء ،وذل��ك م��ن �أجل التظلم ومن �أج��ل التغيري� .إن التغيري الفع��ال هو بطبيعته
ديناميكي ومرن ،والبد �أن يلبي احتياجات ه�ؤالء ال�ساعني �إىل التن�سيق.

حتديات واحتياجات يف التن�سيق� -صوت من امليدان

«هن��اك تدريجي ًا القليل والقلي��ل من الوكاالت التي تعمل كن�شط��اء �أ�سا�سيني يف
املخيم��ات هنا .وحيث توجد وكاالت �إدارة خميمات ،ف���إن الق�ضية تكون �أنها ال
ت��شرك الأ�شخا���ص النازحني داخلي ًا وجلان املخيمات .وم��ع تقدم املردود ،ف�إن
ال��وكاالت تعاود الرتكيز على مناطق املردود وتك��ون هناك بوجه عام م�ساعدة
�أق��ل يف املواقع .وثم��ة حتدي �آخر هو �أن قيادة الأ�شخا���ص النازحني داخلي ًا يف
املخيم��ات تكون متخوف��ة ،وذلك بالنظ��ر �إىل املخاطر الأمنية .فه��م يتعر�ضون
ال�ستهدافهم من قبل جمموعات �شبه م�سلحة كلما عال �صوتهم .وتتعر�ض القيادات
املجتمعي��ة للم�ساءلة ويحا�سبون عن ق�ضاي��ا خارج �سيطرتهم� .إن التحدي يكمن
يف العث��ور على الن�شطاء ممن لديه��م الرغبة على حتمل امل�س�ؤولية و�أخذ القرارات
ال�شاملة والتن�سيق والأخذ بزمام املبادرة يف املخيمات».
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عملية التن�سيق

املقرتح��ات الآتية ميكن �أن ت�ساعد يف و�ضع نظ��م التن�سيق عند بدء وكالة �إدارة املخيم لتويل
مهامها.
•يت�ضم��ن جمع البيان��ات الت�أكد من توف��ر البيانات واملعلومات املوثق��ة واملنتظمة حول
املخي��م واتخاذ القرارات ب�ش�أن من يقوم بجمع البيانات وملاذا وحول ماذا ومتى وكيف.
يج��ب �أن يك��ون كل فرد وا�ضح ح��ول ال�سبب الذي جتمع من �أجل��ه البيانات وما هي قدرة
اال�ستجابة املتوفرة ،حتى تت�سنى �إدارة توقعات ال�سكان يف املخيم ب�شكل فعال.
•تتطل��ب �إدارة املعلوم��ات من وكال��ة �إدارة املخيم �أن تن�سق مع وكال��ة تن�سيق املخيمات،
�أو قي��ادة القطاع ،ومع ال�سلط��ات و�أ�صحاب امل�صلحة الآخرين ذوي ال�صلة لتحديد من هو
امل�س���ؤول ع��ن معاجلة وحتليل �أية بيانات ،وكيف �سيت��م ن�رشها ،ومعدل ن�رشها ،و�إىل من
�ستن��شر .كيف �ستدار املعلومات ال�رسية واحل�سا�سة وكي��ف �ستتم حماية املجموعات ذات
االحتياج��ات اخلا�ص��ة وه�ؤالء املعر�ض�ين للمخاطر؟ ما ه��ي �آليات �إب��داء الآراء والر�صد
امل�ستخدمة من �أجل جمتمع املخيم ،لكي يحاطون علما مبا يجري من تطورات؟
•م��ن الهام جداً حتديد ما هي املعلومات املتعلقة باحلي��اة يف املخيم التي �سيتم تبادلها،
وم��ع م��ن ،وبا�ستخ��دام �أي الآلي��ات .ويج��ب تف��ادي الت�أخ�ير يف التعامل م��ع التوقعات
واملطال��ب العدي��دة ويف الغال��ب املتعار�ضة من الأط��راف املختلف��ة� .إن دور وكالة �إدارة
املخيم يعني التفاو�ض والتو�صل �إىل اتفاقات.
•ي�ش��كل التعامل مع الر�سائ��ل املعقدة �أهمية حا�سمة .وهناك حاج��ة �إىل التوا�صل ال�شفاف
والأم�ين ل�ضم��ان فهم املعلومات املعقدة ،وتف��ادي �إر�سال الر�سائ��ل املتعار�ضة .و�سوف
يك��ون للر�سائ��ل التي تو�صله��ا وكال��ة �إدارة املخيم �أثراً� ،س��واء بق�صد �أم غ�ير ق�صد ،على
مفاهي��م الأ�شخا���ص و�سلوكياته��م� .إن احل�ص��ول عل��ى املعلوم��ات متثل حاج��ة �أ�سا�سية
واملعرف��ة قوة .ويف �أزمنة ال��صراع والفو�ضى والأزمات ،حتتاج املعلومات �إىل معاجلتها
بعناية وحذر ،مع الأخذ مببد أ� «ال ت�رض» الذي يدعم النهج الذي مت اختياره.
•من ال�رضوري احلفاظ على تركيز وا�ضح .فمن ال�رضوري و�سط الأجندات املتناف�سة احلفاظ
على الرتكيز على �أدوار وم�س�ؤوليات وكالة �إدارة املخيم وغايات وكالة �إدارة املخيم.
يج��ب �أن تك��ون تدخ�لات و�أه��داف وكالة �إدارة املخي��م «ذكية»؛ �أي حمددة
وقابلة للقيا�س والتحقيق وذات �صلة ومقيدة بزمن.
•م��ن الهام جداً تو�ضيح االتفاقات .ويج��ب �أخذ الوقت الالزم للت�أكد من وجود فهم م�شرتك
ملا يتم التو�صل �إليه من اتفاقات .ومن املفيد �أن يذكّ ر الأ�شخا�ص بع�ضهم البع�ض بالعملية
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الت��ي �أدت �إىل االتفاق وب�ش�أن النتائج املحددة ،وامل�س�ؤولي��ات والأطر الزمنية املت�ضمنة.
ويجب �أن تكتب الوثائق مثل حما�رض االجتماعات و مذكرات التفاهم واخلطط وامل�ؤ�رشات
والإر�ش��ادات والتقارير وتن��شر بالطريقة التي جتعل االتفاقات وا�ضح��ة وحمددة و�سهلة
التداول ومفيدة للجميع.
•�إن حتقي��ق �أي تق��دم يتطلب اتخاذ ق��رارات والعمل من �أج��ل �إبرام االتفاق��ات التي ت�سمح
بتحري��ك الأ�شياء قدماً ،حتى لو كانت اخلطوات �صغ�يرة .وتعترب املرونة والت�أمل املنفتح
م��ن الأ�شياء املطلوب��ة ،وذلك ال�ستيعاب احتياجات الآخري��ن �أو التغريات يف الظروف� .إن
التقدم الذي يكون �شام ًال وم�ستدام ًا ي�ستلزم وقت ًا و�صرباً و�إبداعاً .وهناك حاجة �إىل احللول
والت�سويات عندما تتعرث العمليات.
•م��ن اله��ام جداً �أي�ض ًا النظر دوم ًا �إىل ال�صورة الكب�يرة .وحتتاج وكالة �إدارة املخيم عندما
إملام
تنهم��ك يف ح��ل امل�ش��اكل وامل�سائل الفنية ال�صغ�يرة �أن حتافظ على نظ��رة �شاملة و� ً
بال�ص��ورة الكب�يرة ومب��دى االت�ص��ال والرتابط بني ه��ذه امل�سائل .على �سبي��ل املثال ،يف
الغال��ب ما يك��ون لتن�سيق حل مل�س�ألة تتعل��ق باملياه وال�رصف ال�صح��ي وال�صحة العامة
انعكا�سات بالن�سبة للحماية.
•م��ن امله��م جدا �أن يكون هناك خربة يف جمال الإدارة .عندما ت�شعر بالراحة لدور «الإملام
بجمي��ع التخ�ص�صات وعدم التخ�ص�ص ب�أي منها» ،تقوم وكالة �إدارة املخيم عادة ب�إن�شاء
فري��ق لدي��ه م��ا يكفي من املعرف��ة بقطاع حمدد لفه��م عمل تلك ال��وكاالت التي تعمل يف
ً
املخيم وميكن اعتباره ب�شكل مثايل كمنتدى لتبادل اخلربات عرب �شتى القطاعات .وهناك
حاجة �إىل تبادل اخلربات املحلية والدولية حتى ي�ستفيد بها اجلميع.
•اح�ترام التنوع ��ضروري .وينبغي على طاقم العاملني يف وكال��ة �إدارة املخيم �أن يتحلوا
دوم�� ًا باالح�ترام والتفاه��م ويو�ص��وا بهما ب�ين كافة املجموع��ات و�أ�صح��اب امل�صلحة
املعنيني.
•�إن الر�ص��د والتعدي��ل والتقيي��م يتطل��ب ر�ص��د التغري والإج��راءات ،وتقيي��م الإجنازات يف
التن�سيق والت�أمل فيها وحتديد التحديات .ومن الهام جداً حتديد املناهج اجلديدة والتح�سب
لالحتياجات امل�ستقبلية.
�إن عملية التن�سيق الفعال هامة بقدر �أهمية املـُنتـَج.
ميكن فهم عملية التن�سيق با�ستخدام دورة التن�سيق من النوع املبني �أدناه .تو�ضح هذه الدورة
عملي��ة ت�ستخ��دم فيها البيانات التي يت��م جمعها داخل املخيم لتحدي��د الثغرات وو�ضع خطط
التدخ��ل وتقييم الأث��ر .وتقود الأ�سئلة على كل �سهم من الأ�سه��م يف الر�سم البياين من عمل �إىل
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التايل ،عرب دائرة من جمع ومعاجلة وحتليل البيانات ،من خالل تبادل املعلومات والتخطيط
امل�شرتك� ،إىل تنفيذ امل�رشوع والر�صد والتقييم .وميكن �أن ُي�ستخدم هذا ال�شكل البياين يف �إثراء
نهج وكالة �إدارة املخيم الذي تتبناه يف التن�سيق بني الأن�شطة املق�صورة على قطاع معني.

الر�سم التو�ضيحي
ما الذي تعنيه
هذه البيانات؟
معاجلة وحتليل
البيانات
من الذي يحتاج
هذه املعلومات؟

التقييم وجمع البيانات
(اخلطوة  1يف درا�سة
احلالة �أدناه)

دورة املعلومات
والتن�سيق

تبادل
املعلومات
�أين توجد
الثغرات؟

ما ه��ي املعلومات التي
هناك حاجة �إليها الآن؟
التقييم
ما هي الإجنازات
التي حتققت؟
التنفيذ
والر�صد

التخطيط
امل�شرتك

 132جمموعة �أدوات �إدارة املخيم | الف�صل  - 4التن�سيق

كيف توزع املهام؟

درا�سة حالة (افرتا�ضية) -ا�ستخدام املعلومات ودورة التن�سيق

اخلطوة  :1يف املخيمات يف البلد �س ،من املالحظ �أن املرافق ال�صحية غري مالئمة .يف
املخيم �ص ،يتم جمع البيانات املتعلقة بعدد وحالة الدورات املياه يف املخيم ،وكيف
يجري ا�ستخدامها.
اخلطوة  :2تخ�ضع هذه البيانات للمعاجلة والتحليل ،و ...
اخلط���وة  :3تن��شر �إىل من�سق املخي��م وال�سلطات ووكال��ة �إدارة املخي��م .وعلى م�ستوى
املخي��م تكون هناك وكالتان تتعهدان بتنفيذ برامج املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة
ال�صحية  .وتوجد �أي�ض ًا جلنة املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية .
اخلط���وة  :4يبد�أ من�س��ق املع�سكر ،وكجزء من خط��ة لتحديث املراف��ق ال�صحية عرب عدة
خميمات ،يف العمل للح�صول على الدعم من ال�سلطات .ومن خالل تبادل املعلومات يف
منتديات التن�سيق داخل وخارج املخيم على ال�سواء �( ....إىل اخلطوة )5
اخلط���وة  :5و�ضع خطة م�شرتكة( ،مب��ا يتما�شى مع التفوي�ضات والق��درات ،وبا�ستخدام
معايري مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ومعايري جلنة املياه وال�رصف ال�صحي
والنظافة ال�صحية كمرجعية) ،وهو ما ينطوي على �إ�صالح الدورات املياه القائمة وت�شييد
مرافق �إ�ضافية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،تتفق ال�سلطات على ا�ستخدام اخلدمات التي يقدمها
املجل�س البلدي مرة يف ال�شهر ،لنزح خزانات متعفنة كاملة .ويف هذه الأثناء تعمل وكالة
�إدارة املخي��م يف املخيم �ص بتعاون وثيق م��ع جلنة املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة
ال�صحي��ة  ،ومع ممثلني من املياه وال�رصف ال�صح��ي والنظافة ال�صحية ومنظمات غري
حكومية على حد �سواء ،وتن�شئ م�رشوع «نظافة و�صحة عامة» .وهذا ينطوي على و�ضع
قائمة بالدورات املياه التي يراد التفتي�ش عليها وتنظيفها ب�شكل منتظم ،وتوعية الأطفال
حول اال�ستخدام ال�سليم للمرافق مع الت�شديد على �أهمية غ�سل �أيديهم.
اخلطوة  :6يتم اختي��ار م�ؤ�رشات حمددة وقابلة للقيا�س والتحقي��ق من �أجل تنفيذ هذه
امل�رشوع��ات ،باالتف��اق مع من�سق املخيم ،ويتفق على متابعة م��ا يتحقق من تقدم من
قبل فريق �إدارة املخيم ملدة �شهرين.
اخلطوة  :7مع نهاية هذه الفرتة ،يتم تقييم الو�ضع .ويتم ت�سجيل ما حتقق من �إجنازات
ويت��م الت�ص��دي للتحدي��ات وتو�ض��ع خطة عمل جدي��دة ،مب��ا يف ذلك نوعي��ة البيانات
املطلوبة لإثراء التدخالت م�ستقبالً.
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قائمة املراجعة اخلا�صة بوكالة �إدارة املخيم
 �أدوار وم�س�ؤوليات وكالة �إدارة املخيمات وا�ضحة ومن�شورة ب�شكل جيد.
 قي��ادة فعالة ،حمرتمة و�رشعية ،من �أج��ل التن�سيق بني �أ�صحاب امل�صلحة يف اال�ستجابة
للمخيم.
 االتفاق على �أهمية التن�سيق ووجود م�صلحة يف فوائده واعرتاف بها.
 وج��ود توجه �شامل و�شف��اف �إىل ال�رشاكة واحرتام للتنوع الذي تعمل وكالة �إدارة املخيم
على ت�شجيعه واحلفاظ عليه.
 من الوا�ضح من يقوم مباذا و�أين؛ االتفاق على الأدوار وامل�س�ؤوليات والتوقعات.
 هناك �أدوات تن�سيق م�شرتكة ومتفق عليها.
 مت تدري��ب الطاق��م عل��ى ا�ستخدام ه��ذه الأدوات حتى تك��ون املعلوم��ات املقدمة جديرة
بالثقة وقيمة.
 �آليات التن�سيق ح�سنة التخطيط ومنوعة ومالئمة للغر�ض.
 �آليات التن�سيق من�شورة ب�شكل جيد.
 هن��اك م�شارك��ة جي��دة .ويتم متثي��ل جمي��ع �أ�صح��اب امل�صلح��ة الأ�سا�سيني مب��ن فيهم
املجموعات ذات االحتياجات اخلا�صة وه�ؤالء املعر�ضني ملخاطر عالية.
 تلعب �سلطات احلكومة املركزية/املحلية دوراً حموري ًا يف التن�سيق.
 تتم مراجعة منتديات التن�سيق وتكون هناك �إجراءات من �أجل �إبداء الآراء وال�شكوى.
 تلبية االحتياجات اللغوية للمغرتبني و�أبناء البلد يف املنتديات املختلطة.
 هناك معلومات موثوقة وذات �صلة وحديثة متوفرة حول احلياة يف املخيم.
 هن��اك منتدي��ات للتخطي��ط امل�ش�ترك ت�سع��ى �إىل التكامل مب��ا يتما�شى م��ع التفوي�ضات
والقدرات املتنوعة.
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 الأدوات
تتوف��ر معظ��م الأدوات والن��شرات وغريه��ا م��ن الوثائ��ق امل�ش��ار �إليها على
 كذلك مت.) واملرفقة بكل كتيب مطبوعToolkit CD( �أ�سطوان��ة جمموعة الأدوات
.و�ضع روابط لتحميل امللفات اخلا�صة باملو�ضوع من على �شبكة الإنرتنت
 مراجعة املعلومات العامة،»•قائمة مراجعة «�إىل �أي مدى تخ�ضع للم�ساءلة؟

 �أداة عملية لعمال امل�ساعدات. املذكرات ال�شاملة.2007 •لين��دا ريت�شارد�سون وغيل براي�س
www.allindiary.org/uploads/final_All_in_Diary_cd.pdf .الإن�سانية امليدانية
.)•حتليل التن�سيق خما�سي العوامل (�أداة تدريبية من املجل�س الرنويجي لالجئني
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الر�سائل الأ�سا�سية
 tتع��د املعلوم��ات الدقيقة واحلديث��ة هي الأ�سا�س ال��ذي تقوم عليه اال�ستجاب��ة التي تت�سم
بالتن�سي��ق والفعالية داخل املخيمات ،والتي تك��ون متما�شية مع املعايري الفنية الدولية
(م��شروع �سفري/مفو�ضي��ة الأمم املتح��دة ل�ش���ؤون الالجئ�ين) .كما ي�ضمن �إتب��اع �أف�ضل
املمار�س��ات التخطي��ط اجليد لأنظم��ة �إدارة املعلومات قيام ًا عل��ى االحتياجات الواقعية
املرتبط��ة ب�صناع��ة القرار ،وي�ضمن كذل��ك تبادل ون�رش املعلوم��ات بحيث يت�سنى جلميع
الأطراف العمل �سوي ًا انطالق ًا من نف�س البيانات اخلا�صة باملخيم.
 tت�ضطل��ع وكالة �إدارة املخي��م مب�س�ؤولية جمع وحتليل ون�رش املعلومات ،وهذه املعلومات
ه��ي الأ�سا�س الذي يقوم عليه التن�سيق الفعال داخل املخيم ،كما ت�شكل خارجي ًا جزءاً من
عملي��ات الر�صد والتن�سيق بني املخيمات ،وذلك من قبل القيادات العنقودية/القطاعية و
مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية التابع للأمم املتحدة وال�سلطات املحلية.
 tت�ستتب��ع �إدارة املعلوم��ات جمع البيان��ات املتعلقة بالتعداد ال�س��كاين يف املخيم والبنود
اخلا�ص��ة بتوف�ير امل�ساع��دات واخلدم��ات داخ��ل املخي��م .كم��ا ت�شم��ل جم��ع املعلومات
الدميوغرافي��ة امل�صنف��ة ومتابع��ة االلت��زام باملعاي�ير وامل�ؤ��شرات على م�ست��وى جميع
القطاعات؛ مبا يف ذلك ما يت�صل منها بالتن�سيق وامل�شاركة بني املخيمات وبع�ضها.
 tينبغ��ي �أن يت��م جمع وحتليل ون�رش املعلوم��ات اخلا�صة باملخيم على نح��و يتما�شى مع
الإ�سرتاتيجي��ة املو�ضوع��ة لإدارة املعلوم��ات عل��ى امل�ست��وى الوطني .كم��ا ينبغي دعم
امل�شاركة يف النظم والأدوات اخلا�صة باملعلومات على نحو ي�ضمن قدرة جميع الأطراف
عل��ى احل�صول عل��ى احتياجاتهم من املعلوم��ات املهمة ب�سهولة .وت�سه��م البيانات التي
ُروعي��ت �سالمة عملي��ة جمعها و�إدارتها يف �ضمان حتقق ج��ودة املعايري وات�ساقها فيما
يتعل��ق بعملي��ات امل�ساعدة واحلماي��ة داخل املخيم��ات وفيما بينها ،كم��ا ميكنها كذلك
�أن ت�سه��م يف ت�سهي��ل عملي��ات التخطيط املبدئية للتع��ايف من الكوارث وجه��ود التنمية
الالحقة.
 tتكت�س��ي امل�شارك��ة وحتم��ل امل�س�ؤولية �أم��ام �سكان املخي��م – من خالل �إتب��اع �إجراءات
امل�ساءل��ة وامل�شاركة ال�شامل��ة� -أهمية حمورية يف حتقيق �أف�ض��ل املمار�سات يف جمال
�إدارة املعلوم��ات على م�ستوى املخيم .وهذا يت�ضم��ن �ضمان �إدارة البيانات واملعلومات
احل�سا�سة ب�أكرب قدر ممكن من العناية واحلذر و�ضمان متتعها مبظلة احلماية التي تكفلها
مب��ادئ ال�رسي��ة واخل�صو�صية والأمن وكذا �ضم��ان حماية ال�س��كان النازحني يف جميع
الأوقات.
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مقدمة
تتمث��ل مهم��ة وكالة �إدارة املخي��م يف ت�سهيل تناق��ل البيانات عرب القن��وات املخ�ص�صة لذلك
وتوف�ير الرابط��ة ال�رضورية بني �س��كان املخيم وبني املجريات داخ��ل املخيم من جهة ،وبني
�أ�صحاب امل�صالح املختلفني خارج املخيم من جهة �أخرى .وقد ت�شمل قائمة �أ�صحاب امل�صالح
املق�صودي��ن هن��ا املجتم��ع املُ�ضيف وجه��ات توفري اخلدم��ات ووكاالت احلماي��ة والهيئات
الوطني��ة وهيئات التن�سيق بني املخيمات مثل القيادات العنقودية/القطاعية �أو مكتب تن�سيق
ال�ش���ؤون الإن�سانية التابع للأمم املتحدة .وينبغي �أن مت�سك وكالة �إدارة املخيم يف يدها زمام
القيادة يف حتقيق �أهداف �إدارة املعلومات كما ينبغي �أن متلك النظرة العامة للمعلومات ذات
ال�صل��ة بجمي��ع الأطراف املعني��ة ،و�أن تحُ �سن ا�ستغالل املنتديات التن�سيقي��ة التي تعقدها من
�أج��ل ن��شر هذه املعلومات على النحو املطلوب من ال�شفافي��ة وامل�س�ؤولية ،وال تغفل يف الوقت
ذاته عن �ضمان �رسية و�أمن جميع املعلومات يف كافة الأوقات.
تق��ع مهم��ة �إدارة املعلومات يف قل��ب املهام التي ت�ضطلع بها وكال��ة �إدارة املخيم وهي
تت�ص��ل ب�شكل وثيق بعمليات الت�سجيل والتن�سيق يف املخيم .وتتمثل �أوىل اخلطوات ال�رضورية
يف تعام��ل الوكالة مع املعلومات يف �ضمان دقة البيانات الأ�سا�سية عن �سكان املخيم والتي
ت��رد �إليها خ�لال �إجراءات الت�سجي��ل .كما �أن املداوم��ة على التحقق من حداثة ه��ذه البيانات
وتعبريه��ا عن �آخ��ر امل�ستجدات اخلا�ص��ة ب�سكان املخي��م واحتياجاتهم يكون له��ا مردودها
النافع بالن�سبة للعمليات التخطيطية للربامج العاملة يف جمال احلماية وامل�ساعدات.
 ttملزيد من املعلومات عن التن�سيق والت�سجيل ،انظر الف�صلني  4و .9
وتتي��ح رقاب��ة وكالة �إدارة املخيم على برامج احلماية وامل�ساع��دات وكذلك متابعتها الدورية
ملوائم��ة امل�ستوي��ات املعي�شي��ة يف املخيم التعرف على �أي عي��وب يف عمليات توفري احلماية
امل�ساع��دات وتف��ادي ازدواج الأن�شط��ة وكذا امت�لاك الأ�سا�س املتني ال��ذي يخولها باملطالبة
بالدع��م الإ�ضايف املالئم لأن�شطتها .وهنا ت�شكل م�شاركة املعلومات املعربة تعبرياً دقيق ًا عن
الأو�ض��اع املعي�شي��ة يف املخيم كعن�رص رئي�سي يف التن�سيق م��ع ال�رشكاء الآخرين يف املخيم
ل�ضمان االلتزام باملعايري وعدم امل�سا�س بحقوق النازحني.

�إدارة املعلومات والتن�سيق

تع��د الأنظم��ة واملنتديات املختلفة ،على غرار االجتماع��ات �أو جل�سات التخطيط
امل�شرتكة التي تتم فيها م�شاطرة وتبادل املعلومات و�صناعة القرار اعتماداً على
ه��ذه املعلومات ،هي هم��زة الو�صل التي ترب��ط بني �إدارة املعلوم��ات والتن�سيق
الفعال – وهما من �صميم الأن�شطة التي ت�ضطلع بها وكالة �إدارة املخيم.
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كذلك ت�ستلزم �إدارة املعلومات موافاة �سكان املخيم باملعلومات املهمة التي تتناول الق�ضايا
امل�ؤث��رة على معي�شتهم وحياتهم .ونظ��راً للأهمية احليوية لو�سائ��ل احل�صول على املعلومات
هن��ا ،يق��ع على وكال��ة �إدارة املخيم ع��بء ت�سهيل احل�صول عل��ى هذه املعلوم��ات ،كما تكون
م�س�ؤول��ة �أم��ام �سكان املخيم ع��ن �ضمان جودة و�سائل التوا�صل – مب��ا يف ذلك �أنظمة الر�صد
ومناق�شة املقرتحات -معهم ومتتعها بال�شفافية والفعالية املطلوبة .وت�شمل �إدارة املعلومات
موافاة �سكان املخيم باملعلومات اخلا�صة بالعمليات والأن�شطة والقرارات ال�صادرة عن قادة
املخيم والت��ي ت�ؤثر على م�ستواهم املعي�شي ومتتعهم بحقوقه��م وح�صولهم على احتياجاتهم
م��ن اخلدم��ات وامل�ساع��دات .ويت�ضمن جانب من ه��ذه امل�س�ؤولية امللقاة عل��ى كاهل الوكالة
�إخبار ال�سكان بنوعية املعلومات التي يتم جمعها ودواعيها واملردود املرجو منها.
وتت�ضم��ن �أف�ضل املمار�سات يف ميدان �إدارة املعلوم��ات �إن�شاء املنتديات والآليات التي
ت�سع��ى لإ�رشاك �س��كان املخيم وحتقيق م�ساهمته��م يف عمليات تب��ادل املعلومات .وهنا يقع
على وكالة �إدارة املخيم �ضمان �أن ت�أخذ يف االعتبار �آراء �سكان املخيم واحتياجاهم و�آمالهم
واقرتاحاته��م وت�سا�ؤالتهم وذل��ك �ضمن ما ُي�ستخدم من و�سائل تقيي��م امل�شاركة املقامة لهذا
الغر�ض – على غرار جمموعات املناق�شة واللقاءات واالجتماعات و�إجراءات ال�شكاوى.

ما �سبب �أهمية �إدارة املعلومات

�إن لكف��اءة �إدارة املعلوم��ات املنفذة ل�صالح حتقيق دعم عمليات التن�سيق دورها
ال��ذي ال ينك��ر يف �ضمان �إجن��از الأطراف املعنية ملهامها قيام��ا على ما يتوافر
لديه��ا م��ن معلومات حديثة ودقيقة .كذلك ف���إن البيانات التي روعي يف جمعها
و�إدارته��ا اال�ستعانة باملناه��ج املالئمة �أثناء حاالت الط��وارئ تفيد ب�شكل كبري
�أن�شط��ة االنتعا�ش املبك��ر واجلهود التنموي��ة املعقبة لها وكذا �أن�شط��ة اال�ستعداد
للكوارث.
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الق�ضايا الرئي�سية
ملحوظة حول «املعايري» و «امل�ؤ�رشات»
جتدر الإ�شارة �إىل �أن م�صطلحي «املعايري» و «امل�ؤ�رشات» يحمالن معان خمتلفة
بالن�سبة لكل من م�رشوع �سفري و مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني.
ففي دليل م�رشوع �سفري ،جند «املعايري» تتخذ طابع ًا نوعي ًا و�شمولياً .فهي تكون
تعب�يراً عن ح��ق وقابلة للتطبي��ق يف �أي مناخ عم��ل� .أما «امل�ؤ��شرات الرئي�سية»
فتك��ون غالب�� ًا ذات طبيعة كمي��ة و «تعمل ك�أدوات �أو �إ�ش��ارات لقيا�س املعايري».
ول��كل «معيار» جمموعة م��ن «امل�ؤ�رشات الرئي�سي��ة» و «املالحظات التوجيهية»
التي تدعم تنفيذ هذا املعايري يف ال�سياقات املختلفة.
ويف كتيبه��ا املعنون «الدليل العملي لال�ستخ��دام املنهجي للمعايري يف عمليات
تعرف املفو�ضي��ة املعيار باعتباره
مفو�ضي��ة الأمم املتح��دة ل�ش�ؤون الالجئني»ّ ،
«نقط��ة �أو مدى ثابت معني على التدريج املتغري (امل�ؤ�رش) والذي يتحتم الو�صول
�إلي��ه لتفادي ن�ش��وء �أو�ضاع غري مقبول��ة لالجئني �أو الأ�شخا���ص املعنيني» .هذا
يعرف دليل املفو�ضية «امل�ؤ��شر» باعتباره التدريج املتغري الذي ُي�ستخدم
بينم��ا ّ
م��ن �أج��ل القيا�س املو�ضوع��ي للنق��اط املختلف��ة املرتبطة بتغ�يرات معينة يف
الأو�ضاع .وبتعبري �آخر ،متثل امل�ؤ�رشات مقايي�س ًا مرجعية لقيا�س التغري.

ماذا ت�ستلزم �إدارة املعلومات من �إدارة املخيم؟

ت�ستلزم �إدارة املعلومات العمليات التالية:
•جمع البيانات على م�ستوى املخيم من جهات توفري اخلدمات و�سكان املخيم – مبا فيهم
ق��ادة ال�سكان واللجان – واملجتمع املُ�ضيف والهيئات امليدانية وذلك من خالل عمليات
املراقبة املبا�رشة والر�صد امل�ستمرة.
•حتلي��ل البيانات بعد جمعها بغية حتديد معاي�ير احلماية وامل�ساعدات يف املخيم لربطها
باحتياجات وحقوق �سكان املخيم.
•ن��شر وتوزي��ع املعلومات على �سكان املخيم واملجتم��ع املُ�ضيف وجهات توفري اخلدمات
والقيادات العنقودية/القطاعية والهيئات الوطنية – وبحيث يتم بالتوازي مع ذلك تفعيل
جمموع��ة تن�سي��ق املخيمات و�إدارة املخيم��ات لتويل مهمة �إدارة املخي��م -وذلك لإعداد
وحتلي��ل اال�ستجابة الإجمالية الحتياجات املخيم وما يتعلق بهذه اال�ستجابة من �أطراف
وخدمات وعيوب يف توفري امل�ساعدات.
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احلد من املخاطر ب�أكرب قدر ممكن

ينبغ��ي على وكاالت �إدارة املخيم��ات التعاون مع جميع الأطراف املعنية من �أجل
حماي��ة �أمان و�رسي��ة املعلومات وتقلي��ل خماطرها املحتملة عل��ى �سكان املخيم
للحد الأدنى .ويقع �ضمن الو�سائل الالزمة لذلك حتقيق ما يلي:
� -1إجراء حتليل للمخاطر :حيث يتفاوت م�ستوى املخاطر الذي ت�شكله املعلومات
بتف��اوت نوعي��ة ه��ذه املعلوم��ات وم��دى ح�سا�سيتها ،وينبغ��ي على وكال��ة �إدارة
املخيم التعاون مع الهيئات الأخرى العاملة يف بحث م�ستويات املخاطر املرتبطة
باملعلوم��ات ثم تعم��د �إىل ت�صميم �أنظمتها لإدارة املعلوم��ات قيام ًا على ما ي�سفر
عنه بحثها يف هذا ال�ش�أن.
 -2االتف��اق عل��ى الإج��راءات :حي��ث تن� أش� احلاج��ة لتحقيق اتفاق ال��وكاالت على
بروتوكوالت تنظيمية لعملية جميع البيانات و�إدخالها وتخزينها والو�صول �إليها
وا�ستعادته��ا ون�رشه��ا عل��ى �أن يك��ون الهدف منه��ا تقليل املخاط��ر املرتبطة بها
وحتديد نوعية املعلومات الواجب بقاءها حتت مظلة احلماية امل�شددة.

	�إدارة املعلومات – �صوت من امليدان

«يف �إحدى خميمات النازحني داخلي ًا يف �أوغندا التي مت بها تفعيل كل من جمموعة
تن�سي��ق املخيمات و�إدارة املخيمات وجمموعات احلماي��ة� ،شهدت عمليات وكالة
�إدارة املخي��م جه��وداً ملتابعة ق�ضايا احلماي��ة .وكان من ب�ين الق�ضايا املرتبطة
باحلماي��ة هن��اك ق�ضية العن��ف اجلن�س��اين – املت�صلة بح��وادث االغت�صاب وهتك
العر���ض و�/أو االعت��داء اجلن�س��ي .وكان يت��م جم��ع املعلوم��ات املت�صل��ة به��ذه
الق�ضي��ة من امل�رشفني �أنف�سهم وكذلك من خ�لال متطوعي املخيم وجلان احلماية
وتمع هذه املعلوم��ات بوا�سطة مناذج حمررة ُمعدة لهذا
واملجموع��ات الن�سائية .جُ
الغر�ض و�ضعتها والوكالة قائدة املجموعة ،ويتم �إر�سال ما اكتمل منها �إىل املكتب
الرئي�سي لوكالة �إدارة املخيم ،حيث يتم �إدخال هذه البيانات داخل قاعدة بيانات
�آمنة .ومتى تطلب الأمر ،يتم �إر�سال ن�سخ م�صورة من هذه املعلومات �إىل الوكاالت
الأخرى لإحالة بع�ض احلاالت املحتاجة ملتابعة .و ُيراعى �أثناء ذلك �ضمان �إخفاء
�أي مم��ا ميكن �أن ي�شري �إىل هوية الناجي��ات وحمايتهن عن طريق حذف التفا�صيل
ال�شخ�صي��ة وا�ستبداله��ا ب�أكواد �شفري��ة .كما تقوم وكال��ة �إدارة املخيم برفع تقرير
بي��اين و�إح�صائي ب�صفة �شهرية للقيادة العنقودية ويتم تبادل هذه التقارير داخل
املجموع��ة العنقودية الواحدة وب�ين املجموعات العنقودي��ة املختلفة .كما تر�سل
وكال��ة �إدارة املخيم بن�سخ من التقرير ملدراء امل�رشوعات الآخرين العاملني �ضمن
نف���س الوكال��ة .وتر�سل البيان��ات املتعلقة بالفج��وات التي تعاين منه��ا العمليات
الإن�ساني��ة �إىل ال�سلط��ات وجمي��ع ال��وكاالت واملجموعات ذات ال�صل��ة وكذلك �إىل
الهيئات يف املنطقة بغية �إجراء التدخالت املالئمة».
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لي���س ثم��ة حاج��ة ت�ستلزم من وكالة �إدارة املخي��م �أن تكون متخ�ص�صة يف
�إدارة املعلومات .بيد �أن هذا ال مينع �رضورة �أن تعي وكالة �إدارة املخيم املبادئ
والإج��راءات الت��ي تنطوي عليها �أف�ض��ل املمار�سات يف مي��دان �إدارة املعلومات
و�أن تك��ون متفهمة للق�ضاي��ا والأدوار وامل�س�ؤوليات التي ت�ستتبعها هذه املبادئ
والإجراءات على م�ستوى املخيم وخارجه .كما ينبغي على الوكالة �أن تكون قادرة
على ا�ستخدام �أنظمة �إدارة املعلومات التي و�ضعها املتخ�ص�صون يف جمال �إدارة
املعلوم��ات والتي ح��ازت ر�ضا جمموعة عري�ضة من الأط��راف املعنية من حيث
�ضمان ه��ذا الأنظمة ل�سهولة الو�صول للمعلوم��ات وتوافقها مع الأنظمة الأخرى
وموائمته��ا لعملي��ات الوكالة وحفاظها عل��ى عن�رص ال�رسية وكذل��ك ا�ستعدادها
للعمل متى دعت احلاجة ال�ستخراج املعلومات منها.

جمع البيانات واملعلومات
ما نوعية البيانات واملعلومات املطلوبة عن املخيمات؟

ينبغ��ي قب��ل �إط�لاق �أي مب��ادرات جدي��دة جلم��ع املعلوم��ات �أن يت��م يف البداية �إج��راء جرد
للمعلومات القائمة وحتليلها ،وذلك لتفادي االزدواج يف عمليات جمع البيانات وجتنب تكرار
نف���س الأ�سئل��ة على �سكان املخيم يف كل مرة .ويعد العم��ل على حتقيق هذا النوع من التن�سيق
وت�سهيل��ه بني الوكاالت وال��شركاء القطاعيني/العنقوديني يف جهود اال�ستجابة باملخيم �أحد
الأدوار املهمة التي ت�ضطلع بها وكالة �إدارة املخيم.
وم��ن ال�رضوري جم��ع الأنواع التالية من املعلومات على م�ست��وى املخيم وت�سليم م�ستنداتها
لوكالة �إدارة املخيم وغريها من �أ�صحاب امل�صالح لالهتداء بها يف عمليات �صناعة القرار:
•بيان��ات الت�سجي��ل اخلا�ص��ة بالعائ�لات والأف��راد :على �أن ين��درج �ضمن ه��ذه البيانات
التع��داد الإجمايل ل�سكان املخيم وحالته��م (الجئني/نازحني داخلياً/عدميي اجلن�سية)،
بالإ�ضاف��ة �إىل بيانات �أخرى ت�شمل العمر واجلن���س واحتياجات احلماية .ورغم �أنه لي�س
بال��ضرورة �أن تق��ع م�س�ؤولية �أن�شطة الت�سجيل على وكال��ة �إدارة املخيم� ،إال �أنه غالب ًا ما
ُتعهد �إليها مهمة ت�سهيل حتديث ما يتمخ�ض عن الأن�شطة من بيانات.
•معلوم��ات عن الفئات �أو الأفراد الأكرث عر�ضة للخطر والفئات ذات االحتياجات اخلا�صة
وم��ن بينه��ا الأطف��ال والن�س��اء والعجائ��ز واملر�ض��ى واملعوق�ين واملحارب�ين القدامى
والأ�شخا�ص احلاملني لعدوى فريو�س نق�ص املناعة املكت�سبة /الإيدز.
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•معلوم��ات عن اخلدم��ات املقدمة واملعاي�ير املُطبق��ة والأن�شطة اجلاري��ة داخل املخيم،
والت��ي قد تتن��اول قطاع��ات �أ�سا�سية مث��ل املياه وال��صرف ال�صحي واملالج��ئ وال�سلع
غ�ير الغذائي��ة وال�صح��ة والتعليم و�أح��وال املعي�شة واحلماي��ة – مبا فيها برام��ج الن�ساء
والأ�شخا���ص ذوي االحتياجات اخلا�صة – هذا �إىل جانب املعلومات اخلا�صة ب�إجراءات
التوزيع والت�سجيل.
•املعلومات اخلا�صة بانتهاكات �أمن املخيم وق�ضايا �أمن العاملني ،مبا يف ذلك انتهاكات
القان��ون والنظ��ام �أو حم��ل الأ�سلحة �أو القي��ود املفرو�ضة عل��ى حرية احلرك��ة �أو العنف
اجلن�ساين �أو التغريات يف امل�ؤ�رشات الأمنية.
•املعلوم��ات اخلا�ص��ة ب�إج��راءات و�أنظم��ة �إدارة املخي��م مب��ا يف ذلك م�ستوي��ات القيادة
والتمثيل وامل�شاركة ومنتديات التن�سيق و�آلياتها و�أنظمة الإحالة و�إجراءاتها وم�ستويات
امل�ساءلة واالعتبارات البيئية .وينبغي �أن تت�ضمن املعلومات املقدمة الق�ضايا املرتبطة
بها مثل اجلن�س وحماية الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة.
•حال��ة البن��ى التحتي��ة يف املخي��م – مبا فيها الط��رق واملم��رات واملجمع��ات واملراكز
ال�صحي��ة واملدار�س ومواقع التوزيع ودورات املي��اه وامل�صارف و�أنابيب املياه و�أ�سالك
الكهرباء ودور التجمع واملدافن.
•معلوم��ات عن �آلي��ات التن�سيق ،م��ن حيث الأ�شخا���ص القائمني عليها وحم��ل تواجدهم،
وماهي��ة الوكاالت وجهات توفري اخلدمات العامل��ة وطريقة االت�صال بها ،وكذلك �أ�سماء
امل�شارك�ين يف اللج��ان واملجموع��ات وحم��ل عق��د اجتماعاته��م ،وماهي��ة املنا�سبات
االجتماعي��ة �أو الرتفيهية �أو الريا�ضية التي تعق��د ،ومدى م�شاركة املجتمعات امل�ضيفة،
وماهية الدورات التدريبية املقدمة.
 ttملزيد من املعلومات عن التن�سيق ،انظر الف�صل .4
 ttملزيد من املعلومات عن الت�سجيل ،انظر الف�صل .9
 ttملزي��د م��ن املعلومات عن العنف اجلن�س��اين والأ�شخا�ص ذوى االحتياجات اخلا�صة،
انظر الف�صلني  10و .11
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ئ

�صوت من امليدان

«تعتم��د �إمكانية �إجراء عملي��ات الت�سجيل من عدمها عل��ى املرحلة الزمنية التي
و�صل��ت �إليه��ا دورة حي��اة املخيم .فبع���ض النازح�ين داخلي ًا يف �شم��ال �أوغندا
ا�ضطرته��م الظ��روف للعي���ش يف خميمات و�أو�ض��اع نزوح لأكرث م��ن عقدين من
الزم��ان ومل يتم �إطالق ًا طيلة هذه املدة و�ضع �أي �إجراءات ت�سجيل منا�سبة ب�سبب
القي��ود املفرو�ض��ة على الو�صول له��ذه املخيمات .وكان برنام��ج الغذاء العاملي
ه��و الوحيد الذي متكن من بني جميع املنظمات م��ن ت�سجيل النازحني املقيمني
يف ه��ذه املخيمات ،بيد �أن هذا كان لغر�ض توزيع الغذاء وحده .ومل تبد�أ وكاالت
�إدارة املخيم��ات ووكال��ة تن�سيق املخيمات يف العمل هن��اك �إال يف عام ،2006
عندم��ا كانت �إج��راءات �إعادة ه���ؤالء لأوطانهم قد بد�أت بالفع��ل .وال تزال هناك
خميم��ات قائم��ة �إىل الآن ،بي��د �أن النازح�ين داخلي ًا قد ب��دءوا يف االنتقال منها
�إىل مواق��ع العودة �ضمن الدوائ��ر الأبر�شية ملنازلهم �أو حت��ى ملنازلهم الأ�صلية.
وبالو�صول �إىل هذه املرحلة ،مل تعد عملية الت�سجيل مطلوبة».

الدرو�س امل�ستفادة من امليدان

�ض��ع ن�ص��ب عيني��ك دائم�� ًا اله��دف املرجو م��ن وراء املعلوم��ات ،ذل��ك �أن جمع
املعلوم��ات �أو البيانات ال يحمل وح��ده مقومات العمل الإن�ساين ،حيث ينبغي �أن
تخ��دم ه��ذه البيانات هدف��اً ،فيكون مع كل منه��ا هدف وم�ستفيد .ف���إذا مل يوجد
يف الأف��ق هدف من هذه البيان��ات �أو و�سيلة لالنتفاع بها ،فال ينبغي من الأ�صل
جت�شم م�شقة احل�صول عليها.
ا�ستخدم قوالب و�صيغ البيانات املتفق عليها ،حيث ينبغي على �أ�صحاب امل�صالح
االتفاق على كل من ماهية البيانات املطلوب جمعها والقوالب التي �ستو�ضع بها،
حيث من ال�رضوري �أن تت�سم هذه البيانات بقدر من التحديد والتف�صيل وبدون �أن
تكون يف نف�س الوقت مفرطة يف الطول على نحو ال يت�سنى معه احتواءها .ولكي
اهتداء بها.
حتقق هذه البيانات الفائدة املرجوة منها ،ينبغي حتليلها والعمل
ً
ا�س��ع للت��درب على �إدارة املعلوم��ات .فعلى العاملني بوكال��ة �إدارة املخيم التزام
بتلق��ي دورات تدريبية عل��ى �إدارة املعلومات وجمع املعلوم��ات واحل�صول على
ن�صائ��ح اخل�براء يف هذا ال�ش���أن .واعلم �أن ع��دم اجتياز هذه ال��دورات التدريبية
�سي���ؤدي �إىل �أخط��اء كان م��ن املمكن تفاديه��ا يف جودة البيان��ات واال�ستجابة
الإن�سانية.
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التحديات التي تواجه جمع البيانات

الق�ضاي��ا التالي��ة متثل بع�ض ًا م��ن الق�ضايا التي تتطل��ب عناية خا�ص��ة يف تناولها عند
التخطيط لعمليات جمع البيانات على م�ستوى املخيم:
•ينبغ��ي �أن تت�سم املعاي�ير وامل�ؤ�رشات بالو�ضوح ،ذلك �أن متابع��ة معايري توفري اخلدمات
تتطلب ا�ستخدام ًا منهجي�� ًا ووا�ضح ًا للم�ؤ�رشات الكمية والنوعية ،ومتم�شي ًا يف الوقت ذاته
م��ع القوان�ين واملعايري الدولي��ة – مثل امل�ؤ��شرات امل�ستخدمة من قبل م��شروع �سفري �أو
مفو�ضي��ة الأمم املتحدة ل�ش���ؤون الالجئ�ين و�/أو اللجنة الدائمة امل�شرتك��ة بني الوكاالت
 واملتفق عليها يف اجتماعات التن�سيق بني املخيمات.•ت�سه��م �أ�ش��كال التو�صيف ال��سردي التي حتلل وت��شرح م�ضمون ودالل��ة البيانات الرقمية
يف �إعط��اء �ص��ورة �أكرث �شمولية و�إف��ادة للموقف املعني عما لو مت االكتف��اء بلغة الأرقام
وحدها.
•ينبغي �أن تكون القوالب وال�صيغ امل�ستندية امل�ستخدمة يف جمع البيانات حمكمة الت�صميم
واجت��ازت اختب��ارات ميدانية يف ال�ساب��ق .ويندرج �ضمن هذه احلاجة ��ضرورة �أن تر�صد
قوال��ب و�صيغ جم��ع البيانات املعلوم��ات املهمة واملحددة لها .كم��ا ينبغي لالختبارات
امليداني��ة لهذه القوالب – �سواء كانت هذه القوالب امل�ستندية تتخذ �شكل وثيقة مالحظات
�أو ا�ستبيان��ات �أو لق��اءات �أو قوائ��م �أ�سئلة للمناق�شة – �أن تت�س��م بالدقة والنفاذ �إىل �صميم
املو�ض��وع والقابلي��ة للقيا���س .كذلك من املهم �إج��راء اختبار مبدئي له��ذه القوالب لبحث
�إمكانية تكييفها �أو �إدراج بع�ض التنقيحات عليها وتبيان جتربة القائمني بجمع البيانات
معه��ا و�إب��داء ر�أيهم فيها من حيث �صعوبة �أو �سهول��ة ا�ستخدامها .كما �أنه من املهم كذلك
االهتم��ام بالتفا�صي��ل اللغوية للقالب و�أ�سلوب ترجمت��ه �إذا كان ُمرتجماً� ،إذ �أن امل�ضمون
الرئي�س��ي لأي ر�سال��ة يكون عر�ض��ة ب�سهولة للفهم املغل��وط �أو حتول الرتكي��ز عن الفكرة
الرئي�سية عندما تتم ترجمة قوالب جمع املعلومات لال�ستخدام داخل املخيم.
•م��ن اله��ام جداً �ضمان ج��ودة ما يتلق��اه العاملون من تدري��ب ،حيث �أن دق��ة املعلومات
ومو�ضوعيته��ا يعتم��دان ب�ش��كل كبري على مهارة ونزاه��ة ال�شخ�ص القائ��م بجمعها .ومن
ب�ين الأ�سئل��ة التي تتحتم الإجابة عليه��ا يف هذا ال�ش�أن ما يلي :هل يفه��م العاملون بدقة
املعلومات املطلوب منهم جمعها و�سببها؟ كيف ميكنهم الت�رصف عندما ال تتوافر �أمامهم
املعلوم��ات املطلوبة؟ م��ا الت�رصف الواجب اتخ��اذه �إذا �أعطى م��ن ي�ستجوبونهم �إجابات
يت�شكك��ون يف دقتها؟ هل مبقدورهم الت�أك��د من �صحة املعلومات ومراجعتها؟ هل �سجلوا
املعلومات ب�شكل واف و�سهل الفهم؟ هل ي�ستعينوا بزمالء لهم من �أجل الت�أكد من املعلومات
املقدمة؟ هل لهم �أن يطلبوا الن�صيحة يف حالة عدم ت�أكدهم من املعلومات؟ وهكذا نلم�س
كيف �أن تدريب القائمني بجمع البيانات ومتابعة تقدمهم ومتحي�ص نتائجهم للتحقق من
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ان�سجامه��ا وموائمته��ا تعد جميعها متطلبات �رضورية يف �سبي��ل احل�صول على البيانات
املهمة واملوثوقة.
•ابح��ث عما �إذا كانت املعلوم��ات التي يتم جمعها قد جتاوزت احلج��م املطلوب لها .فرغم
�أن دواع��ي املثالي��ة تقول ب�أن اجلميع ي�ستعينون بنف���س املعلومات يف �صناعة القرار� ،إال
�أن الواق��ع يقول ب�أن �أ�صحاب امل�صال��ح املختلفني مييلون لالقت�صار على بيانات بعينها
تعينهم يف تنفيذ م�رشوعاتهم اخلا�صة ،وقد ي�صل بهم الأمر �إىل تف�ضيل جمع هذه البيانات
ب�أنف�سه��م� .إن االتف��اق ب�شكل وا�ضح حول ماهية القائم�ين على جمع املعلومات قد يطرح
حتدي�� ًا �صعباً ،خا�ص��ة عندما تتبادل ال��وكاالت العمل يف نف�س امل��كان .ورغم ذلك فلهذا
االتفاق �أهميته لعدة �أ�سباب منها:
1 .1حماية جمتمع املخيم من �إجهاد جمع البيانات (�سنناق�شه �أدناه)
2 .2منع ازدواج البيانات املتماثلة والتقليل من ال�ضغط الناجم عن كرثة املعلومات.
�3 .3ضمان ر�صد جميع البيانات املهمة بدون ثغرات.
4 .4التقليل من احتماالت ت�ضارب �أو تناق�ض التحليالت.
�5 .5ضمان جعل املنتديات التن�سيقية �أكرث فعالية و�أي�رس يف الإدارة والعمل على توجيه
امل�رشوعات نحو حتقيق نف�س الأهداف.
6 .6حتقيق الكفاءة يف ا�ستغالل املوارد الب�رشية والوقت والأ�صول �إذا مل تكن هناك عدة
وكاالت تقوم بتجميع البيانات يف نف�س الوقت حول نف�س الق�ضايا.
�إن النج��اح يف ح���ض �أ�صحاب امل�صالح عل��ى االتفاق على و�ضع �أنظم��ة موحدة وذات كفاءة
جلم��ع البيانات ي�شكل كم�ؤ�رش عل��ى الثقة وال�شمولية وال�رشاكة والدعم املتبادل والكفاءة التي
يبديها �أ�صحاب امل�صالح.
م��ن املمار�س��ات ال�شائع��ة الت��ي جنده��ا ب�ين ال��وكاالت جلوءه��ا جلمع كم
هائ��ل من املعلومات دون �أن تعم��د �إىل حتليلها �أو اال�ستفادة منها مطلقاً .وينبع
غي��اب التحلي�لات من ات��كال هذه الوكاالت عل��ى ما لديها م��ن معلومات عتيقة
ذات طبيعة نوعية ،والتي يتعذر �إخ�ضاعها لأدوات اال�ستعرا�ض ال�شامل �أو حتليل
التوجهات .كما ينجم ذلك �أي�ض ًا من غياب الو�ضوح فيما يتعلق بالهدف املن�شود
واملردود املتوقع من عملية جمع املعلومات – وهي ظاهرة �شائعة يف الأن�شطة
الإن�سانية .وحتى عندما يتم جتميع املعلومات الكمية ،ف�إن التخطيط الالحق لها
وامل�ش��وب ب�ضيق الأفق وغياب اخل�برة يف �إدارة املعلومات ميكن �أن يقو�ض من
الأهمية العملية للبيانات املُجمعة وم�صداقيتها.
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• ُيع��د �إجهاد جمع البيانات خط��راً حقيقي ًا على جهود �إدارة املعلومات .وين�ش�أ هذا الإجهاد
نتيجة تعر�ض جمتمع املخيم �أو �إحدى قطاعاته لوابل من الأ�سئلة واللقاءات واملالحظات
م��ن قبل الهيئات والف��رق املختلفة لأ�سباب �إما �أنها غري م�رشوحة �أو غري وا�ضحة .وغالب ًا
ما ال يلم�س جمتمع املخيم �أي نتائج �أو متابعات �أو مزايا لهذا التدخل املزعج يف حياتهم
مب��ا ينطوي علي��ه من انتهاك خل�صو�صيتهم م��ن قبل من يفرت�ض �أنه��م يتولون م�س�ؤولية
احرتامه��ا .وه��ذا الإجهاد وما يتمخ���ض عنه من ا�ستي��اء غالب ًا ما ي���ؤدي ملعلومات غري
دقيق��ة �أو �أكاذيب �أو مبالغات �أو حتى رف�ض للتعاون من جانب امل�ستجوبني؛ وهذا ال �شك
�أن��ه ي�ؤث��ر على ج��ودة البيانات التي يتم جتميعه��ا .ومن ثم تتخذ ه��ذه البيانات اخلاطئة
�سبيله��ا للتعمي��م اخلاطئ ،خا�صة عندم��ا يتولد اعتقاد لدى �س��كان املخيم ب�أن ح�صولهم
عل��ى ال�سل��ع �أو اخلدم��ات يعتم��د على ما يدل��وا به من �إجاب��ات .ويتطلب من��ع بع�ض هذه
التحدي��ات قيام وكال��ة �إدارة املخيم مبتابع��ة حجم ما يتعر�ض ل��ه املجتمع من حمالت
جلمع البيانات ،والعمل مع جميع الأطراف املعنية من �أجل تقليلها للحد املعقول و�ضمان
�إطالع املجتمعات دائم ًا على ال�سبب من وراء جمع البيانات وماذا �س ُيفعل بها وما النتائج
املرجوة منها .فعلى �سبيل املثال ،هل �ستتم �إحالة ق�ضاياهم الفردية للمتابعة� ،أو هل �ستتم
اال�ستعان��ة بهذه البيانات ك�أ�سا�س للمطالبات الت��ي �ستتقدم بها الوكالة للهيئات؟ وهكذا
ف���إن وكال��ة �إدارة املخي��م يف حاجة للوعي بحج��م اال�ستجابة املطلوبة و�إب��داء ال�شفافية
باحلقائ��ق الواقعي��ة للأمور ،ودون �أن تغفل يف الوقت ذاته التطلع للمثالية يف م�ستوى ما
تقدمه من خدمات.

التعامل مع �آمال ال�سكان – �صوت من امليدان

«يف م�رشوعن��ا لإدارة املخيم ،ال تت�ضمن عملياتن ًا توفريا للخدمات .وعليه فلكي
ال نغر���س �آم��ا ًال كاذبة يف نفو�س ال�سكان ،ف�إننا ننق��ل لهم حقائق ال�صورة ب�أكرب
قدر ممكن من الو�ضوح وال�رصاحة .فنحن نحيل مث ًال بع�ض احلاالت ولكننا نذكّ ر
�أ�صحابه��ا يف الوقت ذاته �أال يتوقعوا �أن تتم متابعة كل ق�ضية فور �إحالتها ،ذلك
�أن م�رشوعن��ا �إمنا يحي��ل احلاالت الفردية لوكاالت �أخرى ،مبعنى �أننا ال ن�ستطيع
تنفي��ذ �أعمال الر�صد الفعلية ،رغ��م �أننا نطلب �آراء و�أوجه نظ��ر الوكاالت الأخرى
لع��ل فيه��ا ما يفي��د .ونحن نعلنه��ا �رصاح��ة ل�سكان املخي��م ب�أن عملي��ة الر�صد
الت��ي �سيح�صلون عليه��ا �إما �أن تكون «جيدة» �أو «�سيئ��ة» .ونق�صد بجيدة هنا �أن
حاالتهم �سوف حتظى بالر�صد الالزمة ،بينما نق�صد بال�سيئة �أنه لن يتحقق فيها
�شيئ ًا على الأرجح.
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حتليل البيانات

لتحلي��ل البيان��ات �أهميت��ه يف و�ض��ع الإح�صائي��ات ومقارن��ة �أرقامها بني الف�ترات الزمنية
املختلف��ة �أو القطاع��ات ال�سكاني��ة املختلفة ،وكذا و�ض��ع اجلداول والر�س��وم البيانية التي يتم
بن��اء عليه��ا كتابة التقارير .ويت��وىل حتليل البيان��ات الأولية امل�ستقاة م��ن املخيم جمموعة
متنوعة من �أ�صحاب امل�صالح لال�ستعانة بها يف ت�صميم براجمها املختلفة لتقدمي امل�ساعدات
واخلدم��ات �أو �إر�س��اء الأ�سا�س املعلوماتي الوطي��د الذي يكفل لهم �إط�لاق جهودهم احلقوقية
على الأ�صعدة املختلفة .وكل �سياق له خ�صو�صيته من ناحية الأهداف التي جتمع يف �سبيلها
البيان��ات ،كم��ا �أن الأدوار وامل�س�ؤولي��ات قد تختل��ف يف عمليات النازح�ين داخلي ًا وعمليات
الالجئني ويف املواقف التي يتم فيها تن�شيط النهج العنقودي.
وقد تتم عمليات التحليل على م�ستوى املخيم ويتم �إجراءها من قبل وكالة �إدارة املخيم.
وتك��ون اخلط��وة الأوىل يف ه��ذا ال�سبيل هي جمع البيان��ات وتخزينها ،حيث يت��م ا�ستخال�ص
البيانات ب�أنواعها املختلفة وحتليلها .وخالل هذه املرحلة ،قد يتم �إدراج هذه البيانات داخل
ج��دول �أو داخل قاعدة بيانات .وللتوثق من �صحة و�صالحية هذه البيانات ،قد تتم مراجعتها
بدقة قبل االنتقال بها للمرحلة التالية.
ق��د ُتعه��د م�س�ؤولة �إدخال البيان��ات وحتليلها �إىل �أحد م��دراء امل�شاري��ع �أو �أحد العاملني
امل�شه��ود لهم باخل�برة �أو باخللفية التدريبية – فقد يت��وىل م�س�ؤوليتها �أحد م�س�ؤويل/موظفي
�إدخ��ال البيانات و�إع��داد التقارير �أو �أحد م�س�ؤويل �إدارة املعلومات .وقد يت�ضمن التحليل ثغرة
حتليلي��ة ُي�ستدل منها عل��ى �إحدى الثغرات املناظرة يف عملية توف�ير اخلدمات �أو امل�ساعدات.
ويل��ي ه��ذه اخلطوة ن�رش هذه املعلوم��ات وتداولها على م�ستوى املخي��م ومع �شبكة كبرية من
�أ�صحاب امل�صالح لال�ستعانة بها يف مطالباتهم احلقوقية.
التحلي��ل م��ن قبل القطاع/املجموعة :اعتماداً على طبيعة الو�ضع ،ت�ضطلع
القي��ادة القطاعية/العنقودي��ة بدور رئي�سي يف حتليل ون��شر املعلومات ،وحيث
يق��ع م��ن �صمي��م م�س�ؤولياته��ا يف هذا ال�ش���أن �ضم��ان املحافظة عل��ى املعايري
املتف��ق عليها بني املخيمات وااللتزام بها وكذا �ضم��ان كفاءة النظم والعمليات
وحتقيقه��ا للم�شارك��ة الفعال��ة للمعلومات .ويف احل��االت التي يت��م فيها تفعيل
النهج العنقودي ،تتم اال�ستعانة باملجموعات ال�شاملة ملا متلكه من خربة ب�إدارة
املعلوم��ات و ُيطلب �إليها تقدمي الدعم العمليات��ي والتوجيه يف �إدارة املعلومات.
�أ�ض��ف �إىل ذلك م�س�ؤولية قائد املجموعة/القطاعية يف توليد املعلومات احلديثة
عن الأن�شطة الدائرة بني املجموعات/القطاعات ،مبا فيها قوائم الأفراد وحما�رض
االجتماع��ات وجمموعات البيانات وقوائم حتلي��ل االحتياجات/الفجوات قيام ًا
على املعلومات املتوافرة على م�ستوى املخيم.
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دور مكت��ب تن�سي��ق ال�ش���ؤون الإن�سانية التابع ل�ل�أمم املتحدة :يلعب مكتب
تن�سي��ق ال�ش���ؤون الإن�سانية دوراً حموري�� ًا يف �إدارة التن�سيق واملعلومات ،خا�صة
يف خميم��ات النازح�ين داخلي��اً .ويبا�رش املكت��ب مهامه يف دع��م �سهولة تبادل
املعلومات واقرتاح املعايري املحددة خل�صائ�ص التوافق بني جمموعات البيانات
وقواع��د البيانات .كما يعمد �إىل ا�ستخدام البيانات م��ن �أجل �إن�شاء بيانات «من،
ماذا� ،أين» و�أ�شياء �أخرى مثل اخلرائط .كذلك ت�شمل مهامه ت�سجيل جميع البيانات
وامل�ستن��دات املهمة اخلا�صة بالو�ضع الإن�ساين من جمي��ع جوانبه ،وكذا ت�سجيل
جمموعات البيانات ،ومن بينها البيانات ال�سكانية امل�صنفة ح�سب العمر واجلن�س.
ويتمث��ل دور مكت��ب تن�سيق ال�ش���ؤون الإن�سانية يف العم��ل �إىل جانب القطاعات/
املجموع��ات وتوفري امل��وارد املعلوماتية وجمموعات البيان��ات امل�شرتكة التي
ت�ستع�ين به��ا غالبي��ة �أ�صحاب امل�صالح ،وم��ن �أهدافه يف هذا ال�ش���أن �أي�ض ًا ن�رش
حتلي��ل معي��اري باالحتياجات/الفج��وات املطلوبة عل��ى م�ست��وى القطاعات/
املجموعات قيام ًا على املعلومات التي تقدمها القطاعات/املجموعات للمكتب،
والتي ُت�ستخرج معظمها من البيانات الأولية التي جمعت على م�ستوى املخيم.
يع��د الأم��ن �أحد االعتبارات املهم��ة الواجب مراعاته��ا يف تخزين وحتليل البيان��ات ،ذلك �أنه
م��ن ال�رضوري �إحكام الرقاب��ة على الأ�شخا�ص املخول لهم الإط�لاع على البيانات من خالل
ا�ستخ��دام كلم��ات امل��رور ال�رسية وفر���ض م�ستوي��ات متنوعة م��ن القيود عل��ى الإطالع على
البيان��ات و�إح��كام ال�سيطرة عل��ى الأماكن الآمنة مث��ل دواليب امللف��ات وامل�ستندات اخلا�صة
باحل��االت الإن�ساني��ة يف املخيم .ويج��ب االلتزام بو�ض��ع العالمات الوا�ضح��ة التي تدل على
الطبيعة ال�رسية لبع�ض امل�ستندات للتعامل معها على هذا الأ�سا�س ،ومتى ا�ستدعى الأمر ،يجب
حم��و جميع املعلومات ال�شخ�صي��ة املرفقة بامل�ستن��دات �أو ا�ستبدالها ب�أرق��ام كودية حلماية
�رسي��ة �أ�صحابها .ه��ذا �إىل جانب �رضورة �إي�ض��اح الإجراءات اخلا�صة بحماي��ة املعلومات �أو
تدمريها يف حاالت الإخالء �أو االن�سحاب من املوقع.

ن�رش املعلومات

خ�لال عملية ن�رش املعلومات ،يت��م توزيع الإح�صائيات والتقاري��ر املُ�ستخرجة على �أ�صحاب
امل�صال��ح يف اال�ستجاب��ة املخيمية ،وق��د ال يقت�رص ن��شر املعلومات على �أ�صح��اب امل�صالح
وحدهم ،حيث ت�شمل جمموعة امل�ستفيدين من هذه املعلومات �سكان املخيم �أنف�سهم واملجتمع
املُ�ضي��ف وجهات تقدمي اخلدمات وال�سلط��ات الوطنية والقي��ادات القطاعية/العنقودية .ف�إذا
مل يت��م تب��ادل املعلومات ،فلن يك��ون من معنى لهذا �إال انعدام ا�ستطاع��ة الأطراف على اتخاذ
 150جمموعة �أدوات �إدارة املخيم | الف�صل � - 5إدارة املعلومات

�أي �إج��راء .وتعد امل�شارك��ة ال�شاملة للمعلومات هي الأ�سا�س الرا�س��خ ل�ضمان �سد الفجوات يف
جهود اخلدمات وامل�ساعدات يف املخيم .بيد �أن احلاجة لل�شمولية هنا يجب �أن ت�أتي متزنة مع
اعتبارات ال�رسية واخل�صو�صية.
وتعن��ي ال�رسي��ة �أن تت��م معامل��ة البيان��ات واملعلوم��ات احل�سا�س��ة حتت غط��اء ال�رسية
واالئتم��ان املطلوب وع��دم �إ�شاعتها يف املنتدي��ات العلنية .وحينما ت�ستدع��ي احلاجة تبادل
ه��ذه املعلومات مع �أطراف �أخرى ،فمن امله��م �أن يتم ذلك على �أ�سا�س انتقائي حذر مع كفالة
ال�رسي��ة املطلوبة ،ومبا ي�ضمن �أن هوية �أي �أ�شخا���ص معنيني بهذه املعلومات ال يتم تبادلها
عل��ى نحو يعر���ض كرامة �أو �أمن ه���ؤالء الأ�شخا�ص للخطر .ومن املمكن حتقيق�� ًا لهذا الغر�ض
تب��ادل التحليالت يف قالبها الإجمايل ولي�س التف�صيلي من �أجل منع ن�رش �أي معلومات ي�سهل
التعرف على الهوية ال�شخ�صية لأ�صحابها.
وت�صل��ح منتدي��ات التن�سي��ق واالجتماعي��ات و�آلي��ات الإحال��ة ك�ساح��ات مالئم��ة لن�رش
املعلوم��ات حي��ث يت�سنى لوكالة �إدارة املخيم �إحالة احل��االت الفردية والق�ضايا ذات الأهمية
�إىل املنظم��ات املالئم��ة املنوطة بتويل م�س�ؤوليات الر�صد ب�ش�أنه��ا ،كاليوني�سيف فيما يتعلق
بق�ضايا حماية الأطفال على �سبيل املثال.
ويتم توزيع التقارير على القيادات القطاعية/العنقودية م�ستوفية الإح�صاءات ال�رضورية
والأن�شطة واملعايري املطبقة �ضمن كل قطاع ،والفجوات وحاالت ازدواج الأن�شطة والتحديات
والتو�صي��ات .ثم جت��ري مناق�شة هذه البن��ود يف املنتديات التن�سيقي��ة القطاعية/العنقودية،
حيث تو�ضح خطط العمل التي ت�أخذ يف االعتبار تفوي�ضات و�إمكانيات الأطراف املختلفة.

�إدارة املعلومات وو�سائل الإعالم

تلع��ب و�سائ��ل الإعالم دوراً مهم�� ًا يف لفت االنتب��اه �إىل الأزمات و�ضم��ان �إلقاء
ال�ض��وء عل��ى البع��د الإن�ساين لأح��داث النزوح �أم��ام امل�شاهدين يف كاف��ة �أرجاء
الع��امل .وم��ن هذا املنطلق ،ينبغي �أن تكون النظ��رة �إىل و�سائل الإعالم والأطراف
الإن�سانية كحلف��اء يحملون هدف ًا م�شرتكاً .ورغم هذا الهدف النبيل للإعالم ،يقع
�ضمن م�س�ؤوليات وكالة �إدارة املخيم ،بالتعاون مع ال�رشكاء الآخرين يف املخيم،
�ضمان �إحكام الرقابة على جتوال و�سائل الإعالم يف املخيم و�ضمان عدم �إجراء
�أي لقاءات مع �سكان املخيم والعاملني �إال ب�إذنهم.
ومن املمكن تنظيم الدخول �إىل املخيم عرب مطالبة جميع و�سائل الإعالم مبخاطبة
وكال��ة �إدارة املخيم ر�سمي ًا بنيتها يف زي��ارة املخيم بحيث يت�سنى لتلك الأخرية
�إجراء الرتتيبات الالزمة لت�سهيل هذه الزيارة .وفيما يتعلق باللقاءات ،ينبغي �أن
ت�ضطل��ع وكالة �إدارة املخيم �أو الوكاالت املالئمة املعنية باحلماية �أو بالتعامل
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مع ق�ضايا العنف اجلن�ساين مب�س�ؤولياتها يف �ضمان االلتزام باالعتبارات الأمنية
ع�بر طلب �إذن من يت��م االلتقاء بهم يف البداية ثم تقدميه��م لل�صحفي الراغب يف
�إج��راء اللق��اء .الحظ �أن النا�س ال��ذي �سبق التعر�ض لتج��ارب م�ؤملة ،مبا يف ذلك
االغت�ص��اب� ،أو م��ن يتح��دث منهم الإجنليزي��ة �أو الفرن�سية �أو غريه��ا من اللغات
العاملي��ة غالب ًا تغتنم و�سائل الإعالم الفر�صة للقائهم .وهنا ينبغي احلر�ص على
�ضم��ان عدم تعر�ض ه�ؤالء للإرهاق على يد مندوبي و�سائل الإعالم �أو تعر�ضهم
مل��ا م��ا ميكن �أن يحيي جتارب م�ؤملة يف �أذهانهم م��ن خالل تعر�ضهم ل�سيل من
طلب��ات اللقاء م��ع و�سائل الإعالم .ومن جهة �أخرى ،فقد يح�س البع�ض براحة يف
ق�ص حكاياتهم وهنا ينبغي �أن تف�سح لهم الوكالة احلرية يف ذلك.
وب�صف��ة عامة ،تعتنق الأطراف الإن�سانية وو�سائ��ل الإعالم نف�س الهدف املتمثل
يف م�ساعدة ال�سكان النازحني .ورغم ذلك ،فقد جتد وكالة �إدارة املخيم �أو غريها
م��ن الأط��راف يف املخي��م �أنف�سها حت��ت �سيل من االنتق��ادات ب�سب��ب ا�ستجابتها
الإن�ساني��ة �أو ب�سبب �سوء الأو�ض��اع يف املخيم .ويف هذه احلاالت ،ال يجدي نفع ًا
قيامه��ا بالدفاع عن نف�سها ،ذلك �أن هذا قد يثري املزيد من االنتقادات لها .وبد ًال
م��ن ذلك ،م��ن املهم ت�صحيح حاالت �س��وء الفهم والتحدث ب�رصاح��ة عن الكيفية
الت��ي تكافح به��ا الأجه��زة املختلف��ة لتح�سني الأو�ض��اع يف املخي��م وا�ستغالل
الفر�صة للدفاع احلقوقي عن قدر �أكرب من امل�ساعدة ل�صالح النازحني.
عن��د الإقدام عل��ى ن�رش املعلومات يف جمتمع املخي��م ،يكون من املهم بالن�سب��ة لوكالة �إدارة
املخي��م �ضمان نف��اذ هذه املعلوم��ات وو�صولها �إىل جمي��ع الأطراف املعني��ة بحيث ال تبقى
حبي�سة الدائرة ال�ضيقة لقيادات املخيم .فقد يعمد قادة املخيم �إىل �إ�ساءة ا�ستغالل املعلومات
كو�سيل��ة للمحافظ��ة على نفوذهم و�سيطرته��م �أو ا�سرتداد ذل��ك النفوذ �أو كو�سيل��ة للتحايل �أو
�إ�س��اءة ا�ستغ�لال بع�ض املعلوم��ات املحددة ،لذا فم��ن الهام ج��داً �إقامة املنتدي��ات �أو �إر�ساء
الآليات املالئمة لتعزيز تدفق املعلومات �إىل قطاع �أو�سع من املجتمع.
وثمة �آليات عديدة يجب ا�ستخدامها لت�سهيل الن�رش الفعال للمعلومات بني �سكان املخيم،
ويعتم��د اختي��ار هذه الآلي��ات على طبيعة الر�سال��ة املطلوب تو�صيلها وكذل��ك احلجم والبنية
ال�سكانية املطلوب تو�صيل الر�سالة �إليها ،هذا �إىل جانب اعتبارات احلماية والتقنية املتاحة يف
املخيم .كما ينبغي الأخذ يف االعتبار اللغة التي يتحدث بها �سكان املخيم ومدى �إملام فئاتهم
املختلف��ة بالق��راءة والكتابة ملا لهذا م��ن �أثر على و�صول املعلومات �إليه��م .وقد ت�شمل �آليات
ن��شر املعلومات ا�ستخ��دام لوحات املعلوم��ات واجتماعات اللجان واملن�ش��ورات واملل�صقات
وحلق��ات العمل التثقيفي��ة وبرامج الإذاعة و�أنظمة املخاطب��ة االجتماعية والزيارات املنزلية
وتوزيع حما�رض االجتماعات والعرو�ض الدرامية.
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�إدارة املعلومات يف ظل االعتبارات اخلا�صة بحماية البيانات

�إن جلم��ع املعلومات عن الأف��راد �أهميته ال�رضورية من �أجل حتقيق �أف�ضل توجيه ال�ستجابات
احلماي��ة وامل�ساعدة .بي��د �أن املعاجلة غري امل�س�ؤولة لهذه املعلومات يف نف�س الوقت قد ت�ؤدي
لتعر�ضه��م ملجازفات خطرية ،ه��ذا ف�ض ًال عما ميثله ذلك من انته��اك خل�صو�صيتهم �أو جعلها
م�شاع�� ًا للجميع .وبغية حتقيق التوازن بني عملية جمع وتب��ادل املعلومات ل�صالح الالجئني
والنازحني داخلي ًا يف املخيمات من جهة ومن جهة �أخرى حماية الأفراد من تعري�ض حياتهم
وخ�صو�صيتهم للخطر نتيجة لإ�ساءة ا�ستغالل املعلومات اخلا�صة بهم ،يلزم �أن تو�ضع املبادئ
التالية يف االعتبار:
•عن��د حتديدك لطبيعة البيان��ات التي يتوجب جمعها ،قم بعناي��ة بتقييم دواعي االحتياج
لهذه البيانات ،فيجب �أن تكون املعلومات التي تخدم هدف ًا من �أهداف ًا احلماية هي الأوىل
بالتجميع عن غريها.
•ق��م بتحديد البيانات ذات الطبيعة احل�سا�سة ل�ضمان خ�ض��وع عمليات جتميعها وتبادلها
لإجراءات احلماية ال�سليمة.
•ق��د ي���ؤدي الأ�سلوب املتب��ع يف عملية جتمي��ع البيان��ات �إىل تعري���ض �أرواح وخ�صو�صية
�أ�صحابها للخطر ومن ثم يجب �إجراءها ب�شكل يحرتم اعتبارات احلماية.
•ق��م باالتفاق مع الأط��راف الإن�سانيني حول �أ�سلوب وطريقة تبادل املعلومات معها وحدد
ماهي��ة الأ�سب��اب الداعية لتبادل ه��ذه املعلومات؛ ذل��ك �أن املعلومات املهم��ة للأغرا�ض
اخلا�صة باحلماية فقط هي الواجب تبادلها.
•يف احل��االت الداعي��ة لتب��ادل املعلومات ب�صف��ة منتظمة ودوري��ةُ ،ين�صح ب���أن يتم �إبرام
اتفاقية م�شرتكة لتبادل املعلومات بني الوكاالت املعنية.
•ال ينبغ��ي من ناحية املبد أ� تب��ادل املعلومات ال�شخ�صية �إال بناء على موافقة �شخ�صية من
�أ�صحابها ،ويجب تو�ضيح هذه النقطة للأفراد �أثناء عملية جمع البيانات نف�سها.
•ت�أك��د م��ن تواف��ر الآليات الالزم��ة لت�أمني البيان��ات – مبا فيه��ا الغرف املغلق��ة والن�سخ
االحتياطي��ة الإلكرتوني��ة وو�ضع القيود وكلم��ات املرور بالن�سبة للبيان��ات ذات الطبيعة
احل�سا�سة.

عدم الإ�رضار واعتبارات ال�رسية – �صوت من امليدان

يف �إح��دى الوثائق التي تر�س��م اخلطوط العري�ضة ملنهجيتها يف متابعة �إجراءات
احلماية ،تذكر �إحدى وكاالت �إدارة املخيمات يف �أوغندا ما يلي:
«تعط��ي لق��اءات الأف��راد وجمموع��ات املناق�ش��ة اجلماعي��ة �أولوي��ة للأ�شخا�ص
الأك�ثر �ضعفا ،وهم الأفراد والفئات الت��ي غالب ًا ما يتم ا�ستبعادها من املداوالت
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واال�ست�ش��ارات وم��ن املمكن �أن تت�س��م قدرتهم على درء املخاط��ر بال�ضعف مثل
الن�س��اء والأطف��ال والعائالت الفق�يرة وفئ��ات الأقليات واملعوق�ين .ونعمل من
جانبن��ا عل��ى �ضم��ان �رسي��ة املعلوم��ات يف كل خط��وة نخطوه��ا يف ت�سجيلن��ا
للمعلوم��ات – مبا يف ذلك هويات الناجني وال�شه��ود .ومن بني و�سائلنا املتبعة
يف ه��ذا ال�ش���أن اال�ستعانة باللغة ال�شفرية وكلمات امل��رور ال�رسية بالإ�ضافة �إىل
الف�صل بني امل�ستندات املحتوية على هوية الأفراد وبني امل�ستندات امل�شتملة على
م��ا يت�صل به�ؤالء الأف��راد من حقائق وبيانات خ�صو�صية .ويت��م ت�سليم التقارير
الورقي��ة عل��ى الف��ور �إىل مفو�ضية الأمم املتح��دة ل�ش�ؤون الالجئ�ين لإبقائها يف
�أم��ان .وال تق��وم وكالة �إدارة املخيم م��ن جانبها بحفظ �أي �سج��ل لهذه امللفات.
وكان��ت الف��رق املنوط��ة بعملي��ات الر�صد لدينا ق��د تلقت �أ�سبوعني م��ن الدورات
التدريبي��ة حول و�سائل �إجراء اللقاءات ومب��ادئ منظمة «دو نو هارم» ،وت�شارك
هذه الفرق يف حلقات عمل بني احلني والآخر لتذكر ما تعلمته وعدم ن�سيانه كما
�أنه��ا تعطي �أولوية مل�صلحة الناج�ين و�سالمة وكرامة املجتمعات .وتتم التوعية
بتفوي�ض��ات وكالة �إدارة املخيم ووكالة تن�سيق املخيم يف حلقات تثقيف دورية
يتم عقدها بالتعاون مع ال�سلطات على امل�ستوى املحلي».

�سل�سلة البيانات

ميث��ل ال�شكل �أدن��اه متثي ًال لدورة ا�ستخدام البيان��ات ون�رشها ،وبناء على ه��ذا ال�شكل ف�إن لنا
�أن نت�ص��ور ا�ستخ��دام البيان��ات ملتابع��ة وتعزي��ز معايري اخلدم��ات وامل�ساع��دات يف املخيم
ك�سل�سل��ة تب��د أ� من ال�سكان املعنيني م��روراً بوكالة �إدارة املخيم وحت��ى �أ�صحاب امل�صالح مبا
فيه��م القيادات القطاعية/العنقودية .وتلعب ال�سلط��ات الوطنية دوراً حموري ًا يف هذه العملية
و ُيظه��ر لن��ا ال�سهم الكيفية التي يعود بها مردود هذه املعلوم��ات وما ت�سفر عنه من تو�صيات
�إىل �س��كان املخيم مرة �أخرى من خالل وكال��ة �إدارة املخيم .و ُيطلق على عملية احل�صول على
البيان��ات مبا��شرة م��ن ال�سكان املعنيني �أو م��ن املالحظة املبا�رشة للمخي��م (من خالل مث ًال
تفح�ص �إحدى احلفر �أو �إقامة حلقات نقا�ش جماعية) ا�سم «التجميع الأويل للبيانات» .ويتوىل
عملية التجميع الأولية للبيانات يف املخيم جهات توفري اخلدمات ووكالة �إدارة املخيم.
و ُيطل��ق على عملية جتميع البيانات من الأط��راف الإن�سانية املختلفة التي قامت بالفعل
بتجمي��ع البيان��ات وقام��ت بتوليفها مع�� ًا وو�ضع تقارير حتليلي��ة بها ا�سم «عملي��ة التجميع
الثانوي��ة للبيان��ات» .وغالب ًا ما تقوم وكالة �إدارة املخيم� ،أو «القي��ادة القطاعية/العنقودية»
بتجميع البيانات التي مت جتميعها يف البداية من قبل وكاالت �إدارة املخيمات.
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وينبغي �أن تتم عملية جتميع البيانات داخل امل�صدر (وهو املخيم) عندما تدعو احلاجة �إليها على امتداد
ال�سل�سل��ة ،عل��ى �أن تتوالها ،على �سبيل املثال ،ال�سلطات املحلية �أو مكت��ب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية �أو اجلهات
املانح��ة .ويف بداي��ة عملية جتميع البيانات ،ينبغي عل��ى �أطراف املخيم ،باال�شرتاك م��ع القيادات القطاعية/
العنقودي��ة ،اال�ستقرار على طبيعة ما �سيتم جمعه من معلوم��ات والأ�شخا�ص املنوطني بذلك والفرتات الدورية
لتجميع البيانات والأ�سلوب امل�ستخدم يف ذلك.

�سل�سلة البيانات
جهات
توفري
اخلدمات

مكتب تن�سيق
ال�ش�ؤون الإن�سانية
التا بع للأمم املتحدة

وكاالت القيادات
القطاعية/
العنقودية

�إدارة املخيم

ا
آلراء

ال�سلطات
املحلية

جمتمع املخيم

م
خيم

اجلهات
املانحة

واملق ت لل
رتحا

مالحظ���ة� :إن احللقات املوج��ودة يف �سل�سلة البيانات تت�ش��كل وفق ًا لل�سي��اق القائم .فقد متلك
جه��ات توف�ير اخلدمات يف بع�ض الأحوال على �سبيل املثال القدرة على التوا�صل املبا�رش مع
ال�سلطات املحلية وغريهم من �أ�صحاب امل�صالح .بينما يف �أحوال �أخرى قد جند �سكان املخيم
على توا�صل مبا�رش مع ال�سلطات.

اختالف ت�صنيف البيانات تبعاً الختالف لأهداف جمعها

حتتاج كل جهة �صاحبة م�صلحة ما يتفق مع �أهدافها من معلومات ت�سهم يف ت�شكيل قراراتها
املتخ��ذة ،فتحت��اج �أكرثها قرب ًا من ال�س��كان املعنيني ،وهم جهات توف�ير اخلدمات ووكاالت
�إدارة املخيم��ات ،املعلوم��ات التف�صيلية ع��ن املخيم بينما حتتاج �أبعدها ع��ن املخيم ،والتي
تغطي تفوي�ضاتها م�ساحات جغرافية �شا�سعة ،بيانات م�صنفة والتحليالت اجلاهزة للبيانات.
ون��رى يف اجل��داول �أدناه مثالني على املعلومات املختلفة التي قد يتطلبها �أ�صحاب امل�صالح
يف �أي نهج ملجموعة تن�سيق املخيمات و�إدارة املخيمات .ومع التحرك باجتاه الأ�سفل مع كل
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�ص��ف ،ن��رى �أن احلجم املطلوب من البيانات من كل خميم على حده ينق�ص مع زيادة م�ساحة
املنطقة اجلغرافية التي تغطيها البيانات.
ويف�ص��ل مرب��ع البيانات يف الأ�سفل ملعن��ى م�صطلح «القا�سم امل�ش�ترك» والبيانات الأ�سا�سية
امل�صنفة و�أهميتها.
مثال على عملية جتميع البيانات التعليمية
�أ�صحاب امل�صالح

القرارات الرباجمية

جه��ة توف�ير اخلدم��ات تعي�ين املعلم�ين ل��كل مرحل��ة
التعليمي��ة ووكال��ة �إدارة درا�سي��ة وتخ�صي���ص امليزانية
الالزمة ل��شراء املقاعد والكتب
املخيم
وكذل��ك حتلي��ل �أي فج��وات يف
انتظ��ام الطلب��ة يف احل�ض��ور
للمدر�سة يف خميم معني.

البيانات املطلوبة

البيان��ات اخلا�ص��ة بال�صبي��ة
والفتي��ات امل�سجل�ين يف كل
مرحل��ة درا�س��ة يف كل مدر�سة
باملخيم.

وكال��ة تن�سي��ق املخي��م تخ�صي���ص امليزاني��ة التعليمية البيان��ات اخلا�ص��ة بانتظ��ام
�أو القي��ادة القطاعي��ة /ل��كل خمي��م وحتلي��ل الفج��وات الطلب��ة يف احل�ض��ور للمدر�س��ة
العنقودية
يف انتظ��ام الطلب��ة يف احل�ضور يف كل خميم.
للمدر�سة بني املخيمات.
مكت��ب تن�سي��ق ال�ش���ؤون العالق��ة ب�ين مع��دل االنتظام
الإن�سانية /من�س��ق ال�ش�ؤون يف ح�ضور الطلب��ة يف املدر�سة
الإن�ساني��ة /القطاع��ات وغريها من امل�ؤ�رشات القطاعية
مثل حماية الأطفال والبيانات
واملجموعات الأخرى.
ال�صحية.

البيان��ات اخلا�ص��ة مبع��دل
االنتظام يف احل�ضور للمدر�سة
جلمي��ع املخيم��ات يف منطق��ة
معينة.

ملحوظ��ة :م��ا �سبق هو جم��رد مثال ،ذل��ك �أن عملي��ة تبادل البيان��ات اخلا�ص��ة بال�ش�ؤون
التعليمية وما يت�صل بها من قرارات تتفاوت من عملية لأخرى.
مثال على عملية جتميع البيانات اخلا�صة باملياه
�أ�صحاب امل�صالح

القرارات الرباجمية

البيانات املطلوبة

جه��ات توف�ير اخلدم��ات حتلي��ل الفج��وات القائم��ة يف البيان��ات اخلا�ص��ة مبوق��ع
توزي��ع املي��اه يف كل منطق��ة وا�ستخ��دام كل بئ��ر يف املخيم
ووكالة �إدارة املخيم
باملخي��م وحتدي��د املواقع التي و�سالمته الوظيفية.
ينبغي حفر الآبار اجلديدة بها.
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وكال��ة تن�سي��ق املخي��م تخ�صي�ص بن��ود ميزانية املياه البيان��ات املُ�صنف��ة اخلا�ص��ة
�أو القي��ادة القطاعي��ة /ل��كل خميم وحتليل الفجوات يف ب�إمدادات املياه يف كل خميم.
العنقودية
توزيع املياه بني املخيمات.
مكت��ب تن�سي��ق ال�ش���ؤون العالقة بني توافر املياه وغريها �إمدادات املياه اخلا�صة بجميع
الإن�سانية /من�س��ق ال�ش�ؤون م��ن امل�ؤ��شرات القطاعية ،مثل املخيم��ات يف منطق��ة معين��ة
(على �سبيل املثال)
الإن�ساني��ة وغ�يره م��ن بيانات احلماية وال�صحة
القطاع��ات واملجموع��ات
الأخرى

ملحوظ��ة :م��ا �سبق هو جمرد مث��ال ،ذلك �أن عملي��ة تبادل البيانات اخلا�ص��ة باملياه وما
يت�صل بها من قرارات تتفاوت من عملية لأخرى.

حتقيق �أكرب �إفادة من البيانات

م��ن الهام ج��داً �أن ت�أتي عملية جمع البيان��ات مت�سمة بال�شمولي��ة وتغطي كافة
اجلوانب مبا يكفي ال�ستخال�ص �أكرب فائدة منها يف �ضوء ال�سياق القائم باملخيم.
فرغ��م �أهمي��ة �أن نعرف ،على �سبي��ل املثال ،مقدار ال�سل��ع املتوافرة يف املخيم �أو
ع��دد الأفراد الذين ا�ستف��ادوا من خدمة معينة� ،إال �أن ه��ذه الأرقام �أو املعلومات
ت�ضح��ى مهمة فقط عندما تو�ضع �ضمن ال�سياق الأو�سع للتعداد الإجمايل ل�سكان
املخيم.
ثمة م�صطلحان ريا�ضيان يجرى ا�ستخدامهما يف هذه العملية احل�سابية :الأول هو
م�صطل��ح «الب�سط» والثاين هو «املق��ام» .ويف العديد من احلاالت ،تو�ضع الأرقام
املرتبط��ة بالتعداد الإجمايل ل�س��كان املخيم يف «املقام» .فمث ُال عند ح�ساب عدد
الأ�شخا���ص لكل دورة مي��اه يف املخيم ،يو�ضع �إجمايل تع��داد �سكان املخيم يف
خان��ة «املقام» و ُيق�سم هذا املق��ام على عدد دورات املياه املتواف��رة (‘الب�سط’).
وحل�س��اب �إجم��ايل معدل الت�سجي��ل يف �إحدى مدار���س املخيم مث�لاُُ ،يقارن عدد
الأطف��ال يف �سن املدر�سة امل�سجلني يف مدار���س املخيم (‘الب�سط’) ب�إجمايل عدد
الأطفال يف �سن املدر�سة يف املخيم (‘املقام’) .هذا بينما ال ت�ؤدي ،مثالُ ،مقارنة
�أع��داد الأطف��ال امل�سجلني مبدار�س املخي��م ب�إجمايل التعداد ال�س��كاين ،مبا فيهم
البالغني� ،إىل ا�ستنباط �أي معلومات ذات قيمة.
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قائمة املراجعة اخلا�صة بوكالة �إدارة املخيم
توظيف اخلربات اخلا�صة ب�إدارة املعلومات.
دق��ة البيان��ات الأ�سا�سية وتوافر حتديثات الأرقام اخلا�صة بتع��داد �سكان املخيم م�صنفة
ح�سب العمر واجلن�س.
توفر املعلومات اخلا�صة بالأفراد والفئات الأكرث عر�ضة للخطر وكذا الأفراد والفئات ذات
االحتياجات اخلا�صة يف املخيم.
التخطي��ط اجليد لأنظمة �إدارة املعلومات وارتكازها على االحتياجات الوا�ضحة املرتبطة
ب�صناعة القرار.
ت�ش��كل دقة وحداثة املعلومات وارتباطها بالواقع الأ�سا���س لنجاح التن�سيق بني �أ�صحاب
امل�صالح يف اال�ستجابة املخيمية.
توافر �سجل بالبيانات القائمة ملنع االزدواج يف البيانات.
قي��ام وكال��ة �إدارة املخي��م بتجمي��ع املعلوم��ات اخلا�ص��ة مب�ست��وى ومعي��ار اخلدم��ات
وامل�ساعدات املقدمة يف املخيم.
�ضم��ان �أن تعك���س ال�صيغ والقوال��ب امل�ستخدمة يف جم��ع البيانات املعلوم��ات املحددة
املطلوبة و�أن تكون قد اجتازت االختبارات امليدانية ل�ضمان نفعها و�صالحيتها.
احت��واء من��اذج جم��ع البيانات عل��ى معايري وم�ؤ��شرات وا�ضح��ة ومتفق عليه��ا ملراقبة
التدخالت اخلا�صة بكل قطاع على حدة.
ح�ص��ول العامل�ين بوكالة �إدارة املخيم عل��ى التدريب الالزم على الر�ص��د الن�شطة للمخيم
وا�ستغالل �صيغ وقوالب جمع البيانات.
تواف��ر املعلومات عن نظام احلوكمة يف املخي��م وم�ستويات امل�شاركة والتن�سيق وق�ضايا
الأمن وال�سالمة واالجتماعات الدورية واملبادرات اجلديدة يف املخيم.
توافر قاعدة بيانات م�صنفة على طراز «من ،ماذا� ،أين» جلهات توفري اخلدمات والوكاالت
العاملة يف املخيم.
تن�شيط احلوار والتن�سيق بني �أ�صحاب امل�صالح فيما يتعلق بالقائمني على جمع البيانات
وطبيع��ة هذه البيانات م��ن �أجل تفادي االزدواج وزيادة احلمل املعلوماتي وكذلك �إجهاد
جمع البيانات.
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�إعالم �سكان املخيم بحقهم يف �ضمان �رسية بياناتهم اخل�صو�صية و�إطالعهم على نوعية
البيانات التي يتم جمعها و�أ�سباب جمعها واملردود الناجت عنها ونوعية الر�صد التي يحق
لهم �أن ي�أملوها منها.
ا�ستغالل وكالة �إدارة املخيم للبيانات الأولية يف �إعداد تقاريرها التحليلية للفجوات التي
ت�شوب عمليات توفري اخلدمات يف املخيم.
 �ضمان توزيع املعلومات على �أ�صحاب امل�صالح الآخرين مبا فيهم جهات توفري اخلدمات
و القي��ادات القطاعية/العنقودي��ة و مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية التابع للأمم املتحدة
وال�سلطات املحلية ملزيد من التحليل لها وعلى نحو يراعي اعتبارات الأمان وال�رسية.
�ضم��ان االنتف��اع باملعلومات يف املنتدي��ات التن�سيقية من �أجل �إحال��ة احلاالت الفردية
للمتابع��ة والدف��اع احلقوقي عن ا�ستجاب��ات احلماية املالئمة و�سد الفج��وات التي ت�شوب
عمليات توفري اخلدمات وامل�ساعدات.
�ضم��ان �أمان و�رسية املعلومات من خالل حتجيم وت�شديد القيود املفرو�ضة على الإطالع
عل��ى قواعد البيان��ات وتكييف عمليات التوثيق وا�ست�صدار التقاري��ر الو�صفية ،متى دعت
ال�رضورة ،مبا يكفل �رسية �أ�سماء وهويات الأ�شخا�ص الذين وردت ق�ص�صهم يف الوثائق.
قي��ام �سكان املخي��م بواجبهم يف امل�شاركة وامل�ساهمة يف عملي��ة �إدارة املعلومات وذلك
م��ن خ�لال ت�سليم وت�سلم املعلوم��ات اخلا�صة بامل�ستوي��ات املعي�شي��ة يف املخيم و�إدراك
مقت�ضي��ات حقهم يف كفاية توفري اخلدمات وامل�ساعدات وم�شاركتهم يف عمليات �صناعة
القرار التي لها تداعياتها على جمريات معي�شتهم.
تن��وع �آلي��ات ن��شر وتوزي��ع املعلوم��ات يف املخيم وفق�� ًا لطبيع��ة االحتياج��ات وال�سعي
ل�ضم��ان و�صول املعلومات لأو�سع قطاع ممكن م��ن املجتمع ،مبا يف ذلك القطاعات ذات
االحتياجات اخلا�صة والفئات الأمية.
�ضمان جمع املعلومات عن �سكان املخيم وحتليلها وتخزينها ون�رشها فيما بعد مب�ستوى
العناي��ة املطلوب ،وكذلك �ضمان تبادل هذه املعلومات بحكمة وحر�ص ل�ضمان ا�ستغالل
هذه املعلومات فقط يف م�ساعدة وحماية حقوق ال�سكان النازحني ،على �أن ُتعطى الأولية
دائم ًا لاللتزام باعتبارات الأمن وال�سالمة.
�ضم��ان ا�ستمرارية متابعة وتقييم نظام �إدارة املعلومات يف املخيم مع �رضورة �أن تكون
وكالة �إدارة املخيم على ا�ستعداد دوم ًا لقبول �أي تغيريات من �ش�أنها �أن حت�سن من م�ستوى
�أدائها قيام ًا على مردود عملياتها.
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الأدوات
تتوفر معظم الأدوات والن�رشات وغريها من الوثائق امل�شار �إليها على �أ�سطوانة جمموعة
الأدوات ) (Toolkit CDواملرفقة بكل كتيب مطبوع .كذلك مت و�ضع روابط لتحميل امللفات
اخلا�صة باملو�ضوع من على �شبكة الإنرتنت.

•م�صفوفة «الوكاالت ح�سب القطاعات» من دارفور ،ال�سودان
•تقييم احتياجات �إدارة املخيم (قائمة مرجعية للعينات)
•منوذج تقييم املخيم من تيمور ال�رشقية
•منوذج تقييم املخيم (عينة)
•خريطة املخيم (عينة بربنامج الإك�سيل) من دارفور ،ال�سودان
•تقرير وقاعدة بيانات حالة املخيم (عينة)
•جمموعة تن�سيق املخيمات و�إدارة املخيمات :املعايري امل�ستخدمة يف �إدارة املعلومات
•قوائم مرجعية لإدارة املعلومات وامل�شاركة وامل�ساءلة
•قائم��ة مرجعي��ة «�إىل �أي مدى تتحمل عبء امل�ساءلة �أم��ام الآخرين؟» فح�ص املعلومات
العامة
•تقييم احتياجات الطوارئ العاجلة (عينة منوذجية)
•مركز املعلومات الإن�سانية :ن�صائح �رسيعة.
•منوذج تقييم النازحني داخلي ًا من اندوني�سيا
•منوذج تقييم �رسيع للنازحني داخلي ًا من �أفغان�ستان
•منوذج تقييم �رسيع للنازحني داخلي ًا من �أفغان�ستان (�إر�شادات للم�ستخدمني)
•القائمة املرجعية امل�سماة «جودة املعي�شة» من �رسيالنكا
•منوذج جرد للقدرات والإمكانيات اخلا�صة ب�إدارة املواقع من �رسيالنكا
•م�صفوفة «املعايري يف مقابل امل�ساعدات الفعلية» من خميم جيمبي
•منوذج �آلية متابعة امل�ستوطنات امل�ؤقتة من اندوني�سيا
•بيان اخت�صا�صات ملداوالت جمموعات املناق�شات (عينة)
•مفو�ضي��ة الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني� .2006 ،أدوات مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون
الالجئني لتقييم امل�شاركة يف العمليات.
www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900SID/LGEL-5G8F5Q/$FILE/ifrc-Toolbox-oct96.
pdf?OpenElement
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الر�سائل الأ�سا�سية
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تتطل��ب املحافظة على املوارد الطبيعية القائمة �إدارة فعالة وم�ستدمية لها داخل املخيم
ويف املنطقة املحيطة به .وينبغي على وكالة �إدارة املخيم حتديد الأنظمة البيئية واملوارد
البيئية التي قد تكون معر�ضة للخطر وتتطلب حماية لها طيلة فرتة �إقامة املخيم .وغالب ًا
ما يكون العمل على حماية �أكرب م�ساحة ممكنة من الغطاء النباتي الطبيعي ،داخل وحول
املخيم� ،أكرث �سهولة ورخ�ص ًا وفعالية من العمل على ا�ستعادته بعد جتريفه.
ق��د تت�سب��ب الق�ضاي��ا البيئية يف ن�شوء نزاع��ات بني املجتمع املُ�ضي��ف وبني جمتمعات
املخي��م ،ذل��ك �أن البيئ��ة الطبيعي��ة ق��د متثل م�ص��دراً م�ش�ترك ًا للدع��م االقت�ص��ادي لكال
املجتمعني .وهنا ينبغي �إ�رشاك املجتمعات املُ�ضيفة يف عمليات �صناعة القرار الأ�سا�سية
املرتبطة بالبيئية .ف ُتتاح لهم �أي�ض ًا اال�ستفادة من بع�ض �أن�شطة الدعم البيئية مثل زراعة
الأ�شجار والتثقيف البيئي و�إن�شاء املواقد املوفرة يف الوقود وحت�سني تربية احليوانات.
ينبغ��ي �إج��راء تقييم بيئ��ي �رسيع لكل موق��ع قبل �أن يقع علي��ه االختيار نهائي�� ًا لإن�شاء
املخي��م  .وميك��ن – بل يجب� -إجراء تقييم بيئي �أكرث �شمولية وتف�صي ًال يف مرحلة الحقة
بعد �أن يكون قد مت حتقيق الأولويات الإن�سانية الأجدر باالهتمام.
م��ن بني الو�سائل التي يت�سنى من خالله��ا �إدارة بيئة املخيم والغطاء النباتي املحيط به
اال�ستعانة بخطة عمل جمتمعية بيئية ) (CEAPوالتي حتدد الق�ضايا التي تلزم مراعاتها
بخ�صو���ص البيئ��ة وم��ا يت�صل بها م��ن ق�ضايا اجتماعي��ة وق�ضايا خا�ص��ة باال�سرتزاق
املعي�شي منها .ولهذه اخلطة فائدتها كذلك يف حتديد املتطلبات التي ميكن تلبيتها بدون
الإ��ضرار بالبيئ��ة �أو الت�أث�ير �سلب ًا على ال�صال��ح املعي�شي للمجتمع��ات املُ�ضيفة .وت�سهم
املناق�ش��ة يف هذا ال�ش�أن مع �أ�صحاب امل�صال��ح الرئي�سية يف موائمة اال�ستجابات البيئية
بقدر الإمكان مع االحتياجات اخلا�صة بالغطاء النباتي املحيط باملخيم .كما ينبغي �أن
ت�شكل خطة العمل �آنفة الذكر �أ�سا�س ًا مهم ًا ملا يتم من �أعمال متابعة الحقة.
م��ن امله��م �أال يقت�رص االهتمام على الت�صدي للآثار املرئية عل��ى البيئة فقط ،مثل �إعادة
�إحياء الغطاء النباتي ،فثمة ق�ضايا �أخرى ينبغي مراعاتها وت�شمل التعامل مع اال�ستنزاف
املفرط للمياه اجلوفية �أو تلوث املياه ال�سطحية �أو اجلوفية والتي قد تت�سبب يف الإ�رضار
بالبيئة املحلية.
ينبغ��ي عل��ى وكال��ة �إدارة املخيم �ضمان تطبي��ق الإر�شادات البيئي��ة يف كل خميم ،ومن
ب�ين الإجراءات املفيدة يف هذا ال�ش�أن �إن�ش��اء جلان بيئية داخل املخيم (ت�ضم ممثلني عن
جمتمع��ات املخيم واملجتمع��ات املُ�ضيفة) .كما ينبغي على الوكال��ة �ضمان �إطالع هذه
اللج��ان ب�شكل جيد على التجارب والدرو�س امل�ستفادة واملوثقة يف املواقف املماثلة يف
جمال العالقة بني جمتمعات املخيم والبيئة.
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مقدمة
ابتداء
حتت��ل االعتبارات البيئية ن�صيب ًا م��ن اهتمامات كل خميم ويجب �أن ت�ؤخذ يف احل�سبان
ً
من��ذ حلظ��ة اختيار موقع املخي��م وحتى يتم �إغالق��ه يف النهاية .وميثل ت���آكل الرتبة وفقدان
الغط��اء النبات��ي �أك�ثر الآثار البيئي��ة ال�سلبية �شيوع ًا الت��ي تقع عليها عني الرائ��ي ،بينما جند
�آث��اراً بيئية �أخرى قد تكون �أقل بروزاً للعيان مثل تلوث املياه اجلوفية وتلوث البيئة ،بيد �أنها
لي�س��ت ب�أق��ل �رضراً من الآثار الظاه��رة .وتختلف طبيعة ونطاق ه��ذه الآثار باختالف املوقع
اجلغرايف وطبيعة العمليات اجلارية على �أر�ضه .وثمة بع�ض االعتبارات التي ينبغي �أن ُت�ؤخذ
يف احل�سب��ان يف املراح��ل املختلفة من عمليات املخيم والت��ي �سوف تتطلب حتلي ًال دقيقا لها
لتعديل الأدوات القائمة وحتديد �أف�ضل املمار�سات يف ظل كل �سياق تعمل به كل وكالة.
ومن الهام جداً �إجراء تقييم بيئي للمواقع كخطوة �أوىل واجبة االتخاذ عند التفكري يف �إقامة
�أح��د املخيم��ات ،وقبل اال�ستقرار على املوق��ع النهائي له .وعندما تتوافر الق��درة على االختيار
م��ن ب�ين �أكرث من موقع ،ينبغ��ي �أن ي�ؤخذ يف احل�سب��ان حجم املوقع الذي �سيت��م اختياره ،ذلك
�أن املخيم��ات الأكرب م�ساحة متيل للت�سب��ب يف �أ�رضار �أكرث تركيزاً ب�سبب البنى التحتية املقامة
عل��ى مواقعها وما ت�ستتبعه من ا�ستغالل مكثف للموارد املحلي��ة� .أما املخيمات الأ�صغر حجم ًا
فتنجم عنها �أ�رضار �أقل كثافة ،بيد �أن هذه الأ�رضار تنت�رش فيما بعد على م�ساحة جغرافية �أكرث
ات�ساع��اً .ويقرتح دليل الط���وارئ ( )2007ال�صادر عن مفو�ضية الأمم املتح��دة ل�ش�ؤون الالجئني
�أال يتجاوز احلد الأق�صى لل�سعة اال�ستيعابية للمخيم  20.000ن�سمة وبحيث يف�صل بني املخيم
والآخر م�سافة قدرها م�سرية يوم – وذلك بغية تقليل ال�رضر البيئي الناجم.
 ttجن��د بع���ض الإر�شادات التي تتناول كيفية �إجراء تقييم كام��ل للبيئة� ،أو تقييم بيئي
مبدئ��ي عاجل -وذلك يف احل��االت الطارئة التي ال حتتمل الت�أخري � -ضمن ا�سطوانة
جمموع��ة الأدوات املدرج��ة �ضمن جمموع��ة �أدوات  FRAMEال�ص��ادرة عن مفو�ضية
الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني و منظمة كري الدولية.2005 ،
ومن بني املبادئ الإر�شادية يف هذا ال�ش�أن ،و�إن تكن فوائده العملية غري م�ضمونة دائماً ،مبد�أ
«الوقاية قبل العالج» والذي ينبغي تطبيقه على جميع الأو�ضاع البيئية يف �أي خميم .ويكون
حج��م ال�ضغوط الواقع��ة على البيئة املادية �أثناء حاالت الطوارئ هائ ًال نظراً لأن النا�س قد ال
لا �أمامها �سوى قطع الأ�شجار ال�صغ�يرة من �أجل بناء املالج��ئ �أو جمع الأع�شاب �أو
جت��د بدي� ً
�أوراق الأ�شجار ال�ستخدامها ك�أغطية لها �أو جمع اخل�شب للتدفئة وطهي الطعام .وحتى يف مثل
ه��ذه احلاالت ،ينبغي �أن ت�ؤخذ يف االعتبار �إجراءات التعايف املبكر �أو �إجراءات �إعادة الت�أهيل
البيئي والتخطيط لها حتى يت�سنى تطبيقها فور �أن ت�سمح الظروف بذلك.
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الق�ضايا الرئي�سية
الأدوار وامل�س�ؤوليات

تت��وىل وكال��ة �إدارة املخيم امل�س�ؤولية عن �ضمان �أخذ االعتب��ارات البيئية يف احلُ�سبان خالل
ُعين��ة خ�صي�ص ًا لتقدمي
جمي��ع مراح��ل عمليات املخي��م .ورغم �أننا قد جند �إح��دى الوكاالت امل ّ
التوجيه بخ�صو�ص الإدارة البيئية� ،إال �أنه غالب ًا ما ال تكون رعاية البيئة و�إعادة ت�أهيلها على
ر�أ���س الأولويات املهم��ة بالن�سبة لل�سلطات املحلي��ة و�أ�صحاب امل�صال��ح الإن�سانيني �أو حتى
اجله��ات املانح��ة .ويف ظل هذا امل�شهد� ،سيق��ع على وكالة �إدارة املخي��م دور كبري لتلعبه من
�أجل الدفاع احلقوقي عن االعتبارات البيئة.
و�إىل جانب ذلك ،ينبغي على وكالة �إدارة املخيم القيام مبا يلي:
•الت�ص��دي للمخ��اوف البيئي��ة املرتبط��ة ارتباط ًا مبا��شراً مبوقع املخيم والت��ي قد ت�شمل
بع���ض االعتب��ارات وامل�صالح ذات اخل�صو�صية بالن�سبة له��ذا املوقع ،مثل �ضمان دراية
جميع �سكان املخيم وجهات توفري اخلدمات ب�أي قواعد حملية �أو تقليدية حتكم الدخول
لبع�ض الأماكن املحددة حول املخيم – كغابة مقد�سة مث ُال �أو �صيد �أحد �أنواع احليوانات
الربية  -واحرتامها.
•التدخ��ل و�إع��داد �إج��راءات حل النزاع��ات املالئمة م��ع ممثلي املجتمع��ات املحلية .ففي
البيئ��ات املفتق��رة يف موارده��ا الطبيعي��ة ،غالب�� ًا ما يك��ون احل�صول على ه��ذه املوارد
(كاخل�شب واملياه على �سبيل املثال) حمل نزاع بني �سكان املخيم واملجتمعات املُ�ضيفة.
ويتطل��ب هاهنا منع �أو حل النزاعات التي قد تن� أش� ب�سبب ا�ستغالل املوارد الطبيعية قدراً
من التحلي ب�أ�صول التعامل الدبلوما�سية.
•تدريب العاملني وقادة املجتمعات وجلان املخيم كي يكونوا على وعي و�إدراك بالعالقة
ب�ين البيئة وحماية �سكان املخيم .ويتطل��ب الأمر هاهنا اهتمام ًا خا�ص ًا بتحديد الفئات
املعر�ضة للخطر ،خا�صة الن�ساء والأطفال عند قيامهم بجمع حطب الوقود �أو �أدائهم لأي
وظائف �أ�رسية �أخرى.
•توعي��ة �س��كان املخيم بالأث��ر البيئي للمخيم .وميك��ن القيام بذلك من خ�لال جهود رفع
الوع��ي والتثقي��ف والتخطي��ط لإقام��ة املنا�سبات االجتماعي��ة التي ميك��ن خاللها �إلقاء
ال�ض��وء على �أن�شطة احلفاظ على البيئة على نحو تثقيفي وتعليمي مفيد ويركز يف الوقت
ذاته على املناحي العملية.
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الوكاالت/الهيئات البيئية الأخرى

يختل��ف العم��ل مع ال��وكاالت البيئة املحلي��ة �أو الوطنية باختالف البلد ال��ذي جتري فيه هذه
ال��وكاالت عملياته��ا القطري��ة .فبع�ض البلدان جند به��ا وزارات م�ستقلة للبيئ��ة بينما جند يف
بل��دان �أخرى وزارة مكر�سة فقط للق�ضايا املرتبطة بالبيئ��ة مثل الزراعة واملياه و�/أو املوارد
الطبيعي��ة .وعن��د العمل مع �إحدى ال��وكاالت القائدة �أو عن��د تنفيذها لإح��دى الربامج البيئية
بنف�سها ،ينبغي على الوكالة القيام مبا يلي ما يلي:
•التبك�ير بق��در الإمكان بامل�شاركة مع الهيئات احلكومي��ة املعنية يف املراحل الأوىل من
اال�ستجابة املخيمية.
•الأخ��ذ يف االعتب��ار �أن هناك العديد م��ن الوكاالت احلكومية التي ق��د ال يكون لها �سابق
خ�برة يف التعامل مع العملي��ات اخلا�صة بالالجئني �أو النازح�ين داخلياً؛ ومن ثم ،ف�إن
�إ��شراك هذه الوكاالت يف الدورات التدريبية عل��ى الإدارة البيئية �سوف يكون له مردوده
اجليد يف تقوية �إمكانياتها يف هذا املجال.
•الت�شاور مع ال�سلطات قبل التخطيط لإغالق املخيم و�إعادة الت�أهيل البيئي.
 ttملزيد من املعلومات حول التخطيط للمخيم و�إغالقه وق�ضايا �إعادة الت�أهيل البيئي،
انظر الف�صل .7

ممار�سة م�س�ؤولة؟ �صوت من امليدان

«كان��ت �إحدى وكاالت �إدارة املخيمات العاملة مع �إحدى الفرق املتنقلة املتولية
لعملي��ات الإ��شراف عل��ى م��ا ي�ص��ل �إىل  50موقع ًا �صغ�يراً ،تقوم بتنفي��ذ �إحدى
م�رشوع��ات ال�صيانة والتحديث ملرافق ال�رصف ال�صحي .وقد ا�ستلزم ذلك انتداب
مقاول خا�ص لتويل �إن�شاء «�شفاطة �رصف»– وهي �شاحنة ذات م�ضخة لتنظيف
وتفريغ دورات املياه .وقد اُ�ستثمر بع�ض الوقت يف �ضمان التخل�ص من النفايات
التي حتملها ال�شاحنة ب�شكل م�س�ؤول يف �إحدى الأرا�ضي النائية غري املنتفع بها،
مع احل�صول على �إذن املزارعني �أوالً .وعلى النحو املخطط له قبالً ،توىل املجل�س
البل��دي بعدها ب�أ�سبوع مهمة �إجراء عمليات التخل�ص م��ن النفايات ،وم�ستخدم ًا
املوارد احلكومية لتنظيف دورات املياه يف املواقع .بيد �أن �شفاطة ال�رصف التي
�أ�ضح��ت حت��ت ت�رصفهم قد �شوه��دت ذات مرة عل��ى التالل املطلة عل��ى ال�شاطئ
املج��اور وهي تقوم بتفريغ حمتويات ال�شاحنة وتلقيها فوق حافة التل ولت�سقط
يف النهاية �إىل داخل البحر .وقد تولت ال�سلطات املحلية التحقيق يف الأمر».
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الفريق البيئي

رغ��م �أن االعتبارات العملية قد ال ت�سمح دائم ًا لوكالة �إدارة املخيم ب�أن تعني خبرياً بيئي ًا
متفرغ�� ًا لعملياتها� ،إال �أنه من املهم �أن يت��م تفوي�ض م�س�ؤولية هذا الأمر ولو �إىل �شخ�ص واحد
فق��ط وبحي��ث يتلقى قبلها بع�ض التدريب على الإدارة البيئي��ة .وينبغي �أن يكون هذا ال�شخ�ص
عل��ى �إطالع و�إملام بال�سيا�سات البيئي��ة الأ�سا�سية امل�ستح�سنة واملن�صو�ص عليها يف كتيبات
مثل دليل الإر�شادات البيئية ال�صادر عن مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني وغريها من
�أف�ضل املمار�سات يف هذا املجال ،مثل تلك املدرجة يف ق�سم الأدوات من هذا الف�صل.
كما ينبغي على ال�شخ�ص امل�ضطلع بامل�س�ؤوليات البيئية القيام مبا يلي:
•امل�ساع��دة يف ت�شكيل جلنة بيئية للمخيم ،على �أن تت�ضمن قدر امل�ستطاع مندوبني عن كل
م��ن �سكان املخيم واملجتمع املُ�ضيف .وينبغي �أن تكون لهذه اللجنة بيان اخت�صا�صاتها
الوا�ضح (والذي يت�ضمن الت�سل�سل الوظيفي يف رفع التقارير البيئية) وقد تعمد اللجنة عند
الب��دء يف مبا��شرة �أعمالها �إىل االعتم��اد على القواعد القروي��ة �أو املخيمية املحددة التي
حتكم ا�ستغالل و�إدارة املوارد البيئية.
•�ضم��ان ت�صدي ال�رشكاء والزمالء للق�ضاي��ا البيئية ذات ال�صلة بجميع القطاعات الأخرى.
وينبغ��ي �أن يك��ون ال�شخ�ص املن��وط بامل�س�ؤوليات البيئي��ة هو �أول �شخ���ص يتوىل ب�شكل
ا�ستباقي الدفاع عن احلماية البيئية وحتديد الإجراءات املالئمة تبع ًا لالحتياجات.
 ttانظر مثال على بيان اخت�صا�صات اللجان البيئية على ا�سطوانة جمموعة الأدوات.

الر�صد

تتطل��ب امل�رشوعات اخلا�صة ببع�ض الأن�شطة البيئية املحددة مث��ل زراعة الأ�شجار والتثقيف
البيئ��ي ون��شر ا�ستخدام املواق��د املوفرة يف الوق��ود و�/أو التو�س��ع الزراعي �إج��راءات متابعة
خا�صة بكل منها على حده ،وبحيث تكون مدجمة معها.
كذل��ك ينبغي �أن ي��وىل االهتمام ب�صفة دورية �إىل الأن�شطة التي تت�صدى للتبعات البيئية
ال�ستخ��راج املي��اه والتخل�ص من النفاي��ات �أو مراقبة احل�رشات الناقل��ة للأمرا�ض .كذلك ف�إن
للزيارات املنزلية واملالحظة املبا�رشة �أهميتها كو�سائل متابعة مهمة نظراً لأنها تك�شف عما
�إذا كان��ت الأ�رس تقوم با�ستخ��دام و�صيانة املرافق والأجهزة ذات ال�صل��ة بالبيئة مثل املواقد
بال�شكل ال�صحيح لها من عدمه.
و�أثن��اء مبا�رشته��ا لعملياته��ا يف متابعة الآث��ار والأن�شطة البيئية ،يتوجب عل��ى وكالة �إدارة
املخيم �أن تويل اهتمام ًا للمخاطر التالية:
•تناق���ض اخلطط البيئي��ة �أو عدم ان�سجامها م��ع ال�سيا�سات الوطني��ة املو�ضوعة لها ،ومبا
يجعل من النجاح يف حتقيق �إدارة بيئية فعالة �أمراً �أكرث �صعوبة.
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•ع��دم ت�صدر الآث��ار ال�سلبية على البيئة ،رغم خطورتها ،قائم��ة �أولويات التدخل و�/أو عدم
كفاية قدرات اال�ستجابات بني املنظمات الإن�سانية والبيئية بخ�صو�ص هذا ال�ش�أن.
يتطل��ب دم��ج احلماية البيئية �ضمن تدخالت كل قطاع على حده يف املخيم
تواف��ر امل��وارد املالية والب�رشي��ة والفر�ص املخطط��ة لعمليات الر�ص��د والتقييم
القائمة على امل�شاركة.

التعبئة املجتمعية

ينبغ��ي عل��ى وكالة �إدارة املخيم الت�أكد من قدرة �سكان املخي��م على الإطالع على املعلومات
اخلا�ص��ة ب��الإدارة البيئي��ة .وهنا ينبغ��ي �أن تكون الر�سائ��ل والإر�شادات اخلا�ص��ة بالق�ضايا
البيئي��ة ب�سيطة و�سهل��ة الفهم ،وميكن �إىل جانب ذلك القيام بعدد م��ن الأن�شطة املختلفة لرفع
الوعي البيئي داخل املخيم .وقد ت�شمل هذه الأن�شطة ما يلي:
•تنظي��م املنا�سب��ات اخلا�صة ،مثل االحتف��ال باليوم العاملي للبيئ��ة يف اخلام�س من �شهر
يونيو.
•�إدراج �أن�شطة التعبئة املجتمعية عند ت�صميم خطط الإدارة البيئية للمخيم.
•ت�شجيع ما ينطلق من حمالت لزراعة الأ�شجار �أو لتنظيف املخيم.
كذل��ك ف���إن امل�شاركة مع املجتمعات املحلي��ة يف املنا�سبات اخلا�صة ي�سه��م كذلك يف تعزيز
العالق��ات احل�سن��ة معه��ا .كما �أن توف�ير التدريب والدعم للن��وادي البيئية املدر�سي��ة يعد �أحد
الو�سائل املفيدة يف تعزيز الوعي البيئي.
 ttملزيد من املعلومات حول امل�ساهمة وامل�شاركة املجتمعية ،انظر الف�صل .3
ميكن لال�ستعانة بامل�سابقات �أن تكون من بني الو�سائل الناجحة يف ت�شجيع
الأطفال يف املخيم على تويل امل�س�ؤولية عن بيئتهم ،وحيث تتناف�س فرق الأطفال
يف �أن�شطة متابعة النفايات مع بع�ضها لتحديد من ي�ستطيع يف النهاية �أن يجمع
�أكرب قدر من القمامة خالل مدة زمنية معينة ،مع منح جائزة للفائز! بيد �أنه من
الواج��ب مراعاة �أال يتم ا�ستغالل هذه امل�سابقات من قبل ال�ساعني للح�صول على
اجلوائ��ز .كما يتطلب الأمر متابعة ل�ضمان جتميع حمتويات مقالب القمامة كلها
يف مكان واحد ولي�ست منثورة يف �أرجاء املخيم ،وذلك حتى يت�سنى جمعها!
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املالجئ

عندم��ا يتم ا�ستخ��دام املوارد الطبيعية مثل العي��دان اخل�شبية والأع�ش��اب و�أوراق ال�شجر لبناء
�أك��واخ الأ��سر ،يتم جتميع ه��ذه املواد غالب ًا ب�ش��كل حملي من موقع قريب م��ن موقع املخيم،
ويبلغ متو�سط كمية الأخ�شاب املطلوبة لإقامة �أب�سط املالجئ  80مرتاً من العيدان امل�ستقيمة
بقط��ر متو�سط � 5س��م .والعديد من هذه املواد تكون يف حاجة لال�ستبدال ب�صفة منتظمة ب�سبب
هجمات النمل الأبي�ض.
وقب��ل مبا�رشة �أي توزيع مل��واد �إقامة املالجئ مثل الأغطية البال�ستيكية ينبغي �أن ت�أخذ
وكال��ة �إدارة املخي��م يف االعتب��ار �أن ه��ذا التوزي��ع قد ي���ؤدي �إىل تقطيع الأ�شج��ار ال�ستخدام
�أخ�شابه��ا يف بن��اء الهي��اكل الداعم��ة .وعليه ،فقد يكون م��ن الأف�ضل لو فك��رت املنظمات يف
توزي��ع الهي��اكل الداعمة �إىل جانب امل��واد امل�ستخدمة يف التغطية النهائي��ة للأكواخ .وغالب ًا
م��ا يك��ون للع�شب امل�ستخدم يف �صناعة �أغطية الأ�سطح مو�س��م ح�صاد معني ،ولذا ف�إن اقتالع
ه��ذا الع�ش��ب �أثن��اء مو�سم بذره قد يقل��ل الكمية الناجتة عن��د احل�صاد امل�ستقبلي ل��ه ،بينما قد
ي�ؤدي ح�صاده يف موا�سم �أخرى �إىل جعله �أكرث عر�ضة لهجوم احل�رشات – ومبا يقلل من العمر
االفرتا�ضي للع�شب.
وح�س��ب طبيعة الأو�ض��اع ال�سائدة ،قد يتعفن �أي�ض ًا خ�شب الأ�شج��ار �أو تهاجمه احل�رشات.
ولكي يدوم عمره االفرتا�ضي لأطول فرتة ممكنة ،ينبغي �أن يتم عالج خ�شب الأ�شجار �أو املامبو
(وهي جافة) ب�أف�ضل الو�سائل املمكنة.
 ttانظر الإر�شادات املو�ضوعة بهذا اخل�صو�ص على .www.humanitariantimber.org
توف��ر قوالب الطوب الل�بن املجففة يف ال�شم�س وامل�ستخدمة يف بن��اء احلوائط �أو الأ�سقف
املقببة �أحد البدائل املمكنة خل�شب الأ�شجار يف بع�ض احلاالت ،خا�صة عندما يكون ا�ستعمال
اخلر�سان��ة �أو ال�صلب �أمراً غري م�ألوف يف ثقافة ال�سكان .وتكون املنازل امل�صنوعة من الطوب
اللنب �أكرث احتما ًال وتوفر ظروف معي�شية �أف�ضل .كما �أنها تقلل من كمية الأخ�شاب ال�رضورية
للبن��اء مب��ا يق��رب من  .% 80ورغ��م ذلك ،ف�إن ه��ذا الطوب يحت��اج لكميات كب�يرة من املياه
ل�صناعة اخللطة املنا�سبة له .ويجدر التنبه �إىل �أن احلفر امل�صنوعة من �أجل ا�ستخال�ص الطني
قد متتلئ باملاء وت�صبح بركة لنمو البعو�ض الناقل للمالريا �إذا مل يتم ردمها.
بع�ض حفر املياه امل�ستخدمة يف �صناعة الطوب اللنب ميكن حتويلها �إىل حفر
للأ�سم��دة .ونظراً لأن احلفر املفتوحة قد متثل خطراً على الأطفال واحليوانات (ويف
بع�ض �أنواع املناخ الرطبة قد تتحول �إىل ب�ؤر لنمو وفق�س احل�رشات الناقلة للأمرا�ض
مثل البعو�ض) ،ف�إن على وكالة �إدارة املخيم �أن تت�أكد من �إحاطة هذه احلفر بحاجز
يف �أ�رسع وقت ممكن ومالحظة الظروف املناخية املحلية قبل التحويل.
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�إذا مل يت��م تتواف��ر امل��واد امل�ستخدمة يف بناء املالج��ئ ،فقد يتطلب الأمر تنظي��م عملية قطع
الأ�شج��ار املخت��ارة من مناطق احل�صاد املحددة وحتت رقاب��ة حكيمة .وعندما يتم جلب هذه
املواد من خارج املوقع ،فينبغي �أن يتم جلبها من املواقع التي يتم فيها ح�صادها �أو جمعها
على نحو يراعي احتياطات احلفاظ على البيئة.
 ttملزيد من املعلومات عن الق�ضايا املرتبطة باملالجئ ،انظر الف�صل .15

املياه وال�رصف ال�صحي

ينبغي �أن تكون املياه �آمنة لل�رشب والطهي وال�صحة ال�شخ�صية .ومن �أجل تعزيز �سالمة الإدارة
البيئية ،ف�إن من ال�رضوري �ضمان حماية م�صادر املياه القائمة مثل الينابيع من:
•املا�شية
•دورات املي��اه ،وبحي��ث ال تقل امل�ساف��ة الفا�صلة بينها وبني �أقرب م�ص��در للمياه عن 30
مرتاً ،و�أن تقام يف اجتاه جمرى النهر.
•غ�سيل املالب�س ومناطق اال�ستحمام.
•اجلبانات واملدافن
•مواقع التخل�ص من النفايات.
تن���ص املوا�صف��ات املدرج��ة �ضمن م�رشوع �سف�ير 2004 ،على �أنه « ينبغي
�أال يق��ل عم��ق ق��اع حف��ر دورات املي��اه ع��ن  1.5م�تراً ف��وق �أعلى طبق��ة مائية
�أر�ضي��ة» .وق��د ي�ستدعى الأمر زيادة ه��ذه امل�سافة بالن�سبة لل�صخ��ور امل�شققة �أو
احلج��ر اجل�يري� ،أو �إنقا�صها يف حالة الرتبة الرملي��ة .وجتب مراعاة عدم ت�رسب
مياه ال�رصف �أو الت�رسبات من �أنظمة ت�رصيف الف�ضالت نحو املياه ال�سطحية �أو
م�صادر املياه اجلوفية ال�ضحلة.
 ttملزي��د م��ن املعلوم��ات حول املعايري اخلا�ص��ة ب�أماكن و�ض��ع دورات املياه وتعزيز
و�سائل الوقاية ال�صحية ،انظر الف�صل .14
ينبغ��ي �أن ت�شم��ل �أن�شط��ة التثقيف ال�صحي والبيئ��ي وتعزيز و�سائل الوقاية
ال�صحية معلومات عن �سبل تفادي تلوث م�صادر املياه.
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ت�آكل الغطاء النباتي

ميك��ن �أن ت���ؤدي �إزالة الغط��اء النباتي والأ�شج��ار ،خا�صة عندما تكون املخيم��ات ُمقامة يف
املواق��ع اجلبلي��ة املتحدرة� ،إىل ت�آكل كبري وحدوث �ص��دوع وت�شققات عميقة على املنحدرات.
وتطالعن��ا �أمثلة عدي��دة ا�ضطر فيها �سكان املجتمع املُ�ضي��ف يف املناطق املحيطة باملخيم،
وبع��د �سن��وات من �إقام��ة املخي��م� ،إىل االنتقال نتيج��ة لأن الزراع��ة �أ�صبح��ت م�ستحيلة على
�أرا�ضيهم نتيجة لتعر�ضها للتجريف والت�آكل.
وينبغ��ي عل��ى وكالة �إدارة املخي��م �أن تبدي ن�شاط�� ًا يف الدفاع عن من��ع عمليات الإزالة
املفرط��ة للغط��اء النباتي – يف كل م��ن داخل املخيم وخارجه – من �أج��ل �ضمان امت�صا�ص
الرتب��ة ال�رسيع ملي��اه الأمطار .وهذا بدوره يتي��ح �إعادة ملء م�ستودع��ات املياه اجلوفية مرة
�أخرى ،ويف بع�ض الأحوال ،مينع حدوث نق�ص يف كميات املياه وموجات اجلفاف الدورية.
يع��د ت���آكل الغطاء النباتي �أحد الق�ضاي��ا املهمة الواجب �أخذها يف االعتبار
عن��د بناء املواقع .جتنب �إخالء املوقع وت�سوي��ة �أر�ضه ُم�ستخدما املعدات الثقيلة
املتحرك��ة (كالبلدوزرات) .اجعل الإخالء يتم يدوياً ،ذل��ك �أن هذا من �ش�أنه �أي�ض ًا
توليد بع�ض الدخل ل�سكان املخيم وت�شجيع امل�شاركة يف �إن�شاء املخيم.
 ttملزيد من املعلومات عن �إن�شاء و�إغالق املخيمات ،انظر الف�صل .7

جمع مياه الأمطار

يف البيئ��ات اجلاف��ة �أو املو�سمي��ة ،ميك��ن ب��ذل اجلهود م��ن �أجل ت�شجي��ع ا�ستغ�لال الأ�ساليب
الب�سيط��ة يف جم��ع مي��اه الأمطار .وه��ذا احل�صد – والذي غالب�� ًا ما يتم التغاف��ل عنه رغم �أن
�س��كان املخي��م قد يكونون على عل��م به -ميكن �أن يزيد ب�شكل كبري م��ن كمية املياه املتوفرة
للمخي��م �أثناء ف�ترات الأمطار الغزيرة كما ميكن �أن يقلل من خطر �رشب املياه امللوثة .وما مل
يت��م بناء م�ستودعات كبرية لهذا الغر�ض ،ف�إن كمي��ة املياه املح�صودة لن ي�سعها البقاء حتى
نهاية مو�سم جاف واحد .وكان جتميع املياه من �أ�سطح املنازل �أكرث جناح ًا يف املناطق ذات
الأمطار الغزيرة واملمتدة لفرتات طويلة.
ولتحقيق �أف�ضل النتائج فيما يتعلق باملياه ،ينبغي التفكري يف اخليارات التالية:
•جمع مياه الأمطار من الأ�سقف والتي تقلل فيها الأ�سطح ال�صلبة مثل الأ�سطح البال�ستيكية
�أو املعدنية النظيفة من التلوث الناجم عن �أوراق ال�شجر والع�شب وروث احليوانات.
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•حب���س املي��اه املتدفقة على الأر�ض ،وذلك بتوجيهها تدريجي�� ًا نحو وحدات التخزين مثل
ال�صهاريج �أو احلاويات.
•ت�شجيع املبتكرات املحلية يف ت�صميم �أنظمة ح�صد املياه املالئمة.

ال�رصف ال�صحي

ترتبط ق�ضية ال�رصف ال�صحي البيئي ارتباط ًا وثيق ًا بتوافر املياه .ويف هذا ال�صدد ،ينبغي �أن
يتم �أخذ ما يلي بعني االعتبار:
•موقع دورات املياه و�صيانتها
•التخل�ص من الف�ضالت الب�رشية (من بول وبراز)
•تعزيز و�سائل الوقاية ال�صحية
•�إزالة مياه ال�رصف ،مبا فيها مياه البالوعات
•�إزالة النفايات ال�صلبة وال�سائلة من املخيم -والتي قد ترتاوح بني النفايات الطبية وحتى
نفايات التغليف والعلب
•التنظي��ف من الأترب��ة وال�سيطرة على احل��شرات والقوار�ض واحل��شرات الناقلة للأمرا�ض
وغريها من احل�رشات امل�ؤذية.
 ttملزيد من املعلومات عن ال�رصف ال�صحي ،انظر الف�صل .14
ينبغ��ي �أن يحر���ص القائمون على املخيم على ت�شجيع الف�صل بني النفايات
القابل��ة للتحل��ل احلي��وي والنفايات غ�ير القابلة للتحل��ل احليوي وك��ذا ت�شجيع
و�سائ��ل �إعادة تدوير النفايات وحتويل النفايات الغذائية �إىل �أ�سمدة ال�ستخدامها
يف املبادرات الزراعية والب�ساتنية.

الطاقة املنزلية

تكون الآثار البيئية الأكرث ظهورا والأكرث دوام ًا بيئي ًا يف املخيمات هي الأ�رضار التي ت�صيب
املناط��ق املحيط��ة والناجم��ة عن عملي��ات جمع احلط��ب والأخ�شاب للطهي .ويك�ثر ا�ستخدام
النازح�ين لغري ذلك من املوارد الطبيعية ،مث��ل روث البهائم وف�ضالت املحا�صيل ،يف الطهي
والت�سخ�ين وكذل��ك الإن��ارة .ورغم اختالف الظ��روف القائمة م��ن موقع لآخ��ر� ،إال �أن العائلة
املتو�سطة حتتاج يومي ًا ملا يقرب من  2-1كيلوغراماً ،وحتى  5-4كيلوغرامات بحد �أق�صى،
م��ن خ�ش��ب الوق��ود لأغرا�ض الطه��ي .وينبغي بذل كل اجله��ود من �أجل تقلي��ل كميات املوارد
الطبيعية امل�ستخدمة يف �إعداد الطعام وذلك من خالل:
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•ت�شجي��ع اال�ستخدام الدائم للمواق��د املوفرة يف الوقود ،ذلك �أن ا�ستخ��دام هذه املواقد على
النح��و املالئم ميكن �أن يقلل من كمية الوقود املطلوبة للطهي .وقد �أظهرت اخلربة يف هذا
املج��ال �أنه لكي تعمل املواقد املوفرة للوقود ب�ش��كل جيد يف املخيمات فينبغي �أن يكون
هن��اك نق�ص حقيق��ي حملي يف حطب الوقود .ومن املمكن «التحايل» لإحداث هذا النق�ص
من خالل ت�شديد الرقابة على حرية ال�سكان يف جمع احلطب .كذلك ف�إن الأمر يتطلب بع�ض
الوقت كي تعتاد الأ�رس على ا�ستخدام هذه املواقد والإملام بطريقة �صيانتها.
•ت�شجيع جتفيف وتقطيع اخل�شب قبل حرقه و�إطفاء ا�شتعاله مبجرد االنتهاء من الطهي.
•مناق�ش��ة وكالة �إم��دادات الغذاء ب�ش�أن اق�تراح توزيع احلبوب املطحونة ب��د ًال من احلبوب
الكامل��ة و�/أو ت�شجي��ع �س��كان املخي��م على نق��ع الأطعمة ال�صلب��ة مثل الف��ول �أو احلبوب
املطحونة.
•ت�شجي��ع امل�شارك��ة بني جمموع��ات الأ�رس املختلفة يف الطهي ،بيد �أن ه��ذا �أمر قد ال يكون
م�ست�ساغ ًا لدى �أ�صحاب بع�ض الثقافات كما �أنه يكون خياراً م�ستبعداً عندما تكون ح�ص�ص
الغذاء هي امل�صدر الرئي�سي للطعام.
قد تظهر بع�ض املقاومة �إزاء �صيانة املواقد املوفرة يف الوقود ،وقد يرجع هذا يف جانب منه
�إىل ع��دم اعتياد النا���س بعد على هذه التقنية يف الطهي .وقد يتطل��ب الأمر تعديل طفيف على
�سل��ة الغ��ذاء نظراً لأن بع���ض الأطعمة قد ال تكون مالئمة للطهي عل��ى املواقد املوفرة للوقود.
وينبغي �أن يجري هذا بالت�شاور مع الأ�رس �أو املجتمعات ووكالة �إمدادات الغذاء.
 ttانظ��ر كتي��ب و�صف��ات الطع��ام املح�صن��ة املمزوج��ة ال�ص��ادرة ع��ن برنام��ج الغذاء
العاملي.
 ttملزيد من املعلومات عن توزيع ال�سلع الغذائية وغري الغذائية ،انظر الف�صل .13
ينبغي على وكالة �إدارة املخيم �إجراء تقييم لالحتياجات اخلا�صة باملوارد
الطبيعي��ة مث��ل حطب الوقود كما ينبغي عليها متابع��ة املوقف وحتديث النتائج
ب�صفة دورية .وت�سهم معرفة متطلبات وو�سائل زيادة الإمدادات يف حتديد نظام
�أف�ضل يف الإدارة.
غالب�� ًا م��ا يت��م جم��ع حطب الوق��ود ،وهو م�ص��در الطاقة الأك�ثر �شيوع ًا يف
اال�ستخ��دام يف معظم املخيمات ،من البيئ��ة املحيطة .ويف بع�ض الأحوال ،ميكن
�أن ت���ؤدي ال�ضغوط الواقعة على حطب الوقود �إىل التناف�س عليها مع املجتمعات
املُ�ضيفة ،وهو و�ضع ميكن �أن ي�ؤدي �إىل ن�شوب نزاعات وت�آكل كبري للأرا�ضي.
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ينبغ��ي �أن تك��ون جهود حف��ظ الطاقة جانب ًا مكم ًال خلط��ة الإدارة البيئية وم��ا يت�صل بها من
حمالت لزيادة الوعي حول هذه الق�ضية .كما ينبغي �أن تت�ضمن هذه اخلطة اهتمام ًا بحاجات
الفئ��ات امل�ست�ضعف��ة والتي قد تعجز عن جمع �أو ��شراء الوقود .كما ينبغي البحث عن خيارات
�أخرى للطهي.
 ttانظر دليل جتارب احلفاظ على الطاقة وم�صادر الوقود البديلة ال�صادر عن مفو�ضية
الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني.

عواقب غري مق�صودة

تكون عمليات جمع ونقل وتخزين وتوزيع حطب الوقود التي تتوالها املنظمات
الإن�سانية �أو الإدارة املحلية بال مقابل ،يف بع�ض احلاالت ،هي الو�سيلة الوحيدة
لتوف�ير االحتياجات الأ�سا�سية م��ن الوقود لل�سكان .بيد �أن ه��ذا قد ي�شجع �سكان
املخيم على جمع حطب �إ�ضايف من املناطق املحيطة باملخيم وبيعه يف الأ�سواق
ن�شط وكالة �إدارة املخيم
�أو �صناع��ة الفحم النباتي منه .لذا ،فم��ن ال�رضوري �أن ُت ّ
رقابته��ا عل��ى ا�ستغالل �س��كان املخيم حلطب الوق��ود بالإ�ضاف��ة �إىل متابعة �أي
زيادة يف حطب الوقود والفحم النباتي يف الأ�سواق املجاورة والتحقيق فيها.

خطة الإدارة البيئية

يف كل من عمليات املخيمات طويلة وق�صرية الأمد ،تت�أثر البيئة بعدة طرق .كما قد تن�ش�أ عدة
�آثار �إ�ضافية تتخذ �سبيلها �إىل املجتمع املُ�ضيف ،وذلك �إذا �أخذنا يف االعتبار الطلب املتزايد �أو
ح��دة املناف�سة على بع�ض املوارد الطبيعي��ة املحددة ال�شحيحة .وبع�ض هذه ال�ضغوط الواقعة
على البيئة تكون ذات طابع م�ستمر ال يهد�أ ،ولذا فمن املهم قيام وكالة �إدارة املخيم مبا يلي:
•متابعة �آثار هذه ال�ضغوط على املوارد الطبيعية وتكييف براجمها للتعامل معها
•التو�س��ط ل��دى الأط��راف املعنية م��ن �أج��ل تطبيق عدد م��ن الربام��ج الإ�ضافي��ة للحماية
البيئية.
•ط��رح تقنيات وممار�س��ات بديلة مثل تقنيات اال�ستغالل الأكرث كفاءة للوقود �أو ممار�سات
الطهي املح�سنة.
وم��ن بني الأدوات القائمة ملتابعة الق�ضايا البيئية ما يعرف بخطة العمل املجتمعية البيئية،
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ويتمث��ل هدفه��ا يف متكني جمتمعات املخي��م بالإ�ضافة �إىل املجتمع��ات املُ�ضيفة وال�سلطات
املحلي��ة ووكال��ة �إدارة املخي��م وغريه��ا من جه��ات توفري اخلدم��ات من مناق�ش��ة املخاوف
امل�شرتك��ة واالتف��اق عل��ى و�سيل��ة للتعامل معه��ا .ويقت�ضي تفعي��ل هذه اخلطة حتدي��د الآثار
البيئي��ة الواقع��ة على جمي��ع قطاعات املخيم وو�ض��ع قائمة ب�أولويات التدخ��ل – مثل �إعادة
ت�أهي��ل املناطق املت�آكلة يف غطاءها النباتي و�إعادة الت�شجري .وتتمثل بع�ض املزايا الناجمة
عن تطبيق �أمثال هذه اخلطط فيما يلي:
 ttانظر �أحد الأمثلة على ذلك من مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ومنظمة كري
الدولية يف ق�سم الأدوات من هذا الف�صل.
•�إع��داد جمتم��ع املخيم لتويل م�س�ؤولياته يف العناية بالبيئ��ة واملحافظة عليها طيلة فرتة
�إقامته يف املخيم.
•تو�ضيح امل�شكالت والتحديات البيئية الأ�سا�سية جلميع �أ�صحاب امل�صالح.
•متكني النا�س من امل�شاركة يف اجلهود النظرية والتطبيقية للمحافظة على البيئة.
•ت�سليط ال�ضوء على امل�شاكل الرئي�سية التي حتتاج �إىل حل لها.
•حتدي��د ال�شخ�صي��ات و�/أو الإجراءات املطلوب��ة من �أجل الت�ص��دي للق�ضايا واالحتياجات
اخلا�صة بالبيئة.
وطامل��ا كان املجتم��ع ي�شعر مبلكيته لهذه اخلطة – نتيج��ة مل�شاركته فيها وتنفيذه لها -فال
�شك يف �أنه �سيكون قادراً على تكييف اخلطة للتوا�ؤم مع الظروف املتغرية على مر الوقت.

�إعادة الت�أهيل البيئي

ال تعن��ي �إعادة الت�أهي��ل البيئي بال�رضورة �إع��ادة املوقع �إىل حالته ال�سابق��ة ،فقد يكون ذلك
مكلف�� ًا ف�ض ًال عما ينطوي عليه من ا�ستنزاف للوقت ،هذا �إذا توافرت يف الأ�صل �إمكانية حتقيق
ذل��ك! وعليه تك��ون الو�سيلة الأكرث مالئمة لإعادة الت�أهيل البيئي هي حتديد ما ي�أمل املجتمع
املُ�ضي��ف يف ر�ؤيت��ه يف املوقع مبج��رد �أن يتم �إغالقه وت�صبح ظروف املوق��ع �آمنة ،و�رشيطة
�أال تذه��ب �آماله��م �إىل ر�ؤية املوقع يعود �سريته الأوىل .وت�ستطي��ع وكالة �إدارة املخيم يف هذا
ال�ص��دد ،ومن خالل رجوعها للخي��ارات املختلفة التي ميكن تنفيذها عملي ًا وتكون ذات فائدة
يف الوق��ت ذات��ه على املجتمع املُ�ضيف� ،أن ت�ضمن �أخ��ذ االعتبارات البيئية يف احل�سبان .ومن
بني اخليارات التي ميكن اقرتاحها ما يلي:
•�إقام��ة البني��ة التحتية لعدد من الأن�شط��ة املدرة للدخل والتي تع��ود مبجموعة من املزايا
ق�ص�يرة الأم��د ب��دءاً من الب�ستن��ة التجارية وحت��ى اال�ستثم��ارات طويلة الأمد مث��ل �إنتاج
الأخ�شاب ال�صلبة.
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•حتوي��ل مواق��ع املخيمات ال�سابقة بالكام��ل �إىل م�شاتل زراعية وغط��اءات �شجرية وحيث
يت�سن��ى لل�س��كان من خاللها احل�صول عل��ى احتياجاتهم من ال�سل��ع واخلدمات التي ميكن
لهذه املواقع توفريها ،وذلك وفق ًا لأنظمتهم املتفق عليها يف هذا ال�ش�أن.
يف احل��االت الت��ي تق��وم فيها املخيمات على �أرا���ض خا�صة ،ينبغي �أن تتم
�إع��ادة ت�أهي��ل موقع املخيم بالتوا�صل الوثيق مع �أ�صح��اب هذه الأرا�ضي ووفق ًا
لالتفاقات امل�سبق �إبرامها معهم يف هذا اخل�صو�ص.

زراعة الأ�شجار

غالب�� ًا م��ا تلقى خط��ط زراعة الأ�شج��ار جناح ًا كب�يراً يف مواقف املخيمات .وعل��ى الرغم من
�أن الأ�شج��ار املزروعة ت�ش��كل كم�ؤ�رش مفيد يو�ضح بجالء اهتم��ام القائمني على �إدارة املخيم
باتخ��اذ الإجراءات العملي��ة حلماية البيئة �أو ا�ستعادها� ،إال �أن هن��اك بع�ض الدرو�س الب�سيطة
التي ينبغي �أن ت�ؤخذ يف االعتبار:
•ينبغ��ي �أن تعك���س النبات��ات املزروع��ة يف امل�شات��ل املخيمي��ة �أو الريفي��ة االحتياج��ات
املطلوبة لل�سكان املقيمني يف املنطقة؛ وهذا يتطلب ت�شاوراً م�سبق ًا مع �أ�صحاب امل�صالح
املختلفني.
•قد ال يقع ال�سكان النازحون دائم ًا على فهم الفائدة الناجمة عن زراعة الأ�شجار �أو رعايتها
نظ��راً لأن �آمالهم تتوجه غالب ًا نح��و العودة للوطن يف �أ�رسع وقت ممكن .كذلك ف�إن زراعة
الأ�شج��ار �أو الرعاية به��ا لي�ست بالن�شاط املحبوب يف بع�ض الثقاف��ات .ورغم ذلك ،ي�سعد
ال�س��كان يف حاالت عديدة عندم��ا يت�سنى لهم زراعة �شجرة ظليل��ة �أو �شجرة مثمرة بجوار
�أكواخهم مع ما لهذا من فائدة �إيجابية لهم.
•غالب ًا ما يكون عدد النبتات النامية يف امل�شاتل م�ؤ�رشاً رديئ ًا على جناح زراعة امل�شتل� ،إال �أنه
رغم ذلك م�ؤ�رش �شائع اال�ستعمال من �أجل توثيق عمليات الر�صد� .أما عدد الأ�شجار التي ا�ستطاعت
�أن توا�صل منوها بعد مرور عامني على زراعتها فيكون م�ؤ�رشاً �أكرث فائدة وم�صداقية.
•ي�سه��م تخ�صي�ص قطع �أرا�ض لزراعة النوعيات املحلية �رسيعة النمو من �أ�شجار احلطب –
�أ�شجار الغابات -يف الت�صدي للنق�ص يف حطب الوقود و�/أو مواد البناء .وينبغي االتفاق
على ملكية هذه الأ�شجار مقدم ًا وقبل زراعتها ،حتى ال تن�ش�أ نزاعات فيما بعد.
•يك��ون م��ن املف�ضل دائم ًا م�ساندة زراعة �أنواع الأ�شج��ار املحلية عن الأ�شجار الغريبة عن
ترب��ة املنطق��ة ،حيث ينبغي حتقيق التوازن يف هذا الأمر يف بع�ض احلاالت واعتماداً على
االحتياجات املحلية.
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غن��ي ع��ن البي��ان �أن م�رشوعات زراعة الأ�شجار هي م�رشوعات طويلة الأمد!
فه��ي تتطل��ب متوي ًال متوا�ص ًال لع��دة �سنوات و�/أو تبني ًا م��ن املجتمعات املحلية
لفكرتها ،و�إال كان الف�شل املحتم م�آلها.

الزراعة

يقي��م العديد م��ن �سكان املخيم وهم يف ظ��ل �أو�ضاع النزوح بع�ض ًا م��ن امل�رشوعات الزراعية
حمدودة احلجم .ومتلي القواعد املحلية املنظمة لهذا الأمر والتجارب ال�سابقة وحجم امل�ساحة
املتواف��رة طبيع��ة الأن�شطة الزراعية التي ميكن القيام بها .وق��د يكون من املفيد يف هذا الأمر
ا�ستخ��دام مياه ال��صرف يف ري �أ�شجار الفاكه��ة وب�ساتني اخل��ضراوات كو�سيلة جيدة لتوفري
املي��اه ،خا�ص��ة يف املناطق التي تقع فيها الأرا�ضي املزروع��ة �ضمن جمموعات الأ�رس �أو يف
الظروف التي يعاين فيها ال�سكان من نق�ص املياه.
وللت�أك��د من عدم ت�أثر الغابات �أو الغطاءات النباتي��ة �سلب ًا جراء ذلك ،ينبغي على وكالة �إدارة
املخي��م متابعة التع��اون الزراعي بني �أ�صحاب الأرا�ضي املحلي�ين و�سكان املخيم ممن عادة
ُيدف��ع له��م لقاء م�ساهمةاتهم �أو عملهم بع�ض احلوافز املادي��ة �أو ن�صيب من احل�صاد .وينبغي
�إعط��اء الإر�شادات الوا�ضحة لل�سكان حول �أي الأرا�ضي يجوز لهم ا�ستخدامها للزراعة و�أيها ال
ينبغي امل�سا�س به ،ومن املهم يف هذا ال�ش�أن و�ضع القواعد املحلية التي حتكم �إخالء الأرا�ضي
والدخول �إليها .كما ينبغي �أن يتم �أخذ ما يلي بعني االعتبار:
•حماي��ة ورعاي��ة �أكرب م�ساح��ة ممكنة من الغط��اء النباتي ،داخل وحول املخي��م ،من �أجل
احلفاظ على كل من تركيبة الرتبة وحمتواها من العنا�رص املغذية الطبيعية.
•ت�شجي��ع الزراع��ات الع�ضوية ،مب��ا يف ذلك �صناع��ة الأ�سمدة وتن��اوب املحا�صيل؛ ويجب
يف ه��ذا ال�ش�أن تفادي ا�ستخ��دام الكيماويات و�/أو املبي��دات .و�إذا مل ي�ألف النا�س �أ�ساليب
الزراع��ة الأك�ثر �صداقة للبيئة ،ف�سوف يكون من الإج��راءات القوية حينها تخ�صي�ص قطع
�أرا�ض��ي ل�رشح هذه الأ�ساليب بحيث ُتظهر م��ا ميكن حتقيقه عند �ض�آلة حجم الأر�ض وقلة
املوارد.
•منع ت�آكل الرتبة من خالل بناء م�صاطب �أو �أ�سوار ق�صرية حميطية (من احلجارة �أو الطني
املدم��ك) لكي تق��وم بك�رس اجتاه قنوات تدفق املياه بعيداً عن �أج��زاء معينة من املخيم �أو
نح��و الأماك��ن التي ميكن فيها جمع ه��ذه املياه لال�ستفادة منها .كذل��ك ف�إن �إقامة �شبكة
الطرق والبنى التحتية ب�شكل �صحيح من العوامل املهمة يف منع ت�آكل الرتبة.
•توفري اخلدمات الفنية عند مبا�رشة الأعمال الزراعية وا�سعة النطاق.
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ك�سب الرزق

هناك العديد من املوارد الطبيعية التي ميكن اال�ستفادة الفورية منها �أو الك�سب من وراءها من
خ�لال بيعها .فالثمار الربية والأع�شاب والنباتات بل وحت��ى احليوانات الربية ميكن �صيدها
وا�ستهالكه��ا �أو بيعه��ا .وكثرياً ما يقوم �سكان املخيم بجم��ع حطب الوقود �أو حتويله �إىل فحم
نبات��ي لبيع��ه �سعي�� ًا جلني بع�ض امل��ال .ولتف��ادي مثل هذه الأ�ش��كال من اال�ستغ�لال البيئي
املبا��شر و�ضمان �أم��ن �سكان املخي��م و�صاحلهم املعي�ش��ي ،ينبغي على وكال��ة �إدارة املخيم
القيام مبا يلي:
•التف�صي��ل الوا�ض��ح ملاهي��ة الأن�شطة امل�سم��وح بها والأن�شط��ة املمنوعة منع�� ًا بات ًا وعقد
اتفاقات حمررة بهذا ال�ش�أن مع كل من �سكان املخيم واملجتمع املُ�ضيف.
•رف��ع الوعي بالأن�شطة املدرة للدخل واملرتبط��ة با�ستغالل املوارد الطبيعية .فال�صناعات
احلرفي��ة ال�صغ�يرة مثل �صناعة ال�س�لال واحل�صائر واملناخل من الأع�ش��اب وقطع الأثاث
ال�صغ�يرة امل�صنوع��ة م��ن املامب��و �أو اخل�شب ق��د ترفع امل�ست��وى املعي�شي ،بي��د �أنه يجب
�ضمان التوازن بني هذه املبادرات وبني امل�صالح واالعتبارات البيئية.
 ttملزيد من املعلومات عن اال�سرتزاق املعي�شي ،انظر الف�صل .18

رعي احليوانات

ق��د ال تتواف��ر الظروف ال�سانحة لرعي احليوانات يف جميع املخيمات ،بيد �أن ثمة �رشوط جتب
مراعاتها يف املخيمات التي بها رعي للحيوانات ،وهي:
•وجود م�صادر منف�صلة ل�رشب احليوانات – بحيث تكون بعيدة عن �أكواخ ال�سكان وبحيث
ال تت�سبب يف تلوث املياه ال�سطحية �أو اجلوفية.
•�ضمان كفاية ال�رصف ال�صحي حول جميع حظائر احليوانات ونقاط ال�رشب.
•من��ع انتقال الأمرا�ض والطفيليات من خالل ت�شجيع الأ�ساليب اجليدة يف رعي احليوانات
الداجنة و�إطالق حمالت التطعيم بالتعاون مع جهات تقدمي اخلدمات البيطرية.
•توفري امل�صادر امل�ستمرة للعلف – وقد يتطلب ذلك وجود �أرا�ض كافية للحيوانات ال�سائبة
�أو مورد للطعام املفتت حليوانات احلظائر .كما ينبغي االتفاق على الرتتيبات الالزمة مع
املجتمعات املحلية فيما يتعلق بحقوق الرعي لأ�رساب احليوانات الأكرب حجماً.
 ttانظر �إر�شادات ومعايري الطوارئ للحيوانات الداجنة ) (LEGSعلى املوقع
www.livestock-emergency.net
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القائمة املرجعية لوكالة �إدارة املخيم
اخلا�صة بوكالة �إدارة املخيم
قائمة املراجعة

الأدوار وامل�س�ؤوليات
�إجراء التقييم البيئي املبدئي ال�رسيع قبل اختيار املوقع.
درا�سة وتخطيط �إجراء م�سوحات �أو خطط �إ�ضافية لتقييم بيئي �أكرث �شمولية.
اختيار �شخ�ص �أو فريق من الأ�شخا�ص لتويل عمليات التقييم.
الإملام بجميع املناطق احل�سا�سة بيئي ًا �أو مناطق املحميات وو�ضع خريطة بها.
حتديد الق�ضايا الأ�سا�سية التي مت�س الإدارة البيئية و�أولوياتها داخل وخارج املخيم.
الت�شاور مع ال�سلطات املحلية والوكاالت القائدة للتحقق من �أن مواقع املخيم والأولويات
البيئية هي تلك التي متت املوافقة/الت�صديق عليها من قبل وكاالتها�/أق�سامها.
التحقق من نوعية املتطلبات واملوارد البيئية الواجب حمايتها مع املجتمعات املجاورة
�أو امل�ضيفة.
توزيع املعلومات البيئية على جميع �أ�صحاب امل�صالح الرئي�سيني.
�إعداد خطط �إعادة الرتحيل للأ�شخا�ص الذين قد يتطلب الأمر نقلهم من �أجل حماية موارد
طبيعية مهمة معينة.
�ضم��ان �أن ي�أخ��ذ تخطي��ط املخي��م يف االعتبار ت�ضاري���س الأر�ض من �أجل تقلي��ل الت�آكل
والتجريف.
�ضم��ان �أن ي�أخذ تخطيط املخيم يف االعتب��ار احلفاظ على �أكرب م�ساحة ممكنة من الغطاء
النباتي من �أجل تقليل خماطر الت�آكل والتجريف.
و�ضع خطة عمل جمتمعية بيئية وتطبيقها.
مناق�شة جميع املعايري وامل�ؤ�رشات اخلا�صة بالر�صد البيئية واالتفاق عليها.
احتواء جميع الربامج ذات ال�صلة واملطبقة داخل املخيم على عن�رص �إعالمي لن�رش الوعي
البيئي.
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تلق��ي فريق املخيم واملجتمع املُ�ضي��ف وقادة املجتمع واللج��ان للتدريب الالزم �أو على
الأق��ل موافاتهم باملعلومات املرتبطة بحماية البيئية و�إعالمهم مبا ميكن �أن يرتتب على
�سوء التخطيط البيئي من �آثار �سلبية.
ت�شكيل جلان بيئية.

املالجئ
 احل�صول على مواد املالجئ (خا�صة اخل�شب) ،مبا فيها املواد املجلوبة من مناطق �أخرى،
من م�صادر م�ستدامة بيئياً.
�إدارة عملي��ة جم��ع املواد املطلوب��ة لبناء املالجئ ل�ضم��ان االنتفاع امل�ست��دمي باملوارد
املحلية.
التفك�ير يف تداعي��ات الإنتاج ال�ضخم ملواد بن��اء املالجئ (مثل متطلب��ات املياه للطوب
اللنب/اخلر�سانة)
ح�ص��اد املواد الطبيعية للبناء خالل املو�سم ال�صحيح من ال�سنة ل�ضمان ا�ستدامة عمليات
احل�صاد امل�ستقبلية.

املياه وال�رصف ال�صحي
حماي��ة م�ص��ادر املياه القائمة واملي��اه اجلوفية من التل��وث جراء تالم�سه��ا مع املا�شية
ودورات املياه وغ�سيل املالب�س ومناطق اال�ستحمام وحفر النفايات واجلبانات.
اال�ستعان��ة بقاع��دة الــ ( Four R’sتقليل ا�ستهالك املي��اه! ح�صاد مياه الأمطار! تدوير
املياه! ا�ستعادة دورة املياه الطبيعية!) واملداومة عليها.
ا�ستغ�لال م�صادر املياه اجلوفية على النحو املالئم وامل�ست��دمي لتفادي �أي �أ�رضار طويلة
الأمد (مثل ملوحة �أو ن�ضوب) الطبقات ال�صخرية املائية.
�إقام��ة دورات املياه و�إن�شاءها يف املواقع املالئمة ل�ضم��ان عدم تلويثها للمياه اجلوفية
�أو للمنطقة املحيطة.
توافر الآليات امل�ستخدمة يف تفريغ دورات املياه والتخل�ص من الف�ضالت بال�شكل املالئم
بعيداً عن املوقع.
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�ضمان التخل�ص من حمتويات دورات املياه ومرافق تخزين الف�ضالت مبجرد امتالئها.
و�ضع نظ��ام و�إ�سرتاتيجية لإدارة الف�ض�لات والنفايات ال�صلبة بحي��ث تت�ضمن �إمكانيات
�إعادة تدوير النفايات وحتويلها �إىل �أ�سمدة.
ت�شجيع حتويل النفايات �إىل �أ�سمدة كو�سيلة لتح�سني خ�صوبة الأرا�ضي املزروعة.
التخل���ص من النفايات ال�صلبة (�شامل��ة النفايات الطبيعية) داخل املوقع ،وخارجه �إذا مت
�إخراجها من املوقع.
حتديد املواقع املالئمة لإن�شاء حفر النفايات ال�صلبة ل�ضمان عدم تلويثها للمياه اجلوفية
�أو املنطقة املحيطة.
تر�سيم مناطق اجلبانات واملدافن بو�ضوح ل�ضمان عدم تلويثها للمياه اجلوفية �أو املنطقة
املحيطة.
�إن�شاء �أنظمة الت�رصيف/ال�سدود املنخف�ضة لتقليل الفاقد من املياه وت�آكل الرتبة.
التفك�ير يف اال�ستعان��ة بالو�سائ��ل «غ�ير الكيميائي��ة» لل�سيط��رة عل��ى احل��شرات الناقلة
للأمرا�ض.

ك�سب الرزق
يف حال��ة وج��ود حيوانات داجن��ة �أو ما�شية ،ينبغ��ي �أن تتوافر م�ساح��ات الرعي والعلف
الكايف لإطعامها حملياً.
ينبغي �أن تكون املناطق املحيطة باملخيم مالئمة للرعي.
االتفاق حول حقوق الرعي مع املجتمع املُ�ضيف.
�إن�شاء مناطق منف�صلة ل�رشب احليوانات.
ت�شجيع ممار�سات الزراعة الع�ضوية للزراعة داخل وحول املخيم.
ت�شجيع زراعة نوعيات املحا�صيل املعروفة حملياً.
ت�شجيع حتويل الف�ضالت الزراعية لأ�سمدة وكذلك تناوب املحا�صيل من �أجل احلفاظ على
خ�صوبة الرتبة.
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احلطب /الوقود
�إج��راء التقييم��ات الدورية لكمية حطب الوق��ود (�أو غريها من م�ص��ادر الطاقة) املطلوبة
والتي يتم تقطيعها.
حتديد وت�شجيع امل�صادر البديلة للطاقة املنزلية.
حتديد خماوف احلماية املرتبطة بجمع حطب الوقود والت�صدي لها.
�إن�ش��اء ا�سرتاتيجي��ات بديل��ة ل�ضمان كل من حماي��ة �سكان املخيم واحلف��اظ على املوارد
الطبيعية.
التخطيط لإن�شاء برامج لتقليل الآثار البيئية – مثل �إن�شاء امل�شاتل ال�شجرية لتوفري حطب
الوقود م�ستقبالً.
ت�شجيع و�سائل الطهي املوفرة يف الوقود.

�إعادة الت�أهيل البيئي
�إن�شاء امل�رشوعات الالزمة لإعادة ت�أهيل املخيم مبجرد عودة ال�سكان لأوطانهم.
تواف��ر التمويل الالزم لدى الوكاالت وال�سلطات املحلية املنفذة لهذه امل�رشوعات من �أجل
�إخالء املخيم و�إرجاعه �إىل �أ�صحابه.
و�ضع اخلطط واالتفاق عليها مقدم ًا فيما يتعلق ب�أي ا�ستغالل م�ستقبلي ملوقع املخيم وما
به من هياكل �أ�سا�سية قائمة.
تفوي���ض املنظمات وامل�ؤ�س�سات �صاحب��ة ال�سمعة احل�سنة ب�إعادة ت�أهيل املوقع و�إزالة �أي
ملوثات �أو �أج�سام خطرة منه.
الت�شاور مع املجتمع املُ�ضيف حول �أ�سلوب �إعادة ت�أهيل منطقة وموقع املخيم.
توافر التمويل والوقت الكافيني ملخططات الزراعة ال�شجرية ،مع الت�أكيد على زراعة �أنواع
الأ�شجار املحلية.

جمموعة �أدوات �إدارة املخيم | الف�صل  - 6البيئة 183

الأدوات
تتوفر معظم الأدوات والن�رشات وغريها من الوثائق امل�شار �إليها على �أ�سطوانة جمموعة
 كذلك مت و�ضع روابط لتحميل امللفات.( واملرفقة بكل كتيب مطبوعToolkit CD) الأدوات
.اخلا�صة باملو�ضوع من على �شبكة الإنرتنت

.•مذكرات ريد �آر التدريبية ب�ش�أن �إقامة دورات املياه من �شمال �رشق �آ�سيا
•الإر�ش��ادات اخلا�ص��ة ب�أف�ض��ل املمار�سات يف �إقام��ة دورات مياه الط��وارئ و�شبه الدائمة
.مرتفعة امل�ستوى من �رسيالنكا
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الر�سائل الأ�سا�سية
� tإن اله��دف م��ن �إقامة املخيم��ات هو توفري امل�ساع��دات واحلماية ملجتمع��ات النازحني.
وميثل �إجناز هذه الأهداف املهمة امللقاة على عاتق وكالة �إدارة املخيم �أثناء كل مرحلة
م��ن مراحل دورة حي��اة املخيم ،والتي لي�س �أقلها مرحلتي �إن�شاء املخيم و�إغالقه .وتكون
الأولوي��ة هن��ا منعقدة عل��ى �ضمان توافر املن��اخ الآم��ن وال�صحي الك��فء لإدارة ودعم
امل�شاركة وتوفري التمتع باحلقوق الإن�سانية الأ�سا�سية.
 tتقام املخيمات ب�سبب ال�رصاعات والكوارث الطبيعية ،وقد ي�سبق �إن�شاءها التخطيط لها �أو
يح��دث �أن تن� أش� من تلق��اء نف�سها وكيفما اتفق نتيجة احلاجة امللحة �إليها .ويعتمد موقع
املخيم وحجمه وت�صميمه وقدرته على ال�صمود على طبيعة املتغريات والظروف القائمة.
وق��د يكون ملوقع املخيم �أثره البالغ على مدى متت��ع �سكانه باحلماية وامل�ساعدات ،كما
ي�ؤث��ر كذلك على القرارات اخلا�صة ب�إغالق املخي��م والإخالء التدريجي له فيما بعد .ويف
الظروف املثالية ،ت�شارك وكالة �إدارة املخيم يف انتقاء موقع املخيم� ،إال �أن الواقع يقول
�أن غالبية املخيمات تن� أش� من تلقاء نف�سها.
 tيتطلب �إن�شاء املخيمات و�إغالقها قدراً كبرياً من املعلومات امل�ستقاة من اخلرباء وغريهم
م��ن امل�شارك�ين .وي�شم��ل دور وكالة �إدارة املخي��م هنا �ضمان م�ساهم��ة جميع �أ�صحاب
امل�صال��ح وم�شاركته��م ،مع ��ضرورة اال�ستفادة مما لدى خمططي املخي��م والفرق الفنية
واحلكومات وال�سلطات واملجتمع املُ�ضيف من خربات مفيدة يف هذا ال�ش�أن.
 tينبغ��ي �أن ي�أت��ي ق��رار �إغالق املخيم مرتبط ًا ب���أوان حتقيق احلل��ول امل�ستدامة كما يجب
التخطي��ط ل��ه منذ اللحظة الأوىل لب��دء عمليات املخيم .وينبغي عل��ى وكالة �إدارة املخيم
�ضمان الإدارة الفعالة ملوقع املخيم بالإ�ضافة �إىل بيئته و�أ�صوله.
 tتت�س��م الأو�ض��اع الت��ي تن� أش� نتيجة حل��وادث ال�رصاع��ات والكوارث الطبيعي��ة با�ستحالة
التنب ؤ� بها ،لذا ف�إن حاجة ال�سكان للمخيم غالب ًا ما تتجاوز املدة املُخطط لها يف البداية.
وينبغ��ي �أن يت��م التح�سب جلميع االحتم��االت امل�ستقبلية وال�سيناريوه��ات املختلفة عند
مرحل��ة �إن�شاء املخي��م ،مبا يف ذلك حتديد طرق الت�رصف �إزاء من��و ال�سكان والإ�صالحات
والتحديثات واملوارد امل�ستدامة.
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ال�س���ؤال الذي يجب طرحه يف جميع احلاالت هو ما �إذا كان املخيم هو خيار
اال�ستيط��ان امل�ؤق��ت الأكرث مالئمة بالن�سب��ة لل�سكان النازحني م��ن عدمه ،حيث
ينبغ��ي �أن تكون املخيمات هي اخليار الأخري ال��ذي يتم اللجوء �إليه بعد ا�ستنفاذ
جمي��ع احللول واخليارات الأخ��رى ب�سبب عدم جدواها �أو عدم مالئمتها .وينطبق
ه��ذا بالأخ���ص يف حالة �إذا ما مت ط��رد ال�سكان من منازله��م وو�سائل معاي�شهم
ولك��ن مت��ت املبالغة يف و�ضعيته��م من النزوح مبا ال داعي له رغ��م �أنهم �صاروا
مب�أم��ن م��ن اخلطر� ،سواء كان ه��ذا اخلطر كارثة طبيعية �أو �رصاع��ا م�سلحا .ف�إذا
كانت هناك فئات �ضمن ال�سكان النازحني تقيم مع عائالت ُم�ضيفة �أو ا�ستطاعت
�أن ت�ستق��ر من تلقاء نف�سه��ا يف املناطق الريفية ،فعنده��ا ينبغي مراعاة املنطق
ال��ذي يحكم قرار �إن�ش��اء خميم له�ؤالء ،و�إىل �أي مدى قد يكون فيها ال�سعي لتدعيم
ه��ذه البدائل �أكرث مالئمة عن االجتاه بالتفك�ير �إىل �إن�شاء خميم .ومن املفرت�ض
يف ه��ذا الف�صل �أن وكاالت القيادات القطاعية/العنقودية �سوف تقوم� ،إىل جانب
الهيئ��ات احلكومية وال�س��كان النازحني ،ببحث اخلي��ارات املتاحة ،مع الأخذ يف
االعتب��ار احلاج��ة لتحقيق الكف��اءة يف توفري ال�سل��ع واخلدم��ات ،بالإ�ضافة �إىل
الت�صدي للمخاوف اخلا�صة باحلماية واملخاطر ال�صحية والت�آكل البيئي والآثار
االجتماعية والنف�سية للمعي�شة يف املخيم.
 ttللإطالع على �شكل تو�ضيحي خليارات املالجئ امل�ؤقتة ،انظر ق�سم الأدوات يف نهاية
هذا الف�صل.

مقدمة
يهدف هذا الف�صل �إىل تب�صري وكاالت �إدارة املخيمات ب�أف�ضل املمار�سات املنتهجة يف جمال
�إن�شاء املخيمات و�إغالقها ،حيث ي�ستعر�ض الف�صل الأ�شياء املطلوبة ل�ضمان �إن�شاء املخيمات
ب��دون �إغف��ال عدد من اجلوان��ب املهمة مثل انتق��اء املوقع وت�صميمه وكذل��ك التخطيط ب�شكل
مبك��ر لعملي��ات �إغالق املخيم ل�ضمان حماي��ة ال�سكان و�إدارة املوق��ع ومن�ش�آته .وعليه فلي�س
لن��ا �أن نتوق��ع �أن يعر�ض لن��ا هذا الف�صل تو�صيف ًا مم ًال لكل جانب م��ن اجلوانب الفنية لإن�شاء
املخي��م و�إغالق��ه ،فكل فائدته هي التذكري لي���س �إال ،وذلك مل�ساع��دة وكاالت �إدارة املخيمات
على �ضمان و�ضوح الر�ؤية فيما يتعلق باجلوانب املهمة وكذلك و�ضوح �أدوارها وم�س�ؤولياتها
يف هذا ال�ش�أن.
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وملوق��ع املخي��م و�أ�سلوب تخطيطه ت�أث�ير يف غاية الأهمية على �صح��ة وحماية ال�سكان
النازح�ين وكرام��ة معي�شته��م ،بالإ�ضاف��ة �إىل قدرتهم عل��ى �إدارة الأن�شط��ة اليومية و�ضمان
امل�شاركة ومد �أوا�رص العالقات مع املجتمع املُ�ضيف.
وال يق��ل �أهمي��ة ع��ن اختيار املوق��ع اجلغ��رايف للمخيم وت�صميم��ه العام الأ�سل��وب الذي
ين�ش�� أ� م��ن خالله املخيم وينم��و ويتغري و�أخرياً يغل��ق �أبوابه .وهذا �أمر يحتاج ق��دراً كبرياً من
املعلوم��ات وامله��ارات الفني��ة والتي ال ميك��ن اكت�سابها �إال من خالل االجتم��اع مع �أ�صحاب
امل�صال��ح املهم�ين من الناحي��ة املعلوماتية من �أج��ل اال�ستفادة من معلوماته��م ومهاراتهم
و�آرائهم التن�سيقية املفيدة يف هذا اخل�صو�ص.
عل��ى الرغ��م م��ن �أن �إن�شاء املخيمات غالب�� ًا ما يقوم عل��ى �أمل �أن تكون ه��ذه املخيمات
جم��رد حل م�ؤق��ت وق�صري الأج��ل ملحنة ال�س��كان� ،إال �أن القائم�ين على التخطي��ط لها ينبغي
عليهم مراعاة �أي احتياجات طويلة الأمد يف هذا التخطيط والتح�سب لأي حوادث �أو احتماالت
غ�ير متوقع��ة .ومع ��ضرورة �أن يكون التطل��ع للحلول امل�ستدمي��ة هو اله��دف النهائي من �أي
ا�ستجاب��ات �إن�سانية� ،إال �أن��ه ينبغي مراعاة �أن التخطيط ق�صري الأجل ميكن �أن ي�ؤثر �سلب ًا على
ال�سكان النازحني واملجتمعات امل�ضيفة على الأمد البعيد .فمث ُال عند انتقاء املوقع والتخطيط
ل��ه ،يك��ون من الهام جداً �إجراء تقييم �شامل ملوارد املي��اه وحقوق االنتفاع بالأرا�ضي و�سوق
العمال��ة وامل��وارد الطبيعي��ة لتغطي��ة االحتياج��ات احلالي��ة وامل�ستقبلية للمجتم��ع املُ�ضيف
وال�س��كان النازح�ين� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ف���إن احتياجات ال�سكان النازح�ين ينبغي �أن ت�ؤخذ يف
االعتبار فيما يتعلق باخلدمات والبنى التحتية واملن�ش�آت املُقامة للمخيم .فقد حتقق اخلدمات
والبن��ى التحتي��ة– مثل املباين املدر�سية والقاعات املجتمعية والط��رق وكابالت الكهرباء �أو
الآب��ار – �إف��ادة للمجتمع��ات املحلية بعد �أن يك��ون ال�سكان النازحني ق��د تعافوا من حمنتهم
وع��ادوا لأوطانهم .وينبغي حتديد �آليات الت�سليم النهائي��ة ملن�ش�آت املخيم ومرافقه واالتفاق
عليه��ا مع �أ�صحاب امل�صال��ح الرئي�سيني منذ البداية .فكف��اءة املمار�سات يف �إدارة املخيمات
ت�ستوجب �أال ي�أتي التخطيط لإن�شاء املخيم منف�ص ًال عن التخطيط لإغالقه منذ البداية.
ولدى وكالة �إدارة املخيم دور مهم لتلعبه يف كل من �إن�شاء املخيم و�إغالقه .وبينما ت�ضطلع
الهيئ��ات التابعة للحكومة املُ�ضيفة ووكاالت القي��ادات القطاعية/العنقودية بامل�س�ؤولية عن
املفاو�ضات رفيعة امل�ستوى ،فعلى وكالة �إدارة املخيم دور مواز يف �ضمان الطبيعة ال�شمولية
للجهود وعدم �إغفالها لأي جانب وح�سن التن�سيق لها وحمايتها حلقوق ال�سكان النازحني.
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الق�ضايا الرئي�سية
�إن�شاء املخيم

يف الظ��روف املثالي��ة ،يتم اختيار موقع املخيم والتخطيط لإقامته قبل القيام بتوجيه ح�شود
ال�سكان النازحني �إليه ،بيد �أن هذا نادراً ما يحدث ،فاحلا�صل يف معظم احلاالت �أن جتد وكالة
القي��ادة القطاعية/العنقودي��ة ووكالة �إدارة املخيم وغريها من الأطراف ال�سكان وقد ا�ستقروا
بالفعل يف �أحد املواقع ووطنوا �أنف�سهم على التعاي�ش مع ما حولهم كيفما اتفق.
غالب�� ًا م��ا ُتقام املخيم��ات املن�ش���أة تلقائي ًا على املواق��ع رديئة املرافق ب��ل ورمبا ذات
الأو�ض��اع اخلطرة� ،أو ُتق��ام �إىل اجلوار القريب من املناطق التي ت�شه��د انعدام ًا للأمن ،وغالب ًا
م��ا ي�أت��ي الإذن با�ستخدام هذا املوقع املختار ب�صفة غري ر�سمية ل��ذا ف�إنه يتطلب �إعادة نظر.
وعادة ما تعاين املخيمات التي ين�شئها ال�سكان من تلقاء �أنف�سهم من ازدحام ال�سكان الكثيف
به��ا و�أحيان ًا ما تك��ون هائلة احلجم ،ومبا يتطلب عمليات مرحلية من التحديث لها لكي تلبي
املعاي�ير الدولي��ة و�أف�ضل املمار�سات املحلية والدولية ،مبا يف ذلك و�ضع حواجز منع انت�شار
احلرائ��ق وو�سائ��ل ت�رصي��ف قنوات املي��اه ال�سطحي��ة والبنى التحتي��ة مثل املدار���س ومراكز
التوزيع وجتهيزات املياه ومناطق اال�ستجمام.

�إعادة تنظيم املخيمات املُن�ش�أة تلقائياً

قد ال تكون م�س�ألة �إعادة تنظيم �أو �إعادة تغيري مواقع املخيمات املُن�ش�أة تلقائي ًا م�س�ألة ملحة
بنف���س الدرج��ة التي يتطلبه��ا الت�سليم الفوري لل�سل��ع واخلدمات �إىل ال�سكان ،وه��ذا �أمر يعتمد
بالطبع على طبيعة الظروف والأو�ضاع القائمة .ف�إذا مت التخطيط للموقع بعد �أن تكون احل�شود
ال�سكانية قد ا�ستقرت بالفعل يف �أحد املواقع ،فحينها قد يبدي البع�ض اعرتا�ض ًا على االنتقال
�إم��ا �إىل موق��ع جديد �أو �إىل مكان �آخر يف نف�س املوقع .ورغ��م �أن امل�شهد برمته قد يبدو عبثي ًا
نتيجة لت�شتت توزيع ال�سكان على رقعة كبرية من الأر�ض� ،إال �أنه من املحتمل �أن تكون هناك
�أ�سب��اب وجيه��ة ق��د ال تبدو ظاهرة لن��ا يف البداية وراء ا�ستق��رار البع���ض يف �أماكن معينة –
فلرمبا راعى ه�ؤالء تنظيم ح�شودهم وجتمعاتهم وفق ًا مل�سقط ر�أ�سهم �أو �أ�صولهم العرقية .ومن
الأف�ض��ل بح��ث واكت�شاف هذه الأ�سباب والعمل مع الأفراد املعنيني لإيجاد حل بد ًال من �إجبار
ال�س��كان عل��ى االنتق��ال وذلك طبق ًا خلط��ة رئي�سية �شامل��ة .وميكن تخفيف الكثاف��ة ال�سكانية
العالية من خالل نقل بع�ض املالجئ مع ترك مالجئ �أخرى يف حملها ،وبحيث ميكن لل�سكان
�إعادة التجمع مرة �أخرى مبا يالئم تنظيماتهم وهياكلهم الثقافية.
تتطل��ب �إع��ادة الرتحي��ل �أو �إع��ادة التنظي��م �أو التحدي��ث املرحلي للمخي��م الذي ن�ش�� أ� تلقائي ًا
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�إمكاني��ات وخربات �إ�ضافية ،ويجب �أن يجري توفري ه��ذه الإمكانيات واخلربات بالتوازي مع
عمليات ت�سليم ال�سلع واخلدمات .ومن جهة �أخرى ،ف�إن �إعادة التنظيم �سوف جتعل من الإدارة
�أم��راً �أك�ثر ُي�رساً و�أكرث كفاءة و�أمن ًا وكذلك �أكرث قيام ًا عل��ى امل�شاركة .ويجب �أن يتجه التفكري
جدي�� ًا وب�صفة عاجلة يف نق��ل ال�سكان �إىل موقع �آخر �أو �إعادة تنظيمهم يف موقعهم احلايل �إذا
م��ا كان ال�سكان احلاليون واقعني حتت خطر و�شيك �إما ب�سبب املوقع امل�ستقرين فيه �أو ب�سبب
تعر�ض بع�ض الفئات �أو �أفراد معينني مل�شاكل خا�صة باحلماية نتيجة لل�شكل الع�شوائي الذي
ن� أش� عليه املخيم.
وق��د تن�ش���أ احلاجة كذلك لإعادة تنظيم �أحد املخيمات القائم��ة �إما ال�ستقبال وفود جديدة من
النازح�ين �أو ب�سب��ب �رضورة نقل ال�سكان من مواقعه��م �إذا كانت هناك جتمعات �سكانية ،على
�سبي��ل املثال ،ق��د تعر�ضت للطرد من �إحدى املراكز اجلماعي��ة �أو عندما يتم جتهيز املخيمات
القائمة �أثناء طور الإخالء التدريجي.

م�س�ؤوليات الإن�شاء املنوطة ب�إدارة املخيم

تت�س��ع م�س�ؤولي��ات وكالة �إدارة املخي��م لتت�ضمن م�شاركتها يف كل م��ن �أن�شطة اختيار املوقع
والتخطيط على نحو ما هو مف�صل �أدناه.
وتقع ب�صفة �أ�سا�سية على عاتق ال�سلطات الوطنية م�س�ؤولية حتديد املواقع املالئمة لإن�شاء
املخي��م �أو املخيمات بها .ويف معظ��م ال�سيناريوهات ،ت�أخذ هذه ال�سلطات بزمام املبادرة يف
التفاو���ض على تعوي�ض �أ�صحاب الأرا�ضي ذات امللكي��ة اخلا�صة عن �أرا�ضيهم من �أجل �إقامة
املخيمات بها .وقد ال يبدي بع�ض امل�س�ؤولني �إدراك ًا �أو اهتمام ًا ملعايري اختيار املواقع ،والتي
حت��دد مدى املالئمة الهيكلية للموقع واعتبارات الأمن وال�سالمة �أو املتطلبات الفنية اخلا�صة
باملي��اه وخدمات االل��صرف ال�صحي .كذلك ف���إن بع�ض امل�س�ؤولني قد تك��ون لهم م�صاحلهم
ال�سيا�سي��ة �أو املالية التي تدفعهم للتو�صية مبواق��ع معينة لل�سكان النازحني .وعادة ما تقوم
وكاالت القي��ادة القطاعية/العنقودية بالت�شاور مع ال�سلطات بال�رشاكة مع �أ�صحاب امل�صالح
الرئي�سيني الآخرين ،ومن بينهم وكالة �إدارة املخيم ،والتي ينبغي �أن تكون قادرة على توجيه
الن�صح والتعقيب على التقييمات الفنية والدفاع عن احتياجات وحقوق �سكان املخيم.
و�س��واء كان موق��ع املخي��م قد مت �إ�شغاله بالفع��ل من قبل ال�س��كان �أم ال ،فقد تعمد وكالة
القيادة القطاعية/العنقودية �إىل ت�شكيل جلنة لتطوير املوقع ) (SDCتت�ضمن جميع �أ�صحاب
امل�صال��ح املعني�ين .ورغم �أن ت�شكيل الأع�ضاء يف هذه اللجان ق��د يتفاوت من خميم �إىل �آخر،
�إال �أن هن��اك ع��دداً م��ن �أ�صحاب امل�صالح ممن يتحتم وجود متثيل له��م يف هذه اللجان ،وهم:
وكال��ة �إدارة املخي��م وهيئات امل�سح والتخطي��ط والوكاالت اخلدمي��ة ووكاالت الأمم املتحدة
وق��وات الأمن وقادة املجتمع ا ُ
ملَ�ضيف وممثلني عن ال�س��كان النازحني .وت�سهم هذه الت�شكيلة
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املتنوع��ة م��ن الأطراف امل�شاركني يف حتقيق عدة �أهداف لي�س �أقله��ا خلق �إح�سا�س باالنتماء
للق�ضية لدى جميع امل�شاركني.
ويك��ون م��ن املتوقع �أن ت�سهم وكال��ة �إدارة املخيم يف جلنة تطوي��ر املوقع مبا لديها من
خ�برات مهني��ة يف الق�ضاي��ا اخلا�صة بالتخطي��ط والإن�شاء وكذا من خ�لال م�ساعدتها لوكالة
القي��ادة القطاعية/العنقودية يف حتليل و�ضع املخيم و�صناعة القرارات قيام ًا على البيانات
املُقدم��ة .ومبجرد �أن يت��م �إن�شاء املخيم ر�سمياً ،يجوز للجنة تطوير املوقع �أن تتخذ قراراً بحل
نف�سه��ا �أو الرتكي��ز على التخطي��ط لعملية التطوي��ر املرحلية للمخيم .هذا بينم��ا تبا�رش وكالة
�إدارة املخي��م واجباته��ا يف موا�صلة متابعتها ملدى مالئمة �إن�ش��اءات املخيم لل�سكان وفريق
العاملني واملجتمع املُ�ضيف وكذلك تكييف الأ�شياء والتن�سيق لها متى دعت احلاجة.
وم��ن الهام ج��داً �أن يحظى ال�سكان النازح��ون وم�ضيفوهم بفر�ص��ة امل�ساهمة يف �إن�شاء
املخي��م ،وق��د ي�ؤدي �إغف��ال هذه النقطة �إىل فت��ور العالقات بني الطرف�ين وا�ضطرابها بل وقد
ت�ؤدي �إىل ا�ستعمال العنف .وينبغي �أن ُينظر الختيار موقع املخيم والتخطيط له كبداية للحوار
البن��اء ب�ين جميع املت�أثري��ن بحادثة النزوح بحي��ث ميكن يف امل�ستقبل انته��از ما ي�سنح من
فر���ص وح��ل ما ين� أش� من نزاعات .ويجب التنويه هاهن��ا �إىل �أن �آراء قادة املجتمع قد ال متثل
دائم�� ًا �آراء املجتم��ع ككل ،ويجب بقدر امل�ستط��اع ال�سعي لأن حتظى فئ��ات الن�ساء والأقليات
والفئ��ات املعر�ض��ة للخطر �أو ذات االحتياج��ات اخلا�صة بتمثيل لها يف جلن��ة تطوير املوقع.
و�إذا مل يكن بو�سع اللجنة العمل كوحدة واحدة ،فحينها ميكن ت�شكيل جلان فرعية منبثقة منها
تعمل على �إثراء مناق�شات �أكرث ات�ساعاً.
وبالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك ،تقع عل��ى وكالة �إدارة املخي��م م�س�ؤولية امل�ساهم��ة مبا متلكه من
معرف��ة و�إمل��ام مبجتم��ع املخيم و�أن�شطت��ه ومعرفتهم باملتطلب��ات الإدارية النامي��ة للمخيم.
ويتطلب التخطيط للتوزيع الفعال لل�سلع واخلدمات فهم ًا مبعاي�ش ال�سكان وعاداتهم يف الطهي
واملحافظ��ة على ال�صحة .وباملثل ،ثمة حاجة خ�لال مرحلة التخطيط للفهم امل�شرتك للكيفية
الت��ي �ستتم بها �إدارة و�صيانة مراكز التوزيع واملباين االجتماعية والبنى التحتية مثل الطرق
وقنوات الت�رصيف.

اختيار املواقع للمخيمات املخطط لها
يعتم��د اختي��ار موقع املخيم على عدد هائل م��ن العوامل التي ت�شتمل على حج��م وظروف املوقع ومدى
تواف��ر املوارد و�إمكاني��ات الأمن وال�سالمة واحلماية التي يوفرها املوقع وكذل��ك عدد من االعتبارات الثقافية
واالجتماعي��ة .وبالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك ،تت�ضمن االعتبارات اخلا�ص��ة باملوقع تلك اخلا�صة بحري��ة التجوال فيه
وخ�صائ�صه اجليولوجية والطبوغرافية و�أ�شجاره وغطاءه النباتي وكذلك �آثاره املتوقعة على البيئة وخماطره
املحتملة الناجمة عن امل�سببات البيئية للمر�ض �أو غريها من الق�ضايا املتعلقة بال�صحة العامة.
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ينبغ��ي �أن تك��ون �أوىل االعتب��ارات الواجبة عند اختيار املوقع هي �سالمته
وخل��وه م��ن املخاطر .حيث يتطلب الأم��ر �إجراء «ا�ستك�ش��اف متكامل للمخاطر»،
وذل��ك بغ�ض النظر عما �إذا كان املخيم ق��د �أقيم ب�سبب �أحد حوادث ال�رصاعات �أم
�أح��د الك��وارث الطبيعية .وغالبا ما ُترتك بع�ض املواق��ع لي�شغلها النازحون نظراً
لأنها بب�ساطة غري �صاحلة ل�سكن الب�رش.

املوقع
الأمن

ميك��ن ملوقع املخيم يف ح��د ذاته �أن يعزز من حماية ال�سكان النازح�ين �أو يزيد من تعر�ضهم
للخط��ر .ومن بني العوام��ل الوقائية النافعة يف ه��ذا ال�ش�أن وجود املجتمع��ات امل�ضيفة التي
ترتب��ط بعالق��ات ذات �أوا�رص قوية مع ال�سكان النازحني �أو وجود مقار لقوات الأمن امل�س�ؤولة
يف اجل��وار �أو تواف��ر امل��وارد الوف�يرة� .أم��ا العوام��ل ال�سلبي��ة يف ه��ذا ال�ش�أن فه��ي القرب من
جمتمع��ات عدائي��ة – �س��واء كانت عرب حدودي��ة �أم ال� -أو القرب من قواع��د ع�سكرية �أو قواعد
لتجمعات متمردة �أو املناطق التي تعاين بالفعل �شح ًا يف مواردها .وقد يكون �إبعاد املخيمات
ع��ن التهدي��دات الأمنية �أو املخاطر الطبيعية �أمراً مكلف ًا وعلى درجة كبرية من التعقيد ،بيد �أن
ع��دم القيام بذلك ب�شكل كاف يف الوقت ذاته قد يزعزع اال�ستقرار يف كامل املنطقة ويقلل من
فعالية اال�ستجابات الإن�سانية الالحقة.

الو�صول

ينبغ��ي �أن تتوافر القدرة على التجوال داخل املوق��ع يف جميع املوا�سم .ولهذه القدرة �أهميتها
لي�س فقط ل�ضمان القدرة على التوفري املنتظم لإمدادات الإغاثة واملعونات و�إمنا �أي�ض ًا ل�ضمان
ق��درة �س��كان املخيم على احلركة واالنتقال �سعي ًا وراء لقم��ة العي�ش وح�صولهم على اخلدمات
ال�رضورية مثل خدمات الرعاية ال�صحية.
وقد يكون القرب من املدن مرغوب ًا من �أجل تي�سري احل�صول على اخلدمة الطبية من م�ست�شفيات
املدينة ،بيد �أنه من ال�رضوري املوازنة احلري�صة بني فوائد هذا القرب وبني ما ميكن �أن ين�ش�أ
م��ن خماطر نتيجة لأي حوادث احتكاك حمتملة مع املجتمع املُ�ضيف .ويف احلاالت التي يتم
فيها و�ضع املخيمات يف مواقع داخل املدن� ،سيكون على املفاو�ضني التفاو�ض مع احلكومة
املُ�ضيفة واملجتمع من �أجل �ضمان العدالة يف ح�صول ال�سكان على اخلدمات الأ�سا�سية.
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الأثر البيئي

كقاعدة عامة الزمة الإتباع ،يجب �أال تقام املخيمات �إطالق ًا بجوار احلدائق الوطنية وحمميات
احلي��اة الربي��ة �أو مناطق املحافظة على البيئ��ة �أو الأنظمة البيئية اله�ش��ة و�سهلة التلوث مثل
البحريات �أو الغابات �أو م�ستجمعات مياه الأمطار .فيجب يف الظروف املثالية �أال تقل امل�سافة
الفا�صلة بني املخيمات وبني هذه املواقع عن  15كيلومرت �أو م�سرية يوم .ف�إذا انعدمت البدائل
لذل��ك ،فينبغ��ي التخطيط لعدد من الإجراءات االحتياطية مثل وج��ود قوات جوالة من احلرا�س
ملن��ع الت�سلل �إىل هذه املواقع .ونف�س الق��در من العناية اخلا�صة بامل�سافة ينبغي �أن ي�ؤخذ يف
االعتبار فيما يتعلق باملناطق ذات الأهمية اخلا�صة بالن�سبة لالحتفاالت الدينية �أو التقليدية
واجلبانات.
�أو املعامل واملباين التاريخية �أو املواقع التذكارية
ّ
لي���س م��ن ال�سهل دائم ًا ر�ؤية �أو حتديد جميع اخل�صائ���ص التي ت�سم موقع معني .ففي املناطق
�شحيح��ة الأر���ض ،يكون من املحتم��ل �أن يكون املوقع مهج��وراً �أو مل ي�ستخ��دم على الإطالق
نتيج��ة ل�سب��ب معقول مثل وج��ود الألغام �أو امللوثات مث�لاُ .وهنا ينبغي طل��ب الن�صيحة من
مكاتب التخطيط املحلية وم�ؤ�س�سات التنمية الريفية والوزارات املعنية بالزراعة.
كذل��ك ت�برز ق�ضية التعامل مع النفاي��ات – ال�صلبة �أو ال�سائلة – ك�أح��د الق�ضايا املهمة
الباعثة على القلق ،وذلك بالرغم من �أن كثرياً من النفايات ال�صلبة يتم بالفعل �إعادة تدويرها
داخل املخيم .وينبغي �أن يوىل االهتمام هنا ل�ضمان عدم تلوث م�صادر املياه وتنفيذ عمليات
التخل�ص من النفايات على النحو املالئم ،وذلك بالتخل�ص منها داخل احلفر املخ�ص�صة لذلك
داخ��ل املخيم �أو بالتخل�ص منها خارج املوقع �إذا دعت ال�رضورة� .أما نفايات امل�ست�شفيات �أو
ال�صناعات �صغرية النطاق فقد تتطلب �أ�سلوب ًا خا�ص ًا ملعاجلتها مثل احلرق الكامل لها.
 ttملزيد من املعلومات عن التخل�ص من النفايات ،انظر الف�صل 14
ي�صطح��ب النازح��ون معه��م �أحيان�� ًا حيواناته��م الداجنة ،والتي متث��ل لهم م�ص��دراً مهم ًا من
م�صادر الإعا�شة .وعليه ينبغي �أن ي�ؤخذ بعني االعتبار امل�ساحة املطلوبة للقطعان الكبرية من
احليوان��ات الداجنة واملا�شية ،وذلك من حيث م�ساحة الرع��ي وم�صادر �رشب هذه احليوانات.
وق��د تكون ه��ذه النقطة م�ص��دراً للنزاعات مع املجتمع��ات املحلية – وفر�ص��ة كذلك النتقال
الأمرا�ض – لذا ف�إن الأمر قد ي�ستدعي جهود و�ساطة حري�صة بني �أ�صحاب امل�صالح املختلفني.
وق��د ي�ؤدي ترك قطع��ان احليوانات ال�سائمة ت�رسح بال رقيب عليها �إىل التناف�س املحموم على
املوارد ال�شحيحة� ،إ�ضافة �إىل اندماك الرتبة وت�آكلها.
وميك��ن �أن ت�سه��م التوعي��ة بامل�ش��اكل البيئة الأكرث حدوث�� ًا و�شيوع�� ًا واملت�صلة بحوادث
النزوح يف تخفيف �أ�شكال التوتر وزيادة جممل الكفاءة يف الإدارة البيئية �أثناء جميع املراحل
العملي��ات .وينبغ��ي �أن تحُ رتم جمي��ع القواعد والتنظيمات املحلية من قب��ل جميع امل�شاركني
بدءاً من وكالة �إدارة املخيم وحتى ال�سكان النازحني.
جمموعة �أدوات �إدارة املخيم | الف�صل � - 7إن�شاء و�إغالق املخيمات 195

 ttملزيد من املعلومات عن البيئة ،انظر الف�صل .6

ال�رشوط الواجب تلبيتها

توافر املوارد – املاء وحطب الوقود ومواد البناء

لل�سكنى .وت�صل
ُيعت�بر توافر املاء من بني املعايري الأكرث الأهمية يف حتديد �صالحية املوقع ُ
الأهمي��ة احليوي��ة للماء �إىل درجة القول ب�أن نق�ص املي��اه ال يت�سبب فقط يف اندالع الأمرا�ض
واملوت ،و�إمنا ال�رصاعات كذلك.
وينبغ��ي �أن يك��ون امل��اء متوافراً بكميات كافي��ة بحيث يت�سنى احل�ص��ول عليه على مدار
العام .وقد تكون م�ستويات املياه ال�سطحية واملياه اجلوفية مرتفعة ب�شكل خادع يف الف�صول
الرطب��ة ،ولكنه��ا تك��ون �شدي��دة االنخفا���ض يف الف�ص��ول اجلافة .وينبغ��ي تف��ادي ا�ستخدام
�صهاريج املياه �أو �ضخ املياه على امتداد م�سافات طويلة بقدر الإمكان نظراً ملا ينطوي عليه
هذا اال�ستخدام من تكلفة كبرية وقابلية حلوادث االنقطاع والأمن.
وب�صف��ة عامة ،تعترب ج��ودة املياه و�صالحيتها �أقل �أهمية �أثناء اختيار املوقع عن كمية
املي��اه نظراً لتوافر العديد من خيارات املعاجلة الفعال��ة القادرة على �إجراء عمليات الرت�سيب
والتنقي��ة ،بي��د �أن هذه اخليارات تقل فائدته��ا مع امل�صادر الأكرث ن��درة للتلوث مثل املعادن
الثقيلة.
وقبل �أن يتم اختيار املوقع ،من الهام جداً ح�ساب االحتياجات اليومية للمخيم من املياه
ل�ضم��ان �إمكاني��ة توفري هذه الكمية على م��دار  365يوم ًا يف العام .ويعتم��د اجلدول واملثال
التايل على احل�سابات التي �أجرتها م�رشوع �سفري ( )2004يف هذا ال�ش�أن:
�أمثلة على ا�ستخدام املياه لكل ن�سمة يومي ًا
اال�ستخدام املنزيل

 20-15ل�تراً لكل ن�سمة يومي ًا (احل��د الأدنى الكايف للحياة:
 7لرتات)

مرافق الرعاية ال�صحية

 5ل�ترات ل��كل مري���ض خارج��ي يومي�� ًا و 60-40ل�تراً لكل
مري�ض مقيم يف امل�ست�شفى يومياً.

املدار�س

 3لرتات لكل تلميذ يومي ًا

مراكز التغذية

 30ل�تراً ل��كل مري�ض داخل��ي يومي ًا و 15لرتاً ل��كل �أخ�صائي
رعاية يومياً.
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وي�ص��ل التع��داد ال�سكاين للمخي��م املُخطط  20.000ن�سم��ة .وي�شكل الأطف��ال يف �سن املدر�سة
م��ا ن�سبته  % 35م��ن التعداد الإجمايل لل�س��كان وي�صل معدل نق�ص التغذي��ة احلادة يف بداية
العمليات  .%3ومن املقدر �أن املركز ال�صحي باملخيم �سوف يحتاج ال�ستيعاب  % 1من التعداد
ال�سكاين كمر�ضى خارجيني و % 0.05كمر�ضى مقيمني يف املركز� .إذن فكم ت�صل كمية املياه
املطلوب توفريها وتوزيعها يومياً؟
 300.000ل�تر/
 20.000ن�سمة ×  15لرت/ن�سمة/يوم =
يوم
1.000
 20.000ن�سمة ×  % 1مر�ضى خارجيني/يوم =
لرت/يوم
 200مر�ضى خارجيني /يوم ×  5لرت/مري�ض خارجي/يوم =
 20.000ن�سمة ×  % 0.05مر�ضى داخليني/يوم
=  10مر�ضى داخليني/يوم ×  60لرت/مري�ض داخلي/يوم =

 600لرت/يوم

 20.000ن�سمة ×  % 0.05مر�ضى داخليني/يوم
=  10مر�ضى داخليني/يوم ×  60لرت/مري�ض داخلي /يوم=
 20.000ن�سم��ة ×  % 20حت��ت �س��ن اخلام�س��ة ×  % 3مع��دل نق���ص  3.600لرت/يوم
التغذي��ة احل��ادة =  120مرك��ز تغذي��ة مر�ض��ى داخليني/يوم × 30
لرت/مري�ض داخلي/يوم =
� 120أخ�صائي رعاية ×  15لرت�/أخ�صائي رعاية/يوم =

 1.800لرت/يوم

 20.000ن�سم��ة ×  % 35تالمي��ذ =  7.000طف��ل ×  3لرت/تلمي��ذ 21.000 /ل�تر/
يوم =
يوم
 328.000ل�تر
الإجمايل =
يومي ًا
رجاء مالحظة �أن ما �سبق هو جمرد ح�سابات مبدئية  .راجع م�رشوع
�سف�ير ملزيد من التوجي��ه حول احتياجات مراك��ز الكولريا وامل�ساجد
واحليوانات الداجنة من املياه.
 ttملزيد من املعلومات حول معايري وم�ؤ�رشات �إمدادات املياه ،انظر الف�صل .14
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ويتمث��ل املورد الآخر املهم الذي ينبغ��ي �أن ي�ؤخذ يف االعتبار �أثناء اختيار املوقع هو الوقود
ال�لازم للطهي و�/أو الت�سخني .ف���إذا كان اخل�شب هو م�صدر الوقود الأ�سا�سي الذي ي�ألفه �سكان
املخي��م ،ف�إن الأم��ر �سوف يتطلب م�سح ًا لتقيي��م االحتياجات املتوقعة لل�س��كان وقدرة البيئة
املحلية على تلبية هذه االحتياجات ،والطريقة التي ينبغي بها تنظيم عملية جمع الأخ�شاب–
�أي جمعه��ا حتت �إ�رشاف وكالة املخيم �أم ترك العنان لعملية اجلمع .ويجب يف معظم احلاالت
طرح املواقد املوفرة يف الوقود وعادات الطهي والت�سخني املوفرة يف الطاقة وبحث �أي بدائل
�أخرى موفرة يف ا�ستخدام الأخ�شاب.
وينبغي تقييم املحيط البيئي الأو�سع املمتد مل�سافة  15كيلومرتاً � -أو م�سرية يوم  -من
املخيم من حيث مدى توافر حطب الوقود.
! ي�صل املعدل التقريبي ال�ستهالك حطب الوقود لكل ن�سمة يومياً2.8-0.6 :
كيلوغرام ًا وذلك اعتماداً على املناخ وم�صادر الغذاء والثقافة.

حطب الوقود والعنف اجلن�سي

غالب�� ًا م��ا ي�شكل اخلروج جلل��ب حطب الوقود �أح��د الواجبات اليومي��ة املحفوفة
باملخاط��ر بالن�سبة للن�ساء والفتيات يف البيئات غري الآمنة .ويكون غياب حطب
الوقود الكايف بجوار املخيم عادة هو ال�سبب الذي يجرب الن�ساء على قطع م�سافات
طويلة من �أجل �إح�ضاره ،وهن يف �أثناء ذلك غالب ًا ما يجازفن بتعر�ضهن للإ�ساءة
�أو العن��ف اجلن�سي �أو التحر�ش .وت�شمل البدائل لهذا ن�رش ا�ستخدام املواقد املوفرة
يف الوق��ود ،والت��ي ميكن �أن ت�سه��م يف تقليل هذه امل�شكلة وجن��د تف�صي ًال لها يف
الف�صل ال�ساد�س.
ويع��د توافر مواد البن��اء من بني ال�صعوبات املُحتملة التي ينبغ��ي تقييمها عند اختيار موقع
املخيم ،فمن ال�رضوري حتديد طبيعة املواد التقليدية امل�ستخدمة يف البناء ومدى توافرها يف
املوقع اجلديد واخليارات البديلة لها �إذا مل تكن موجودة.
ومن مواد البناء املعتادة التي تندرج حتت هذا الت�صنيف جذوع الأ�شجار والق�ش �أو �أوراق
ال�شجر ،بيد �أنه قد يكون من ال�صعب حتى �إيجاد الطني املالئم بكميات كافية ،خا�صة بالأخذ
يف االعتبار كمية املياه املطلوبة لت�شكيله.
وم��ن املهم الت�أكد مما �إذا كانت البيئة املحيطة ق��ادرة على ال�صمود �إزاء ما �سيقع عليها
م��ن �إجهاد �إ�ض��ايف نتيجة ا�ستخدامها جللب بناء املواد �أم ال .ف�إذا ما �أظهر التقييم عدم وجود
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�أي �آث��ار �سلبي��ة لذلك على البيئة ،ينبغي على وكالة �إدارة املخي��م تنظيم جلب مواد البناء من
املجتم��ع املُ�ضيف ،وحينها �ست�صب��ح العملية �أكرث تنظيم ًا مما لو عم��د ال�سكان النازحون �إىل
جم��ع ه��ذه امل��واد ب�أنف�سهم .كذلك ف���إن هذا الأ�سلوب م��ن �ش�أنه �أن يخف���ض التكاليف ويعمق
�أوا��صر العالقات م��ع املجتمع املُ�ضيف من خالل الدعم االقت�ص��ادي املتحقق لكال الطرفني.
�أم��ا �إذا ا�ستح��ال هذا الأ�سلوب ،فال منا�ص حينها من اللج��وء جللب مواد البناء من مكان �آخر.
مورد م�ستدمي ،و�سيكون من الأف�ضل
ويجب احلر�ص على �ضمان جلب مواد البناء من م�صدر �أو ّ
بالت�أكي��د ل��و كانت هذه الأخ�شاب ُم�صدق على جودتها و�صالحيته��ا من قبل �إحدى الوكاالت
املوثوقة.
 ttللإط�لاع عل��ى مث��ال ،انظ��ر جمل���س رعاي��ة الغاب��ات -Forest Stewardship Council
 www.fscus.orgوالذي ي�شجع على الإدارة امل�س�ؤولة لغابات العامل.

احلجم

ي�ص��ل احل��د الأدنى املو�صى به للم�ساح��ة املخ�ص�صة لكل ن�سمة  30م�تراً مربعاً ،مبا يف ذلك
امل�ساحات العامة مثل الطرق واملمرات ومناطق الأ�سواق ومرافق الرعاية ال�صحية واملدار�س
واملباين الإدارية� .أما �إذا �أجازت الأو�ضاع والثقافة ال�سائدة ممار�سة �أن�شطة زراعية مثل رعاية
احلدائ��ق �أو تربي��ة بع�ض احليوان��ات ال�صغرية ،فحينه��ا يجب �أن ي�صل احل��د الأدنى للم�ساحة
املخ�ص�صة لكل ن�سمة  45مرتاً مربعاً.
وب�صف��ة عام��ة ،ينبغي �أال يتج��اوز تعداد �س��كان املخيم  20.000ن�سم��ة .ومع ذلك ،فقد
تتطل��ب ح��وادث الن��زوح وا�سعة النط��اق و�/أو غياب الأرا�ض��ي املالئمة ا�ستيع��اب املخيمات
لأع��داد �أك�بر من الأفراد ،ولو حت��ى ب�صفة م�ؤقتة .وعليه يكون لزام�� ًا على جلنة تطوير املوقع
و�ض��ع �إ�سرتاتيجي��ة منو لإن�شاء «�أحي��اء» �أو «مراحل» جديدة ح�سبما متل��ي احلاجة ،كما يجب
عل��ى اللجن��ة حتديد احلد الأق�صى املطلق حلج��م التعداد ال�سكاين املالئ��م ل�شغل م�ساحة �أر�ض
معين��ة .ويجب ب�شكل مبكر توعية ال�سلطات ب���أن هذا الرقم ميثل احلد الأق�صى ومن ثم فعندما
يتم جتاوز حد معني  % 75 -مث ًال من ال�سعة اال�ستيعابية – ينبغي بذل اجلهود ل�ضمان �إن�شاء
مواقع احتياطية �إ�ضافية و�إعدادها للتجمعات اجلديدة.
كذل��ك ينبغي �أن ي�ؤخذ يف االعتبار النمو الطبيع��ي يف التعداد ال�سكاين ،والذي �سيتمخ�ض عنه
يف املعتاد زيادة �سكانية بن�سبة  % 4-3يف العام.

جيولوجيا وطبوغرافية املوقع
تي�رس درجات امليل الب�سيطة بن�سبة  % 6-2يف طبوغرافيا �سطح املوقع من عمليات الت�رصيف الطبيعية
والأن�شط��ة الزراعي��ة� ،أما املواقع منب�سطة الأر�ض فقد تواجه م�ش��اكل يف الت�رصيف خا�صة يف املوا�سم الرطبة
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حي��ث تغ��زر املياه وتتجم��ع يف م�ستنقعات �أو برك .وقد ي���ؤدي ذلك �إىل تراكم يف امل�سطح��ات املائية القائمة،
والتي قد تتحول بدورها �إىل مراكز لفق�س احل�رشات الناقلة للأمرا�ض مثل البعو�ض .كذلك ف�إن املناطق �شديدة
التح��در – والت��ي تتج��اوز درجة مي��ل ال�سطح بها  - % 6غ�ير مقبولة هي الأخ��رى ب�سبب غي��اب �أ�سطح البناء
املالئمة وما يكتنفها من خماطر االنهيارات الأر�ضية وكذلك م�شاكل ت�رصيف مياه الأمطار.
 ttملزي��د م��ن املعلوم��ات عن الأمرا�ض التي تنقلها احل�رشات الناقل��ة للأمرا�ض وال�سيطرة عليها ،انظر
الف�صل .14

وتك��ون الرتبة التي تت��شرب باملياه للماء ب�سهولة محُ بذة عن غريه��ا من الأنواع الأخرى من
الرتب��ة ،خا�صة فيما يتعل��ق ب�إن�شاء دورات املياه و�أداءها ال�سلي��م لوظيفتها� .أما �أنواع الرتبة
الرملي��ة فق��د ين� أش� عنه��ا انهيار دورات املي��اه وغريها من الإن�ش��اءات التي تق��ام عليها� .أما
الأرا�ض��ي ذات الطبيع��ة �شديدة ال�صخرية فتمنع �إقامة املالج��ئ ودورات املياه وجتعل عملية
الب�ستنة �صعبة.
وب�صف��ة عامة ،ينبغي �أن تقام الإن�شاءات الأ�سا�سية للمخيم على ارتفاع ال يقل عن ثالثة
�أمتار فوق م�ستوى ال�سطح املائي املتكون يف املوا�سم املمطرة.

الأ�شجار والغطاء النباتي

م��ن الهام جداً املحافظة على الأ�شجار والغطاء النباتي والرتبة الفوقية يف املوقع �إىل �أق�صى
درج��ة ممكنة من �أجل توفري الظل وتقليل ت���آكل الرتبة وتقليل الأتربة وت�رسيع �إعادة الت�أهيل
النهائية للموقع.
 ttملزيد من املعلومات ،انظر الف�صل .6

املخاطر البيئية وخماطر الأمرا�ض

م��ن ال�رضوري جتنب �إقامة املخيم��ات يف املواقع العر�ضة للفي�ضان��ات والعوا�صف ال�شديدة
وت�ساق��ط الثل��وج الكثيفة وغريها من املخاط��ر البيئية ،و�أحيان ًا ما ال تظه��ر هذه املخاطر �إال
عندم��ا تق�ترب نذر مو�سم جديد .وميك��ن للت�شاور مع الوزارات املحلي��ة �أن ي�سهم يف منع هذه
املخاطر البيئية �أو على الأقل التنب�ؤ بها.
هن��اك بع�ض املواق��ع املحددة التي ت�شكل خماطر �صحية ال �سبيل لر�ؤيتها والك�شف عنها
يف حينه��ا ،مثل املالريا �أو العمى النهري .وينبغي على الوكاالت ال�صحية امل�شرتكة يف جلنة
تطوي��ر املوقع القي��ام بزيارات للعي��ادات املحلية لتحدي��د املخاطر ال�صحي��ة املمكنة الأكرث
انت�شاراً يف املنطقة.

 200جمموعة �أدوات �إدارة املخيم | الف�صل � - 7إن�شاء و�إغالق املخيمات

 ttملزيد من املعلومات حول الق�ضايا املرتبطة بال�صحة ،انظر الف�صل .16

الق�ضايا الثقافية واالجتماعية

لا مهم ًا يف
ينبغ��ي �أن يك��ون ال�سي��اق والبيئ��ة الثقافية واالجتماعي��ة لل�سكان النازحني عام� ً
اختي��ار موقع �إقامة املخي��م .بيد �أنه من املتعارف عليه عموم ًا �أن هذه الق�ضايا تعد بالت�أكيد
ثانوي��ة الأهمية بالن�سبة للحاجة لإيجاد موقع مالئم تو�صي به احلكومة املحلية .ومن الهام
جداً بالن�سبة للعاملني باملخيم تفهم ذلك ال�شعور بالغربة �أو الوط�أة النف�سية التي قد ي�ست�شعرها
املجتمع عند نقله من مواقعه �إىل منطقة جديدة وغري م�ألوفة بالن�سبة له.
وم��ن بني الأمثلة التي تطالعنا على امل�ش��اكل الثقافية واالجتماعية التي قد تن� أش� ب�سبب
ظروف النزوح ما جتده اجلماعات الرعوية التي تعي�ش يف املعتاد على بعد كيلومرتات عديدة
م��ن �أق��رب جماعة ب�رشية منها من ا�ضطرار للعي�ش يف من��اخ اجتماعي متكد�س ال يف�صل فيه
اجل��ار عن جاره �إال �أمتار قالئل؛ وكذا الأمر مع التجمعات احل�رضية التي جتد نف�سها بني ليلة
و�ضحاه��ا تعي���ش حياة �شبه ريفي��ة يف طابعها العام؛ �أو اجلماعات املختلف��ة عرقي ًا �أو ديني ًا
والت��ي ال تعي�ش يف العادة على مقربة من بع�ضها والتي جتد نف�سها ت�شرتك يف نف�س امل�ساحة
�أو امل��وارد .وقد يتطلب العمل مبقت�ضى هذه االعتب��ارات الثقافية واالجتماعية �ضمان �إ�رشاك
جمتم��ع النازح�ين يف تقدمي �آرائهم حول الأ�سلوب الت�صميمي الأمث��ل للموقع واملالئم ثقافي ًا
واجتماعي�� ًا وكذلك �إجازة ممار�سة �س��كان املخيم لعاداتهم و�سلوكياته��م وطقو�سهم امل�ألوفة
له��م دون تثبي��ط لها ،ومتى �أمكن ،توف�ير الدعم النف�سي �أو تدريب فري��ق العاملني على كيفية
التعامل مع هذه امل�س�ألة.
ق��د يطغى عل��ى العالقات بني ال�س��كان النازح�ين واملجتمعات املُ�ضيف��ة طابع تناف�سي
وبن��اء يف الوق��ت ذاته ،فرغ��م ما يكون من تناف�س بينهما حول امل��وارد �إال �أن كال املجتمعني
يفيدان من وجود الآخر نتيجة للعالقات االقت�صادية وتبادل العمالة والتجارة.
و ُين�صح عادة ب�أال تتم �إقامة خميمات هائلة التعداد ال�سكاين بجوار املجتمعات املُ�ضيفة
الأ�صغر حجماً .ويف كافة الأحوال ،يجب �إجراء تقييم حول قدرة املجتمع املُ�ضيف على التعاي�ش
م��ع ه��ذا املخيم ،ذلك �أن تع��داده ال�سكاين قد يزداد ب�شكل مت�سارع وكذل��ك ن�شاطه االقت�صادي
�إذا م��ا �أدى وج��ود املخي��م �إىل خلق حالة من االزده��ار االقت�صادي .وقد يك��ون لالختالفات
الثقافية �أو العرقية �أو الدينية �أو اللغوية �أثر هائل على كيفية قبول املجتمع املُ�ضيف ملجتمع
النازح�ين ،ويجب اتخاذ احليط��ة واحلذر عندما تن� أش� نزاعات تزي��د يف ت�أجيجها االختالفات
العرقية بني الطرفني.
ينبغ��ي �أن ي�ؤخ��ذ يف االعتبار ق��درة ال�سكان على ال�سعي بحري��ة وراء معاي�شهم و�أرزاقهم
�أثن��اء مرحل��ة اختيار املوق��ع ،ذلك ملا يف ذلك من فر���ص لإن�شاء حدائ��ق للنباتات وزراعات
�أو م��راع للحيوان��ات �صغرية النطاق �أو �إن�ش��اء �صناعات حرفية و�أي�ض�� ًا – وهو الأهم� -سوق
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للتب��ادل التج��اري �أو فر�ص عمل جماورة يف املجتمع املحل��ي .ومن املهم �أن نتذكر �أن هناك
العدي��د من املخيمات التي تك��ون غري ريفية الطابع و�أن طبيعة املعاي�ش يف مراكز التجمعات
تختلف ب�شكل كبري عن طبيعتها عندما تتوفر الأرا�ضي الالزمة لها.
 ttملزيد من املعلومات ،انظر الف�صل .18

توافر الأر�ض

تك��ون غالبا لدى ال�سلطات الوطنية واملحلية م�صاحلها اخلا�ص��ة التي تقودها لتحديد مواقع
معين��ة وغ�ض النظر ع��ن مواقع �أخرى .وكثرياً ما يتم ح�ض ال�س��كان النازحني على اال�ستقرار
يف مناط��ق نائي��ة ومنعزلة حتفه��ا الأرا�ضي ال�صخري��ة �أو امل�ستنقعات وذل��ك لأ�سباب �أمنية،
منه��ا تف��ادي ح��دوث �أي نزاعات على �أي موارد حملي��ة �شحيحة حقيقي��ة �أو مزعومة �أو حتى
لتكون مبثابة احلاجز الذي يف�صل بني الأطراف املتحاربة .وهناك بع�ض اخليارات التي قد ال
تك��ون مقبولة يف ظل الأولوية التي يتم �إعطائها لأمن وحماية �سكان املخيم .وعادة ما ي�أتي
التحدي��د النهائ��ي للموقع قائم ًا على الت�سوية بني م�صالح جمي��ع �أ�صحاب امل�صالح والأر�ض
املتواف��رة .وبع���ض النزاع��ات املحتمل �أن تن�شب ح��ول الأر�ض تكون مو�سمي��ة الظهور وقد ال
تكون وا�ضحة للعيان يف وقت التقييم – وحيث ي�شمل التقييم االحتياجات اخلا�صة باحلقوق
املو�سمية للرعي �أو االنتقال بقطعان املا�شية .وال�س�ؤاالن اللذان ينبغي طرحهما هنا هما:
�1 .1إذا مل تكن الأر�ض ُم�ستعملة بالفعل يف اال�ستيطان ،فلماذا ال يتم ا�ستيطانها؟
�2 .2إذا كانت الأر�ض ُم�ستغلة لغر�ض ما ،فما الذي من املمكن �أن يحدث �إذا مت �إن�شاء خميم بد ًال
من -على �سبيل املثال -ا�ستغالل الأر�ض يف الرعي؟
ينبغي �أن تعمد وكالة القيادة القطاعية/العنقودية واحلكومة �إىل �إعداد مذكرة تفاهم لتف�صيل
حق��وق وم�س�ؤوليات جميع الأطراف – مثل القيادة القطاعية/العنقودية وال�سلطات احلكومية
ومالك الأرا�ضي ووكالة �إدارة املخيم و�سكان املخيم واملجتمع املُ�ضيف – وذلك فيما يتعلق
ب�إن�شاء املخيم.
وينبغ��ي �أن تت��م مناق�شة جميع الق�ضاي��ا وامل�سائل املتعلقة ب�إن�شاء املخي��م نقا�ش ًا وافي ًا مع
املجتم��ع املحل��ي بحيث يتحقق الفهم امل�ش�ترك الحتياجات جمتمع املخي��م امل�ستقبلية و�أثر
ه��ذه االحتياج��ات على املجتم��ع املُ�ضيف .كم��ا ينبغي مت��ى ا�ستدعت احلاج��ة ومقت�ضيات
املالئم��ة تف�صيل جميع االتفاقيات بو�ضوح يف مذكرة التفاه��م ،وكذلك �إدراج الربوتوكوالت
املحلية ،مبا فيها القواعد والقيم التي يلتزم بها �أفراد املجتمع املُ�ضيف.
و�إذا �أمك��ن ،ينبغ��ي على وكالة �إدارة املخيم امل�شاركة يف �إعداد مذكرة التفاهم واالحتفاظ يف
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جميع احلاالت بن�سخة منها .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ينبغي على وكالة �إدارة املخيم �ضمان تفهم
العاملني معها و�سكان املخيم ملا ورد ذكره يف مذكرة التفاهم.

التخطيط للموقع

حتى �أثناء التفكري يف املواقع املختلفة لالختيار من بينها وحل الإ�شكاالت القانونية اخلا�صة
به��ذا الأم��ر ،ينبغي على جلنة تطوير املوق��ع البدء يف تخطيطها للمخي��م الفعلي .ومرة �أخرى
نق��ول ب�أن عملية التخطيط تلك عملية معقدة وتتطل��ب معلومات و�آراء يتم احل�صول عليها من
العديد من اخلرباء و�أ�صحاب امل�صالح.

البدء بالأ�رسة

يتمث��ل املفت��اح يف كفاءة التخطي��ط للموقع ،وعلى غري ما يعتقد الكث�يرون ،يف البدء ب�أ�صغر
لبن��ات ه��ذا املخي��م – �أال وه��و الفرد والأ�رسة ،ث��م مبا�رشة بن��اء كل ما عدا ذلك عل��ى �أ�سا�س
منهم��ا� .أم��ا �إذا ب��د أ� املرء بال�ص��ورة الأكرب للمخي��م وح��اول ا�ستكمال عنا�رصه��ا يف ترتيب
تنازيل ،فحينها �سيواجه املخطط ق�ضايا خطرية قد ال يجد مت�سع ًا من احللول لها مثل م�ساحة
الإ�شغاالت وحتديد مواقع الوحدات ال�سكنية واخلدمية للمخيم.
وعل��ى �ض��وء ه��ذا النه��ج املجتمع��ي الالمركزي ،تق��وم جلنة تطوي��ر املوق��ع يف البداية
مبعاون��ة املجتمع يف مناق�شة �أ�صغر وحدة من هذا املجتمع – وهي عادة العائلة �أو الأ�رسة-
ثم االنتقال �شيئ ًا ف�شيئ ًا ملناق�شة الأ�شياء التي ترتبط بهذه الأ�رسة يف العادة والأفراد املقيمني
بجوارها ،وبذلك تت�ضح �شيئ ًا ف�شيئ ًا معامل منط وا�ضح ُت�ستكمل على �أ�سا�سه الأجزاء الأكرب من
ال�ص��ورة .بيد �أن هذا ال يعني بال��ضرورة منط ًا �شبكي ًا �صارم ًا يف توزيع الأ�رس ،ذلك �أن هذا قد
ي���ؤدي �إىل االنعزالية واالزدحام يف وق��ت واحد ،وبد ًال من ذلك ميكن اال�ستعانة بنمط توزيعي
لل�س��كان عل��ى �شكل ح��رف � Uأو  Hذلك �أن هذه الأمناط التوزيعية �إمن��ا تعزز روح احلميمية
ب�ين اجلريان والتوا�ص��ل مع املجتمعات الأخرى ،كما ت�شج��ع امل�س�ؤولية عن املرافق واملوارد
امل�شرتك��ة ،كم��ا تزيد من القدرة عل��ى االنتفاع باملرافق واخلدمات وتقل��ل املخاطر املرتبطة
بالتكد���س واالزدحام .وقد يتم توزيع الوحدات الأ�رسية على منط و�سطي مركزي بحيث حتاط
باملرافق امل�شرتكة مثل دورات املياه ومناطق الغ�سيل �أو اال�ستجمام ومناطق التجمع.
ويظه��ر لنا اجلدول التايل مثا ُال على الكيفية التي يت��م بها التوزيع القطاعي ملجموعات
الوحدات الأ�رسية لت�شكل جمتمعات ووحدات �أكرب ت�صاعدي ًا و�صو ًال �إىل املخيم ب�أ�رسه ،وبحيث
ي�ستوع��ب ه��ذا التنظيم حداً �أق�صى ق��دره  20.000ن�سمة ،بيد �أنه قد يت��م تعديله اعتماداً على
احلجم املتوقع للمخيم ورمبا على عوامل �أخرى مثل وجود فئات �سكانية خمتلفة ت�شغل نف�س
املخيم.
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الوحدات البنائية للكوميونات (معدلة من مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني :)2007
الع��دد التقريب��ي
الوحدة الأكرب
الوحدة الأ�صغر
لل�سكان يف كل وحدة
عائلة �أو بيت واحد
=  6-4ن�سمة
جمموعة (كوميون) واحدة =  80ن�سمة
 16عائلة �أو منزل
 16جمموعة (كوميون)
 4بلوكات
 4قطاعات

بلوك واحد
قطاع واحد
خميم واحد

=  1.250ن�سمة
=  5.000ن�سمة
=  20.000ن�سمة

�أنظمة العناوين

م��ع و�ضوح الت�صميم والتخطيط الع��ام للمخيم �شيئ ًا ف�شيئاً ،تدعو احلاجة لو�ضح
نظ��ام للعناوين؛ بحي��ث يت�سنى حتديد القطاعات والبلوكات ن��زو ًال �إىل الوحدات
ال�سكني��ة العائلي��ة ،وه��و ما �س ُيي�رس م��ن عملي��ة التخطيط عل��ى النطاقني الكبري
وال�صغري .ولتحديد �أنظمة العناوين �أهميته الكبرية فيما يخ�ص حتديد الأ�شخا�ص
ذوى االحتياجات اخلا�صة وقادة املجتمع ،وهلم جرا .كما �أن ا�ستخدام الرموز �أو
ال�ص��ور �أو الألوان �إىل جان��ب الأ�سماء �أو الأرقام املكتوبة �سوف يجعل من ال�سهل
على الأطفال �أو الأميني معرفة طريقهم يف املخيم.

فيما يلي مثال على �أحد �أنظمة العناوين:

القطاع – الأرقام () ... 3 ،2 ،1
البلوك – احلروف (�أ ،ب ،ج ) ...

الوحدات ال�سكنية للأ�رس – الأرقام ()... 14 ،13 ،12
وبذل��ك ال ن��رى عدداً كب�يراً من الأق�س��ام يف العن��وان الواحد ،ويت��م ب�صفة عامة
�إ�سقاط �أ�سماء املجموعات الكوميونية من نظام العناوين.
وعليه ي�صبح عنوان الوحدة ال�سكنية على غرار -3ج�( 54-أي القطاع  ،3البلوك
ج ،املنزل رقم .)54
وبينم��ا يت��م �أحيانا ا�ستخدام الأرقام الروماني��ة (  ،)IV ،III ،II ، Iف�إنه تنبغي
مالحظة �أنها ال تعترب �أرقام عندما يتم �إدراجها يف قواعد البيانات.
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تخطيط املوقع فيما يتعلق بالأ�شخا�ص ذوى االحتياجات اخلا�صة والفئات
املُ عر�ضة للخطر

ل��كل جمتم��ع و�سائل��ه يف التعامل م��ع الأ�شخا���ص ذوي االحتياجات اخلا�صة ،مث��ل العجائز
والأطفال ال�صغار والأطفال الر�ضع واملعاقني وغريهم من املعر�ضني خلطر كبري مثل الن�ساء.
وعلى وكالة �إدارة املخيم حتديد هذه الآليات يف التعامل وامل�ساعدة يف دعمها .كما يقع على
وكالة �إدارة املخيم حتديد و�سد �أي فجوات يف توفري احتياجات الأ�شخا�ص الذين يعانون من
التهمي���ش والعاجزين بالتايل عن درء املخاط��ر عنهم .وكثرياً ما تتوىل بع�ض الأ�رس املُ�ضيفة
رعاية الأفراد امل�ست�ضعفني مثل الأطفال القا�رصين غري امل�صحوبني بذويهم ،ومن ثم حتتاج
هذه الأ�رس �إىل دعم �إ�ضايف مل�سعاها النبيل.
ويف بع�ض احلاالت ،حتبذ ثقافة جمتمع النازحني �أن ت�سكن املجموعات املعر�ضة للخطر
وح��دات خا�ص��ة بها وحدها – بحي��ث تقيم مث ُال الأ�رس الت��ي تعولها ام��ر�أة يف قطاع �إ�سكاين
واحد .ورغم ذلك ،فال يجب ب�صفة عامة ت�شجيع هذا الأمر نظراً لأنه يعزل هذه الفئات ويرتكها
خارج مظلة حماية املجتمع ككل.
ويف احلاالت التي ال يتمتع فيها الأ�شخا�ص ذوو االحتياجات اخلا�صة بالرعاية الكافية،
يقع على وكالة �إدارة املخيم دور العمل مع وكاالت احلماية وجلان املخيم من �أجل امل�ساهمة
يف �إيجاد احللول املالئمة.

ا�ستخدام نظام املعلومات اجلغرافية )(SIG
اال�ستعانة بالتكنولوجيا يف املخيم

ٍُي�ستخ��دم نظ��ام املعلوم��ات اجلغرافي��ة يف �إدارة املخيم من �أج��ل و�ضع خريطة
باملع��امل اجلغرافي��ة املوج��ودة مبوق��ع املخي��م وا�ستخال�ص ما يت�ص��ل بها من
معلوم��ات عن البن��ى التحتية والبيانات ال�سكانية ،حي��ث يمُ كّن نظام املعلومات
اجلغرافية القائمني على التخطيط من و�ضع خمطط للعالقة – مث ُال  -بني �إحدى
نق��اط توزي��ع املياه وبني الوح��دات ال�سكنية الواقعة �ضم��ن م�سافة قدرها 500
م�تراً م��ن هذه النقطة ،وهذا م��ن �ش�أنه �أن يك�شف عن �أق�س��ام املخيم التي ال تلبي
احل��د الأدنى من املعايري اخلا�صة باحل�ص��ول على املاء (ين�ص امل�ؤ�رش الأ�سا�سي
اخلا�ص بهذا املعيار وفق ًا مل�رشوع �سفري على �أن «احلد الأق�صى للم�سافة بني �أي
<<
منزل �إىل �أقرب نقطة توزيع للمياه  500مرتا») .
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يع��د نظ��ام املعلوم��ات اجلغرافي��ة م��ن ب�ين الو�سائ��ل القوي��ة ذات الإمكانيات
الت�صويري��ة الفائق��ة الت��ي لها الق��درة عل��ى تو�ضي��ح املعلوم��ات الدميوغرافية
التف�صيلي��ة ع��ن الأماك��ن الت��ي يتواجد به��ا الأف��راد �أو املجموع��ات يف املخيم.
وم��ن الأ�شي��اء ال�رضورية عن��د ا�ستخ��دام بيانات التع��داد ال�س��كاين �أن ي�ؤخذ يف
االعتبار ق�ضايا احلماية و�ضمان تكويد هذه البيانات بحيث تكون هوية و�أ�سماء
الأ�شخا�ص املعر�ضني للخطر حمجوبة حلمايتهم.
فعل��ى �سبي��ل املثال ،ف�إن و�ض��ع تخطيط بالناجي��ات من العن��ف اجلن�ساين على
م�ست��وى الوحدات ال�سكانية من �شان��ه �أن ُيظهر املوقع الدقيق مل�ساكن الناجيات
حتى رغم حجب �أ�سمائهن .لذا فمن ال�رضوري �أن تتم املوازنة بني فائدة املعلومات
امل�ستخل�صة من نظام املعلومات اجلغرافية وبني االعتبارات الرباجمية ومبادئ
�رسية البيانات وخ�صو�صية الأ�شخا�ص املعنيني.

تر�سيم املعامل الأكرب حجماً

بع��د االنته��اء من التخطيط اجلي��د مل�ساكن الأ�رس واملجتمع��ات واتخاذ ما يل��زم من �إجراءات
عاجل��ة لإع��ادة تنظي��م امل�ساكن القائمة ،يت��م التخطيط مل�ساك��ن الأ�رس واملع��امل املجتمعية
بالن�سب��ة للمعامل القائمة مثل الأنهار وامل�ساحات ال�صخرية �أو الطرق املوجودة .وينبغي على
�أ�صح��اب امل�صالح ومتى �أمكنهم حماول��ة االنتفاع باجلوانب الإيجابية ملا ينظر �إليه البع�ض
عل��ى �أنه قي��ود واقعة عل��ى االحتياجات اخلا�صة بالبن��ى التحتية .فيمكن عل��ي �سبيل املثال
حتويل مياه ال�رصف غري ال�سامة وغري امللوثة �إىل قنوات ت�رصيف �أر�ضية لدعم زراعة حدائق
اخل�رضاوات.
ومن الهام جداً �إجراء تقييم للموقع ب�أ�رسع ما ميكن لتحديد ما ميكن �أن ين�ش�أ من م�شكالت
لا ومن��ع �إقامة املراف��ق الأ�سا�سية مث��ل مرافق ال�صح��ة والتعليم واملي��اه واالل�رصف
م�ستقب� ً
ال�صحي يف مواقع غري منا�سبة .وميكن لهذه التقييمات حتديد االحتياجات اخلا�صة بالت�رصف
ال�صحي وحواجز منع انت�شار النريان وم�ساحات التو�سعة املمكنة وتقييم اال�ستخدام امل�ستدام
�أو �أ�شكال الإفراط املحتملة للموارد الطبيعية املحلية.
ويو�ضح لنا اجلدول التايل بع�ض الإر�شادات فيما يتعلق باملعامل املخيمية ،وقد �أوردناها
عل��ى �سبيل الإ�شارة فقط ،نظ��راً لأن الف�صول الأخرى تت�ضمن املعلوم��ات الأكرث تف�صي ًال التي
ي�ستخدمه��ا اخل�براء عن��د التخطيط والإن�ش��اء الفعلي للمع��امل الفردية .وبينم��ا جند يف بع�ض
احل��االت ا�ستخدام�� ًا للمعايري الوطني��ة يف هذا اخل�صو�ص� ،إال �أنها ُم�ستم��دة من م�رشوع �سفري
ومفو�ضي��ة الأمم املتح��دة ل�ش���ؤون الالجئني واليون�سك��و ودليل �إر�شادات العملي��ات امليدانية
) (FOGلوكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة.
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�إر�شادات خا�صة بتخطيط املوقع
�أجزاء املخيم
م�ساحات
املعي�شة

نوع املرفق

العدد لكل ن�سمة

 45-30م لكل ن�سمة

�إجمايلامل�ساحات
املفتوحة
2
امل�ساحاتاملُغطاة  3.5م لكل ن�سمة
حواجز منع انت�شار  50مرتاً من امل�ساحات
اخلالية لكل  300مرتاً من
النريان
امل�ساحات املبنية
2

مالحظات �أخرى

 500-100مرتاً من �أي م�سكن؛
نقاط توزيع املياه نقطة واحدة لكل
 500-80ن�سمة اعتماداً مع �إن�ش��اء �أنظمة توزي��ع عاملة
على النوع ومعدل التدفق باجلاذبي��ة عل��ى الأرا�ض��ي
املرتفعة

مرافق الرعاية
ال�صحية

مراكز التغذية

دورات املياه
من  1لكل �أ�رسة �إىل  1لكل مب�ساف��ة ترتاوح ب�ين  50-6مرتاً
عن�أيمنزل�إذاكانو�ضعه�أبعدعن
 50-20ن�سمة
ذلك�سيجعلمنال�صعبا�ستعماله،
 30مرتاً من م�صادر املياه
مرافق االغت�سال 1لكل250-100ن�سمة
�صناديق املهمالت  2لكل جتمع (كوميون) �صندوق واحد �سعة  100لرت لكل
 10عائ�لات ما مل يكن يتم دفن
ه��ذه املهم�لات 100 ،م�تر من
مناطق التجمعات
م�ست�شفيات الإحالة م�ست�شفى واحدة لكل 10
خميمات (200.000
ن�سمة)
مركز واحد لكل خميم
املركز ال�صحي
( 20.000ن�سمة)
دورة مياه لكل  20-10وه��ي دورات مي��اه مركزي��ة،
دورات املياه
فرا�ش ومرحا�ض واحد لكل ولكن ت�سمح ب�شكل كايف بدخول
 50-20مري�ض خارجي عرب��ات الإ�سع��اف وغريه��ا من
و�سائل النقل
مرافق النفايات
الطبية
مركز واحد لكل خميم
مراكز التغذية
( 20.000ن�سمة)
دورةمياهواحدلكل50-20
دورات املياه
بالغومرحا�ضواحدلكل
20-10طفل
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جممع واحد لكل قطاع
جممع مدار�س
املدار�س
( 5.000ن�سمة)
الإر�شادات اخلا�صة ينبغي ب�صفة عامة �أن تكون
مب�ساحات الف�صول :امل�ساحةالقيا�سيةللف�صل
الذيي�ستوعب 40تلميذاًهي:
 5.75 × 6.20مرتاً �إىل
 6.50 × 6.20مرتاً
ف�صول ما قبل
حتى40تلميذاً=1م/3تلميذ؛
وحتى 48تلميذاً= 0.74م/3
االبتدائية
تلميذ
حتى40تلميذاً=1م/3تلميذ؛
ال�صفوف 3-1
وحتى 48تلميذاً= 0.83م/3
تلميذ
حتى  40تلميذاً = 1م/3
ال�صفوف 6-4
تلميذ
�إر�شادات خا�صة ميكن للخيمة التي
م�ساحتها  55مرتاً مربع ًا
باخليم املُقامة
�أن ت�ستوعب  45-40طف ًال
كف�صول
دورة مياه واحد لكل 30
دورات املياه
فتاة ومرحا�ض واحد لكل
� 60صبي
�سوق واحد لكل خميم
الأ�سواق الأ�سواق
( 20.000ن�سمة)
دورةمياهواحدلكل50-20
دورات املياه
كوخ
مراكز التوزيع مراكز التوزيع
 4مراكز توزيع لكل خميم تقامهذهاملراكزعلى�أر�ضمرتفعة
لتي�سريال�سريبال�سلعالثقيلة
( 20.000ن�سمة)
املدافن
املدافن
تق��ام املدافن عل��ى ُبعد  30مرتاً
م��ن م�ص��ادر املي��اه اجلوفي��ة؛
ابح��ث عم��ا �إذا كان��ت هن��اك
م�ساح��ة متوافرة ل��دى املجتمع
املُ�ضيف لإقامة املدفن.
دورة مياه لكل 50ن�سمة
�أماكناال�ستقبال /دورات املياه
(للرجالوالن�ساءبن�سبة)3:1
االنتقال
مناطق الإدارة وتت�ضمن مكاتب لل�سلطات احلكومية والأمن ووكاالت الأمم املتحدة واملنظمات
غري احلكومية و�أماكن االجتماعات ودائرة متابعة امل�ستودعات
بجوار املدخل عادة ملنع حركة ال�شاحنات داخل املخيم وكذلك ل�ضمان �أمن
امل�ستودعات
دورات املياه

دورة مياه واحد لكل 20
موظف
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وبالإ�ضافة �إىل هذه املعامل ،ينبغي �أن ي�ؤخذ يف االعتبار ما يلي:

الطرق واملمرات

�إىل جان��ب الطرق الرئي�سي��ة ،يحتاج املخيم ملجموع��ة متنوعة من الط��رق الداخلية واملعابر
واملم��رات ،والتي تربط ب�ين القطاعات والبل��وكات والكوميونات املتنوع��ة .وغالب ًا ما تكون
املم��رات والط��رق ه��ي الأماكن الت��ي يتالقى فيها معظ��م ال�س��كان ويتوا�صلون م��ع بع�ضهم
و ُيقيم��ون فيه��ا �أ�سواقهم غ�ير الر�سمية ،بيد �أن له��ا جانبها ال�سلبي حي��ث ي�ستخدمها مرتكبو
اجلرائم و�أعمال العنف كطرق للت�سلل �إىل داخل املخيم والهروب .وينبغي التبديل بني �شبكات
الط��رق التي ت�ؤم��ن اخل�صو�صية واحلماية وتلك التي ت�ؤمن الو�صول ال�رسيع ل�سيارات الطوارئ
ومم��رات الر�ؤية الوا�ضحة للدوري��ات الأمنية اجلوالة .وينبغي �إزالة جمي��ع ال�شجريات الكثيفة
املحيط��ة بجميع الطرق واملمرات ،كم��ا ينبغي تزويد تلك الأخرية ببع���ض الإنارة �أثناء الليل
لأ�سباب �أمنية.
وتك��ون الكوميونات املخيمية الواقع��ة بجوار املرافق املركزي��ة �أو البنى التحتية الأكرب
حجم�� ًا هي املواق��ع التي ت�شهد �أكرب كثاف��ة مرورية �سكانية بجوارها من قب��ل �سكان املخيم
الذاهب�ين �إىل وحداتهم ال�سكانية� .أما الكوميونات البعيدة عن املرافق املركزية ف�سكانها �أكرث
�شع��وراً بالعزلة ،ويزداد فيها �إما عدد الوح��دات ال�سكانية التي هجرها �سكانها �أو التي تعاقب
عليه��ا �أكرث من �ساكن ب�سبب الرغبة يف تركها والذه��اب للكوميونات الأكرث �سكاناً .ويف كلتا
احلالت�ين ،ينبغ��ي الت�صدي للمخ��اوف �أو املخاطر الأمني��ة املختلفة املرتبط��ة بالت�صميمات
املختلفة للكوميونات �أو الطرق.

امل�ساحات املخ�ص�صة لتجمع ال�سكان يف املنا�سبات والتجارة واال�ستجمام

ينبغ��ي من��ذ بداي��ة �إن�شاء املخي��م مراعاة تخ�صي���ص م�ساح��ات �إ�ضافية ملناط��ق املنا�سبات
االجتماعية مثل املناط��ق املفتوحة ومناطق اال�ستجمام ومناطق التجمعات العامة ومناطق
التجمع��ات الديني��ة .كما ينبغي تخ�صي�ص م�ساحات كافية للأ�س��واق على �أن ت�شمل م�ساحات
�أخرى هام�شية حت�سب ًا الحتياجات التو�سعة امل�ستقبلية .ويحتاج الأطفال واملراهقون ملالعب
كافي��ة �أو مناط��ق �صديق��ة للطفل ،وبحي��ث ي�سهل على اجلمي��ع دخول هذه املناط��ق والتمتع
مبرافقه��ا مب��ن فيه��م الأطفال املعاق�ين .وين�ص��ح بالرتكيز ب�صف��ة خا�صة عل��ى احتياجات
املراهق�ين مث��ل مالعب كرة القدم والن��وادي االجتماعية .وينبغي �إذا �أمك��ن �أن تقام املالعب
عل��ى ارتف��اع �أقل من ارتفاع الوحدات ال�سكنية للمخيم ،نظراً للزيادة املتوقعة يف كمية املياه
ال�سطحي��ة اجلاري��ة نتيجة لعملية الإزال��ة ال�رضورية للغطاء النباتي .ولأ�سب��اب �أمنية ،ينبغي
�أن تق��ام م�ساح��ات اال�ستجمام والرتفي��ه ب�شكل �أكرث قرب ًا من و�سط املخي��م ،على �أن تتم �إزالة
الأجم��ات الكثيف��ة املحيط��ة بها كما ينبغ��ي �أن تف�صلها م�سافة �آمنة عن الط��رق ذات الكثافة
املرورية العالية.
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الزراعة والرعي

م��ن ال��ضروري التفكري يف تخ�صي�ص �أرا���ض �إ�ضافية لرتبية احليوان��ات الداجنة �أو الزراعات
وا�سع��ة النط��اق وذلك عندما توجد فئ��ات ممار�سة فع ًال للزراعة �ضم��ن املخيم �أو كانت تربية
احليوان��ات ت�ش��كل جزءاً من ثقاف��ة وتقاليد جمتمع املخي��م .وتو�ضع احليوان��ات الداجنة يف
الع��ادة خ��ارج املخي��م ،نظراً مل��ا يف تربيتها و�سط املخيم��ات املزدحمة م��ن خماطر �صحية
كب�يرة ،كما ينبغي �أن تبذل اجلهود من �أجل توفري مناطق منف�صلة ل�رشب احليوانات و�ضمان
االحتياج��ات ال�صحية يف مثل هذه املناطق ومن��ع احليوانات من �أن ت�رسح وت�سوم بال رقابة
داخل املخيم ومنع انتقال الأمرا�ض من و�إىل الرعاة.
و�إذا كانت القواعد املحلية واحلكومية جتيز ذلك ،ينبغي �إقامة املرافق التي تخدم الفئات
الراغب��ة يف ممار�سة �أعمال الزراعة ،ولهذا فائدت��ه التي ميكن �أن تعود على املنطقة من خالل
تكث�ير حجم التبادل التجاري للمنتجات الزراعية وكذل��ك تنويع ح�ص�ص الغذاء املتاحة �أمام
�سكان املخيم .وهنا يتوجب العمل على توفري امل�ساعدات الفنية التي قد يتطلبها الأمر لتمكني
املزارع�ين من تنوي��ع حما�صيلهم �أو م�ساعدته��م على مواءمة زراعاتهم م��ع الظروف البيئية
للمخيم والتي قد ال يكونون على علم بخ�صائ�صها الزراعية .وبالن�سبة لالتفاقات غري الر�سمية
ب�ين ال�سكان النازحني واملجتمع��ات املُ�ضيفة بهذا اخل�صو�ص فال ينبغ��ي مراقبتها �إال ب�شكل
عابر ،ذلك �أنها قد ال ت�ستوجب �أي تدخل من جانب وكالة �إدارة املخيم.

�إغالق املخيم

عل��ى غ��رار �إن�شاء املخي��م ،يعتمد �إغالق املخي��م كذلك على طبيع��ة ال�سياق القائ��م والظروف
احلاكم��ة للموقف ،حيث يحدث الإغالق ملجموعة متنوعة من الأ�سباب ،وبعدة طرق �أو مراحل
خمتلفة– فقد تتم ب�شكل مخُ طط ومنظم ت�أثراً بحركات العودة املنظمة لل�سكان �أو تراجع الدعم
م��ن اجله��ات املانحة �أو قد تتم ب�ش��كل مفاجئ وع�شوائي ب�سب��ب التهديدات الأمني��ة �أو �إجبار
احلكومة ل�سكان املخيم على الرحيل .ويعد حتديد احللول امل�ستدامة من الأهداف الأ�سا�سية يف
�إدارة املخيم ،وتتخذ هذه احللول �أ�شكا ًال خمتلفة هي:
•عودة ال�سكان �إىل م�سقط ر�أ�سهم.
•الدمج يف مناطق النزوح.
•�إعادة التوطني يف موقع ثالث (خالف املوطن الأ�صلي ومنطقة النزوح)
إنهاء تدريجي ًا لتوفري امل�ساعدات واخلدمات،
وقد يحدث �أحيان ُا �أنه يف حني �أن املخيم قد ي�شهد � ً
�إال �أن املخي��م نف�س��ه ال «يغل��ق» وذلك من حيث تفكيك هياكله الأ�سا�سي��ة �أو وظيفته كمجتمع.
فق��د يتح��ول املخيم نف�سه �إىل م�ستوطنة دائمة �صاحلة لل�سكن��ى �أو كمدينة �أو موقع ذي ن�شاط
اقت�صادي �أو اجتماعي.
وبغ�ض النظر عن طبيعة ظروف مرحلة الإنهاء التدريجي لأعمال املخيم و�إغالقه ،يكون
التخطي��ط احلري�ص والتن�سيق ال�شام��ل �أمراً يف غاية الأهمية وينبغ��ي �أن تتوىل تنفيذه وكالة
�إدارة املخي��م بنف�سها بالتعاون مع وكالة القي��ادة القطاعية/العنقودية وال�سلطات احلكومية
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وجه��ات توف�ير اخلدمات املحلي��ة والدولية و�س��كان املخي��م واملجتمع املُ�ضي��ف .ويجب �أن
يك��ون مناط االهتمام الأكرب هنا هو ال�س��كان النازحون �أنف�سهم والذين ت�صبح م�شاركتهم يف
ه��ذه املرحلة �أمراً ال غنى عنه .كذلك فمن امله��م التمهيد والإعداد لعملية الإغالق املنظمة مع
املقاولني وغريهم من �أ�صحاب امل�صالح املُ�شاركني.
وحت��ى م��ع تواف��ر احلر���ص والعناية يف التخطي��ط ،ينبغي عل��ى الوكال��ة اال�ستعداد لأي
حتديات �أو تبعات �سلبية ميكن �أن تتمخ�ض عنها عملية �إغالق املخيم.
و�س��وف يركز هذا الف�صل على عملية الإغالق الفعلية للمخيم ،بينما لن نتناول الأن�شطة عرب
احلدودية �أو �إعادة الدمج �أو م�ساعدات �إعادة الت�أهيل �إال عند احلديث عن الفئات املعر�ضة للخطر.
قد تنطوي عملية �إغالق املخيم على �صعوبات كبرية بالن�سبة لوكالة �إدارة
املخيم ،ذلك �أنها تتم يف نهاية جمموعة من العمليات والإجراءات التي غالب ًا ما
تك��ون طويلة و�شاقة ،ويكون فيها ال�س��كان يف العادة قد �أ�ضناهم التعب وينتاب
خالله��ا �سكان املخيم والعاملني القلق ح��ول امل�ستقبل وتكون خاللها الوكاالت
الأخ��رى قد حزم��ت �أمتعتها �أو غ��ادرت بالفعل .كذلك فقد حت��دث يف وقت ت�شهد
في��ه امليزانيات واملوارد �أقل م�ستوى لها ،ويكون فيها الرتكيز من�صب ًا على حزم
الأمتع��ة والع��ودة للوطن .وما �أن ُيعلن �أن املخي��م و�/أو عمليات �إدارة املخيمات
على و�شك الإغالق و�ستبد أ� بعدها مرحلة الإخالء التدريجي حتى يحدث انكما�ش
للمعنويات والرتكي��ز .ويف وقت يتطلب الأمر نظرة متجددة ل�ضمان تنفيذ �إغالق
املخيم على نحو يت�سم بامل�س�ؤولية ،قد جتد وكالة �إدارة املخيم �صعوبة كبرية يف
العناية مب�ساعدة وحماية املجتمع و�إدارة املوقع يف هذه املرحلة النهائية.

احللول امل�ستدامة

تتمثل �إحدى املهام الرئي�سية لوكالة �إدارة املخيم يف العمل مع �أ�صحاب امل�صالح الرئي�سيني
يف اال�ستجاب��ة املخيمي��ة ،وذلك ل�ضمان حتدي��د احللول امل�ستدامة ل�س��كان املخيم .و ُي�ستخدم
م�صطل��ح «احللول امل�ستدامة» لو�ص��ف العملية التي مبقت�ضاها تنتهي حال��ة النزوح بالن�سبة
لل�سكان .وتوجد عدة حلول م�ستدامة خمتلفة لالجئني والنازحني داخلياً:
بالن�سب��ة لالجئ�ين ،ينبغ��ي ال�سعي
لتحقي��ق احلل��ول املُ�ستدامة التالية
بق��در الإم��كان كج��زء م��ن نه��ج
�شمويل يف هذا ال�صدد:
•الع��ودة الطوعي��ة �إىل املوط��ن
الأ�صلي.
•الدمج املحلي يف بلد اللجوء.
•�إعادة التوطني �إىل بلد ثالثة.

�إن حتقي��ق �أحد احلل��ول امل�ستدامة للن��زوح الداخلي يعني �أن
يتمتع النازحون داخلي ًا مبجموعة حقوقهم الإن�سانية الكاملة
وه��و ما يجعل مبقدورهم بن��اء حياتهم .وميكن حتقيق احلل
امل�ستدام من خالل واحدة من اخليارات التالية:
•العودة �إىل املوطن الأ�صلي.
•التوط�ين املحل��ي يف املناط��ق الت��ي انتق��ل ال�س��كان
النازحون للمعي�شة فيها.
•التوطني يف �أي مكان �آخر من البالد.
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وتق��ع على عاتق وكالة �إدارة املخيم مهام مثل �إج��راء عمليات التدريب و�/أو ن�رش املعلومات
عل��ى م�ست��وى املخيم حول احللول امل�ستدام��ة واحلق يف العودة الطوعي��ة وواجبات ال�سلطات
احلكومي��ة يف ه��ذا ال�ش�أن وه��ي تقوم بتلك امله��ام بالتن�سيق م��ع وكالة القي��ادة القطاعية/
العنقودية.
وت�ضلع الدول بواجب �أ�سا�سي يف �إعداد الظروف املالئمة التي ت�سمح للنازحني باال�ستفادة
من احللول امل�ستدامة ،وبغ�ض النظر عن طبيعة هذا احلل ،ينبغي �أن ُيتاح تنفيذه طوع ًا وب�شكل
يحفظ للمرء �أمنه و�سالمته وكرامته.

التقييم

رمب��ا تع��د �أهم الأ�شياء يف عمليات رجوع ال�س��كان �إىل موطنهم تقييم ما �إذا كانت هذه العودة
طوعي��ة م��ن عدمه ،ذل��ك �أن تقييم درج��ة الإرادة احلرة التي تتمتع به��ا جمتمعات املخيم يف
العودة تعد �أحد امل�س�ؤوليات الأ�سا�سية جلميع �أ�صحاب امل�صالح ومنهم وكالة �إدارة املخيم.
وينبغ��ي �أن يك��ون ق��رار العودة نابع ًا م��ن القدرة على حري��ة االختيار وقائم�� ًا على علم
بحقائ��ق الأو�ض��اع ،وذل��ك عن كل م��ن الأو�ضاع داخل منطق��ة �أو بلد النزوح وع��ن منطقة �أو
بل��د املوط��ن .وتت�ضمن حرية االختي��ار الطوعية – وامل�ستمدة من مبد أ� ع��دم الإعادة الق�رسية
(وهو ال�رشط الذي يت�ضمنه القانون الدويل لالجئني والذي مينع الإعادة الق�رسية غري الطوعية
أنواع
لالجئني �إىل بلدهم) -غياب �أي �ضغوط �أو �أي �شكل من �أ�شكال التهديد والإكراه .وهناك � ً
�أخ��رى م��ن ال�ضغوط وهي ال�ضغوط املادية والتي قد ت�شمل �إط�لاق وعود غام�ضة بتملك قطع
من الأرا�ضي عند العودة �أو �رصف تعوي�ضات مالية ،وهناك كذلك ال�ضغوط النف�سية والتي قد
تت�ضمن تكرار التحذيرات �أو التهديدات �أو ن�رش ر�سائل الكراهية.
ينبغي على وكالة �إدارة املخيم التعاون مع ال�سلطات و�أ�صحاب امل�صالح الإن�سانيني ،مثل
وكاالت القي��ادة القطاعية/العنقودي��ة ،يف الت�أكد من �أن عودة ال�سكان �إىل موطنهم متت طوعي ًا
ودون �أن ي�ش��وب ذل��ك �أي �شكل من �أ�شكال ال�ضغوط .ويقع على القائمني على التعبئة املجتمعية
التابع�ين للوكالة القيام بزيارات منزلية والتقاء الأف��راد والأ�رس لتحديد م�صالح �سكان املخيم
ودوافعه��م الأ�سا�سي��ة للعودة ،وهن��ا ينبغي �أن ت�ستع�ين الوكالة بجميع املنتدي��ات ،مثل جلان
ال�شب��اب والن�ساء والعجائز ،ملناق�شة دوافع العودة ،وقد تك��ون اجتماعات جمموعات املناق�شة
مفيدة يف هذا ال�صدد من حيث قيامها بتحديد الدوافع وعوامل «اجلذب» و«الدفع» املمكنة.
ُي�ستخدم تعبري عوامل «اجلذب» و«الدفع» كثريا ً يف ميدان العمل الإن�ساين.
ففي �سياق املخيم:
ي�ش�ير عامل «الدف��ع» �إىل خا�صية م��ن اخل�صائ�ص �أو حادثة م��ن احلوادث تدفع
بال�شخ���ص بعيداً �أو ت�ستحث��ه على ترك بيئة املخيم .وقد تك��ون الأ�سباب الداعية
لذلك �أ�شكال ال�شقاق وال�رصاع التي تدب داخل املخيم �أو الظروف غري املريحة �أو
اال�ضطهاد �أو جتاهل حقوق الإن�سان �أو غياب امل�ساعدات واخلدماتtt .
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�أم��ا عامل «اجل��ذب» في�ش�ير �إىل خا�صية �أو ح��دث يجذب امل��رء �إىل املخيم .وقد
تك��ون الأ�سباب الداعية لذلك توفر الأو�ض��اع املعي�شية الأف�ضل وتوفري اخلدمات
واالهتمام بحماية ال�سكان ومل ال�شمل مع الأ�رسة �أو املجتمع.

العودة الطوعية

لك��ي ميك��ن اعتبار العودة طوعي��ة ،ينبغي �أن يكون قرار العودة نابع ًا م��ن الإرادة احلرة للفرد
وقائم�� ًا عل��ى علم بحقائ��ق الأو�ضاع .ومن ال��ضروري �ضمان �إطالع ال�س��كان النازحني على
املعلومات املتعلقة بحقائق الأو�ضاع يف موطنهم �أو مقر ا�ستيطانهم اجلديد بحيث تت�سم هذه
املعلوم��ات بالدق��ة واملو�ضوعية والتعبري ع��ن �آخر امل�ستجدات .وي�أتي ق��رار العودة الطوعية
عفوي��اً ،ومبج��رد �أن ُيتخذ القرار مبغادرة املخيم ،حتدث الع��ودة �إما ب�أعداد غفرية من ال�سكان
وب�ش��كل �رسي��ع للغاي��ة �أو ب�أعداد قليلة وعلى امتداد فرتة �أطول م��ن الوقت ،كما قد تتم العودة
الطوعي��ة ب�ش��كل منظ��م بوا�سطة ال�سلط��ات وال��وكاالت الإن�سانية عندما تكون ظ��روف العودة
�سانحة لل�سكان.
وتعتم��د عودة النازحني داخلي ًا �أو الالجئني �إىل موطنه��م على طبيعة الأو�ضاع ال�سائدة
يف بل��د املوطن ،وتك��ون املتطلبات ال�رضورية – الطوعية والأمن وال�سالمة والكرامة -واحدة
بالن�سبة لكال الفئتني .وتت�ضمن العودة الطوعية املتحققة يف ظل �أو�ضاع من الأمن وال�سالمة
والكرام��ة عدداً من ال�رشوط التي يجب تلبيتها ،فيج��ب �ضمان ا�شرتاطات الأمن وال�سالم �أثناء
العودة وبعدها ،كما ينبغي قيا�سها على �ضوء املعايري التالية:
•الأمن احل�سي ،مثل احلماية من الهجمات امل�سلحة �أو �أي تهديدات بدنية.
•الأمن املادي ،مثل �أمن الأر�ض واململكات والقدرة على ك�سب الرزق.
•الأمن القانوين ،مثل امل�ساواة �أمام القانون ،وعدم التعر�ض للتمييز ب�سبب النزوح والقدرة
الكاملة على التمتع باملوارد وا�سرتداد كامل احلقوق ال�سابقة.
ورغم عدم وجود مفهوم متفق عليه عاملي ًا ب�ش�أن م�صطلح الكرامة� ،إال �أنه يعني عملي ًا احرتام
ر�ؤى ورغب��ات جمتمع��ات النازح�ين ،كم��ا يعني كذلك ع��دم تعر�ض النازح�ين لأي �شكل من
�أ�شكال املعاملة امل�ؤذية �أو التي حتط من كرامتهم ،و�أن تتم معاملتهم طبق ًا ملا متليه املعايري
والقوانني الدولية.
ويقع على عاتق وكالة �إدارة املخيم التن�سيق ب�شكل وثيق مع ال�سلطات احلكومية ووكالة
القي��ادة القطاعية/العنقودية واملطالبة بتوفري ال�رشوط والظ��روف املالئمة لعمليات العودة
الطوعية ،وكذا �إطالع جمتمع املخيم على �أدوار وم�س�ؤوليات �أ�صحاب امل�صالح املُ�شاركني.
و�أثن��اء الع��ودة الطوعي��ة ،ينبغ��ي العمل على �ضم��ان حرية احلركة يف جمي��ع مناحيها،
وه��و ما يت�ضم��ن ال�سماح للنازحني �إما بالعودة �أو اال�ستقرار طوعي�� ًا يف �إقليم �آخر من البالد.
وينبغ��ي متك�ين ال�س��كان النازحني من الع��ودة غري امل�رشوط��ة لأوطانهم وكذل��ك ال�سفر على
وتريته��م اخلا�ص��ة ،وخالل ذلك يجب دائم ًا مراعاة وحدة العائلة ب�أكملها عند االنتقال .ومتى
ا�ستل��زم الأمر ،ينبغي �إبداء العناية بالفئات املعر�ض��ة للخطر .ويجب ال�سماح للنازحني بجلب
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ممتلكاته��م املنقول��ة معهم ،كما ينبغي لعملية التخطيط للعودة الطوعية �أن ت�أخذ يف االعتبار
موا�سم املدار�س والزراعة.

�صوت من امليدان –
�رسيالنكا تورد التقرير التايل عن عودات النازحني

«نظراً لعمليات العودة التي ت�ستحوذ على جل جمهوداتنا حالي ًا وكون العودة �إىل
الوطن مدعاة اهتمام العديد من النازحني داخلي ًا وال �شك ،قام فريق �إدارة املخيم
ب�إعطاء بع�ض الدورات التدريبية عن العودة .وقد �أعطيت هذه الدورات يف املواقع
�أم��ام جمموعة منتقاة من ال�سكان ،كما �أعطيت �أمام احل�شود الغفرية يف الأماكن
العامة مع دعوة ال�سكان دعوة مفتوحة �إليها .كذلك فقد عمل الفريق عن قرب مع
فريق متابعة احلماية وقدم م�ساعداته يف ن�رش املعلومات املتعلقة بالعودة ،مبا
يف ذلك احلقوق امل�ستحقة لل�سكان عند عودتهم والإجراءات واملمار�سات املحلية
�أثناء عمليات العودة ال�سابقة والتي ينبغي الإملام بها وكذلك عملية دمج املواقع
– حيث مت دمج املواقع نتيجة للعودة.
وق��د طُ ل��ب �إىل بع���ض النازحني داخلي�� ًا االنتقال م��ن املواقع الأق��ل مالئمة �إىل
املواق��ع التي مت اال�ستقرار على مالئمته��ا ال�ستيعابهم لفرتات �أطول .وللنازحني
داخلي ًا احلق يف البقاء يف مواقع النازحني داخلي ًا دون �أن يتم �إلغاء قيدهم �أو �أن
ُتقلل امل�ساعدات املُقدمة لهم».
يج��ب دائم ًا عل��ى وكالة �إدارة املخيم التوا�صل مع قادة املجتم��ع فيما يتعلق بق�ضايا العودة
و�إع��ادة التوط�ين ،بيد �أن الت�ش��اور مع ه�ؤالء وحده لي���س كافياً ،فقد ال متث��ل ر�ؤاهم تطلعات
وطموح��ات اجلمي��ع ،هذا �إىل جانب �أن عملية اتخاذ القرار ب�ش��كل جماعي فيما يتعلق ب�آليات
احلماي��ة �أو ك�س��ب املعاي���ش قد ت�أت��ي على االحتياج��ات الفردية ،ما ميثله ذل��ك من جمازفة،
وينطب��ق ذلك ب�ش��كل خا�ص على الفئات املعر�ضة للخطر والت��ي ينتابها اخلوف من �أن يرحل
اجلميع ويرتكونهم ورائهم.

العودة العفوية

قد حتدث العودة العفوية لل�سكان النازحني فج�أة وب�شكل غري متوقع ،وقد ت�ؤدي �إليها التطورات
املفاجئ��ة يف الوط��ن الأم �أو نتيجة لتب��دل الأو�ضاع الأمنية يف منطقة الن��زوح .وينبغي على
وكال��ة �إدارة املخي��م توفري الدعم يف و�سائ��ل االنتقال متى دعت احلاج��ة �إذا �سنحت الظروف
املالئم��ة للع��ودة .وينبغي �أال يتم �إغف��ال احتياجات الفئات امل�ست�ضعف��ة فيما يتعلق بو�سائل
النقل ،كذلك فال ينبغي �إغفال احتياجات الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة �أثناء املرحلة
الأوىل من عمليات العودة.
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وق��د يق��رر النازحون الع��ودة �إىل الوطن �أو الرتحال �إىل مناطق �أخ��رى حتى عندما تكون
الأو�ض��اع ال�سائدة على الطري��ق �أو املكان املختار غري �آمنة .وينبغي على وكالة �إدارة املخيم
�أن ت�سعى لتحديد الدوافع التي حتدو بال�سكان للعودة �أو الرحيل ،وقد يت�ضمن ذلك حتديد �أ�شياء
�أخ��رى ،مثل الدواف��ع ال�سيا�سية �أو الع�سكرية �أو �أ�شكال زيادة التوت��ر .وقد يتبني نتيجة لعملية
ا�ستك�ش��اف الدواف��ع تل��ك �أن بع�ض الفئ��ات املعينة ت�شع��ر بالتمييز �ضده��ا �أو بانعدام الأمان
نتيج��ة لوج��ود فئات �أخرى مناوئة �ضمن املخيم .كذلك ف���إن الأو�ضاع التي ت�رضب قطاعات
ب�أكملها من املخيم مثل املحن �أو عدم كفاية الطعام �أو املياه �أو غريها من اخلدمات ،جميعها
�أ�سباب قد جترب النا�س على الرحيل.
وبالتعاون مع ال�سلطات وجهات توفري اخلدمات ،ينبغي على وكالة �إدارة املخيم الت�صدي
للمحن �أو الأو�ضاع الأمنية املرتدية �أو �أ�شكال زيادة التوتر .ويعتمد جلوء الوكالة على تو�صية
ال�سكان بالبقاء من عدمه على طبيعة الأو�ضاع والظروف وال يجب �أن يحدث ذلك �إال بالت�شاور
مع وكالة القيادة القطاعية/العنقودية وجهات توفري اخلدمات وال�سلطات.
كذل��ك فقد ُت�ستخدم كلم��ة «العودة العفوية» للإ�شارة �إىل ال�س��كان الذين يختارون العودة
على م�س�ؤوليتهم اخلا�صة ولي�س كجزء من برامج العودة التي تتوىل الوكالة التنظيم لها.

االنتقال والعودة الطوعية يف �شمال �أوغندا:
تقرير من (هيومان رايت�س فوكا�س)

«يرغ��ب ال�س��كان الأ�شوليون بالع��ودة �إىل وطنهم ،وقد ب��دءوا بالفعل يف العودة،
وذل��ك رغم نق�ص املي��اه والطرق ومواد البن��اء والأدوات واملعلومات� .إن العودة
الطوعي��ة هي �أحد حقوقهم لأنه كم��ا تن�ص ال�سيا�سة الوطني��ة للنازحني داخلياً:
«تلت��زم احلكومة بتعزي��ز حق النازحني داخلي ًا يف الع��ودة الطوعية لأوطانهم �أو
�أماك��ن �إقامتهم املعت��ادة ب�شكل ي�صون له��م �أمنهم ال�شخ�ص��ي وكرامتهم» .ومن
ث��م يق��ع �ضم��ن م�س�ؤولية احلكوم��ة واملنظمات ب�ين احلكومي��ة واملنظمات غري
احلكومية توفري املناخ ال�سانح للعودة بدون حماولة فر�ض �سيطرتها على الأمر.
وت�شمل تو�صيات االنتقال والعودة الطوعية ما يلي:
�1-1إع�لان احلكوم��ة �إعالن�� ًا �رصيح�� ًا وال لب�س في��ه �أن عهد الن��زوح الق�رسي قد
انتهي للأبد.
2-2ينبغ��ي عل��ى احلكومة �ضم��ان احلق يف الع��ودة الطوعي��ة و�إط�لاق الر�سالة
الإعالمية الوا�ضحة واملت�سقة التي تفيد ذلك.
��3-3ضرورة �أن تتف��ادى احلكوم��ة واملنظم��ات ب�ين احلكومية/املنظمات غري
احلكومي��ة فع��ل �أي �ش��يء ع��ن عمد �أو غ�ير عمد ميك��ن �أن يع��وق النا�س �أو
مينعهم نف�سي ًا من العودة للوطن.
tt
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4-4ينبغي احلر�ص على التواجد الدوري لقوات ال�رشطة يف �أنحاء �أر�ض الأ�شوليني
للتعامل مع اجلرائم وغريها من التهديدات.
5-5ينبغ��ي �أن يكون النهج املتب��ع �إزاء البنى التحتية وتوفري اخلدمات ،وخا�صة
امل��اء والط��رق ،قائم�� ًا على �إع��ادة الت�أهي��ل ولي�س جمرد تق��دمي املعونات
الطارئة لل�سكان النازحني.
6-6ينبغ��ي �إطالع النازحني داخلي ًا عل��ى كافة ما يتعلق بالبنى التحتية وتوفري
اخلدم��ات وتوزي��ع املعونات الغذائي��ة من معلومات دقيق��ة ل�ضمان جناح
التخطيط لعودتهم.
7-7ينبغي �ضمان خ�ضوع جهات توفري املعونات للم�ساءلة �أمام م�ستلمي املعونات
من خالل ا�ستبدال منوذج الإدارة املخيمية بنموذج امل�ساءلة .كما ينبغي �أن
تكون املناق�شات املفتوحة بني النازحني داخلياً/املنظمات بني احلكومية/
املنظمات غري احلكومية واحلكومة يف االجتماعات العامة هي القاعدة التي
يتحقق من خاللها �إ�رشاك الأطراف الإن�سانية مع املجتمع الإن�ساين».

الإعادة �أو الرتحيل الق�رسي

عندم��ا متار�س ال�سلطات �ضغوطها لق�رس النا���س على العودة �أو االنتقال �إىل مناطق غري �آمنة،
ف�إن على وكالة �إدارة املخيم االعتماد على و�سائلها القانونية يف الدفاع عن حقوق النازحني.
وينبغ��ي على جهود الدفاع �أن تكون على هيئة مبادرات م�شرتكة بني الوكاالت ويتم التن�سيق
لها مع وكاالت القيادة القطاعية/العنقودية.
وع�لاوة على ذلك ت�ستدع��ي عمليات الإع��ادة �أو الرتحيل الق�رسية ا�ستجاب��ة دولية قوية
وتدخ�لات رفيع��ة امل�ستوى م��ن الأمم املتحدة ومن ث��م ال فهي تخرج عن نطاق ه��ذا الف�صل.
وق��د ت�صبح عملية ترحي��ل ال�سكان النازحني �رضورية يف ظل ظ��روف بعينها ،و�رشيطة �أن ال
ُيغفل �أثناء ذلك �ضمان �أمن و�سالمة ال�سكان يف مناطق الرتحيل .وينبغي على جميع عمليات
ترحيل النازحني �أن تتم ب�رشوط الطوعية وال�سالمة والأمان والكرامة.

�إغالق املراكز اجلماعية – �صوت من امليدان

«كان من��اط الأولوي��ة يف �رصبي��ا ه��و �إغ�لاق املراك��ز اجلماعي��ة الباقي��ة .وقد
ت�أخ��رت ه��ذه العملية ب�سبب عدم اعرتاف احلكوم��ة بالدمج املحلي كحل م�ستدام
بالن�سبة للنازحني داخلي ًا وتف�ضيلها لت�شجيع العودة .كذلك فقد كانت خ�صخ�صة
ال�رشكات التي كانت مملوكة للدولة يف ال�سابق تعني �أن تتجه رغبة املالك اجلدد
�إىل ا�سرتداد الأر�ض واملباين التي كانت ت�ستخدم يف ال�سابق كمراكز جماعية.
والآن جن��د ثمة عدد من اال�سرتاتيجيات التي تبنتها احلكومة مل�ساعدة النازحني
داخلي�� ًا على االنتقال من املراكز اجلماعي��ة ودجمهم مع املجتمع املحلي .ورغم tt
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�أن العدي��د م��ن هذه اال�سرتاتيجيات كان��ت متاحة لالجئني لعدة �سن��وات بيد �أنه
مل يج��ر تو�سيع مظلتها لت�شمل النازحني داخلي�� ًا �إال م�ؤخراً ،وخا�صة �إ�سرتاتيجية
الإ�س��كان االجتماعي .ومل ينتقل �سوى عدد قليل من النازحني داخلي ًا �إجما ًال من
املراكز اجلماعية وبدون منظومة بديلة قادرة على ال�صمود الحتياجاتهم ب�ضعة
�سنني �أخرى .وت�شمل اال�سرتاتيجيات احلالية ما يلي:
•توف�ير حوافز وخم�ص�صات مالي��ة �صغرية مل�ساعدة النازح�ين داخلي ًا على
احل�صول على م�ساكن خا�صة.
•توف�ير مواد البن��اء للنازحني الذين ب��دءوا بناء منازله��م ب�أنف�سهم ولكنهم
يفتقدون املواد الالزمة ال�ستكمال البناء.
•�إدراج النازح�ين داخلي ًا يف خط الإ�سكان االجتماع��ي التي ت�ستهدف توفري
الإ�سكان املدعم للفئات امل�ست�ضعفة.
•نق��ل امل�ست�ضعف�ين من النازح�ين داخلي�� ًا �إىل امل�ؤ�س�س��ات املتخ�ص�صة يف
التعامل مع حاالتهم ،مبا فيها دور امل�سنني.
• دعم خطط الرعاية الأ�رسية اخلا�صة بالنازحني داخلياً.
•حتويل املراكز اجلماعية �إما �إىل م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة �أو م�ساكن مدعمة».

الإخالء التدريجي ومغادرة وكالة �إدارة املخيم

يف بع�ض الأو�ضاع ،وحتى عندما ي�صعب حتديد �أحد احللول امل�ستدمية ،قد ت�ضطر وكالة �إدارة
املخي��م وغريها من جهات توفري اخلدمات حل��زم �أمتعتها واالن�سحاب من املخيم ،بينما يظل
املخيم قائماً .وقد يرجع ال�سبب وراء ذلك �إىل حت�سن الأو�ضاع �أو تدهورها.
وينبغ��ي �أن يك��ون ق��رار وكالة �إدارة املخي��م بالرحيل وتوقي��ت هذا الرحي��ل قائم ًا على
تقيي��م �شامل جتري��ه الوكالة للأو�ض��اع .وعندما ت�شري جميع امل�ؤ��شرات �إىل �رضورة مغادرة
الوكال��ة ،ينبغ��ي �أن يتم احلفاظ عل��ى م�صلحة �سكان املخي��م وعلى الوكال��ة �أن تت�أكد من �أن
جمي��ع �أ�صحاب امل�صالح الزالوا م�ضطلع�ين مب�س�ؤولياتهم ،ويعد التخطيط والتن�سيق احلري�ص
ملرحلة الرحيل �أمراً يف غاية الأهمية.
وت�شمل م�ؤ�رشات جدوى مغادرة وكالة �إدارة املخيم ما يلي:
•حتديد احللول امل�ستدامة التي يف امل�ستطاع تنفيذها
•انتهاء احلاجة املا�سة ل�سكان املخيم للحماية التي توفرها وكالة �إدارة املخيم
•حت�سن الأو�ضاع يف منطقة/بلد املوطن بدرجة ت�سنح للعودة.
•رف���ض �سكان املخيم احللول امل�ستدامة املعرو�ضة وعجز وكالة �إدارة املخيم عن موا�صلة
�إدارة املخيم لأ�سباب مالية و�/أو �أخالقية.
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•جف��اف الدع��م املق��دم من اجلهات املانح��ة لإدارة املخي��م� ،سواء كان لهذا م��ا يربره من
وجهة نظر وكالة �إدارة املخيم �أم ال.
•عوامل الأمن وال�سالمة ،مثل وجود ما يتهدد حياة وممتلكات الفريق الإن�ساين العامل يف املخيم.
•كان وج��ود عم��ال املعونات �أو جمموعات معينة من عم��ال املعونات ي�ضع ال�سكان حتت
خطر التعر�ض للإيذاء ب�شكل يتجاوز احلماية التي متنحها ال�ضمانات املقدمة.
•�صار الو�صول باخلدمات لل�سكان النازحني متعذراً �أو �أ�صبح غاية يف ال�صعوبة.
•ن�ش�أت �رضورة لإيجاد حل ا�ستيطاين انتقايل �آخر.
ويف ه��ذا الو�ضع ،يجب تطبيق بع�ض الإجراءات التي ج��اء ذكرها يف هذا الف�صل وال�رضورية
يف حال��ة �إغالق املخي��م .وت�شمل هذه الإجراءات التوا�صل م��ع ال�سلطات وغريهم من �أ�صحاب
امل�صالح من �أجل تعزيز حماية �سكان املخيم وم�ستقبل توفري املعونات لهم.

ا�سرتاتيجيات الإنهاء التدريجي واملغادرة – �صوت من امليدان

«عل��ى الرغم من عمليات البناء اجلارية للمنازل الدائمة ،وعودة �أو �إعادة توطني
العدي��د م��ن العائ�لات املت�أثرة ج��راء �إع�ص��ار ت�سونامي ،ظلت هن��اك جمتمعات
نازح��ة يف املخيم بع��د � 18شهراً من وقوع الكارثة يف جن��وب �رسيالنكا .وكان
بع���ض ه�ؤالء طبق ًا للقوائم احلكومي��ة من امل�ستحقني للمنازل التي تتوىل بنائها
احلكوم��ة والوكاالت الدولي��ة واملنظمات الدينية واملجتمعي��ة املحلية .ومل تكن
امل�س�ألة بالن�سبة لهم �سوى م�س�ألة وقت و�صرب.
وبالن�سب��ة لآخري��ن ،ممن كان��وا «م�ست�أجرين» �أو «عائالت ثانوي��ة» �أو «�شاغلني
لأرا�ض بطريقة و�ضع اليد» ،مل يكن هناك و�ضوح فيما يتعلق باحللول امل�ستدامة.
وكان ه�ؤالء النا�س �إما قاموا بت�أجري املنازل �أو �شغلوها بطريقة و�ضع اليد عقب
كارثة ت�سونامي – والتي �أتى عليها الدمار منذ ذلك احلني ويتعر�ضوا للت�رشد على
�إثرها – �أو كانوا �أفراد عائالت ممتدة عاجزين �أو غري راغبني يف التعاي�ش – كما
هو حالهم يف ال�سابق – يف املنازل الدائمة اجلديدة .وظلت �أحقيتهم يف الإ�سكان
م��ن عدمه غري وا�ضحة ،وقد ظلوا على �إقامتهم يف املخيمات ،والتي كانت تخلوا
لا للغاية �أو منعدما.
ب�رسع��ة كبرية م��ن �سكانها و�صار توفري اخلدمات فيها قلي� ً
وق��د مت دمج بع�ض املخيمات الباقي��ة يف جنوب �رسيالنكا ،بينما مت �إغالق عدد
م��ن املخيمات الأخرى .وكان مالك الأرا�ض��ي ينادون با�ستعادة �أرا�ضيهم بينما
كان��ت احلكوم��ة ترغب يف جعل ال�رشيط ال�ساحلي خالي�� ًا من املخيمات .ومل يزل
هناك الكثري من اجلهد الذي يتعني القيام به لوال فقر الإمكانيات.
ويف تل��ك الأثناء ،ويف �رشق �رسيالنكا ،كان الو�ضع الأمني الذي حدا بعدد هائل
من العائالت للنزوح قبل عا�صفة ت�سونامي قد بد�أ يف التدهور مرة �أخرى .وكان
tt
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هن��اك طلب عل��ى املوارد الت��ي متلكها وكال��ة �إدارة املخيم من �أج��ل اال�ستجابة
للحال��ة الطارئة اجلدي��دة باجتاه �شمال البالد .وبعد تفكري فيما هو متاح �أمامها
م��ن خيارات ،قامت وكال��ة �إدارة املخيم بتنفيذ م�رشوع للإخالء التدريجي مدته
�شهرين وي�ستهدف ثالثة �أهداف رئي�سية:
1 .1ا�ستكم��ال التحديث النهائي الأخ�ير لقاعدة البيانات بني القطاعية للمخيم،
وذل��ك بهدف �إعطاء جهات توفري اخلدمات وال�سلطات الباقية ر�ؤية وا�ضحة
حول الأ�شخا�ص الباقني يف مواقع املخيم ونوعية التجهيزات الباقية.
2 .2ا�ستكمال برنامج التدريب والتعليم يف املخيمات التي �آلت على نف�سها بناء
قدراته��ا الذاتي��ة يف الإدارة وتوزيع من�ش��ورات ب�أ�سماء وبيان��ات الإدارات
احلكومية وجهات توفري اخلدمات التابعة للمجل�س البلدي.
3 .3نق��ل م�س�ؤولية رعاية الط��وارئ وال�صيانة يف املواق��ع �إىل �إحدى املنظمات
غري احلكومية الوطنية.

م�س�ؤوليات �إدارة املخيم

ت�شم��ل م�س�ؤوليات وكال��ة �إدارة املخيم �أثناء مرحلة الإخالء التدريجي و�إغالق املخيم العاملة
فيه املهام التالية – والتي �سيتم التف�صيل لها فيما بعد:
•التخطيط للمغادرة و�إغالق املخيم من البداية.
•الت�أكد من مدى كون قرار ال�سكان بالعودة �أو �إعادة التوطن نابع ًا من الإرادة احلرة لل�سكان.
•التن�سيق و�ضمان م�شاركة جميع �أ�صحاب امل�صالح يف العملية.
•التوا�صل والتحاور مع ال�سلطات احلكومية ومع وكالة القيادة القطاعية/العنقودية.
•تنفيذ و�إطالق احلمالت الإعالمية حول �إغالق املخيم واحللول امل�ستدامة.
•تعزيز حماية الأفراد ذوى االحتياجات اخلا�صة واملجموعات امل�ست�ضعفة.
•�إدارة و�إنهاء التعاقدات واالتفاقيات.
•�إدارة الوثائق والبيانات مبا فيها املعلومات ال�شخ�صية امل�صنفة حتت بند ال�رسية.
•�إدارة توزيع �أو متليك �أ�صول املخيم ومن�ش�آته.
•تعزيز حماية ال�سكان الباقني يف املخيم وتلبية احتياجاتهم م�ستقبالً.
•�ضمان مغادرة موقع املخيم على و�ضعه ال�سابق بحيث ي�صلح للغر�ض الذي كان ُي�ستخدم
لأجله قبل �إن�شاء املخيم.
•�ضمان الت�صدي للم�شاكل البيئية.

التخطيط للمغادرة منذ البداية

كم��ا ذكرنا �آنف��اً ،ينبغي النظر لعملية التخطي��ط للمغادرة والإغالق النهائ��ي للمخيم كجانب
مكم��ل لعملية �إن�شاء املخيم ،ذلك �أن جميع �أ�شكال التوثي��ق واالتفاقيات املُربمة �أثناء مرحلة
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�إن�شاء املخيم ،مبا فيها جميع الوثائق القانونية ذات ال�صلة ،قد تكون لها �أهميتها البالغة �أثناء
مرحل��ة الإغ�لاق .وينبغي �أن تكون خطط ت�سليم وتفكيك املخي��م املزمع تطبيقها مع ال�رشكاء
احلكومي�ين �أو غريه��م من جهات توفري اخلدم��ة قائمة منذ بداية �إن�شاء املخي��م ،ونف�س الأمر
ينطب��ق عل��ى االتفاقيات املُربمة مع املجتم��ع املُ�ضيف و�سكان املخيم ب�ش���أن البنى التحتية
للمخيم ومن�ش�آته.
وباملثل ،ينبغي �أن تعزز وكالة �إدارة املخيم من عالقاتها مع �سكان املخيم ب�شكل يكون
في��ه �س��كان املخيم من��ذ البداية ،وبينم��ا ي�شعرون بالأم��ان والدافع للم�شارك��ة يف املجريات
املعي�شية للمخيم ،على وعي ب�أن املخيم �إمنا هو جمرد �إجراء م�ؤقت يركز على فر�ص امل�ستقبل
و�إيج��اد احلل��ول امل�ستدامة .وميكن للعمل م��ع �سكان املخيم منذ البداية ح��ول ق�ضايا احللول
امل�ستدامة �أن ي�سهم يف خف�ض ال�صدمة امل�صاحبة لإغالق املخيم ويعزز الأمل وتوقع الأف�ضل
ل��دى ال�سكان .وب�شكل م�شابه ميكن لتطوير امل�شاركة واملهارات وا�سرتاتيجيات الإدارة الذاتية
ل��دى جمتم��ع النازح�ين �أن ي�سهم يف خف���ض اتكاليتهم عل��ى الآخرين كما يرف��ع من قدرتهم
عل��ى درء املخاط��ر ،وه��و ما ي�سه��م بالتبعية يف جعلهم �أك�ثر قوة مبا ميكنهم م��ن االحتفاظ
با�ستقالليتهم واعتمادهم على الذات.

التن�سيق وامل�شاركة

يق��ع �ضمان امل�شاركة والتن�سيق بني جميع �أ�صحاب امل�صال��ح يف املخيم �أثناء �إغالقه �ضمن
م�س�ؤولي��ات وكال��ة �إدارة املخيم .وت�شم��ل هذه امل�س�ؤولية متابعة انتق��االت ال�سكان النازحني
م��ن موقع املخيم وتبادل املعلوم��ات والتفاو�ض ب�ش�أنها وكذا ت�سهيله��ا .وينبغي على وكالة
�إدارة املخيم البدء يف �صوغ ا�سرتاتيجياتها للمغادرة ب�أ�رسع ما ميكن بعد االنتهاء من �إن�شاء
املخيم ،على �أن ت�شمل هذه الإ�سرتاتيجية التطلع املتوا�صل للحلول امل�ستدامة لأو�ضاع النزوح
التي يعاين منها �سكان املخيم.
ونظ��راً مل�شارك��ة العدي��د من الأط��راف يف ا�سرتاتيجي��ات الع��ودةُ ،ين�صح ب�إن�ش��اء فريق
عم��ل خ�صي�ص�� ًا لهذا الغر�ض .وينبغ��ي �أن تت�سم �أدوار هذا الفريق بالو�ض��وح والطابع الر�سمي
مت��ى تطل��ب الأمر .وثمة جم��االت معينة من العم��ل تت�سم بات�س��اع رقع��ة امل�س�ؤولية ،خا�صة
امل�س�ؤولي��ات امل�شرتك��ة ب�ين وكال��ة �إدارة املخيم وبني ال�سلط��ات املحلية .وينبغ��ي �أن تكون
االجتماعي��ات التن�سيقي��ة مبثابة املنتدى الذي يتحقق خالله توا�ص��ل تبادل املعلومات فيما
يتعل��ق بالطبيع��ة الطوعي��ة للعودة عل��ى �ضوء املعلوم��ات املتوافرة لدى ال��وكاالت والتي مت
ا�ستخال�صها من �سكان املخيم.
وينبغي البدء يف احلوار مع ال�سلطات املحلية بخ�صو�ص ق�ضايا العودة ب�أ�رسع ما ميكن.
وينبغ��ي على ال�سلطات �أن تكون يف جميع الأحوال ج��زءاً من الآليات التن�سيقية داخل املخيم
– مث��ل الفري��ق العامل املعني بالعودة – وذل��ك ما مل يكن من الوا�ضح �أن احلكومة تعمل �ضد
م�صلحة النازحني.
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ومتى تطلب الأمر ،وبالتعاون الوثيق مع وكالة القيادة القطاعية/العنقودية ،يجوز لوكالة
�إدارة املخيم �إقامة �أو �إجراء �أيام/حلقات عمل تدريبية على م�ستوى املخيم وكذلك للم�س�ؤولني
احلكومي�ين وم�س�ؤويل املنظمات غري احلكومية املهتم�ين بق�ضايا احلماية املرتبطة بالعودة
الطوعي��ة .وم��ن بني املو�ضوع��ات التي ميك��ن �أن تغطيها ه��ذه احللقات الق�ضاي��ا اجلن�سانية
ومفه��وم العودة الطوعي��ة واملبادئ التوجيهية للنازحني داخلي ًا واملرتبط��ة بالعودة و�إعادة
التوطني و�إعادة الدمج.
ويف دوره��ا التن�سيق��ي ،ت�ضطلع وكال��ة �إدارة املخيم مب�س�ؤولية العم��ل الوثيق مع وكالة
القي��ادة القطاعية/العنقودي��ة والتو�س��ط لدى جهات توف�ير اخلدمات واجله��ات املانحة لها
لتوفري امل�ساعدات اخلا�صة ب�إعادة الدمج و�إعادة الت�أهيل و�إعادة الإن�شاء .ومتى �أمكن ،ينبغي
�إطالق الربامج بني احلدودية يف املوطن الأ�صلي للنازحني على �أن تتوىل ذلك وكاالت القيادة
القطاعية/العنقودي��ة وبدع��م من وكال��ة �إدارة املخيم ،والتي قد يتمث��ل دورها هنا يف توفري
املعلوم��ات اخلا�صة باحتياجات املجتمع و�إر�س��اء ال�صلة بني جهود الإغاثة والتعايف املكرب
والتنمية طويلة الأمد .ولهذه الأمر �أهميته الكبرية �إذا �أردنا �أن تتحقق �صفة اال�ستدامة للحلول
املو�ضوعة.

احلمالت الإعالمية

م��ن ب�ين امله��ام الرئي�سية امللقاة عل��ى عاتق وكال��ة �إدارة املخيم توفري �أك�بر قدر ممكن من
املعلوم��ات الدقيق��ة واملو�ضوعي��ة واملحدثة ع��ن �سكان املخي��م ،وهي قد ت�شم��ل املعلومات
اخلا�ص��ة بطبيع��ة الظروف ال�سائ��دة يف املوطن الأ�صل��ي لل�سكان وكذلك مواد بن��اء الوحدات
ال�سكني��ة يف املخي��م والوثائ��ق وغريه��ا م��ن �أ�صول املخي��م التي ينبغ��ي عليه��م �أخذها عند
الرحيل.
كما ينبغي �أن تتوافر لل�سكان املعلومات الدقيقة وغري املتحيزة املتعلقة ب�أو�ضاع الأمن
وال�سالمة ،مبا يف ذلك املخاوف املتعلقة بالألغام الأر�ضية وتوافر الوحدات ال�سكنية والأر�ض
وك�س��ب ال��رزق والرعاية ال�صحي��ة والتعليم .كما قد تت��وىل ال�سلطات و�/أو النازح��ون �أنف�سهم
�إطالق البعثات اال�ستطالعية ،التي ُيطلق عليها �أحيان ًا «زيارات الذهاب والتق�صي» .وغالب ًا ما
يت��م ا�ستخال�ص �أهم املعلومات من الأفراد الذين يخرجون يف رحلة تفقدية جيئة وذهاب ًا �إىل
الوطن لتقييم جممل الأو�ضاع قبل العودة بعائالتهم.
ويتخ��ذ العدي��د من النازحني قرارهم فيم��ا يتعلق بالعودة اعتماداً عل��ى عدة عوامل دفع
وجذب خمتلفة ،والتي قد تقوم على دوافع واعتبارات �أمنية �أو �سيا�سة �أو احتياجات مادية �أو
خليط من كل هذا.
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زيارات الذهاب والتق�صي – �صوت من امليدان

ي��ورد �أحد القائمني عل��ى �إدارة املخيم مثا ًال على �أف�ض��ل املمار�سات يف زيارات
الذه��اب والتق�صي« :يعد التخطيط لزيارات الذه��اب والتق�صي �أحد الأن�شطة التي
ميار���س فيه��ا �سكان املخي��م حقه��م يف امل�شارك��ة يف عملية الع��ودة واكت�ساب
املعلوم��ات عنها .وينبغي �أن تك��ون هذه الزيارات من الأن�شط��ة التي تعزز الثقة
يف النف���س كم��ا ينبغي التخطيط له��ا جيداً .ورغم ذلك ،ف���إن الزيارة نف�سها متثل
جانب �آخر �شديد الأهمية
جانب ًا واحداً من زيارة الذهاب والتق�صي ،ذلك �أن هناك
ً
هو «العودة �إىل املخيم وت�شارك املعلومات حول الزيارة» .ويف التخطيط ملرحلة
و�ض��ع النتائ��ج اخلا�ص��ة بزي��ارات الذهاب والتق�ص��ي ،تكون لدى جل��ان املخيم
القائم��ة غالب ًا الفر�صة ال�سانحة لتلعب دوراً رئي�سي ًا يف تر�أ�س االجتماعات ون�رش
املعلوم��ات عن الزي��ارة للمجتمع ككل .كما ميكن للم�شارك�ين يف هذه الزيارات
االن�ضم��ام لالجتماع��ات التي ُتعقد ب�ين الوكاالت و�إ�ص��دار تقاريرهم عما ر�أوه.
وتت�ساوى �أهمية ن�رش املعلومات بعد الزيارة مع �أهمية الزيارة نف�سها».
وتق��ع م�س�ؤولي��ة �إطالق احلم�لات الإعالمي��ة املخيمية حول الع��ودة على عاتق وكال��ة �إدارة
املخيم ،وذلك بالتعاون الوثيق مع ال�سلطات املحلية .وينبغي على وكالة �إدارة املخيم �ضمان
تنظي��م احلم�لات الإعالمية من خ�لال مبادرات التوا�ص��ل اخلارجي التي ت�ص��ل جلميع الأ�رس
واملن��ازل .وت�شم��ل قنوات االت�صال التي يت�سن��ى من خاللها لهذه احلم�لات تو�صيل ر�سالتها
الإذاع��ة وامل�رسح واملدار�س واملرافق التعليمية ودور العبادة ومن خالل عر�ض �أفالم الفيديو
التي ت�صور الأو�ضاع يف الوطن.
ويف �أثناء عملية تو�صيل هذه املعلومات �إىل الفئات املختلفة ،ينبغي �أن يتم تو�صيلها �إىل
كل من اللجان املخيمية القائمة واجلماعات الن�سائية كل على حده .وتعد املدار�س وجمعيات
الآب��اء واملدر�سني من الو�سائل التي يت�سن��ى من خاللها تو�صيل املعلومات للأطفال ،وينبغي
�أن ُتت��اح للأطف��ال ه��م �أي�ض ًا الفر�صة لط��رح ت�سا�ؤالته��م والتعبري عن تطلعاته��م فيما يتعلق
بالعودة وخماوفهم ب�ش�أنها.
ول��دى وكالة �إدارة املخيم دور تلعبه يف توفري املعلومات عن �إجراءات العودة وترتيبات
االنتق��ال .وعندما تكون �رشكات النقل املحلية �أو املنظم��ات الإن�سانية الدولية هي امل�س�ؤولة
ع��ن توفري و�سائل االنتقال ،فيجب حينها حتديد امل�س�ؤوليات واالتفاق عليها حتريرياً .ويجب
�أن يتم ن�رش املعلومات اخلا�صة بعملية العودة على النحو الذي ي�سمح للجميع بالإطالع عليها
وطرح الأ�سئلة متى تطلب الأمر ذلك .وينبغي �أن تغطي هذه املعلومات على الأقل ما يلي:
•�إجراءات الت�سجيل اخلا�صة بالراغبني يف العودة.
•الإج��راءات والرتتيب��ات اخلا�ص��ة بالأ�شخا���ص ذوي االحتياج��ات اخلا�صة ،مث��ل الن�ساء
احلوامل واملعاقني والعجائز .
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•الإجراءات واخليارات اخلا�صة بالأ�شخا�ص غري الراغبني يف العودة.
•معلومات عن �أدوار وم�س�ؤوليات الوكاالت امل�شاركة يف جهود العودة.
•توقيت وو�سائل االنتقال و�إجراءات املغادرة.
•الإجراءات اخلا�صة بنقل املمتلكات.
•الإجراءات املتخذة عند الو�صول �إىل الوطن
•التفا�صيل اخلا�صة ب�أي برامج تعوي�ضات معرو�ضة عند العودة.
•�إنهاء قيد �أ�سماء املغادرين من قاعدة بيانات الت�سجيل النظامية.

الأ�شخا�ص ذوو االحتياجات اخلا�صة والفئات الأكرث عر�ضة للخطر

يحتاج كل من العجائز واملر�ضى ب�شكل مزمن واملعاقني والأ�شخا�ص الذين يعانون عجزاً يف
احلركة واالنتقال لدعم �إ�ضايف يراعي ظروفهم ويكفيهم عبء ال�س�ؤال ،ويجب �أن تتوافر له�ؤالء
�أنظم��ة �إحالة خا�صة تلبي احتياجاتهم �أثناء عملية العودة بالكامل .و�أحيان ًا ما يقرر ال�سكان
النازحون واملنظمات الإن�سانية ترك الأفراد املنتمني للفئات املعر�ضة للخطر ورائهم وتنظيم
عودته��م حامل�� ًا تتوف��ر امل�ساعدات الت��ي تكفل �إعادة دمج ه���ؤالء .بيد �أنه ُيحب��ذ �أال تتم عودة
الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة بعد عودة رفاقهم ومعارفهم ،ذلك �أن التخلي عن ه�ؤالء
ب�صفة م�ؤقتة وتركهم وحيدين يف املخيم الفارغ له �آثاره ال�سلبية على معنوياتهم و�سالمتهم
النف�سية واالجتماعية ،خا�صة و�أن ا�ستمرار الرعاية وامل�ساعدة املقدمة لهم داخل املخيم لي�س
بالأم��ر امل�ضم��ون دائماً ،حيث �أن ال��وكاالت �سوف تعمد �إىل التخفي�ض م��ن حجم تواجدها �أو
تق��وم ب�إخالء املخيم من عامليها بالكام��ل ،بينما تقرر ال�سلطات تفكيك املخيم بعد ا�ستكمال
عمليات العودة اجلماعية.
ومت��ى كان ه�ؤالء الأف��راد يغادرون على نفقته��م اخلا�صة ،مثل �أح��د العجائز الوحيدين
الذي يعاين �صعوبة يف احلركة ،ينبغي �أن يتم اال�ستقرار على مرافقني له�ؤالء ملعاونتهم �أثناء
كامل الرحلة .وينبغي حتديد ه�ؤالء املرافقني بحر�ص بالغ ،ويف�ضل �أن يتم اختيارهم من بني
جمموعة العاملني املوجودين املدربني على ال�ش�ؤون االجتماعية و�ش�ؤون احلماية ،كما ينبغي
التفكري يف حتديد الأجر املنا�سب لهذا املرافق .وينبغي �أن يكون لدى ه�ؤالء العاملني املدربني
الق��درة عل��ى حتدي��د الأ�شخا���ص ذوي االحتياجات اخلا�ص��ة �أو الأكرث عر�ض��ة للخطر وتقدير
حج��م الرعاية اخلا�صة الت��ي يحتاجونها �أثناء العودة .وينبغي ملناط��ق املغادرة �أن تت�ضمن
م�ساح��ات خا�صة خم�ص�صة للفئ��ات املعر�ضة للخطر و�أفراد �أ�رسه��م .وبعد حتديد الأ�شخا�ص
امل�ست�ضعف�ين ،يج��ب �أن تتوىل فرق الت�سجيل املتنقلة عملية ت�سجيل العاجزين من ه�ؤالء على
الذهاب ب�أنف�سهم �إىل مكاتب الت�سجيل اخلا�صة بالعودة.
ولتقلي��ل اال�ست�ضعاف �أو االنف�صال عن الآخرين ،ينبغ��ي ت�شجيع ال�سكان على العودة يف
جمموعات تت�ضمن �أفراد الأ�رس املمتدة �أو الن�ساء �أو جمموعات العائالت املعتادة على العي�ش
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مع��اً .كما ينبغي �ضمان الرتتيبات اخلا�صة بالعودة يف جمموعات ودجمها يف عملية العودة
والت�سجيل.
وت�ضطل��ع وكالة �إدارة املخيم مب�س�ؤولية متابعة عملي��ة املغادرة ومراقبة جميع مناطق
املغ��ادرة .وينبغ��ي على فرق املتابع�ين املدربني الرتكيز ب�ش��كل خا�ص على �سالم��ة الن�ساء
والفتي��ات والأطف��ال الوحيدين .وتقع م�س�ؤولية توف�ير الأمن �أثناء عملي��ة الرحيل على عاتق
ال�سلط��ات املحلي��ة و�سلطات تطبيق القان��ون املحلية .وينبغي �أن تتوىل وكال��ة �إدارة املخيم
التن�سيق مع الوكاالت ال�صحية فيما يتعلق برتتيبات العودة اخلا�صة بالأ�شخا�ص املحتاجني
لرتتيبات طبية خا�صة.
ويف الغال��ب ت�ضطل��ع الوكال��ة القيادية يف �ش���ؤون حماية الأطف��ال مب�س�ؤولية كربى يف
�إع��داد الإجراءات املنا�سبة للأطف��ال غري امل�صحوبني بذويهم .وعلى ه��ذه الوكالة الت�أكد مما
�إذا كان ه���ؤالء الأطف��ال راغب�ين يف الع��ودة يف املق��ام الأول �أم ال .وبغ���ض النظ��ر ع��ن عمر
الطفل ،ينبغي �أن ُتتاح للطفل الفر�صة دائم ًا يف التعبري عن �آرائه وخماوفه .كذلك تتحمل هذه
الوكالة امل�س�ؤولية عن �ضمان حتقيق القدر الالزم من الرعاية بالأطفال غري امل�صحوبني عند
و�صولهم .كما ينبغي الرتتيب مع املجتمعات ملوا�صلة �أن�شطتها عند العودة .ويجب على وكالة
�إدارة املخي��م التن�سي��ق جلميع الأن�شطة مع الوكالة القيادي��ة وتوفري الدعم متى دعت احلاجة.
وينبغ��ي تو�ضيح الأدوار املختلفة بني وكالة القي��ادة القطاعية/العنقودية ووكاالت احلماية
ووكالة �إدارة املخيم واالتفاق عليها ر�سمياً.
يج��ب على وكال��ة �إدارة املخيم �ضمان �إط�لاع جميع الأطفال غ�ير امل�صحوبني بذويهم
ب�ش��كل مالئم على ما يخ�ص عملية العودة و�ضمان �أنه��م م�سجلني للعودة ب�أ�سمائهم .وينبغي
�إر�س��اء نظ��ام ي�ضمن توف�ير برامج الع��ودة �أو غريه��ا من مزايا الع��ودة جلمي��ع الأطفال غري
امل�صحوبني.
ويج��ب تعيني مرافقني مل�ساعدة الأطف��ال غري امل�صحوبني �أثناء رحل��ة العودة ب�أكملها،
وبحيث يتم اختيارهم بحذر و�إعالمهم مب�س�ؤولياتهم.
ويج��ب �أن ي�صطحب الطف��ل يف رحلته ن�سخة من جميع الوثائ��ق وامل�ستندات اخلا�صة به
(مثل م�ستندات الر�صد وال�شهادات ال�صحية والتعليمية) و ُيعهد �إىل املرافق االحتفاظ بها متى
تطلب الأمر.
وينبغ��ي على وكال��ة القيادة املعنية بحماي��ة الطفل حتديد ما �إذا كان��ت الأ�رسة الراعية
راغب��ة وقادرة على موا�صلة رعايتها للطفل �أثناء الع��ودة وعند انتهائها �أم ال .وباملثل ،يجب
طل��ب ر�أي الطفل عم��ا �إذا كان يرغب هو نف�سه يف البقاء مع العائلة الراعية �أم ال .ومتى �أمكن،
يقيموا ب�أنف�سهم ما �إذا كانت عالقة الطفل
ينبغي على عمال احلماية والعمال االجتماعيني �أن ّ
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بالعائل��ة املربية له تبدو م�ستقرة وما �إذا كان��ت موا�صلة رعايتها له جمدية �أم ال .وينبغي �أن
ُي�ؤخذ يف االعتبار �أن الدعم املقدم للعائلة املربية �سوف يتوقف عند العودة ،وهو ما قد يدعو
العائلة �إىل االنف�صال عن الطفل عند العودة و�أحيان ًا بعد العودة.
وبالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك ،ق��د تكون الأ�رسة املربي��ة والطفل من منطقت�ين خمتلفتني ،ولذلك
ينبغ��ي دائم ًا الت�شاور مع الطفل و�س�ؤاله عم��ا �إذا كان يرغب يف العودة مع الأ�رسة املربية �إىل
موطنها �أم ال.

الربامج اخلا�صة

�إذا كان �س��كان املخي��م يف �سبيله��م للعودة �إىل مناط��ق حمفوفة بالألغ��ام الأر�ضية ،فحينها
ينبغ��ي تنظي��م دورات تثقيفية للجميع حول خماط��ر الألغام .وميكن حتقيق�� ًا لذلك اال�ستعانة
بع��دد م��ن اال�سرتاتيجي��ات الإعالمية الت��ي تت�ضمن عقد حلق��ات العمل التدريبي��ة وا�ستخدام
املل�صقات وم�رسح الطفل.
 ttملزي��د م��ن املعلومات عن خماط��ر الألغام والتثقيف عن خماط��ر الألغام ،انظر دليل
�أف�ض���ل املمار�سات الدولية يف مكافحة الألغام وذل��ك يف ق�سم القراءات واملراجع من
هذا الف�صل.

الوثائق و�سجالت البيانات
بيانات ال�سكان

حتتفظ احلكومة ووكالة القيادة القطاعية/العنقودية ووكالة �إدارة املخيم بقواعد بيانات عن
�س��كان املخي��م ،ومن املهم �أن تت�سم هذه البيانات بالدقة ،نظراً مل��ا لها من تداعيات ُمبا�رشة
على تخطيط لوج�ستيات االنتقال والأمن وتوزيع الغذاء الخ .وعند �إغالق املخيم ،ينبغي تداول
هذه ال�سجالت بالعناية الالزمة نظراً الحتوائها على معلومات �شخ�صية عن �سكان املخيم.

ال�سجالت ال�رسية الأخرى

قد يعاين النازحون يف بع�ض احلاالت من تهديدات ج�سيمة وخماطر و�شيكة ب�سبب و�ضعيتهم
كنازحني .وقد ت�ؤثر هذه التهديدات كذلك على �أقرب الأقربني من �أفراد عائلتهم الذين خلفوهم
يف الوط��ن .ويف ه��ذه احل��االت ،م��ن املهم �ضم��ان التواجد ال��دويل يف املخيم��ات يف جميع
الأوق��ات ،كم��ا يجب �إبق��اء هوية ال�سكان النازح�ين �رسي ًة وكذلك الأمر م��ع خط ال�سري وخطط
االنتقال والتي ال يجوز �أن يعلم بها �إال جمموعة حمدودة بقدر الإمكان.

ال�سجالت ال�شخ�صية

يج��ب التعام��ل مع ه��ذا النوع من الوثائ��ق و�إدارته��ا وت�أمينه��ا ونقلها �أثناء عملي��ة الإخالء
التدريج��ي للمخي��م على نحو يت�س��م باحلر�ص والكف��اءة .وينبغي توفري البيان��ات ال�صحيحة
لل��وزارات الت��ي تنتم��ي �إليها الوكاالت املختلفة مث��ل �إدارة الهج��رة �أو وزارة التعليم �أو وزارة
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ال�صح��ة من �أج��ل �ضمان قدرة ال�سكان النازح�ين العائدين على احل�صول عل��ى وثائق الهوية
املنا�سبة وكذلك اال�ستفادة من اخلدمات التعليمية وال�صحية واخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
عن��د الع��ودة .كذل��ك ينبغ��ي �أن تكون �سج�لات املدر�سة �صحيح��ة بحيث تت��م �إدارة اختبارات
املهارات وم�ستويات الكفاءة الطالبية بال�شكل املالئم والفعال كجزء من عملية �إعادة دجمهم.
كم��ا ينبغي �إدارة ونقل ال�سجالت الطبية و�سجالت امل�ست�شفي��ات ،خا�صة املتعلقة باللقاحات
والتح�صين��ات ،بالق��در ال�لازم م��ن احلر���ص وذلك ل�ضم��ان �سالم��ة عملية الر�ص��د من خالل
التدخالت الطبية .وينبغي �أن تظل ال�سجالت الطبية مع النازحني �أثناء انتقالهم.

امل�ستندات الإدارية

متثل تقارير العمليات ودفاتر احل�سابات وال�سجالت املالية بع�ض ًا من �أهم ال�سجالت الإدارية التي
من ال�رضوري املحافظة عليها خلم�س �سنوات على الأقل مت�شي ًا مع �أف�ضل املمار�سات املحا�سبية.
كذل��ك ينبغي و�ضع وثيقة بالدرو���س امل�ستفادة على �أن تتناول تاريخ املخيم بنجاحاته
وما حتقق فيه والتحديات التي واجهها وكيف مت الت�صدي لها.
 ttملزيد من املعلومات عن �إدارة املعلومات ،انظر الف�صل 5

�إنهاء الت�سجيل

ت�صبح عملية �إنهاء ت�سجيل ال�سكان املغادرين ب�شكل منظم وعلى مراحل عملية �سهلة ومي�سورة،
وعادة ما ت�أتي هذه العملية مرتبطة بقوائم النقل التي ت�سجل جميع الأفراد العائدين .وباملثل،
ينبغ��ي عل��ى ال�سكان �إنه��اء ت�سجيلهم قبل ا�ست�لام حزم العودة �أو خم�ص�ص��ات النقل .وت�صبح
عملي��ة �إنه��اء الت�سجيل �أكرث �صعوب��ة عندما يقرر النا���س العودة من تلق��اء �أنف�سهم ،فقد يقرر
ال�سكان الإبقاء على بطاقات احل�ص�ص حتى يت�سنى لهم العودة للمخيم �إذا ا�ستلزم الأمر� ،أو قد
يقررون ترك بطاقاتهم مع �آخرين.

االعتبارات البيئية

يتخل��ف عن �إغالق املخيم كميات كبرية من النفايات من خمتلف الأنواع ،مثل مواد املالجئ
وخملف��ات ال�سكن��ى املرتوك��ة والأ�شي��اء املعطوب��ة م��ن جمي��ع الأن��واع وكذل��ك الكيماويات
والبطاري��ات والأدوي��ة املنتهية �صالحيتها وغريها من خملفات ونفاي��ات مرتبطة بالقطاع
ال�صح��ي والتي يج��ب التعامل معها بح��ذر .ويت�ضمن الإعداد لإغالق املخي��م �أعمال التنظيف
والتخل���ص املالئ��م م��ن جميع �أن��واع النفاي��ات – �س��واء ب�إزالته��ا �أو دفنها داخ��ل املوقع �أو
حرقه��ا .كم��ا ينبغي �أن ت�ؤخذ يف االعتبار ب�شكل خا�ص خماط��ر تلويث الرتب وم�صادر املياه
الناجمة عن هذه النفايات .وينبغي ترك موقع املخيم يف حالة �آمنة بحيث ال حتدث �أي تبعات
م�ستقبلي��ة مث��ل تل��ك الناجمة عن ت��رك دورات املياه �أو حف��ر النفايات مفتوح��ة �أو عدم �إزالة
النفايات اخلطرة.
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وينبغ��ي الت�شجيع على �إع��ادة تدوير النفايات متى �أمكن ذلك ،حيث �أن بع�ض املواد التي
تت�ألف منها النفايات قد تكون ذات نفع لل�سكان املحليني .كلك ف�إن هناك العديد من املن�ش�آت
القائم��ة مثل املباين املدر�سية والعيادات التي ق��د تكون ذات نفع للمجتمع املُ�ضيف .وينبغي
�إجراء تقييم ملدى �سالمة البنى التحتية واخلدمات القائمة – مثل مرافق �ضخ ومعاجلة املياه
– م��ع �أفراد املجتمع وال�سلط��ات املحلية ،وذلك قبل �إغالق املخيم ،وميكن التفكري قبل �إغالق
املخيم يف �إجراء بع�ض الإ�صالحات يف البنى التحتية لرتكها يف حالة �سليمة.
رمب��ا يك��ون وجود املخيم ق��د �أدى للعديد م��ن التغريات البيئي��ة ،وبع�ض الآث��ار البيئية
ال�سلبي��ة رمب��ا مل يكن هناك جمال لتفاديها ،مثل قطع الأ�شج��ار �أو دمار الغطاء النباتي ،ومن
ث��م فقد تدعو ال��ضرورة لإطالق برنامج لإع��ادة الت�أهيل البيئي ،على �أن يت��م تنفيذ فعاليات
ه��ذا الربنامج بالتعاون مع املجتمعات املُ�ضيفة وال�سلط��ات املحلية ،وبحيث ال ُيكتفى برتك
�أمره��ا لل��وكاالت اخلارجية .كذل��ك ينبغي ت�شجيع ت�أم�ين فر�ص ك�س��ب الأرزاق كجزء من �أي
برام��ج لإعادة الت�أهي��ل يتم و�ضعها .وتتطلب جميع مبادرات �إعادة الت�أهيل متوي ًال – رغم �أن
هذه املبادرات لي�ست بال�رضورة مكلفة – وهو ما يف�رس لنا �رضورة القيام بالتخطيط وتقدير
التكاليف ،بالإ�ضافة �إىل مبادرات جمع الأموال ،مقدم ُا قبل القيام ب�أي �إغالق للمخيمات.
وهناك بع�ض التغيريات البيئية التي رمبا حتدث وتن� أش� عنها فائدة ومن ثم ينبغي النظر
�إليه��ا ب�شكل �إيجاب��ي من جانب املجتمعات املحلية ،والتي قد ترغ��ب يف �أن يظل املوقع على
حالته احلالية ،وذلك بد ًال من �إعادة ت�أهيله لإرجاع بع�ض �سماته وخ�صائ�صه ال�سابقة .وي�صح
هذا ب�شكل خا�ص عندما يتم حتويل الأرا�ضي غري املُنتجة �إىل �أرا�ضي منتجة للرعي والزراعة،
�أو عندما تتم زراعة �أ�شجار اخل�شب �أو �أ�شجار الثمار املنتجة .ويجب �أن تعمل ال�سلطات املحلية
�إىل جانب املجتمعات يف حتديد بع�ض هذه التغيريات الإيجابية من �أجل املحافظة عليها.
وينبغ��ي بالن�سب��ة ملناطق اجلبانات واملدافن امل�ستخدمة من قبل �سكان املخيم يف وقت
النزوح �أن تكون ذات تر�سيم وا�ضح وتظل على هذا احلال عند العودة/التوطن النهائي ل�سكان
املخي��م .وقد ي�صبح هذا �أمراً �صعب ًا �إذا كان ال�سكان يدفنون موتاهم يف مواقع متناثرة ولي�س
يف مكان واحد م�شرتك.
 ttملزيد من املعلومات عن الق�ضايا البيئية ذات ال�صلة ،انظر الف�صل .6

�إدارة الأ�صول واملمتلكات

تتوىل وكالة �إدارة املخيم امل�س�ؤولية عن �ضمان توزيع جميع الأ�صول املادية يف املخيم من
خالل �آليات تت�سم بال�شمولية وال�شفافية ،وذلك بالتن�سيق مع جميع �أ�صحاب امل�صالح .ويعتمد
�أ�سل��وب حتقي��ق ذلك عل��ى ال�سياق .فعلى �سبيل املث��ال ،تقوم الأ�رس بتفكي��ك وحداتها ال�سكنية
و�أخ��ذ امل��واد املهمة معهم ،مث��ل ال�سلع غري الغذائية التي وزعت عليه��ا – مثل قدور الطهي �أو
البطانيات – والتي �صارت ملك ًا لهم .كذلك فقد تتوىل جهات توفري اخلدمات جتميع �صهاريج
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وخزان��ات املياه ،كما ينبغي �أن تتوىل ال�سلطات تفكي��ك �شبكة الأ�سالك الكهربائية يف املوقع
ب�ش��كل �آمن� .أم��ا الأ�سالك والتجهيزات فقد تكون ملك ًا للمجل���س املحلي .وميكن ت�سليم من�ش�آت
املخي��م ،مثل املدار���س والقاعات املجتمعية �أو املالعب الريا�ضي��ة �إىل املجتمع املُ�ضيف و/
�أو ال�سلط��ات احلكومي��ة .وباملث��ل ،ف���إن �أي �أثاث جمتمعي ،مث��ل املنا�ضد واملقاع��د �أو �أدراج
امللف��ات ،فينبغي توزيعها ب�ش��كل عادل .وتتوىل وكالة �إدارة املخي��م امل�س�ؤولية عن �إنهاء �أي
تعاقدات خدمية �سارية – مثل عقودها مع مقاويل تو�صيل املياه .كما ينبغي �أن تقوم بت�سليم
�أعم��ال ال�صيان��ة امل�ستقبلية للهياكل الأ�سا�سية – مثل الأ�س��وار �أو الطرق �أو املمرات �أو قنوات
الت�رصيف – لل�سلطات املعنية.
والأك�ثر �أهمية من ذلك ه��و ت�سليم مرافق االل�رصف ال�صحي ملن يت��وىل �أمرها �أو جعلها
�آمنة ،فينبغي مث ُال ردم دورات املياه وحفر املخلفات كما ينبغي �إزالة �أحوا�ض دورات املياه
وكذل��ك تك�سري و�إزالة القواعد اخلر�ساني��ة املحيطة مبرافق االغت�سال و�أ�سفل الوحدات ال�سكنية.
ويف بع�ض الأحوال ،قد يتم ترك هذه البنى التحتية يف و�ضع �آمن وم�ستعد حت�سب ًا لأي حاالت
طوارئ م�ستقبلية.

الأ�شخا�ص الباقون

تت��وىل وكال��ة �إدارة املخي��م م�س�ؤولي��ة توف�ير احلماية و�سب��ل املعي�شة لأي �س��كان باقني يف
املخيم .وقد ت�ستدعى احلاجة نقلهم داخل املوقع �إىل بع�ض الوحدات املتجاورة لأ�سباب الأمن
وال�صح��ة النف�سي��ة واالجتماعية ،وينبغ��ي تعديل �أو مد �أجل �أي عقود مربم��ة مل�ساعدة ه�ؤالء.
وينبغ��ي عل��ى العمال املجتمعيني حتدي��د احتياجات وتطلعات ه�ؤالء وتوف�ير الدعم لهم عند
العودة عندما تدعو احلاجة لذلك.

التعامل مع انعدام اليقني

ق��د ت�صبح الع��ودة يف �أو�ضاع ال�رصاع��ات �أو �أو�ضاع ما بعد ال�رصاع��ات� ،أو يف �أعقاب �إحدى
الك��وارث الطبيعي��ة� ،أمراً غاية يف احل�سا�سية ،فقد يكتنفها ق��در كبري من القلق وانعدام اليقني.
وقد ي�صبح انعدام اليقني ذلك عما يقبع يف امل�ستقبل �أمراً �شديد الوط�أة ،خا�صة عندما ت�صحبه
�شك��وك تتعل��ق بالأمن وال�سالمة وخماوف على امل�أوى والغ��ذاء واملعي�شة واخلدمات ال�صحية
والتعليمي��ة .وبالن�سب��ة للبع���ض ،قد ال تبدو مغ��ادرة املخيم �أف�ضل اخلي��ارات املطروحة على
ال�ساح��ة ،فق��د تكون هناك فر�صة لو�صول معونات جدي��دة �إىل املخيم كما �ستجد معظم الأ�رس
ب�ضعة و�سائل للتعاي�ش .ومن ثم ،فمن املهم �أن يبدي جميع العاملني باملخيم فهم ًا وم�شاطرة
وجدانية يف هذا اخل�صو�ص ،هذا �إىل جانب ما ميكن �أن يلعبه العمال املجتمعيون من دور يف
توفري الطم�أنينة والن�صيحة والدعم العملي على النحو املالئم.
وق��د يتطلب الأمر الت�ش��اور مع كل فرد على حده ،ومن ثم فين�صح بتخ�صي�ص ب�ضعة �أيام
لال�ست�ش��ارة فيم��ا يتعلق بق�ضايا الع��ودة للأفراد والأ��سر التي ترغب يف ط��رح �أ�سئلة �أو التي
ت�سعى للح�صول على معلومات �إ�ضافية.
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قائمة املراجعة اخلا�صة بوكالة �إدارة املخيم

�إن�شاء املخيم

 تع��اون وكال��ة �إدارة املخيم م��ع وكال��ة القي��ادة القطاعية/العنقودي��ة يف �إن�شاء جلنة
تخطيط/تطوير موقع املخيم.
 ي�شمل الأع�ضاء املمثلون يف جلنة تطوير املوقع ما يلي:
•ممثلي احلكومة/ال�سلطات املُ�ضيفة
•وكالة القيادة القطاعية/العنقودية
•وكالة �إدارة املخيم
•الرجال والن�ساء من ال�سكان النازحني داخلي ًا
•الرجال والن�ساء من املجتمع املُ�ضيف
•املمثل�ين من القطاعات الرباجمي��ة والعملياتية – �أي ال�صحة واملياه واالل�رصف ال�صحي
والنظاف��ة ال�صحية وامل���أوى والأمن واللوج�ستي��ات والتعليم واملعي�ش��ة – ومن الوزارات
احلكومية املعنية و�/أو وكاالت الأمم املتحدة و�/أو املنظمات غري احلكومية
•القائم�ين بعمليات امل�سح وخ�براء نظام حتديد املواقع اجلغرافية ومهند�سي �أنظمة املياه
ومهند�سي مرافق ال�صحة العامة وغريهم من اخلرباء الفنيني
 حتلي��ل املعلومات حول مزايا وم�س��اوئ املوقع/املواقع ،وذلك قيام�� ًا على االعتبارات
التالية:
•الأمن وال�سالمة وال�صحة
•االعتبارات االجتماعية والثقافية
•موق��ع وظروف الأر�ض ،مبا فيها حجم الأر���ض ومدى �سهولة التوغل فيها وامل�سافة التي
تبعدها عن احلدود واملوارد املتوافرة.
 التخطي��ط للتغ�يرات واالحتماالت امل�ستقبلي��ة مثل وفود �أفواج جديدة م��ن النازحني �أو
التو�سع يف املخيم.
 التخطيط للمخيم و�إن�شاءه ب�شكل يتما�شى مع املعايري وامل�ؤ�رشات الدولية.
 اال�ستقرار على و�سائل حتقيق التطلعات يف امل�ستقبل من �أجل حتقيق �أف�ضل ا�ستفادة من
اجلوانب الإيجابية والتخفيف من �آثار اجلوانب املناوئة من املوقع.
 توثيق مميزات وم�ساوئ املواقع املختارة و�أ�سباب االختيار النهائي.
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 التفك�ير يف الآثار البيئية للمخيم وو�ضع اخلط��ط التي من �ش�أنها تقلي�ص حجم اخل�سائر
البيئية.
 جع��ل عملي��ة التخطي��ط للموق��ع يبد�أ م��ن الأ��سرة الواحدة ث��م االنتق��ال �إىل امل�ستويات
الأعلى ،م��ع االهتمام ب�شكل خا�ص بالفئات املُعر�ضة للخطر والفئات ذات االحتياجات
اخلا�صة.
 تقيي��م احتياج��ات احلماية (مبا فيها املخاطر التي تتعر�ض له��ا الن�ساء الالئي يغادرن
املخيم جلمع حطب الوقود).
 ا�ستغ�لال الإر�ش��ادات واملعايري وخربات الأفراد وال��وكاالت لإقامة خميم كفء و�صحي
يتما�شى مع القوانني واملعايري الدولية.
 يف �أو�ض��اع املخيمات املُقامة تلقائي ًا كيفم��ا اتفق ،مت �إ�صدار القرارات حول ما يتوجب
فعله لإعادة تنظيم �أو �إعادة توطني املجتمع �أو �أجزاء منه كما تق�ضي ال�رضورة.
 بقاء جلنة تطوير املوقع للت�صدي للق�ضايا اخلا�صة بالتطوير املرحلي للمخيم.
 كج��زء م��ن نظام �أكرب للمتابعة والتقيي��م ،يجتمع الأطراف الرئي�سي��ون (ومنهم عديدون
من جلنة تطوير املوقع) للح�صول على الآراء اخلا�صة ب�أثر موقع املخيم وت�صميمه على
ال�سكان وفريق العاملني واملجتمع املُ�ضيف.
 يف حالة وجود تباين متنام يف الظروف املعي�شية بني �سكان املخيم واملجتمع املُ�ضيف،
تقوم وكالة القيادة القطاعية/العنقودية وال�سلطات ووكالة �إدارة املخيم ووكاالت الأمم
املتح��دة واملنظمات غري احلكومية بالت�ش��اور حول �إمكانية تنفيذ امل�رشوعات �أو تبادل
ال�سلع واخلدمات.
 التخطي��ط لنظ��ام عناوين للمخيم ،م��ع الأخذ يف االعتبار احتياج��ات �سكان املخيم من
الأميني.
 التفك�ير يف خط��ط الإخ�لاء التدريجي واملغ��ادرة و�إغالق املخي��م منذ البداي��ة ،مبا يف
ذل��ك االتفاقيات املربمة بخ�صو���ص �أرا�ضي املخيم والعقود اخلدمي��ة وتخزين الوثائق
وال�رسية و�إدارة الأ�صول وتقييم احللول املُ�ستدامة املمكنة.

�إغالق املخيم

 التفكري يف خطط الإخالء التدريجي واملغادرة و�إغالق املخيم منذ البداية.
 تقييم الأو�ضاع والت�أكد من �أن قرار عودة ال�سكان نابع من �إرادتهم احلرة ودون �إرغام.
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 �ضمان امل�شاركة والتن�سيق بني جميع �أ�صحاب امل�صالح.
 �إطالق احلمالت الإعالمية وتنفيذها ل�ضمان قدرة ال�سكان على الإطالع على املعلومات
الدقيق��ة واملو�ضوعية واملُحدثة فيم��ا يتعلق بحقائق الأو�ض��اع واللوج�ستيات وغريها
من الإجراءات.
 دع��م الفئات الأكرث عر�ضة للخطر والأف��راد امل�ست�ضعفني وت�أمني احلماية لهم يف جميع
املراح��ل ،وو�ضع برامج �إعالمي��ة �أو تثقيفية خا�صة وربطها مب�رشوعات التنمية الأطول
�أمداً ،وهو ما �سي�ساعد �سكان املخيم يف االندماج مرة �أخرى عند العودة للوطن.
 تطبي��ق الإج��راءات الإداري��ة التي تكفل بق��اء جميع امل�ستن��دات �إما م��ع �أ�صحابها قبل
مغادرته��م �أو م��ع ال��وكاالت القيادي��ة (القطاعية/العنقودية/املعني��ة باحلماي��ة) �أو
املنظمات غري احلكومية �أو �إعدام هذه امل�ستندات.
 تي�سري �إجراءات �إنهاء الت�سجيل.
 متابعة عمليات العودة ل�ضمان حتقق �رشوط ال�سالمة والأمن والكرامة.
 توفري امل�ساعدات واحلماية الكافية لأي �سكان يف�ضلون البقاء يف املخيم.
 توزي��ع �أ�ص��ول املخي��م وهياكل��ه الأ�سا�سي��ة بالعدال��ة وال�شفافية املطلوب��ة فيما يتعلق
باملجتمع املُ�ضيف.
 نقل �أعمال ال�صيانة/الرعاية امل�ستقبلية لل�سلطات �أو املجموعات املالئمة.
 ت�سليم �أعمال ال�صيانة اخلا�صة بدورات املياه وحفر القمامة ومرافق االغت�سال.
 تعديل �أو �إنهاء العقود واالتفاقيات اخلدمية بال�شكل املالئم.
 و�ضع قائمة باملخاوف البيئية وو�ضع اخلطط الالزمة للتعامل والت�صدي لها.
 توف�ير املعلومات والدعم مل�ساعدة �س��كان املخيم على التعامل مع �أ�شكال انعدام اليقني
حول امل�ستقبل؛ وبحيث تتم الإجابة على ت�سا�ؤالتهم �أو ُن�صحهم حول املُ�ستقبل.
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الأدوات
تتوف��ر معظ��م الأدوات والن��شرات وغريه��ا م��ن الوثائق امل�ش��ار �إليها على
�أ�سطوانة جمموعة الأدوات ) (Toolkit CDواملرفقة بكل كتيب مطبوع .كذلك مت
و�ضع روابط لتحميل امللفات اخلا�صة باملو�ضوع من على �شبكة الإنرتنت.

ميكن تو�ضيح دورة حياة املخيم على النحو التايل:
تخطيط املخيم و�إن�شاء املخيم �إدارة املخيم و�صيانة املخيم انتقال املخيم و�إغالق املخيم

يلق��ي الف�صل اخلا�ص ب�إن�شاء املخيم و�إغ�لاق املخيم املدرج يف جمموعة �أدوات
�إدارة املخيم ال�ضوء على عدد من الق�ضايا الرئي�سية املهمة ويو�صي بالإجراءات
املالئم��ة و�أف�ض��ل املمار�سات املتعلقة ب�أدوار وم�س�ؤولي��ات وكالة �إدارة املخيم.
ويط��رح الف�ص��ل �إر�ش��ادات عام��ة تت�س��م بال�شمولي��ة فيم��ا يخ�ص �أه��م اجلوانب
واملخاوف املتعلقة بالقطاع بد ًال من توفري املعرفة القطاعية الفنية والتف�صيلية
املتعمق��ة – ذل��ك �أن هذا يتجاوز نطاق ه��ذا الكتيب ،ولهذا فم��ن املهم �أن ي�سعى
فريق �إدارة املخيم �إىل اال�ستزادة بعدد من املراجع والقراءات الأ�سا�سية والأدوات
م��ن م�ص��ادر �أخرى ،مثل تلك املدرج��ة يف نهاية كل ف�صل م��ن ف�صول جمموعة
الأدوات.
وثم��ة جمموعتان جديدت��ان من الإر�شادات يج��ري العمل عل��ى و�ضعهما حالي ًا
وميك��ن ا�ستخدامهما �إىل جان��ب جمموعة �أدوات �إدارة املخي��م ،وهدفهما تو�سيع
اخل�برة الفنية والقطاعية .ومبجرد �أن ينتهي العمل عليها يف عام  ،2008ينبغي
على فريق �إدارة املخيم �أن يعمل على جتهيز نف�سه مبا يلي:
1 .1كتي��ب ار�ش��ادات تخطي��ط املخيم��ات الذي و�ضع��ه مركز امل���أوى (Shelter
 )Centreوب��د�أ العم��ل فيه بالتعاون مع منظمة �أطب��اء بال حدود ،و�سيت�ضمن
�إر�شادات تو�ضيحية حول:
•دعم النقل ،مبا يف ذلك حمطات الطرق ومراكز االنتقال ومراكز اال�ستقبال
•املخيم��ات املن�ش���أة تلقائي ًا واملخيمات املُخططة ،مب��ا يف ذلك الفارق بني
املخيمات يف حالة النازحني نتيجة لل�رصاعات ويف حالة النازحني نتيجة
للك��وارث الطبيعي��ة وكذل��ك الت�صمي��م و�أ�ش��كال التو�سعة و�أعم��ال التحديث
املرحلية املو�ضوعة لتلبية املعايري الدولية.
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•اختي��ار املواقع ،مب��ا يف ذلك حتديد �صالحي��ة املخيمات املن�ش���أة تلقائي ًا
وحتدي��د املخاط��ر وتقيي��م كل م��ن جمتمع النازح�ين واملجتم��ع املُ�ضيف
و�إدارة املوارد الطبيعية
•�إعداد املوق��ع و�إجراء امل�سوحات وتر�سيم املواق��ع و�أعمال احلفر وت�رصيف
املياه ال�سطحية واحلماية البيئية
•تطوي��ر املوق��ع ،مبا يف ذل��ك الإن�ش��اء املرحلي للوح��دات ال�سكني��ة والبنى
التحتية املجتمعية واخلدمات ،مثل مراكز التوزيع وتوريدات املياه.
 ttلتحميل الن�سخ الرقمية �أو طلب ن�سخ ورقية ،انظر
� www.shelterlibrary.orgأو �أر�س��ل ر�سال��ة �إلكرتوني��ة عل��ى العن��وان

compplanning@sheltercentre.org

2 .2كتي��ب �إر�ش��ادات �إغالق املخيم ،والت��ي و�ضعتها �شبك��ة (برو�آكت) ومنظمة
(كري) الدولية ،بالتعاون مع جميع ال�رشكاء يف جمموعة تن�سيق املخيمات
و�إدارة املخيمات ،والذي �سيغطي املجاالت العري�ضة التالية:
�أهمي���ة �إغالق املخيم والأدوار وامل�س�ؤوليات املتعلقة به والقرارات الإدارية،
مب��ا يف ذل��ك املنهجي��ات وعملي��ات الت�ش��اور واحلماية ون��شر املعلومات.
واملتطلبات القانونية وال�سيا�س���ية مث��ل التوثيق والأم��ن والإدارة وحقوق
امللكي��ة والتعوي�ضات .واملحيط الطبيعي للمخيم وو�سائل املعي�شة ،والتي
تبحث الق�ض���ايا الأ�سا�س���ية املتعلقة بالبن��ى التحتي��ة للمخي��م والنفايات
والب�صمة البيئية للمخيم.
ملزيد من املعلومات عن توقيت توافر امل�سودات النهائية ،رجاء االت�صال بـ:
info@proactnetwork.org

•�إر�ش��ادات �رسيع��ة بخ�صو���ص امل�ستوطن��ات االنتقالي��ة �أو اختي��ار موق��ع املخي��م م��ن
�رسيالنكا
•كتاب متهيدي حول ت�صميم خميمات الالجئني
•مذكرات تدريبية بخ�صو�ص تفكيك دورات املياه لــ (ريد �آر) (زلزال جنوب �آ�سيا)
•عمليات فنية ُمقرتحة لتفكيك و�إغالق مواقع النازحني داخلي ًا من �رسيالنكا
•القائمة املرجعية لإجراءات التفكيك من �رسيالنكا
•الإر�ش��ادات اخلا�ص��ة ب�أف�ضل املمار�سات اخلا�صة بتفكي��ك دورات مياه الطوارئ ودورات
املياه �شبه الدائمة مرتفعة امل�ستوى من باتيكالوا ب�رسيالنكا.
•م�صفوفة معايري �إقامة املالجئ وامل�ستوطنات من �رسيالنكا
جمموعة �أدوات �إدارة املخيم | الف�صل � - 7إن�شاء و�إغالق املخيمات 233

قراءات ومراجع
Mary B. Andersen, 1999. Do No Harm: How Aid Can support Peace – or War
www.rienner.com/viewbook.cfm?BOOKID=88&search=do%20no%20harm

Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE). The Pinheiro Principles
– United Nations Principles on Housing and Property Restitution for
Refugees and Displaced Persons. www.cohre.org/store/attachments/Pinheiro%20
Principles.pdf

Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE), 2007. Handbook. Housing
EXIT
and Property
Restitution for Refugees and Displaced Persons. Implementing the
Pinheiro Principles. ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/aI131e/aI131e00.pdf
Tom Corsellis and Antonella Vitale, 2005. Transitional Settlement,
Displaced Populations. www.sheltercentre.org/shelterlibrary/items/pdf/Transitional_
Settlement_Displaced_Populations_2005.pdf

Jan Davis and Robert Lambert, 2002. Engineering in Emergencies. A
Practical Guide for Relief Workers. www.redr.org/redr/support/resources/EinE/
EinE.htm

FAO, IFAD, WFP, 2003. Working Together, From Emergencies to Sustainable
Development. www.ifad.org/pub/jp/e/n5eng.pdf
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), 1997. Concepts and
Experiences of Demobilisation and Reintegration of Ex-Combatants.
http://fmo.qeh.ox.ac.uk/Repository/getPdf.asp?Path=Oxford/1612/04/27&PageNo=1

Global IDP Project, Refugee Studies Centre, 2000. ‘‘Going Home: Land &
Property Issues’’ Forced Migration Review. http://fmo.qeh.ox.ac.uk/Repository/
getPdf.asp?Path=FMR/1600/01/14&PageNo=1

Global IDP Project, Refugee Studies Centre, 2003. ‘‘When Does Internal
Displacement End?’’ Forced Migration Review http://fmo.qeh.ox.ac.uk/
Repository/getPdf.asp?Path=FMR/1600/01/08&PageNo=1

HURIFO, 2007. Fostering the Transition in Acholiland
www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/AB4477A920344
63CC125736A0057710D/$file/HURIFO+-+Sep+2007.pdf

 �إن�شاء و�إغالق املخيمات- 7  جمموعة �أدوات �إدارة املخيم | الف�صل234

Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), 2007. Internal
Displacement: Global Overview of Trends and Developments in 2006.
www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/9251510E3E5B6FC
3C12572BF0029C267/$file/Global_Overview_2006.pdf

IDMC, Refugee Law Project, 2006.’’Only Peace Can Restore the Confidence
of the Displaced’’. www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)
/3DF90AEB3549B8ABC12571FD0038D473/$file/Uganda_report_2nd.pdf

IDMC, 2006. In Need of Durable Solutions: The Revolving Door of Internal
Displacement in West Africa. www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/
(httpInfoFiles)/EA717BCAAD038E5EC125715B0059419A/$file/West-Africa_
Report_06.pdf

IDMC, Human Rights Centre Memorial, 2006. An Uncertain Future: The
Challenges of Return and Reintegration for Internally Displaced Persons
in the North Caucasus. www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/
(httpInfoFiles)/AB9962E52FC79BB3C1257203002C35AA/$file/russia_report.pdf

IFRCandProVentionConsortium,2007.ConstructionDesign,Building Standards
and Site Selection. www.sheltercentre.org/shelterlibrary/items/pdf/ProVention_Tool
ForMainstreaming_GN12.pdf

Jim Kennedy, 2005. ’’Challenging camp design guidelines’’. Forced Migration
Review. www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR23/FMR2319.pdf
Land and Equity Movement in Uganda (LEMU), 2007. Return or
Transformation, Land and the Resettlement of IDPs in Northern Uganda.
www
internal-displacement.org/8025708F004CE90B(httpDocuments)D89C58F51
50E3905C1257364002BDD7D/$file/REPORT+LEMU+MHLUD+PRPD+response+Jun0
7+doc.pdf

OCHA. An Easy Reference to International Humanitarian Law and Human
Rights Law. www.reliefweb.int/OCHA_ol/pub/Easy%20Referencs%20to%20IHL%20
and%20HR.htm

Hugo Slim and Andrew Bonwick, 2005. Protection – The ALNAP Guide for
Humanitarian Agencies. www.odi.org.uk/ALNAP/publications/protection/alnap_
protection_guide.pdf

235  �إن�شاء و�إغالق املخيمات- 7 جمموعة �أدوات �إدارة املخيم | الف�صل

The Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees, 1951 and
1967. www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/protect/opendoc.pdf?tbl=PROTECTION&id=3b6
6c2aa10

The Do No Harm Project, 2004. The Do No Harm Handbook
www.cdainc.com/dnh/docs/DoNoHarmHandbook.pdf

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

The Sphere Project, 2004. Humanitarian Charter and Minimum Standards
in Disaster Response. www.sphereproject.org/component/option,com_docman/
task,cat_view/gid,17/Itemid,203/lang,English/

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

UN-HABITAT, SUDP, Bosasso- Guidelines for the Planning and Upgrading
of IDP Settlements (1 & 2)
UNHCR, 1996. Handbook. Voluntary Repatriation: International Protection
www.unhcr.org/publ/PUBL/3bfe68d32.pdf

UNHCR, 1998. Resettlement Handbook. www.sheltercentre.org/shelterlibrary/
items/pdf/UNHCR_ResettlementHandbook.pdf

UNHCR. 2004. Handbook for Repatriation and Reintegration Activities.
www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/partners/opendoc.pdf?tbl=PARTNERS&id=411786694

UNHCR, 2006, ”Looking to the Future”, chapter 8, The State of the
World’s Refugees: Displacement in the New Millennium. www.unhcr.org/publ/
PUBL/4444afcf0.pdf

UNHCR, 2007. Handbook for Emergencies.
www.unhcr.org/publ/PUBL/471daf132

 �إن�شاء و�إغالق املخيمات- 7  جمموعة �أدوات �إدارة املخيم | الف�صل236

احلماية يف
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الر�سائل الأ�سا�سية
 tتتحم��ل احلكوم��ات املُ�ضيف��ة امل�س�ؤولية عن حماي��ة حقوق الالجئ�ين وعدميي اجلن�سية
والأ�شخا���ص النازحني داخلي ًا املقيمني على �أرا�ضيها .ومن جانبها ،مت تفوي�ض وكاالت
احلماية بالعمل على م�ساعدة احلكومات يف تنفيذ التزاماتها اخلا�صة باحلماية.
 tتق��ع عل��ى وكاالت �إدارة املخيم��ات م�س�ؤولي��ة التعاون م��ع ال�سلطات و�أط��راف احلماية
واخل�ض��وع للم�ساءل��ة عن ه��ذا التعاون ل�ضمان حماي��ة ال�سكان النازح�ين القاطنني يف
املخيمات.
 tينبغ��ي �أن تك��ون وكالة �إدارة املخيم على وعي بحقوق �سكان املخيم� ،إىل جانب �رضورة
فهمها للعوائق التي حتول دون التمتع الكامل بهذه احلقوق.
 tتت�ضم��ن واجبات احلماية يف مواقع املخيمات �إ�صدار الق��رارات القائمة على املعلومات
الوافي��ة فيم��ا يتعلق ب�أ�ش��كال الر�صد املالئم��ة والإحالة والإبالغ ع��ن انتهاكات حقوق
الإن�س��ان ،م��ع ��ضرورة العناي��ة �أثناء ذل��ك مبتطلبات ال�رسي��ة واخل�صو�صي��ة وامل�ساءلة
والق��درة على اال�ستجابة .ولدى وكال��ة �إدارة املخيم دور لتلعبه يف دعم وكاالت احلماية
يف هذا ال�صدد.
 tت�ستتبع احلماية يف موقع املخيم جمموعة من الأن�شطة والتوجهات التي ت�ضمن تغلغل
مفهوم احلماية يف كافة عمليات توفري اخلدمات وامل�ساعدات.
 tي�ستتب��ع دور وكال��ة �إدارة املخي��م العم��ل م��ع وكاالت احلماي��ة والقي��ادات القطاعي��ة/
العنقودي��ة لدع��م الدف��اع احلقوقي على جمي��ع امل�ستويات عن حق��وق النازحني الواجب
�صونه��ا ،وي�شم��ل ذل��ك ال�سعي القان��وين لإن�ش��اء �آلية تت�س��م بالفعالية والكف��اءة لتطبيق
القانون يف املخيم.
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مقدمة
ع��رف جلن��ة ال�صلي��ب الأحمر الدولي��ة احلماية عل��ى �أنها« :جمي��ع الأن�شطة
ُت ّ
الت��ي ت�ستهدف حتقيق االحرتام الكامل حلقوق الفرد مبا يتما�شى مع ن�ص وروح
القوان�ين ذات ال�صل��ة (مث��ل قانون حق��وق الإن�سان ال��دويل والقان��ون الإن�ساين
وقانون الالجئني)».
ينبغ��ي �أن تكفل �أن�شطة احلماي��ة اجلارية يف املخيم متتع الالجئني والنازحني داخلي ًا – وبال
متييز – مبا يلي:
•الأمن ال�شخ�صي� -أي احلماية من كافة �أ�شكال الإيذاء اجل�سدي
•الأم��ن القانوين – مبا يف ذلك القدرة عل��ى الو�صول باملظامل �إىل �ساحات العدالة والتمتع
بالو�ضعية القانونية املعرتف بها والوثائق التي تثبت ذلك واحرتام حقوق املمتلكات.
• الأمن املادي – وت�ستتبع العدالة يف احل�صول على ال�سلع واخلدمات الأ�سا�سية.
ويقع على الدول واحلكومات التزام باحرتام وحماية حقوق جميع الأ�شخا�ص الواقعني �ضمن
�سلطانه��ا الق�ضائي ،مبا يف ذل��ك الأ�شخا�ص من غري مواطني هذه الدول ،وذلك طبق ًا للقوانني
الوطني��ة والدولي��ة املعمول به��ا .ولكي تتحقق حماية �س��كان املخيم ،ينبغ��ي �أن تتم معاملة
الالجئ�ين والنازحني داخلي ًا طبق ًا للمعايري املع�ترف بها يف قوانني حقوق الإن�سان العاملية
وقوانني الالجئني بالإ�ضافة �إىل القوانني الإن�سانية .ويف م�سعاها ل�ضمان احلماية ،ينبغي �أن
تع��ي وكالة �إدارة املخي��م احلقوق املكفولة ل�سكان املخيم والتي ق��د يكون هناك ما يتهددها
نتيج��ة الظروف التي يعي�شون فيه��ا يف املخيم وظروف النزوح �أو نتيجة الطريقة التي يجري
بها تنفيذ برامج امل�ساعدات.

احلقوق

تت�س��م حقوق الإن�سان بعاملي��ة و�شمولية تطبيقها وعدم قابليته��ا للتحويل ،كما تت�سم برتابط
�أجزاءها وات�ساقها يف كُ ل من�سجم وغري قابل للتجزئة ،ورغم ذلك ،فثمة بع�ض احلقوق اخلا�صة
طبق بع�ض هذه احلقوق على جميع
التي يجب ت�سليط ال�ضوء عليها فيما يتعلق باملخيمات .و ُت ّ
الأف��راد بال ا�ستثناء ،بينما ُيطبق بع�ضها الآخر على فئات معينة دون غريها (مثل الأطفال �أو
الالجئني):
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احلقوق ال�سارية عل��ى فئات معينة
احلقوق ال�سارية على جميع الأ�شخا�ص
بعينها
•احلق يف احلياة
•احل��ق يف احلماي��ة اخلا�ص��ة
•احلق يف عدم التمييز
للأطف��ال املحروم�ين م��ن
•احلري��ة من التعذيب وغريه م��ن �أ�شكال املعاملة
�أ�رسهم
�أو العق��اب القا�س��ي �أو الال�إن�س��اين �أو املُح��طّ من
•احلري��ة م��ن خط��ف الأطف��ال
الكرامة الإن�سانية
واالجتار بهم
•احلرية من االحتجاز �أو االعتقال التع�سفي
•احلرية من جتنيد القا�رصين
•احلرية من االختفاء الق�رسي
•منع عمالة الأطفال
•حق ال�سعي للجوء والتمتع به
•منع الإعادة الق�رسية (لالجئني
•احل��ق يف امل�س��اواة بالتمتع باع�تراف وحماية
�إىل موطنهم)
القانون
•حق الالجئني يف وثائق الهوية
•احلق يف العالج الفعال
•احلرية يف التنقل
•احلق يف احلياة الأ�رسية ومبد أ� وحدة الأ�رسة
• احلق يف الت�سجيل عند الوالدة
•احلق يف م�ست��وى الئق من املعي�شة ،مبا يف ذلك
الغذاء وامللب�س وامل�أوى املنا�سب
•احلق يف العمل
•احل��ق يف التمت��ع ب�أعل��ى م�ستوي��ات الرعاي��ة
ال�صحية
•احلق يف التعليم
•احلق يف امل�شاركة

املخاطر املرتبطة بق�ضية احلماية

من بني املخاطر املعتادة التي تن� أش� عند �إقامة النازحني يف املخيمات ما يلي:
•االعتداءات التي ُترتكب �ضد املدنيني من قبل الأطراف املتحاربة
•وجود العنا�رص امل�سلحة يف املخيم
•جتنيد الأطفال
•ال ُعنف اجلن�ساين
•�إ�ساءة معاملة الأطفال وجتاهلهم وا�ستغاللهم
•املخاطر الناجمة عن االنف�صال الأ�رسي ،خا�صة بالن�سبة للأطفال والعجائز �أو غريهم من
الأفراد ممن يعتمدون على الإعالة والدعم الأ�رسي يف حياتهم ومعي�شتهم

 240جمموعة �أدوات �إدارة املخيم | الف�صل  - 8احلماية يف موقع املخيم

•انت�شار الألغام الأر�ضية حول املخيم
•اجلرائم املعتادة
•عدم كفاية تطبيق القانون وقوته على الردع
•ال�رصاعات والنزاعات النا�شئة بني �سكان املخيم واملجتمعات املُ�ضيفة.
•غياب �آليات ت�سجيل املواليد �أو عدم كفايتها
•وجود عقبات �أمام احل�صول على م�ستندات �إثبات الهوية �أو غريها من امل�ستندات
•افتقاد القدرة على التمتع مبظلة احلماية التي توفرها �أنظمة العدالة والقانون
•القيود املفرو�ضة على حرية التنقل واختيار منطقة ال�سكن
•القيود املفرو�ضة على م�شاركة بع�ض الفئات املعينة من �سكان املخيم يف �إدارة املخيم
•التمييز بني الفئات املختلفة يف احل�صول على ال�سلع واخلدمات الأ�سا�سية – املاء والغذاء
وامل�أوى واخلدمات ال�صحية الأ�سا�سية خا�صة بالن�سبة للأ�شخا�ص من ذوي االحتياجات
اخلا�صة (والتي قد ت�أتي مث ُال نتيجة �آليات التوزيع �سيئة التخطيط)
•العراقيل املفرو�ضة على ك�سب �سكان املخيم ملعاي�شهم و�أرزاقهم.

الق�ضايا الرئي�سية
احلماية ملن؟

بينم��ا جن��د �أن حق��وق الإن�س��ان الأ�سا�سية تنطب��ق على جمي��ع الأ�شخا�ص ب�لا تفرقة وبغ�ض
النظ��ر عن و�ضعه��م القانوين� ،سواء كانوا نازحني داخلي ًا �أو الجئ�ين �أو عدميي اجلن�سية �أو �أي
�أ�شخا���ص �آخري��ن ،جند من جه��ة �أخرى بع�ض احلق��وق التي يتم فيها التميي��ز بني املواطنني
وغ�ير املواطنني ،ذلك �أن الأ�شخا�ص الالجئ�ين �أو عدميي اجلن�سية ال يتمتعون ببع�ض احلقوق
املعين��ة بنف�س الدرج��ة التي يتمتع بها املواطنون من نف�س البل��د .وميكن لوكالة احلماية �أن
جتري التحليل ال�رضوري لذلك.
وعليه ،ينبغي على وكالة �إدارة املخيم �أن يتوفر لها ما يلي :
•العلم بالو�ضعية القانونية للأ�شخا�ص القاطنني يف املخيم
•املعرفة بالقوانني الوطنية والدولية املعمول بها
•الوعي ب�أن ما �سبق ميكن �أن ي�ؤثر على بع�ض احلقوق وامل�ستحقات اخلا�صة ب�سكان املخيم
ككل.
•املعرف��ة ب��الأدوات القانوني��ة املعم��ول بها فيم��ا يخ�ص �س��كان املخيم من �أج��ل تعزيز
حقوقهم.
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الالجئون

عرف الالجئ ب�أنه �أي �شخ�ص يعي�ش خارج بلده احلامل جلن�سيتها� ،أو يعي�ش � -إذا كان عدمي
ُي ّ
اجلن�سي��ة -خ��ارج بلد �إقامته املعت��ادة ،ويعجز عن العودة ب�سبب خ��وف مربر من اال�ضطهاد
لأ�سب��اب تتعل��ق باجلن���س �أو الدي��ن �أو اجلن�سية �أو االنتم��اء لإحدى اجلماع��ات االجتماعية �أو
جماعات الر�أي ال�سيا�سي املعينة� ،أو وجود خماطر تتهدد حياته �أو �سالمته اجل�سدية �أو حريته
وذلك ب�سبب �شيوع العنف �أو وقوع �أحداث كان لها �أثرها اخلطري يف تكدير النظام العام.
وتع��د االتفاقية الدولي��ة الرئي�سية املرتبطة بو�ضعية وحق��وق الالجئني هي اتفاقية عام
 1951ب�ش�أن و�ضعي���ة الالجئني والربوتوكول امللحق بها لعام ( 1967اتفاقية عام .)1951
وت�شم��ل االتفاقيات الإقليمية التي تتناول حقوق الالجئ�ين اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية
التي حتكم املظاهر اخلا�صة مب�شكالت الالجئني يف �أفريقيا ( )1969و�إعالن كارتاهينا ب�ش�أن
الالجئني (.)1984
ويتمث��ل حج��ر الزاوية يف قانون الالجئ�ين يف مبد أ� عدم الإعادة الق�رسي��ة ،والذي ين�ص
عل��ى عدم جواز �إع��ادة �أي الجئ ب�أي �شكل من الأ�شكال �إىل البلد ال��ذي تتعر�ض فيه حريته �أو
حيات��ه للتهدي��د ب�سب��ب من العرق الذي ينتمي �إلي��ه �أو دينه �أو جن�سيت��ه �أو ع�ضويته يف �إحدى
اجلماع��ات االجتماعية �أو جماعات ال��ر�أي ال�سيا�سي املعينة .ومن املهم �أن نعلم �أن هذا املبد أ�
ي�شكل جزءاً من القانون العريف الدويل ومن ثم فهو ملزم قانون ًا جلميع الدول والبلدان.

الأ�شخا�ص النازحون داخلياً

النازح��ون داخلي�� ًا ه��م الأ�شخا�ص ال��ذي مت ق�رسه��م على مغ��ادرة منازلهم نتيج��ة حلوادث
ال��صراع امل�سل��ح �أو �شيوع العن��ف �أو ب�سبب االنته��اكات التي تمُ ار�س �ضد حق��وق الإن�سان �أو
الك��وارث الطبيعي��ة �أو ال�صناعي��ة والذين مل يع�بروا احلدود املع�ترف بها للدول��ة .وغالب ًا ما
يكون��ون مواطن�ين لتلك الدولة� ،إال �أنه��م �أحيان ًا ما يكونون �أجانب عنه��ا ولكنها �أ�صبحت بلد
�إقامتهم االعتيادية.
ومبوجب الت�رشيع الوطني للبلد قيد املناق�شة ،قد تكون �أو ال تكون هناك و�ضعية قانونية
معينة خا�صة بالنازحني داخلياً .بيد �أنهم يكونون م�ستحقني لنف�س احلماية من قبل ال�سلطات
الوطنية �ش�أنهم يف ذلك �ش�أن �أي مواطن �آخر �أو �أي �أجنبي مقيم ب�صفة اعتيادية بالدولة.
وال توج��د اتفاقي��ات دولية معينة خا�صة بالنازحني داخلي��اً ،بيد �أن املبادئ التوجيهية
ب�ش�أن الن���زوح الداخلي ،وال�صادرة يف ع��ام  ،1998تت�ضمن �إط��اراً ر�سمي�� ًا ومرجعي ًا يحدد
احلق��وق وال�ضمانات واملعايري املتعلقة بحماية الأف��راد يف مواقف النزوح الداخلي ،وتعك�س
ه��ذه املب��ادئ قوانني حق��وق الإن�سان والقان��ون الإن�ساين ال��دويل وقوانني حق��وق الالجئني
وتن�سجم معها قيام ًا على �أوجه التناظر بينهما.
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ما الذي ميي���ز الالجئني عن النازحني داخلياً؟ يتمثل الف��ارق الرئي�سي بني
النازحني داخلي ًا وبني الالجئني يف �أن النازحني داخلي ًا مل يعربوا احلدود الدولية
املع�ترف به��ا للدولة� ،أم��ا الالجئون فيكونون ق��د غادروا بلد موطنه��م (�أو البلد
املقيمني بها ب�صفة اعتيادية �إذا كانوا عدميي اجلن�سية) .ويف بع�ض احلاالت ،قد
تخرج بع�ض �أقاليم الدولة عن �سيطرة ال�سلطة املركزية لها ورمبا تكون الكيانات
امل�سيطرة على هذه الأجزاء قد �أعلنت ا�ستقاللها من طرف واحد.
ولذلك ف�إن ال�سكان املنتقلني من الأقاليم الواقعة حتت �سيطرة ال�سلطات املركزية
�إىل ه��ذه الأقالي��م املحكوم��ة واقعي ًا من قب��ل هذه الكيان��ات ال يكونون بذلك قد
عربوا �أحد احلدود الدولية ومن ثم ال ميكن اعتبارهم الجئني.
ملاذا ال توجد حاجة لو�ض���ع منف�صل للنازحني داخلياً؟ �إن التعريف الذي �سقناه
للنازح�ين داخلي ًا هو جمرد تعريف تو�صيفي ولي�س تعريف ًا قانوني ًا لهم ،ذلك �أنه
ي�ص��ف بب�ساط��ة و�ضع ه�ؤالء على نح��و ما يبدو يف الواقع وحي��ث يتم اقتالعهم
من بل��د �إقامتهم االعتيادية .وهو بالتايل ال ي�ضف��ي �أي و�ضعية قانونية خا�صة
عل��ى النازحني داخلي ًا على النحو الذي ي�ضفي��ه االعرتاف بالالجئني .ولي�س هذا
�رضوري ًا بالن�سبة للنازحني داخلي ًا نظراً لأن النازحني داخلياً -وخالف ًا لالجئني
الذي��ن يتطلب الأمر االعرتاف بهم ر�سمي ًا كالجئني من قبل بلد اللجوء �أو من قبل
مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني مبوجب ما لها من تفوي�ضات – يظلون
م�ستحق�ين جلميع احلق��وق وال�ضمانات التي يتمتع به��ا املواطنون وغريهم من
املقيم�ين ب�صف��ة اعتيادي��ة يف البلد املعني .وجن��د القوان�ين الوطنية يف بع�ض
البلدان تتبنى ن�صو�ص ًا متنح له�ؤالء و�ضعية قانونية معرتف بها.
�إذا قمن���ا بت�س���جيل النازحني داخلياً فه���ل هذا يعني �أننا مننحهم الو�ض���عية
القانونية؟ �إن ت�سجيل �سكان املخيم ال يعني منحهم و�ضعية قانونية .فالت�سجيل
ما هو �إال و�سيلة لتحديد هوية �سكان املخيم وتنظيم �أن�شطة احلماية وامل�ساعدات
املقدم��ة لهم .والبلدان التي متنح ت�رشيعاتها الوطنية و�ضعية قانونية للنازحني
داخلي ًا تفعل ذلك على �ضوء �إجراءات ومعايري �صارمة قامت بفر�ضها.

الأ�شخا�ص عدميو اجلن�سية

الأ�شخا���ص عدمي��و اجلن�سية هم الذين ال يعرتف بكونهم مواطنني يف �أي دولة .ويف العديد من
احلاالت ال يتمتع الأ�شخا�ص عدميو اجلن�سية ب�أي و�ضعية قانونية يف البلد التي يقيمون فيها
ب�صف��ة اعتيادية كما ال يتمتعون ب�أي مظلة حماي��ة وطنية فعالة .ورغم ا�ستحقاقهم لو�ضعية
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قانونية مبوجب اتفاقية عام  1954املتعلقة بو�ضعية الأ�شخا�ص عدميي اجلن�سية� ،إال �أن هذه
االتفاقية مل حتظى بالت�صديق عليها من قبل عدد كبري من الدول.
وق��د ي�صب��ح الأ�شخا���ص عدميو اجلن�سي��ة يف حالة النزوح �أك�ثر ا�ست�ضعاف�� ًا و�أكرث عجزاً
ع��ن درء املخاطر عن �أنف�سهم .ف�إذا كان من بني ال�س��كان النازحني �أ�شخا�ص ًا عدميو اجلن�سية،
ف�إنهم قد يواجهون متييزاً عندما يتعلق الأمر باحل�صول على احلقوق التي ُتعطى ب�صفة عامة
للمواطنني ،مثل ت�سجيل �أوالدهم عند الوالدة �أو ح�صولهم على �أ�شكال �أخرى من التوثيق.
كذل��ك فقد يكون هناك �أ�شخا�ص عدميو اجلن�سية من بني جمتمعات الالجئني ،و�إذا انطبق
عل��ى ه���ؤالء تعريف الالج��ئ على نحو ما ه��و ذكرنا �آنف��اً ،فعندها يكون��ون م�ستحقني كذلك
لو�ضعية الالجئني وما ت�ستتبعه هذه الو�ضعية من حقوق.

توفري احلماية عملياً :حماية احلقوق الإن�سانية ،ملاذا؟

يكون م�س�ؤولو احلماية ووكاالت �إدارة املخيمات ب�صفة عامة على علم مبجموعة
احلق��وق الإن�ساني��ة الت��ي ي�ستحقه��ا �س��كان املخيم ويكون��ون �أقدر عل��ى حتديد
الأن�شطة التي ت�سهم يف �ضمان احرتام حقوقهم.
ويظه��ر لنا واقع اخلربة امليدانية �أن التبعات التي تنجم عن غياب احلماية تت�سم
بكرثتها وتعقيدها ،وهاهنا �أحد الأمثلة العملية على ذلك:
لي���س م�ستغرب ًا �أن ن��رى النازحني داخلي ًا عاجزين ع��ن ممار�سة حقهم يف العمل
�أثن��اء الن��زوح ،وقد يرجع ذلك لأ�سب��اب قانونية وعملي��ة يف �آن واحد ،فقد تكون
م�ستن��دات �إثب��ات ال�شخ�صية اخلا�ص��ة بهم �ضائعة ،كما قد يك��ون النزوح قد حط
به��م يف موق��ع ال يت�سن��ى لهم في��ه ممار�سة و�سائله��م املعت��ادة يف ك�سب الرزق
(كم��ا يف حال��ة ال�صيادين الذين �أجربوا عل��ى النزوح �إىل مناط��ق داخلية بعيدة
ع��ن امل�سطح��ات املائية) �أو يف موقع ال ي�سمح له��م فيه املجتمع املحلي بالعمل
وميار�س فيه هذا الأخري متييزاً �ضدهم .ورمبا يكونوا قد فقدوا �أدواتهم يف العمل
�أثن��اء ح��وادث القتال �أو كانوا عاجزين عن �إح�ضارها معهم� ،أو قد ال يكون هناك
بب�ساطة عمل كاف يكفي ال�ستيعابهم.
وبالن�سب��ة للبالغني الذين اعت��ادوا على العمل و�إعالة �أ�رسهم مبا يتوفر لهم دخل
نتيج��ة ه��ذا العمل ،ت�صيبهم حال��ة البطالة التي يجدوا �أنف�سه��م عليها بالإحباط
وال�شع��ور بالعجز ،وعلي��ه فلي�س م�ستغرب�� ًا �أن جند بني ه���ؤالء العاطلني ارتفاع ًا
يف تعاط��ي الكحولي��ات واملخدرات والعن��ف املنزيل كنتيجة لط��ول �أمد البطالة
والتعطل عن الك�سب.
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توفري احلماية من قبل من؟

تتوىل احلكومات املُ�ضيفة امل�س�ؤولية عن حماية وتعزيز حقوق جميع الأ�شخا�ص املقيمني على
�أرا�ضيه��ا ،و�أحيان ًا ما تعجز هذه احلكومات عن تنفيذ التزاماتها ب�سبب افتقادها للإمكانيات
�أو امل��وارد .كذل��ك فثم��ة حاالت ال تكون فيه��ا ال�سلطات الوطنية راغب��ة يف الأ�صل يف احرتام
وحماية حقوق فئات معينة من الأ�شخا�ص.
وكان املجتم��ع ال��دويل ق��د منح تفوي�ض ًا لع��دد من املنظمات لدع��م احلكومات يف تنفيذ
التزاماتها .ولدى تلك املنظمات والوكاالت اخلربة الالزمة يف ت�أمني احلماية .وتتمثل وكاالت
احلماي��ة الأربع الرئي�سي��ة والتي ُمنحت تفوي�ض ًا يف هذا ال�ش�أن والت��ي قد تقابلها وكالة �إدارة
املخيم ميداني ًا فيما يلي:
•مكتب مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني
•منظمة الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سيف)
•مكتب املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان التابعة للأمم املتحدة
•جلنة ال�صليب الأحمر الدولية

مكتب مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني

)(UNHCR

ج��رى تفوي�ض مفو�ضية �ش���ؤون الالجئني من قبل الأمم املتحدة لقيادة وتن�سيق العمل الدويل
الرامي لت�أمني احلماية الدولية لالجئني وحل النزاعات وامل�شاكل اخلا�صة بهم .ويتمثل هدف
املفو�ضي��ة الأ�سا�سي يف �صون حقوق الالجئني وكرامة معي�شتهم .ويف م�ساعيها لتحقيق هذه
الغاي��ة ،تنا�ض��ل املفو�ضية ل�ضمان قدرة اجلميع على ممار�س��ة حقهم يف طلب اللجوء و�إيجاد
امل�لاذ الآمن لهم يف بل��د �أخرى ،وكذلك العودة طوع ًا للوطن .وم��ن خالل م�ساعدتها لالجئني
عل��ى الع��ودة �إىل �أوطانه��م �أو اال�ستق��رار ب�صفة دائمة يف بل��د �أخرى ،ت�سعى كذل��ك املفو�ضية
لتحقي��ق احللول امل�ستدامة ملحنته��م .ومن خالل قيام املفو�ضية بدع��م �إعادة دمج الالجئني
العائدين يف بلدانهم ،ف�إنها تتفادى عودة الأو�ضاع التي حدت به�ؤالء �إىل اللجوء مرة �أخرى.
كذلك فقد ت�سلمت املفو�ضية تفوي�ض ًا دولي ًا للعمل بالتعاون مع ال�رشكاء الآخرين املعنيني
يف حتديد ومنع وخف�ض انعدام اجلن�سية ومد مظلة احلماية التي يتمتع بها الأ�شخا�ص عدميو
اجلن�سي��ة .ويف �أعقاب ما مت من �إ�صالحات �إن�ساني��ة ،مت تعيني املفو�ضية لتكون وكالة قيادة
قطاعية حلماية النازحني داخلي ًا على امل�ستوى العاملي� .أما على امل�ستوى القطري ،فقد وافقت
املفو�ضية على �أخذ زمام قيادة جمموعة احلماية يف حاالت الطوارئ املعقدة.
وت�ستم��د عملي��ات مفو�ضي��ة الأمم املتحدة ل�ش���ؤون الالجئني التفوي���ض اخلا�ص بها من
النظ��ام الأ�سا�س��ي للمنظمة ،وت�سرت�شد يف ذلك باتفاقي���ة الأمم املتحدة لعام  1951املتعلقة
بو�ضعي���ة الالجئني وبروتوكول االتفاقية لعام  .1967ويوفر قان��ون الالجئني الدويل الإطار
ال�رضوري للمبادئ التي تقوم عليها الأن�شطة الإن�سانية التي تنفذها املفو�ضية.
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حماية النازحني داخلياً

يعد توف�ير احلماية وامل�ساعدات للنازحني داخلي�� ًا م�س�ؤولية الدولة وم�ؤ�س�ساتها
بالدرجة الأوىل ،هذا بالطبع �إىل جانب ما يقع على املجتمع الدويل من م�س�ؤولية
مهمة يف تق��دمي الدعم لهذه احلماية .وي�ستدعي نط��اق الأزمات ونطاق املعاناة
الإن�ساني��ة ا�ستجاب��ة �إن�ساني��ة عري�ض��ة النط��اق تتج��اوز يف حج��م الإمكانيات
املطلوبة لها تفوي�ض �أو �إمكانيات �أي وكالة �أو منظمة وحيدة ،ولهذا يتطلب الأمر
جهوداً م�شرتكة �أو تعاونية تبذلها جمموعة كبرية من الأطراف العاملة يف جمال
الدف��اع احلقوقي عن حقوق الإن�سان والأط��راف الإن�سانية والتنموية وال�سيا�سية
وغريها من الأطراف ،وهو �أمر يحتاج �إىل تن�سيق.
وكجان��ب م��ن عملي��ات الإ�صالح الت��ي مت �إطالقه��ا م�ؤخراً يف جم��ال العمل
الإن�س��اين ،مت طرح النه��ج العنقودي ك�آلية ق��ادرة على تعزيز عن��صري القابلية
للتنب���ؤ والقابلي��ة للمحا�سبة وامل�ساءل��ة القانونية يف حماي��ة النازحني داخلياً.
والعنقود هو يف الأ�صل جمموعة قطاعية .وقد مت �إىل الآن �إن�شاء �أحد ع�رش عنقوداً
عاملي ًا ت�ضم عنقوداً للحماية .وعلى امل�ستوى العاملي (املركزي) تتوىل مفو�ضية
الأمم املتح��دة ل�ش���ؤون الالجئني قي��ادة عنقود احلماية .و�ضم��ن عنقود احلماية
نف�س��ه ،مت حتدي��د جم��االت امل�س�ؤولية اخلم�س��ة التالية وتكليف �إح��دى الوكاالت
املعين��ة ب��كل واحدة منها – �سي��ادة القانون (برنام��ج الأمم املتحدة الإمنائي/
مكت��ب املفو�ضي��ة ال�سامية حلق��وق الإن�سان) ،العن��ف اجلن�ساين (�صن��دوق الأمم
املتحدة لل�سكان) ،حماية الطف��ل (اليوني�سيف) ،مكافحة الألغام الأر�ضية (دائرة
مكافح��ة الألغام الأر�ضية التابعة ل�ل�أمم املتحدة) ،والأر�ض والإ�سكان والأمالك
(برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�رشية).
وعلى امل�ستوى القطري ،ت�صبح املفو�ضية هي القائدة العنقودية للحماية يف
�أو�ضاع احلاالت الطارئة املعقدة .ويف حالة الكوارث الطبيعية ،تقوم اليوني�سيف
ومفو�ضية �ش�ؤون الالجئني ومكتب املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان بالت�شاور
مع ًا وحتديد �أف�ضل الهياكل القيادية املالئمة.
وينبغ��ي على قائ��د املجموعة القيام ب�إن�ش��اء �آليات للتن�سي��ق بني الوكاالت
و�ضم��ان كف��اءة و�صالحي��ة اال�سرتاتيجي��ات والتقييم��ات املو�ضوع��ة وتن�سيق
العم��ل م��ع ال�سلط��ات و�ضم��ان اال�ستعان��ة باملناه��ج القائم��ة عل��ى امل�شارك��ة
واملناه��ج الأهلية يف جميع تقييمات وحتليالت وتخطيط ومتابعة االحتياجات
واال�ستجابة لها وكذلك ت�شجيع دمج الق�ضايا ال�شاملة يف جميع الأن�شطة .وتكون
tt
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قائد املجموعة مبثابة «نقطة االت�صال الأوىل» ملن�سق ال�ش�ؤون الإن�سانية و«موفر
امل�لاذ الأخ�ير» .ولي�س لنا �أن نتوقع م��ن الوكالة القائدة �أن تق��وم بتنفيذ جميع
الأن�شط��ة املطلوب��ة يف العنق��ود .ورغم ذلك ،فمتى تبينّ وج��ود ثغرات حرجة يف
الأن�شط��ة ،ف�إنها تتوىل امل�س�ؤولية عن �سد هذه الثغرات ،و�رشيطة �أن تتوفر القدرة
على الو�صول والأمن واملوارد الالزمة لذلك.
 ttملزيد من املعلومات عن النهج العنقودي ،انظر الف�صل  1وامللحق .2

منظمة الأمم املتحدة للطفولة (يوني�سف)

مت تفوي�ض منظمة الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سيف) من قبل اجلمعية العامة للأمم املتحدة
للدف��اع عن حماية حق��وق الأطفال وامل�ساعدة عل��ى تلبية حقوقهم الأ�سا�سي��ة وتو�سيع مظلة
الفر�ص �أمامهم لتحقيق �أف�ضل ما لديهم .وت�ستهدي اليوني�سيف يف ذلك باتفاقية حقوق الطفل
وت�سعى لرت�سيخ حقوق الأطفال باعتبارها من املبادئ الأخالقية الثابتة والتي متثل منوذج ًا
دولي�� ًا ل�سلوكي��ات التعامل مع الطفل .وت�ؤكد اليوني�سيف عل��ى �أن حياة وحماية ومنو الأطفال
ت�ش��كل باعتبارها �رضوريات تنموية عاملية ومتثل جزءاً ال يتجز أ� من م�سرية التقدم الإن�ساين.
وت�أل��و اليوني�سيف على نف�سها �ضم��ان توفري احلماية اخلا�صة للأطف��ال الأكرث حرمان ًا –من
�ضحاي��ا احلروب والكوارث والفقر املدقع والعن��ف واال�ستغالل والأطفال املعاقني .وت�ستجيب
اليوني�سيف يف حاالت الطوارئ حلماية حقوق الأطفال من العنف و�سوء املعاملة واال�ستغالل،
كما تعمل املنظمة على تعزيز حقوق الأطفال من خالل الربامج التي تركز على �صحة الأطفال
وتغذيتهم وتعليمهم وتدريبهم وتقدمي اخلدمات االجتماعية لهم.

مكتب املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان

تتمث��ل مهمة مكت��ب املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان يف العم��ل على حماية جميع احلقوق
الإن�سانية جلميع الب�رش وتقويتهم مبا يعينهم على التمتع بحقوقهم ،وم�ساعدة امل�س�ؤولني عن
حماية هذه احلقوق على �ضمان تنفيذها.
وم��ن الناحي��ة العملياتي��ة ،يعمل مكت��ب املفو�ضي��ة ال�سامية م��ع احلكوم��ات والهيئات
الت�رشيعي��ة واملحاكم وامل�ؤ�س�سات الوطني��ة واملجتمع املدين واملنظم��ات الإقليمية والدولية
ومنظوم��ة الأمم املتح��دة لتنمية ورف��ع الإمكاني��ات ،خا�صة على امل�ست��وى الوطني ،حلماية
حق��وق الإن�سان مبا يتما�شى مع القواعد الدولية� .أما من الناحية امل�ؤ�س�ساتية ،فقد �آىل املكتب
عل��ى نف�سه �أن يعم��ل على االرتقاء ب�إمكانيات برنامج الأمم املتح��دة حلقوق الإن�سان وتوفري
كل ما يلزم له من �أعلى م�ستويات اجلودة من الدعم ،كما �آىل على نف�سه �أن يعمل عن قرب مع
�رشكائ��ه يف الأمم املتح��دة ل�ضمان �أن ت�شكل حقوق الإن�سان املن�ص��ة التي تقوم عليها جميع
عمليات الأمم املتحدة.
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جلنة ال�صليب الأحمر الدولية

باعتباره��ا منظم��ة �إن�سانية تتمتع باال�ستقاللي��ة واحلياد ،مت تفوي�ض جلن��ة ال�صليب الأحمر
الدولي��ة بالعمل على حماي��ة وم�ساعدة الأ�شخا���ص املت�أثرين بال�رصاع��ات امل�سلحة الدولية
وغري الدولية واال�ضطرابات الداخلية وغريها من �أو�ضاع العنف الداخلي.
ولتحقيق ذلك ،متلك اللجنة ما يلي:
•القدرة على حتقيق االنت�شار ال�رسيع لأطقم العمل والتجهيزات
•القدرة على العمل يف ظل �أو�ضاع الطوارئ وانعدام الأمن
•�إج��راء احل��وار الثنائي وال�رسي م��ع جميع �أطراف ال��صراع حلثهم على تلبي��ة االلتزامات
اخلا�صة بالقانون الإن�ساين الدويل.
•�إمكانيات القيام بجهود الو�ساطة املحايدة بني �أطراف ال�رصاع
•رعاي��ة جمي��ع مراحل الن��زوح (بدءاً م��ن الوقاية واملنع وم��روراً بالت�ص��دي الحتياجات
وانتهاء بت�شجيع العودة الطوعية عندما ت�سنح الظروف
احلماية وامل�ساعدات �أثناء النزوح
ً
بذلك)
•�إج��راء التقييمات امل�ستقلة لالحتياجات ك�أ�سا�س تبني عليه اللجنة ا�ستجاباتها املحايدة
غري املتحيزة
•�إمكاني��ات اال�ستجاب��ة املتمتعة باملرونة و�شمولية اجلوان��ب ،والتي تت�صدى الحتياجات
احلماية وامل�ساعدات
•توف�ير اخلدمات املبا�رشة وامل�ساعدات املادية مت�ضمن��ة جمموعة من �أن�شطة امل�ساعدات
(�أن�شط��ة ال�صحة واملياه وامل�أوى والأمن االقت�ص��ادي) ،ومل �شمل الأ�رس املنف�صلة و�إن�شاء
برامج مكافحة الألغام الخ ،وذلك وفق احلاجة
•تعزي��ز وت�شجي��ع االعتماد على النف�س ملنع النزوح �أو حت�سني ق��درة املجتمع املحلي على
ا�ست�ضافة النازحني داخلياً.
يف الأو�ضاع التي ت�ؤدي فيها �أعمال العنف امل�سلح �أو الكوارث الطبيعية �إىل
نزوح ال�سكان وانف�صال العائالت ،ت�ستطيع جلنة ال�صليب الأحمر الدولية �أن تقوم
بتنظي��م خدمات الر�صد بالتع��اون مع جمعية ال�صليب الأحم��ر �أو الهالل الأحمر
الوطني��ة ،حيث ميكن ت�شجيع اجلمعيتني على احل�ضور ب�صفة منتظمة �إىل املخيم
�أو التواج��د الدائ��م هن��اك وذل��ك من �أج��ل م�ساعدة �س��كان املخي��م يف اقتفاء �أثر
عائالته��م والبق��اء على ات�صال مع �أفراد الأ��سرة القاطنني يف املناطق املعزولة
ب�سبب ال��صراع .وتعمل جلنة ال�صليب الأحمر الدولية ب�شكل وثيق مع اليوني�سيف
من �أجل توفري خدمات الر�صد و�إعادة مل �شمل الأطفال واملراهقني مع �أ�رسهم.
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وكاالت احلماية غري املُفو�ضة

ُتعت�بر وكاالت احلماية غري املُفو�ضة يف الأ�صل منظمات غري حكومية وطنية �أو دولية ،وثمة
عدد من هذه الوكاالت ي�شارك يف �أعمال الفريق العامل ملجموعة احلماية العاملية ،كما تلعب
دوراً قيم�� ًا يف تقوي��ة مظلة احلماية الدولية ،وغالب ًا ما ي�ؤه��ل املنظمات غري احلكومية غالب ًا
موقعه��ا املُمتاز ملتابعة ما يحدث م��ن انتهاكات حلقوق الإن�سان و�إ�صدار التقارير عنها .وقد
تركّ ز الوكاالت غري املُفو�ضة على بع�ض احلقوق املعينة (مثل حرية التعبري واحلق يف التعليم
واحلق يف ال�صحة) �أو تتخ�ص�ص يف توفري امل�ساعدات وبناء القدرات لفئات ُمنتقاة – مبا فيها
الأطف��ال والأ�شخا���ص ذوي الإعاقات والعجائز والالجئ�ين و�/أو النازحني داخلياً .وت�ستطيع
�أي وكال��ة حماي��ة غري ُمفو�ض��ة �أُنيط بها العمل كوكال��ة لإدارة املخي��م �أن حت�سن من حماية
النازحني ومتابعتهم على نحو ما �سيتم تف�صيله الحق ًا يف هذا الف�صل.

وكاالت احلماية وخدمات الإحالة :من يفعل ماذا؟

ق��د جن��د يف العديد من الأو�ضاع عدة وكاالت حماية خمتلف��ة عاملة يف نف�س املخيم ،مبا يف
ذل��ك مفو�ضي��ة الأمم املتح��دة ل�ش�ؤون الالجئ�ين �أو اليوني�سي��ف �أو مكتب املفو�ضي��ة ال�سامية
حلق��وق الإن�س��ان �أو املنظمات غري احلكومية .ويف هذه الظروف ،ينبغي على هذه الوكاالت �أن
حتر���ص على عقد اجتماع��ات قطاعية دورية حول احلماية من �أجل ن��شر وتبادل املعلومات
و�ضمان تن�سيق �أن�شطة احلماية واال�ستجابات.
ول��دى وكال��ة �إدارة املخيم دور حيوي لتلعبه يف تبادل املعلوم��ات فيما يتعلق مب�شاكل
وخماطر احلماية وباملثل �ضمان تبادل هذه املعلومات ومتابعتها مع �سكان املخيم �أنف�سهم.
الفعال هاهنا معرفة فرق احلماية الأ�سا�سية التابعة لهذه الوكاالت
وي�سهم يف حتقيق التن�سيق ّ
�أو املنظم��ات والأ�سلوب الذي ت�ستهدف من خالله تفوي�ضاتهم م�ساعدة �سكان املخيم ونوعية
الربام��ج امل�س�ؤول�ين عنه��ا يف املخيم ،كم��ا �ستدعم املعلوم��ات ال�سابقة وكال��ة �إدارة املخيم
عل��ى العمل ب�شكل م�س�ؤول وخا�ضع للمحا�سبة م��ع �سكان املخيم الذين لهم احلق يف احل�صول
عل��ى املعلوم��ات ومعرفة �أنواع اال�ستجابة �أو الر�صد التي يح��ق لهم توقعها عندما يتم تبادل
املعلومات بخ�صو�ص م�شكالت احلماية.
ورغ��م اختالف ظروف و�سي��اق العمل من خميم �إىل �آخر ،ف�إن ال��وكاالت ذات اخلربات املفيدة
يف �ش�ؤون احلماية هي:
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الوكالة

مفو�ضي��ة الأمم املتح��دة
ل�ش�ؤون الالجئني
www.unhcr.org

مكت��ب املفو�ضي��ة ال�سامي��ة
حلقوق الإن�سان
www.ohchr.org

جمال اخلربة والأن�شطة التي تقوم بها الوكالة مع النازحني
•حماية الالجئني
•الت�صنيف و�/أو الت�سجيل
•التن�سيق للمخيم
•التعبئة املجتمعية و�أن�شطة التمكني
•و�ض��ع الإج��راءات الالزمة ملن��ع بع�ض خماطر احلماي��ة املعينة
واال�ستجاب��ة لها ،مبا يف ذلك العن��ف اجلن�ساين والنزوح الق�رسي
والإعادة الق�رسي��ة وغياب وثائق الهوية وفريو�س نق�ص املناعة
املكت�سبة /الإيدز .
•توفري م�ساعدات الطوارئ للت�صدي الحتياجات احلماية العاجلة
•توفري مالجئ الطوارئ واملالجئ االنتقالية
•متابعة احلماية/العائدين و�إ�صدار التقارير عنهم
•تق��دمي اال�ست�شارة الفني��ة فيما يتعلق بو�ض��ع وتطوير ال�سيا�سات
واال�سرتاتيجي��ات والإ�صالح��ات الت�رشيعي��ة الوطني��ة املرتبطة
بالنزوح
•تدري��ب وبن��اء ق��درات ال�سلط��ات الوطني��ة واملجتم��ع امل��دين
وجمتمع��ات النازح�ين والعامل�ين الإن�ساني�ين ب�ش���أن معاي�ير
احلماية والت�صدي مل�شكالتها
•الو�ساط��ة والدف��اع احلقوق��ي ع��ن احلل��ول امل�ستدام��ة لالجئني
والنازحني داخلي ًا وتوفري الدعم يف تنفيذها
•الو�ساطة والدفاع احلقوقي عن احلماية
•التن�سي��ق بني الوكاالت فيما يتعلق بالأن�شطة املرتبطة باحلماية
مب��ا يف ذلك �إج��راء التقييم��ات وو�ض��ع اال�سرتاتيجي��ات وتنفيذ
امل�رشوعات والر�صد و�إجراء التقييمات النهائية.
•متابع��ة الأو�ض��اع املختلف��ة – مبا يف ذل��ك �أو�ض��اع النازحني
والعائدي��ن  -م��ن زاوي��ة احرتام حق��وق الإن�س��ان به��ا و�إ�صدار
التقارير عنها
•الدف��اع احلقوق��ي ع��ن احتياج��ات احلماي��ة اخلا�ص��ة بال�سكان
النازح�ين من خالل امل�شاركة مع ال�سلط��ات املحلية ومن خالل
دعم املقررين اخل�صو�صي�ين والفرق العاملة واخلرباء امل�ستقلني
التابعني ملجل�س حقوق الإن�سان
•�إجراء التحقيقات املتعلقة بحقوق الإن�سان ،و�إر�سال بعثات تق�صي
احلقائق وجلان التحقيق الدولية التابعة ملكتب املفو�ضية
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الوكالة
مكت��ب املفو�ضي��ة ال�سامي��ة
حلقوق الإن�سان
www.ohchr.org

منظم��ة الأمم املتح��دة
للطفولة (اليوني�سيف)

جمال اخلربة والأن�شطة التي تقوم بها الوكالة مع النازحني
•املعاون��ة يف ت�صمي��م وتنفي��ذ مب��ادرات بن��اء الإمكاني��ات
وامل�ؤ�س�س��ات اخلا�ص��ة بحق��وق الإن�س��ان التي ت�سته��دف �ضمان
احلماية الفعالة حلقوق الأ�شخا�ص النازحني
•الرقاب��ة م��ن خالل �آلي��ات هيئات املعاه��دات على تنفي��ذ الدول
الأع�ض��اء اللتزاماته��ا اخلا�ص��ة بحق��وق الإن�س��ان مبوجب هذه
املعاهدات.
•رفع تقارير الإعالم والإحاطة �إىل جمل�س الأمن من قبل املفو�ض
ال�سام��ي بالإ�ضافة �إىل �شعبة الإجراءات اخلا�صة مبجل�س حقوق
الإن�سان فيما يخ�ص الأو�ضاع املعينة حلقوق الإن�سان
• إ�جراء تقييم �رسيع لأو�ضاع الأطفال والن�ساء
•املعاون��ة يف منع انف�صال الأطفال عن �أولياء �أمورهم واملتولني
لأمر رعايتهم وتي�سري عمليات ت�سجيلهم والفح�ص الطبي لهم.
•�ضم��ان تنفيذ �أنظمة اقتفاء �أثر الأ�رس باال�ستعانة مبرافق الرعاية
واحلماية املالئمة.
•من��ع التحر�ش اجلن�سي وا�ستغالل الأطفال والن�ساء من خالل)1( :
متابعة حاالت العنف اجلن�سي وغريها من �أ�شكال العنف و�إ�ساءة
املعامل��ة واال�ستغالل املنظ��م و�إ�صدار التقاري��ر ب�ش�أنها وال�سعي
القان��وين لدرئه��ا )2( ،توفري الرعاي��ة والدعم ال�صح��ي والنف�سي
واالجتماعي ل�ضحايا االغت�صاب
•توفريالدعملرعايةوحمايةالأيتاموغريهممنالأطفالاملُ�ست�ضعفني
•دع��م �إن�شاء �أماكن الأن�شط��ة الآمنة للأطفال والن�ساء ،مبا يف ذلك
الأماكن ال�صديقة للطفل
•دمج الدعم النف�سي االجتماعي يف ا�ستجابات التعليم واحلماية
•العم��ل ب�ش��كل مبا��شر �أو من خ�لال ��شركاء – ومب��ا يتوافق مع
املعايري القانوني��ة الدولية -من �أجل )1( :متابعة حاالت جتنيد
وا�ستغ�لال الأطف��ال بجمي��ع �أ�شكاله��ا يف ال�رصاع��ات امل�سلح��ة
و�إ�صدار التقارير عنها والت�صدي قانوني ًا لها (� )2أخذ تعهدات من
الأط��راف باالمتناع عن جتنيد وا�ستخدام الأطفال ( )3التفاو�ض
ب�ش���أن ت�رسيح الأطفال الذي��ن مت جتنيدهم وطرح برامج الت�رسيح
و�إعادة الدمج.
•دعم تطوير وتنفيذ م�رشوع التوعية مبخاطر الألغام )(MRE
•تدعي��م مب��د�أ العدالة يف مب��ادرات الطف��ل التي يت��م �إطالقها يف
حاالت الطوارئ
•�إن�شاء نظم احلماية الأهلية للطفل.
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الوكالة

برنام��ج الأمم املتح��دة
الإمنائي )(UNDP
www.undp.org

�صن��دوق الأمم املتح��دة
لل�سكان )(UNFPA
www.unfpa.org

جمال اخلربة والأن�شطة التي تقوم بها الوكالة مع النازحني
•�ضمان متت��ع ال�سكان النازحني باحلماية الق�ضائية وامل�ساعدات
القانوني��ة ،مب��ا يف ذل��ك الق��درة عل��ى اال�ستف��ادة م��ن ال�شبكات
والإحتادات املهنية للمحامني بالإ�ضافة �إىل املعونات القانونية
العامة لل�سكان النازحني.
•دع��م �آليات القوان�ين العرفية ومبادرات احل��ل ال�سلمي للنزاعات
على م�ستوى املجتمع
•ت�شجيع عمليات ال�رشطة و�إر�ساء النظم املجتمعية
•بناء قدرات م�ؤ�س�سات تطبيق القانون يف الدولة
•تدري��ب الق�ض��اة ون��واب ال�شع��ب واملحام�ين وال�رشط��ة وق��وات
الأم��ن والق��وات امل�سلحة والأطراف امل�سلحة غ�ير التابعة للدولة
واملجتمع املدين وال�سكان النازحني والقادة التقليديني.
•تعزيز الإ�صالحات القانونية والد�ستورية
•ت�شجيع الإ�رشاف املدين على م�ؤ�س�سات العدالة والأمن
•تعزي��ز املعرفة القانوني��ة والتثقيف املجتمعي وبن��اء الثقة بني
املواطنني والقائمني على توفري اخلدمات القانونية
•�إن�شاء مراكز املعلومات القانونية ورفع الوعي القانوين
•دعم عمليات �إعادة الت�أهيل املحدودة وتوفري الأدوات الت�شغيلية
الأ�سا�سية لأطراف وم�ؤ�س�سات �سيادة القانون.
•و�ضع منهجيات ت�صنيف النازحني داخلي ًا وجمع البيانات
•و�ض��ع الإجراءات الالزم��ة ملنع بع�ض املخاط��ر املعينة ،مبا يف
ذل��ك العنف اجلن�ساين وفريو�س نق�ص املناع��ة املكت�سبة /الإيدز
واال�ستجابة لها
•توف�ير الإر�شاد والتوجي��ه الفني لو�ضع الت�رشيع��ات وال�سيا�سات
الوطنية املتعلقة بالعنف اجلن�ساين
•�إجراء عمليات التدريب وبناء القدرات لل�سلطات املحلية واملجتمع
املدين وجمتمعات النازحني داخلي�� ًا والعاملني الإن�سانيني فيما
يتعلق بالت�صدي مل�شكالت العنف اجلن�ساين وال�صحة الإجنابية
•تي�سري توفري املالجئ امل�ؤقتة للناجيات من العنف اجلن�ساين
•دعم العالج النف�سي ل�ضحايا االغت�صاب
•دع��م توف�ير الع�لاج الوقائي بع��د التعر���ض للفريو���س )(PEP
ل�ضحايا االغت�صاب
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الوكالة
�صن��دوق الأمم املتح��دة
لل�سكان )(UNFPA
www.unfpa.org

جلنة ال�صليب الأحمر الدولية
)(ICRC
www.icrc.org

جمال اخلربة والأن�شطة التي تقوم بها الوكالة مع النازحني
•�إزال��ة الألغ��ام ورفع الذخائر غري املتفج��رة وخملفات احلرب من
املتفجرات
•توف�ير التوعي��ة مبخاط��ر الألغ��ام للمجتم��ع امل��دين ومجُ تمعات
النازحني وال ُع ّمال الإن�سانيني
•توفري املعلومات اخلا�ص��ة ب�أ�شكال التهديد التي تمُ ثلها خملفات
احلرب من املتفجرات والألغام الأر�ضية
•�إجراء احل��وار الثنائي وال�رسي مع جمي��ع �أطراف ال�رصاع حلثهم
على تلبية االلتزامات اخلا�صة بالقانون الإن�ساين الدويل.
•�إج��راء التقييم��ات امل�ستقل��ة لالحتياج��ات ك�أ�سا���س تبني عليه
اللجنة ا�ستجاباتها املحايدة غري املتحيزة
•توفري �إمكانيات اال�ستجابة املتمتعة باملرونة و�شمولية اجلوانب،
والتي تت�صدى الحتياجات احلماية وامل�ساعدات
•توفري اخلدمات املبا�رشة وامل�ساعدات املادية مت�ضمنة جمموعة
من �أن�شط��ة امل�ساعدات (�أن�شطة ال�صحة واملي��اه وامل�أوى والأمن
االقت�ص��ادي) ،ومل �شمل الأ�رس املنف�صلة و�إن�ش��اء برامج مكافحة
الألغام الخ ،وذلك وفق احلاجة
•مل �شم��ل الأ��سر واقتفاء �أث��ر من اختف��وا وم�صاحب��ة الأ�شخا�ص
و�إجالئهم و�إطالق برامج مكافحة الألغام
•توف�ير الن�صح والإر�شاد لتح�س�ين القوانني الوطنية وبذل اجلهود
لتح�سني االلتزامات اخلا�صة بالقانون الإن�ساين الدويل
•تعزيز/دعم االعتماد عل��ى الذات ملنع النزوح و�/أو حت�سني قدرة
ال�سكان املحليني على ا�ست�ضافة النازحني

ميكن ا�ستدعاء جميع الوكاالت �أو املنظمات غري احلكومية املتمتعة باخلربة
يف جمال احلماية وطلبها لتوفري جل�سات التدريب والإعالم لفريق �إدارة املخيم،
�أو غريهم من الأطراف (مثل ال�رشطة �أو دوائر اخلدمات الأمنية) �أو �سكان املخيم
حول م�شكالت احلماية التي تغطيها التفوي�ضات املمنوحة لهم.

�أن�شطة احلماية التي تتوالها وكالة �إدارة املخيم

ت�ضطلع وكالة �إدارة املخيم بدور يف دعم ال�سلطات املخت�صة على امل�ستوى املحلي �أو م�ستوى
املخي��م يف تنفي��ذ التزاماتها املتعلق��ة باحلماية ،ويعد هذا الدعم �رضوري�� ًا لوكاالت احلماية
وغريه��ا م��ن املنظمات غ�ير احلكومية وجهات توف�ير اخلدم��ات .وينبغي على وكال��ة �إدارة
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املخي��م �ضمان توجيه انتباه وعناية ال�سلط��ات الوطنية �أو املنظمات املخت�صة (وكالة قيادة
ُفو�ضة) �إىل م�سائل احلماي��ة ذات ال�صلة باملخيم وكذلك �ضمان كون
احلماي��ة �أو ال��وكاالت امل ّ
اال�ستجابات واحللول معدة للتطبيق والتنفيذ.
وميكن ممار�سة دور وكالة �إدارة املخيم يف احلماية على عدة م�ستويات ،من بينها ما يلي:
•متابع��ة االلت��زام بالقوان�ين ذات ال�صلة ،وتوجيه االنتب��اه لأ�شكال النق���ص واالنتهاكات
وذلك من خالل التن�سيق امل�شرتك مع وكالة قيادة احلماية
•�إج��راء التدريبات لن�رش الإملام واملعرفة بالقانون ذي ال�صلة لأ�صحاب احلقوق واملكلفني
بامل�س�ؤولي��ات – مب��ا فيهم ق��وات الأمن وال�رشطة وقوات حفظ ال�س�لام – وذلك بالتن�سيق
الوثيق وامل�شرتك مع وكالة قيادة احلماية
•�إجراء حتليل لأو�ضاع خماطر احلماية التي يواجهها �سكان املخيم
•تنفيذ الإجراءات الوقائية من خالل �ضمان التوفري املُخطط للم�ساعدات واخلدمات
•خلق مناخ �آمن من خالل خف�ض احتماالت حدوث خماطر احلماية
•دعم �آليات اال�ستجابة للت�صدي حلوادث احلماية
•الر�صد والتقييم
ينبغي �أن يتم ر�ص���د ومتابعة االلتزام بالقوانني ذات ال�صلة وتوجيه االنتباه لأ�شكال الق�صور
واالنتهاكات بالت�شاور الوثيق مع قيادة احلماية .ويتفاوت مدى م�شاركة وكالة �إدارة املخيم
يف هذا الأمر بتفاوت الظروف ،وقد ت�شمل هذه امل�شاركة ما يلي:
•متابعة عمليات توفري امل�ساعدات واخلدمات الإن�سانية و�أمن املخيم والتن�سيق لها
•متابعة وت�سجيل احلوادث التي ُيزعم �أنها تت�ضمن انتهاكات حلقوق الإن�سان على نحو ما
ين���ص عليه القانون الوطن��ي �أو الدويل ب�إر�شاد من الوكاالت املفو�ض��ة �أو قيادة احلماية
والقيام بجهود الدفاع القانوين وفق ًا لذلك
•م�ساعدة قيادة احلماية على تعزيز نظام �إقامة العدالة يف املخيم (انظر املربع �أدناه).
ينبغي �أن تتم مناق�شة م�س�ألة توفري التدريب على ن�رش املعرفة بالقانون ذي ال�صلة لأ�صحاب
احلق��وق واملكلفني بامل�س�ؤوليات – وانتقاء امل�شاركني واال�ستقرار على املحتوى – مع قيادة
احلماية .وميكن ا�ستهداف الفئات التالية� ،إذا وجدت داخل �أو حول املخيم:
•�سكان املخيم – مبا فيهم قادة املخيم وممثليه
•املجتمع املُ�ضيف
•ال�سلطات املحلية
•ال�سلطات الع�سكرية
•الأطراف الإن�سانية مبا فيها وكاالت القيادة وجهات توفري اخلدمات الوطنية والدولية
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�إجراء حتليل الأو�ض���اع .لكي يتحقق لها الفعالية فيما متار�سه م��ن عمليات ،ينبغي �أن يكوى
ل��دى وكاالت �إدارة املخيمات فه��م جيد ملخاطر احلماية التي يواجهه��ا �سكان املخيم .ولهذا
الغر�ض ينبغي عليها ما يلي:
•معرف��ة ت�صني��ف �سكان املخيم ح�س��ب العمر واجلن���س ومعرفة الفئ��ات ذات االحتياجات
اخلا�صة
•لع��ب دور يف تقييم��ات امل�شاركة لتحديد خماوف وخماطر احلماي��ة داخل وحول املخيم
وتقيي��م خدمات وم��وارد و�إمكاني��ات الدعم القائمة ،مب��ا فيها خدم��ات املجتمع يف هذا
ال�صدد
•ح�ض��ور ور���ش العمل القائم��ة على امل�شارك��ة وامل�شاركة مع ف��رق العمل الت��ي تتم فيها
مناق�شة احتياجات احلماية وو�ضع الأولويات لها واالتفاق على التدخالت املطلوبة لها
•تخطي��ط دعم احلماي��ة و�أن�شطتها التي توفرها ال��وكاالت واملنظمات غري احلكومية داخل
املخيم بهدف حتديد املجاالت التي تعاين فجوات حُمتملة
تنفي���ذ الإجراءات الوقائية .يعد توف�ير امل�ساعدات واخلدمات الإن�ساني��ة بال�شكل العادل
وامل�رشوع والقائم على امل�شاركة �أحد اجلوانب الرئي�سية حلماية ال�سكان النازحني .وقد تت�سبب
الو�سائ��ل الت��ي يتم عن طريقها تقدمي امل�ساع��دات واخلدمات �إما يف خل��ق خماطر احلماية �أو
منعها .ت�أكد من �ضمان ما يلي:
•توزي��ع املواد الغذائية وغ�ير الغذائية ب�شكل منظم ي�سمح للجمي��ع باحل�صول عليها ب�شكل
يت�س��م بالعدال��ة والأم��ان ،م��ع الأخذ يف االعتب��ار االحتياج��ات اخلا�صة لبع���ض الفئات
املعينة
•ت�ضم�ين م�شاركة �سكان املخيم مب��ا فيهم الن�ساء والرجال وال�صبي��ة والفتيات من جميع
الأعمار يف ت�صميم جميع الربامج و�إ�رشاكهم �أثناء متابعة هذه الربامج و�إدارتها
•توفر الر�صد والتقييم امل�ستمرين ل�ضمان عدم وجود ما يعوق و�صول بع�ض الفئات املعينة،
مثل العجائز واملعوقني والن�ساء والأطفال �سواء ب�شكل متعمد – من قبل بع�ض املتحكمني
مث ُال يف التوزيع – �أو ب�شكل غري متعمد� -إذا مل تكن مث ًال نقاط التوزيع قريبة من اجلميع.

و�إذا مل تت��م متابعته��ا بعناي��ة ،قد تعر�ض �آليات توزي��ع امل�ساعدات كذلك �أفراد �س��كان املخيم لال�ستغالل
اجلن�سي و�إ�ساءة املعاملة من قبل املتحكمني يف التوزيع ،مبن فيهم العمال الإن�سانيني �أنف�سهم.

 ttملزيد من املعلومات عن الفئات ذات االحتياجات اخلا�صة ،انظر الف�صلني  10و.11
 ttملزي��د م��ن املعلومات حول عدال��ة توزيع املواد الغذائية وامل��واد غري الغذائية ،انظر
الف�صل .13
 ttملزيد من املعلومات حول م�شاركة �سكان املخيم ،انظر الف�صل .3
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خلق مناخ �آمن من خالل خف�ض احتماالت حدوث خماطر احلماية

يف �إم��كان اجلهود الرامية لتحقيق �شمولية م�شاركة املجتمع ومتكينه �أن متنع حدوث خماطر
احلماي��ة ،ومن ب�ين الأن�شطة املمكنة التي ميكن لوكالة �إدارة املخي��م القيام بها لتحقيق هذه
الغاية ما يلي:
•�إع�لام �س��كان املخيم بحقوقه��م والتزاماتهم ،ومن ب�ين الأ�ساليب اجلي��دة يف ذلك توعية
جمتم��ع املخيم وتعريفه مبفهوم امل�ساعدات الإن�ساني��ة ومواثيق ال�سلوك املهني اخلا�صة
باملخيم
•دم��ج منظور احلماي��ة يف جميع الربام��ج والأن�شطة يف املخيم التي تق��ع �ضمن م�س�ؤولية
وكالة �إدارة املخيم
ينبغي على وكالة �إدارة املخيم �ضمن ما ُيعرف بـ «تعميم احلماية» �أن ت�ضمن
تعمي��م منظور احلماية يف جميع القطاعات الفنية والأن�شطة اجلارية يف املخيم.
وه��ذا يت�ضمن الرتكيز على احلماية على م��دار دورة حياة امل�رشوعات من تقييم
ابتدائ��ي وتخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقيي��م نهائي لأن�شطتها .فعلى �سبيل املثال،
�س��وف ي�ستلزم التخطيط للتوزي��ع تركيزاً على الفئات العاجزة عن الذهاب ملراكز
التوزي��ع ،كما �ست�ستتبع عملي��ات متابعة �أحد برامج املي��اه واالل�رصف ال�صحي
والنظاف��ة ال�صحية تركيزاً عل��ى الأمن وال�سالمة عند ا�ستخدام دورات املياه ليالً،
كذلك ف�إن امل�رشوعات التعليمية قد تتطلب مث ًال تقييم الأثر الوقائي للتعليم على
الفتيات فيما بني  13و  18عاماً.
•دع��م �إن�شاء نظم الت�سجي��ل والت�صنيف املالئمة لك�شف الرتكي��ب الدميوغرايف والت�صنيفي
ل�سكان املخيم
•التن�سي��ق م��ع قطاعات/جه��ات توفري اخلدمات الأخ��رى ل�ضمان دمج اعتب��ارات الوقاية
واحلماية يف املرافق واخلدمات املُقامة يف املخيم
•لعم��ل مع ال�سلط��ات الوطني��ة املخت�صة ومنظم��ات احلماي��ة امل�س�ؤولة عل��ى �إن�شاء نظام
لت�سجيل املواليد والوفيات و�إ�صدار �شهادات امليالد/الوفاة
•و�ض��ع �آلية �أهلي��ة لتحديد الأفراد م��ن ذوي االحتياجات اخلا�صة �أو �أ�ش��كال اال�ست�ضعاف
ومتابعة �أو�ضاعهم طيلة فرتة �إقامتهم باملخيم.
 ttملزيد من املعلومات حول الت�سجيل والت�صنيف ،انظر الف�صل .9
 ttملزيد من املعلومات حول �أ�ساليب التن�سيق ،انظر الف�صل .4
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احلماية عملياً :ت�سجيل املواليد وعقود الزواج والوفيات

ُتعد �شهادة امليالد من �أهم الوثائق التي ُي�ستعان بها يف معظم البلدان يف �إثبات
عم��رك وهويتك ،حيث تعترب �شهادات املي�لاد واحدة من جمموعة من امل�ستندات
التي متنحك هويتك القانونية .واعتماداً على البلد التي ولدت فيها ،تكون �شهادات
امليالد مهمة نظراً لأن:
•بع�ض البلدان ال جتيز التحاق الأطفال باملدار�س بدون �شهادات ميالد.
•بع�ض البلدان تطلب �شهادة ميالد من �أجل االختبارات الوطنية.
•تك��ون �شهادات امليالد مطلوبة غالب ًا ال�ست�ص��دار رخ�صة القيادة وجواز ال�سفر
وبطاقة الهوية القومية.
•يف بع���ض البل��دان تكون مطالب ًا ب�إظه��ار �شهادة ميالدك من �أج��ل العبور من
نقاط التفتي�ش.
•ق��د حتتاج لإظه��ار �شهادة مي�لادك (�أو �أي م�ستن��د �آخر مثل البطاق��ة القومية
الت��ي ح�صل��ت عليها من خالل �شه��ادة ميالدك �أي�ضاً) لك��ي يكون لك احلق يف
الت�صويت.
•اعتم��اداً عل��ى قوانني املواطنة املُطبق��ة يف بلدك ،قد حتت��اج ل�شهادة ميالدك
لكي تثبت �أنك مواطن يف هذا البلد.
وم��اذا عن �شهادات الزواج؟ لي�س يف كل الدول يت��م ت�سجيل عقود الزواج ر�سمياً،
كما �أن بع�ض هذه الدول تعرتف بالزواج العريف ،والذي يعني �أن معي�شة الزوجان
مع�� ًا وقي��ام عالقة جن�سية بينهما يكفي العتبار هذا ال��زواج ر�سمياً ،حتى ولو مل
تكن هناك �أي وثيقة ورقية تثبت هذه الزيجة .ويف بع�ض البلدان الأخرى ،ي�صدر
الزعم��اء الدينيون �أو الكب��ار م�ستندات الزواج ،ويف البع���ض الآخر ،تتوىل الدولة
ه��ذا الأمر .ومهما يكن �أ�سل��وب �إعالن الزواج ،ف�إن م�ستندات الزواج تعد م�ستندات
مفيدة لعدة �أ�سباب منها:
•يف بع���ض الثقاف��ات ،يع��د الأطف��ال غ�ير ال�رشعي��ون و�صم��ة ع��ار يف نظر
املجتم��ع وال يتم �أحيان ًا �إ�صدار �شهادات امليالد ما مل يظهر الوالدان �شهادة
زواجهما.
•�إذا توف��ى �أح��د الزوجني وترتب عل��ى هذه الوفاة وجود م�يراث �أو معا�شات
و�/أو تعوي�ض��ات ،يل��زم حينه��ا ،يف بع���ض البل��دان� ،إظهار �شه��ادة الزواج
ال�ستحقاق ما �سبق.
وق��د ت�صب��ح القدرة على �إثبات وفاة �أحد �أفراد الأ�رسة �أمراً �شدي ًد الأهمية من �أجل
ح�صول الأ�رسة على مرياث املتوفى .ويف بع�ض البلدان ،وخالل احلروب الأهلية �أو
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الكوارث (مثل كارثة ت�سونامي التي �رضبت جنوب �آ�سيا) �أو يف �أعقابها ،ي�ستحق
الأ�شخا�ص تعوي�ض ًا عن فقد �أحبائهم .ومن امل�ؤ�سف �أنه غالب ًا ما ي�ستحيل ت�سجيل
الوفي��ات �أثناء ال�رصاعات وحوادث االقتتال ،وغالب ًا ما تت�سم الإجراءات املطبقة
لت�سجي��ل الوفيات بال�رصامة ال�شديدة ،حيث تتطل��ب حتقيق ًا و�/أو ت�سجي ًال للوفاة
يف املوق��ع ال��ذي حدثت فيه الوفاة .وهذا �أمر ال تخفى �صعوبته يف �أثناء احلروب
الأهلي��ة ،خا�ص��ة �إذا كان الأ�شخا�ص مفقودين ومل تت�أكد وفاتهم بعد .ومن املهم
�أن نعل��م �أي�ض�� ًا �أن �شهادة الوفاة يف بع�ض الثقافات ال متثل جمرد ق�صا�صة ورق
فقط – بل تكون خطوة �رضورية يف عملية التعزية و�أمرا َ �رضوري ًا للتمتع باحلق
يف الزواج مرة �أخرى.
وعن��د جتميع البيانات عن ت�سجيل املواليد والوفيات والزواج ،ينبغي على وكالة
�إدارة املخيم طرح بع�ض الأ�سئلة الأ�سا�سية وهي:
•ه��ل فق��د النازح��ون م�ستنداته��م �أثناء الن��زوح �أم مل يت��م ت�سجيله��م يف الأ�صل؟
ولإجابة هذا ال�س�ؤال �أهميته نظراً لأن �إجراءات احل�صول على ن�سخ من امل�ستندات
غالب ًا ما تكون خمتلفة متام ًا عما هو احلال يف عمليات الت�سجيل اجلديدة.
•�أي��ن مت املي�لاد �أو ال��زواج �أو الوف��اة؟ ومتي��ل وكاالت �إدارة املخيم��ات للرتكي��ز
عل��ى �شه��ادات امليالد والزواج والوفاة بع��د الو�صول للمخيم ،ذل��ك �أنه غالب ًا ما
ي�ستغرق الأمر �أياما �أو �أ�سابيع ًا �أو حتى �سنوات طوال قبل �أن يتمكن النازحون من
الو�صول للمخيم ،وخالل هذه الفرتة قد يولد �أطفال وميوت �أ�شخا�ص �أو يتزوجون
يف الطري��ق وبدون �أي فر�صة يف الت�سجي��ل ،و�أمثال ه�ؤالء يف حاجة مل�ساعدتهم
على الت�سجيل.
•�إذا فق��د النا���س م�ستنداته��م� ،س��وف يكون من امله��م معرفة امل��كان الذي مت فيه
ت�سجي��ل ه���ؤالء خا�ص��ة يف البل��دان ال��ذي ال تو�ضع فيه��ا هذه ال�سج�لات �ضمن
منظوم��ة مركزي��ة .وتك��ون �أرقام امل�ستن��دات (�إذا كان يف و�س��ع النا�س تذكرها)
وبع���ض البيانات الأ�سا�سية مث��ل الأ�سماء الكاملة والتواري��خ ذات فائدة عظيمة
و�أحيان ًا �رضورية للغاية يف هذا الأمر.

دعم �آليات اال�ستجابة

بينم��ا جن��د �أن �إن�شاء �آلي��ات اال�ستجاب��ة والإ�رشاف عليها يق��ع غالب ًا �ضم��ن م�س�ؤوليات
ال�سلط��ات الوطنية و�/أو منظمات احلماية ،بالتن�سيق مع القي��ادة القطاعية/العنقودية ،تلعب
وكال��ة �إدارة املخيم كذلك دوراً مهم ًا يف الدف��اع احلقوقي عن هذه الآليات وتوفري الدعم لها،
حيث ميكن للوكالة �أن تقوم بالآتي:
•�ضم��ان �إن�شاء وكاالت احلماية ملنظومة حماية يف املخي��م تعمل على الت�صدي للحوادث
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املرتبط��ة باحلماي��ة وم�ساعدة من عان��وا من انتهاكات حلقوقهم عل��ى التمتع باخلدمات
املنا�سبة والتمتع باحلماية القانونية يف هذا ال�ش�أن.
•العم��ل على �ضم��ان وعي جميع �سكان املخيم باخلدمات القائمة وكيفية اال�ستفادة منها،
وهي م�س�ؤولية م�شرتكة بينها وبني وكاالت احلماية امل�س�ؤولة.
•�ضم��ان قيام فرق الوكاالت العاملة يف املخي��م ب�إحالة حوادث احلماية �إىل الوكاالت و/
�أو جهات توفري اخلدمات املعنية
•ت�شجي��ع و�ض��ع الآلي��ات الأهلية التي م��ن �ش�أنها امل�ساع��دة يف �إحالة ح��وادث وم�شكالت
احلماية لوكالة �إدارة املخيم �أو وكالة احلماية املالئمة
•التوا�ص��ل ،عن��د ن�شوء م�شكالت معينة يف احلماية ،مع الوكاالت �أو ال�سلطات امل�س�ؤولة عند
التعامل مع �أمثال هذه امل�شكالت.
 ttملزي��د م��ن املعلومات عن كيفية الإب�لاغ عن حوادث احلماية ،انظر ق�سم الأدوات من
هذا الف�صل.

الر�صد والتقييم

تق�ض��ي وكاالت �إدارة املخي��م والفرق العاملة بها اجلانب الأكرب من �أوقاتها يف املخيم ،وهي
بالت��ايل �أك�ثر قرب ًا واحتكاك ًا ب�س��كان املخيم وهي �أول من ميكنه حتدي��د امل�شكالت والتعرف
عليه��ا .ومن ث��م ينبغي عليها االجته��اد يف الت�أكد م��ن تفهم جميع �أ�صح��اب امل�صالح داخل
وحول املخيم ملتطلبات احلماية .ويتحقق ذلك من خالل التدريب وحمالت التوعية اجلماعية
ل�سكان املخيم التي يتم �إطالقها بالت�شاور الوثيق مع قيادة احلماية.
وينبغي على وكالة �إدارة املخيم و�ضع ما يلزم من الإجراءات القيا�سية لكي حتكم عملية
جمع ون�رش املعلومات بالتن�سيق مع قيادة احلماية.
كما ينبغي على وكاالت �إدارة املخيم كذلك القيام مبا يلي:
•متابع��ة مدى ق��درة جميع ال�س��كان على اال�ستفادة م��ن مرافق وخدم��ات املخيم والدولة
بال�شكل الآمن وبال متييز ،وهو ما يعني جمع وتبادل املعلومات اخلا�صة مبا قد ين� أش� من
فج��وات �إن�ساني��ة يف املخيم فيما يتعلق باالحتياجات النا�شئ��ة اجلديدة �أو وفود موجات
جديدة من النازحني �أو حوادث ال�رسقة والعنف املرتكبة �إما داخل املخيم �أو يف حميطه.
•معاونة وكاالت احلماية يف تقييم فعالية الإجراءات املُتخذة ملنع وقوع احلوادث املتعلقة
باحلماية واال�ستجابة لها من عدمه.
•حتدي��د احلاج��ة� ،إن وجدت ،لأي تدخ�لات �إ�ضافية من خ�لال الت�أكد من الإج��راء الدوري
لتقييمات الأو�ضاع اخلا�صة بالتهديدات واملخاطر يف جميع �أرجاء املخيم.
•معاون��ة قي��ادة احلماية يف و�ضع منظومة ملتابعة احل��وادث املتعلقة باحلماية التي تقع
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داخل املخيم واملرتبطة ببع�ض الفئات املعينة املعر�ضة للخطر
•تعزي��ز ون��شر الإجراءات اخلا�ص��ة ب�إحالة حاالت احلماي��ة �إىل دوائر اخلدم��ات الطبية �أو
القانونية �أو املعلوماتية يف املخيم
•�إب�لاغ ال�سلط��ات املعنية �أو الوكاالت املفو�ضة باحلماية بامل�ش��اكل �أو املخاوف اجلديرة
بالدفاع احلقوقي ب�ش�أنها ملنع �أو �إيقاف انتهاكات احلماية.
ينبغ��ي �أن يت�س��م �أي �إط��ار عم��ل للإب�لاغ عن احل��وادث ب�سهول��ة ا�ستخدامه
و�إدارته ،كما ينبغي �أن يكون كافي ًا لتقدمي حتليل واف لتدعيم التدخالت وجهود
الدفاع احلقيقي ل�صالح ال�ضحايا.
 ttملزيد من التفا�صيل حول �إدارة املعلومات ،انظر الف�صل .5

	�أهمية الر�صد – �صوت من امليدان

«ت�ستطي��ع وكال��ة �إدارة املخي��م �أن ت�سه��م ب�ش��كل كب�ير يف جه��ود احلماي��ة يف
املخيم��ات من خالل �أن�شطتها يف الر�صد والإبالغ عن احلوادث .بيد �أن ثمة �شيء
�آخ��ر غالب�� ًا ما يت��م �إغفاله يف هذه الأن�شط��ة� ،أال وهو واج��ب الوكالة يف متابعة
الق�ضاي��ا واحل��االت التي تقوم ب�إحالته��ا� .إن الر�صد �أمر ��ضروري وال غني عنه
ل�ضمان امل�ساءلة فيما بعد وحتقيق احلماية الفعالة يف املخيمات».

ما هي معلومات احلماية التي حتتاجها وكالة �إدارة املخيم؟

ال حتت��اج وكال��ة �إدارة املخيم من جانبها لأي نوع من �أنواع اخلربة املتخ�ص�صة لكي يتحقق
له��ا امل�ساهم��ة يف حماي��ة الالجئ�ين �أو النازح�ين �أو غريهم م��ن الأ�شخا���ص املُ�ضافني يف
املخيم��ات �أو الأو�ض��اع ال�شبيه��ة باملخيم��ات .ففيما يل��ي املتطلبات العام��ة التي حتتاجها
وكالة �إدارة املخيم ملنع خماطر احلماية والت�صدي لها:
•التحل��ي بالتوجهات ال�صحيح��ة �إزاء هذه املخاطر والبقاء على احتكاك مع الب�رش واحلياة
يف املخيم ،كما ينبغي عليها �إبداء الأفق الوا�سع والإ�صغاء اجليد والإيجابية واال�ستباقية
على نحو ي�شجع �سكان املخيم على املجيء �إليها والإف�ضاء للعاملني بها مب�شاكلهم
•الوعي ب�أن طبيعة التوجهات والت�رصفات التي تبديها الوكاالت �إزاء حوادث احلماية هي
�سالح ذو حدين ،فقد ت�سهم �إما يف ر�سوخ احلماية �أو غيابها بالن�سبة ل�سكان املخيم
•الفهم العام للأطر القانونية ذات ال�صلة (مبا فيها القوانني املحلية)؛ وينبغي على وكاالت
�إدارة املخيم��ات يف ه��ذا ال�صدد ح�س��ن ا�ستغالل الفر���ص التدريبية املقدم��ة لها من قبل
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منظم��ات احلماية �أو القيادات القطاعية/العنقودية .كم��ا ينبغي عليها ا�ستيعاب الوثائق
القانوني��ة الأ�سا�سي��ة التي تتن��اول مو�ضوع حماية �س��كان املخيم ،مبا يف ذل��ك الد�ستور
الوطني.
•تفه��م حقيق��ة �أن �أف��راد جمتمع املخيم معر�ض��ون بدرجات خمتلفة ملخاط��ر احلماية؛ لذا
فمن املهم هاهنا �إدراك ال�صلة التي تربط بني نوعية خماطر احلماية وبني العمر واجلن�س
والعرق والإعاقات.
م��ن امله��م �إر�ساء نه��ج ت�شاركي �أهلي قائ��م على احلقوق م��ع �سكان املخيم
لتحقي��ق م�شارك��ة جمتمعي��ة فاعلة يف �أن�شط��ة احلماية وامل�ساع��دات .ومثل هذا
النه��ج لن ي�سه��م فقط يف متكني املجتمع من تويل جانب من م�س�ؤوليات حمايته
اخلا�ص��ة ،بل �سي�سهم كذلك يف م�ساع��دة وكالة �إدارة املخيم وغريها من وكاالت
احلماية على �ضمان التعرف على حقوق جميع �سكان املخيم و�صونها .وهنا من
ال��ضروري حتقيق م�شارك��ة قيادة املجتمع ،هذا �إىل جان��ب م�شاركة ممثلني عن
الرجال والن�ساء وال�شباب ،يف ت�صميم الأن�شطة الرباجمية و�أن�شطة امل�ساعدات.
•احرتام �رسية وخ�صو�صية املعلومات ال�شخ�صية .فقد تفقد وكاالت �إدارة املخيمات �رسيع ًا
ثق��ة �س��كان املخيم بها �إذا م��ا �أح�س ال�س��كان �أن املعلومات ال�شخ�صية الت��ي يعهدون بها
�إىل ه��ذه ال��وكاالت تتخذ �سبيله��ا �إىل جهات �أو �أط��راف �أخرى ب��دون موافقتهم على ذلك.
وه��ذا الت�رصف يف تب��ادل املعلومات احل�سا�سة قد يعر�ض بع�ض الأفراد ملزيد من خماطر
احلماية ومن ثم ال يجب الإقدام عليه بدون موافقة الأ�شخا�ص املعنيني وعن كامل �إدراك
ووعي منهم مبا قد ينجم عن ذلك من تبعات تتعلق بحمايتهم.
 ttملزيد من املعلومات عن �إدارة املعلومات ،انظر الف�صل .5

حتقيق العدالة

يع��د التمت��ع مبظلة العدالة �أحد احلقوق الأ�سا�سي��ة� ،إ�ضافة �إىل كونه و�سيلة مهمة
للدف��اع ع��ن احلق��وق الإن�سانية الأخ��رى و�ضم��ان حما�سبة الأفراد ع��ن اجلرائم
والعنف و�سوء املعاملة.
و�س��كان املخي��م لي�سوا مبن�أى عن الأفع��ال الإغرامية �أو النزاع��ات التي ميكن �أن
ش��� فيما بينهم �أو بينهم وبني ال�سكان املحليني .وقد ي�سهم انفراط عقد هياكل
تن� أ
الدع��م التقليدية والأ�رسية بالإ�ضافة �إىل ال�ضغ��وط الواقعة على ظروف املعي�شة
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يف املخي��م يف زي��ادة النزع��ات الإغرامي��ة .ونتيجة لذلك ،ي�صب��ح �سكان املخيم
عر�ض��ة للحوادث الإغرامية الت��ي يرتكبها كل من ال�س��كان والأطراف اخلارجية.
وم��ن بني اجلرائم الأك�ثر �شيوع ًا ح��وادث ال�رسقة واالعت��داء واالغت�صاب وغريه
م��ن �أ�شكال االعت��داء اجلن�سي والقتل واخلطف والتحري���ض على ممار�سة الدعارة
والعنف املنزيل.
وت�ضطل��ع احلكوم��ة مب�س�ؤولي��ة مهم��ة يف �إر�ساء منظوم��ة فاعلة وقوي��ة لإقامة
الع��دل وبحيث يت�سنى جلميع �سكان املخيم التمتع بها بال متييز .ويف العديد من
املخيمات ،يتم التعامل مع ق�ضية �إقامة العدل من خالل منظومتني متوازيتني:
•منظوم��ة العدال��ة الوطنية والتي ت�رسي �أحكامها عل��ى جميع �سكان املخيم
�س��واء كان��وا نازحني داخلي ًا �أو الجئ�ين؛ وت�شري �أف�ض��ل املمار�سات يف هذا
اخل�صو���ص �إىل �رضورة �أن يت��م التعامل مع الق�ضايا اخلط��رة مثل القتل �أو
االغت�ص��اب �أو االعت��داء �أو حوادث �إ�ساءة معامل��ة الأطفال �أو اال�ستغالل من
خالل منظومة العدالة الوطنية.
•�أنظم��ة العدال��ة البديل��ة ،والت��ي تق��وم غالب�� ًا بح��ل النزاعات عل��ى م�ستوى
املجتم��ع .وقد يجلب ال�سكان معهم يف بع�ض احل��االت �آلياتهم التقليدية �أو
غري الر�سمية والتي كان��وا ي�ستعينون بها يف �أوطانهم يف القيام بالو�ساطة
وحل النزاعات والعقاب على بع�ض النزاعات �أو اجلرائم املعينة .ويف بع�ض
احلاالت ،قد ي�ؤدي غياب �أنظمة العدالة الوطنية �أو عدم القدرة على اال�ستفادة
منه��ا �إىل قيام املجتمع ب�إن�شاء �آلياته اخلا�صة غري الر�سمية حلل النزاعات.
وميكن ا�ستخدام �أنظمة العدالة �أو حل النزاعات البديلة فيما يتعلق باجلرائم
ال�صغرية و ق�ضايا العدالة اخلا�صة بالقا�رصين.
وينبغ��ي على كل من �أنظمة العدالة الوطني��ة و�آليات العدالة البديلة �أن تلبي احلد
الأدنى من معايري العدالة وال�شفافية بالإ�ضافة �إىل �رضورة �أن تن�سجم مع قواعد
حق��وق الإن�سان ،مبا يف ذلك عدم التمييز ومنع التعذيب �أو االحتجاز �أو االعتقال
التع�سفي.
وع��ادة م��ا يتم �إن�ش��اء جمموعة م��ن القواعد ل�ضم��ان �سري احلياة عل��ى وتريتها
الطبيعية يف املخيم وجعل املعي�شة يف املخيم ت�سري ح�سب طريق وا�ضح ومر�سوم
ويك��ون وا�ضح ًا ل�سكان املخيم .وتقع م�س�ؤولية �إن�شاء مثل هذه القواعد املخيمية
عل��ى عاتق وكالة �إدارة املخيم ،وبحيث ينبغي متييزها عن �أنظمة العدالة ،والتي
يتمثل فيها الدور الرئي�سي لوكالة �إدارة املخيم يف تبادل املعلومات والدعم.
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ورغ��م �أن وكالة �إدارة املخيم واملنظمات غري احلكومية والدولية ال متلك ال�سلطة
القانوني��ة التي تخول لها التعامل مع اجلرائم الت��ي ُترتكب من قبل النازحني �أو
الالجئ�ين �أو �ضدهم� ،إال �أن لديه��ا م�س�ؤولية يف الدفاع احلقوقي عن امل�ساواة يف
متت��ع �س��كان املخيم ب�أنظمة العدال��ة و�ضمان �إن�شاء ما يل��زم لذلك من �آليات يف
املخيم و�رشيطة �أن تلبي املعايري الدولية الأ�سا�سية يف هذا ال�ش�أن.
وينبغ��ي عل��ى وكالة �إدارة املخي��م �أن تدعم قيادة احلماي��ة يف جهودها لتمكني
ال�سكان من التمتع ب�أنظمة العدالة .ومن �ش�أن �إجراء امل�شاورات الدورية مع قيادة
احلماية يف هذا ال�ش�أن �أن ي�ساعد وكالة �إدارة املخيم على معرفة �أف�ضل امل�ؤهلني
التخ��اذ �إجراءات معينة يف مواق��ف معينة تقت�ضيها هذه العدال��ة .وت�شمل �أنواع
الدعم الذي ت�ستطيع وكالة �إدارة املخيم تقدميه يف هذا ال�ش�أن ما يلي:
•�إر�ش��اد ون�صح �سكان املخيم حول �آليات �إقام��ة العدالة وكيفية التمتع بها،
مبا يف ذلك كيفية االت�صال بال�رشطة والهيئات الق�ضائية
•التوعي��ة العام��ة بنظ��ام العدال��ة الوطني و�آلي��ات العدال��ة البديل��ة القائمة
واملُطبقة يف املخيم
•�أن تن�رش يف املجتمع املعلوم��ات املتعلقة بالقوانني والقواعد والت�رشيعات
املعمول بها
•امل�شارك��ة يف �آليات التن�سيق للحماية التي ت�ستهدف الت�صدي ملا قد ي�شوب
منظومة �إقامة العدالة من عيوب
•امل�شاركة يف حتديد العقبات التي حتول دون التمتع مبظلة منظومة العدالة
الوطنية ،والتي قد يت�رضر منها ال�سكان ب�أكملهم �أو فئات معينة مثل الن�ساء
�أو الأطفال �أو الأقليات العرقية
•التع��اون م��ع وكاالت احلماية العامل��ة يف املخيم يف و�ض��ع �آليات للتغلب
عل��ى املعوقات التي حت��ول دون التمتع مبنظومة العدال��ة الوطنية ،وهو ما
يعني ما يلي:
التفاو�ض مع ال�سلطات لزيادة دوريات ال�رشطة يف املخيمالعمل مع ال�سلطات من �أجل بناء قدرات ال�رشطة املحليةتعزيز الو�صول للمحاكم �إذا كان ُبعد موقع املخيم يحول دون ذلكالتفاو�ض مع ال�سلطات املحلية من �أجل �إن�شاء حماكم متنقلة تقومبزياراتها الدورية للمخيم
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�إ�رشاك �أو دعم املنظمات غري احلكومية التي ب�إمكانها توفري امل�ساعداتالقانونية لكل من الناجني واملتهمني
•الر�ص��د احلري�صة للمحاكم التقليدي��ة وغريها من الآليات غري الر�سمية حلل
النزاعات يف املخيم ،وذلك لتحقيق ال�ضمانات التالية:
عدم وقوف الف�ساد واملح�سوبية كعائق �أمام حتقيق امل�ساواة يف العدالة –وذلك ب�شكل خا�ص بالن�سبة للن�ساء و�/أو �أفراد الأقليات العرقية
عدالة عملية �صناعة القرار و�إ�صدار العقوبات الت�أديبية وات�ساقها معاملعايري الدولية يف هذا ال�صدد
فعالية العالجات املطروحة للنزاعات ،والتي ميكن �أن ت�شمل �إعادة املتهمملا اختل�سه �أو �رسقه لل�ضحية
•يف احل��االت الت��ي ال ُتلب��ى فيها املعاي�ير الدولي��ة ،وبالتن�سيق م��ع وكالة
احلمايةُ ،يلج أ� للعمل مع هذه الهياكل ومع املجتمع ككل من �أجل:
تعزيز اللوائح �أو املواثيق اخلا�صة ب�آليات حل النزاعات داخل املخيم،ويجب �أن ت�شمل هذه العملية جميع فئات ال�سكان وبحيث ال تقت�رص فقط
على قادة املخيم
حتديد ال�رشكاء من ذوي اخلربة اجليدة لتدريب امل�شاركني على �إقامة العدالةبالإ�ضافة �إىل القادة التقليديني والدينيني فيما يتعلق باملعايري الدولية
و�أنظمة العدالة الأهلية ذات ال�صلة.

حرية التنقل

يع��د احل��ق يف حرية التنقل م��ن احلقوق املكفول��ة يف عدد م��ن اتفاقيات حقوق
الإن�س��ان الدولي��ة والإقليمي��ة ،بالإ�ضاف��ة �إىل اتفاقي��ة الالجئ�ين لع��ام .1951
وي�شم��ل نط��اق تطبي��ق االتفاقية كذلك من��ع االنتق��ال الق�رسي ،مث��ل الإعادة �أو
الرتحيل الق�رسي .ويعتمد مدى انطباق هذا احلق يف حرية التنقل على ما �إذا كان
ال�شخ�ص يقيم �إقامة �رشعية يف �إحدى �أقاليم البالد من عدمه ،وعليه:
بالن�س���بة للنازحني داخلياً :ينبغ��ي �أن يكون مبق��دور النازحني داخلي�� ًا التنقل
بحري��ة �ضمن �أقاليم بلدانه��م �أو اختيار املكان الذي يرغبون بالإقامة به �ش�أنهم
يف ذلك �ش���أن املواطنني .وبا�ستثناءات قليلة ،ت�ش��كل �سيا�سات الإيواء الإجباري
يف املخيمات للنازحني داخلي ًا انتهاك ًا ج�سيم ًا للحق يف حرية التنقل.
بالن�س���بة لالجئني :بالن�سبة لغري املواطنني ،مبا فيهم الالجئني ،يتطلب احلق يف
حري��ة التنق��ل �أن يكون ال�شخ�ص مقيم�� ًا ب�صفة �رشعية على �أر���ض الدولة .ويعترب
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الالجئني املعرتف به��م كالجئني من قبل �سلطات الدولة املُ�ضيفة مقيمني ب�صفة
�رشعية ومن ثم ال يجب �إخ�ضاعهم ب�صفة عامة لأي قيود على حريتهم يف التنقل.
وحت��ت ظ��روف معين��ة ،يجوز و�ض��ع القيود عل��ى حري��ة التنقل �إذا ن�ص��ت عليها
القوان�ين وكانت له��ا �رضوريته��ا ومعقوليته��ا لتحقيق هدف م��شروع .وتن�ص
املادة  12من امليثاق الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية على القيود الآتية التي
تعترب �رضورية لتحقيق احلماية:
•الأمن القومي
•النظام العام
•ال�صحة العامة
•حقوق وحريات الآخرين
ولك��ي تتواف��ر له��ا امل�رشوعية ،ينبغ��ي �أن تكون ه��ذه القيود على حري��ة التنقل
من�سجم��ة م��ع �أنواع احلق��وق الأخرى املُع�ترف بها يف امليث��اق .وينبغي تقييم
املتطلب��ات �آنفة الذكر بني احل�ين والآخر ومع تغري الظروف ،فالقيود التي تعترب
�رضوري��ة �أثناء حالة طارئة معينة قد تنتفي معقوليته��ا �أو تنتفي احلاجة �إليها
بعد فرتة معينة.
وقد تتقيد حرية تنقل الالجئني �أو النازحني داخلي ًا يف املخيم نتيجة �إما لعوائق
مادية �أو عوائق �أخرى مثل:
•دمار البنى التحتية وغياب و�سائل النقل املتي�رسة
•غي��اب الأمن وال�سالمة ب�سب��ب انت�شار اجلرمية �أو ال��صراع امل�سلح �أو �شيوع
العنف �أو وجود الألغام الأر�ضية وخملفات احلروب من املتفجرات
•غياب �أو فقد م�ستندات الهوية �أو ال�سفر
•تقوي�ض حركتهم وتنقلهم من قبل ال�سلطات الوطنية
وق��د يعني ه��ذا التقوي�ض عدم قدرة ال�س��كان على مغادرة املخي��م �أو �أن قدرتهم
عل��ى احلرك��ة حمدودة بدائ��رة حميطية بقطر معني حول املخي��م .كما �أنها تعني
كذل��ك �أن عدداً معين�� ًا فقط من ال�سكان هم من يجوز لهم مغادرة املخيم يف فرتة
معينة وذلك بع��د احل�صول على ت�رصيح بذلك من ال�سلطات املحلية ،والتي تكون
غالب�� ًا ق��وات ال�رشطة الوطنية املتواج��دة يف املخيم والتي ت�سيط��ر على الدخول
واخل��روج من املخيم .ويف حالة انتهاك �سكان املخيم ل�سيا�سة الإيواء الإجباري
يف املخيم��ات ،ف�إنهم يخ�ضعون حينها لدفع غرام��ات �أو االعتقال �أو االحتجاز،
بل و�أحيان ًا – ويف حالة الالجئني -الإعادة الق�رسية �إىل الوطن.
tt
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وق��د ت�ص��ل بع�ض القيود ال�شدي��دة على حرية التنقل �إىل ح��د االحتجاز �ضمن
مواقع حمدودة �أو مقيدة مثل ال�سجون �أو املخيمات املُغلقة �أو مرافق االحتجاز �أو
مناطق الرتانزيت باملطارات والتي يتم فيها تقوي�ض حرية احلركة والتنقل بدرجة
كب�يرة والتي تكون فيها الفر�صة الوحيدة ملغادرة ه��ذه امل�ساحة املحدودة هي
مغادرة الإقليم ب�أكمل��ه .ولكل امرئ احلق ،وبغ�ض النظر عن و�ضعيته القانونية،
يف احلماي��ة م��ن االحتجاز التع�سفي �أو غ�ير امل�رشوع .وهو ما يعن��ي �أنه ينبغي
عل��ى الدول��ة ،يف ظل �أن املنع من االحتجاز لي�س مطلقاً� ،أن ت�ضمن توافق �أ�سلوب
ه��ذا االحتجاز م��ع املعايري الدولية من خالل تلبية بع���ض املتطلبات التي منها
وجود �سبب قانوين لهذا االحتجاز وعدم كونه تع�سفي ًا (�أي ينبغي �أن تكون هناك
��ضرورة معقولة له يف جميع الظ��روف) ،ويخ�ضع للمراجعة الدورية ،كما ينبغي
�أن يك��ون لل�شخ���ص املُحتجز احل��ق يف الطعن يف احتجازه �أم��ام �إحدى املحاكم
القانونية.
ويف بع���ض �أو�ض��اع املخيم��ات ،نرى ال�سلط��ات املحلية وق��د و�ضعت بع�ض
القيود العامة على حرية تنقل ال�سكان ،ومربرة ذلك بحماية النظام العام والأمن
القومي و�/أو �أمن �سكان املخيم.
ويف مواق��ف خمتلف��ة ،كانت ال�سلطات حتتج ب�أن �إط�لاق احلرية حلركة لالجئني
�أو النازح�ين داخلي�� ًا ميك��ن �أن ينج��م عنه زي��ادة اجلرائ��م و�/أو ال�رصاعات بني
�س��كان املخيم واملجتمع املُ�ضيف يف املناطق ال�شحيح��ة يف مواردها الطبيعية
�أو االقت�صادية.
وغالب�� ًا م��ا تك��ون حرية التنق��ل متطلب�� ًا �أ�سا�سي�� ًا للتمتع باحلق��وق الأخرى
املتنوع��ة ،وقد يكون لهذه القيود �أثرها اخلطري على حماية الالجئني والنازحني
داخلي��اً ،ذل��ك �أن افتقاد حرية التنقل قد ي�ؤدي �إىل تفاق��م حاالت التوتر وال�شعور
بالتقيي��د وعل��ى نحو ي���ؤدي �إىل ن�ش��وء م�شكالت نف�سي��ة واجتماعي��ة بني �سكان
املخي��م .وق��د ي���ؤدي ذلك �إىل زي��ادة موج��ات اجلرائ��م وال�سلوك الع��دواين داخل
املخي��م ومبا ي���ؤدي �إىل تفاقم الأو�ض��اع الأمنية بالن�سبة ل�س��كان املخيم .كذلك
فق��د ت�ؤدي القيود املفرو�ض��ة على حرية التنقل �إىل خف���ض القدرة على الو�صول
�إىل اخلدمات املتاحة يف املجتمعات املُ�ضيفة ،مثل املرافق التعليمية وال�صحية،
بالإ�ضاف��ة �إىل احل�صول على الوظائف ،مبا يف ذل��ك �أن�شطة االكتفاء الذاتي .وقد
يعن��ي غياب حري��ة التنقل عجز الالجئ�ين والنازحني داخلي ًا ع��ن احل�صول على
امل��وارد ال�رضورية مثل حطب الوقود �أو �أرا�ضي الرعي حليواناتهم ،وكذلك العجز
ع��ن التئ��ام ال�شمل مع الأ�رسة �إذا كانت ظروف النزوح ق��د �أدت �إىل انف�صال �أفراد
الأ��سرة ع��ن بع�ضهم .و�إجماالً ،ف�إن غياب قدرة التنق��ل ميكن �أن ت�ؤدي �إىل زيادة
الفقر وال�صدمة النف�سية والتهمي�ش والإتكالية على امل�ساعدات الإن�سانيةtt .
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وم��ن �أجل تقلي��ل العوائق املادية التي حتج��م من حرية التنق��ل بالن�سبة ل�سكان
املخيم ،ينبغي على وكالة �إدارة املخيم القيام مبا يلي:
•حتدي��د ه��ذه العوائق و�أثرها عل��ى الفئات املختلفة داخ��ل املخيم وذلك من
خالل �أ�شكال التقييم القائمة على امل�شاركة
•�إعط��اء الأولوية لآراء واقرتاحات الفئ��ات املختلفة داخل املخيم عند اتخاذ
ما تراه من �إجراءات للتغلب على مثل هذه العوائق
•يف احل��االت التي يطالب فيها �سكان املخيم ،ولأ�سباب �أمنية ،بو�ضع �سياج
ح��ول املخي��م ،ينبغ��ي الت�أكد م��ن ح�صول هذه الق��رارات على دع��م غالبية
�سكان املخيم ،مبا فيهم الن�ساء ،ممن يجب �أخذ ن�صيحتهم يف نوعية ال�سياج
املطلوب �إقامته.
•التفكري يف توفري عدد من امل�ساعدات املالية املتوا�ضعة للأفراد املعر�ضني
ملخاط��ر معين��ة ،وذل��ك لتمكينهم من ا�ستخ��دام مرافق النق��ل املتاحة متى
تطل��ب الأمر ذلك بهدف تلق��ي التعليم �أو احل�صول عل��ى الرعاية ال�صحية �أو
الذهاب للأ�سواق.
وفيم��ا يتعل��ق ب�سيا�سات الإي��واء الإجب��اري يف املخيمات �أو غريها م��ن �أ�شكال
القي��ود الر�سمي��ة عل��ى حرية التنقل ،ينبغي عل��ى وكالة �إدارة املخي��م القيام مبا
يلي:
•الوعي مبخاطر احلماية التي قد تن� أش� من �أمثال هذه ال�سيا�سات وغريها من
القيود املفرو�ضة على حرية التنقل
•معرفة القوانني وال�سيا�سات املطبقة فيما يتعلق بق�ضايا حرية التنقل وتفهم
ال�سبب من وراء �سيا�سات الإيواء الإجباري يف بع�ض الظروف املعينة
•توفري املعلومات ل�سكان املخيم وب�شكل تفهمه جميع فئاته العمرية ،ذكورا
و�إناثا ،حول القوانني وال�سيا�سات املتعلقة بحرية التنقل والتبعات النا�شئة
عن حماولة انتهاكها
•توف�ير معلومات االت�ص��ال اخلا�صة بالأ�شخا�ص �أو ال��وكاالت امل�س�ؤولة يف
حالة التعر�ض لالعتقال �أو االحتجاز خارج املخيم
•الوع��ي ب�أن القي��ود املفرو�ض��ة على حرية التنق��ل قد تكون له��ا تداعياتها
املختلف��ة على الرجال والن�س��اء وال�صبية والفتيات اعتم��اداً على �أعمارهم
وثقافته��م .لذل��ك ينبغي عل��ى الوكالة �أن ت�ضم��ن ،بالتعاون م��ع الوكاالت
القائمة بعمليات التقييم ،توثيق هذه املهام املختلفة
tt
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•الدف��اع احلقوق��ي عن الدع��م يف رفع القي��ود املفرو�ضة على حري��ة التنقل.
ورغ��م �أن املفاو�ضات الفعلية �سوف تتم على الأرجح بني ال�سلطات الوطنية
�أو املحلي��ة وب�ين وكالة قيادة احلماية العامل��ة يف املخيم� ،إال �أنه يف و�سع
وكالة �إدارة املخيم تقدمي الدعم من خالل:
حتديد خماوف احلماية املرتبطة بالقيود القائمة �أو االعتبارات ذات ال�صلةمبنع القيود املفرو�ضة
بحث ومناق�شة مزايا رفع القيود املفرو�ضة على حرية التنقل على كل من�سكان املخيم واملجتمع املُحيط مع كل من املجتمع املُ�ضيف وال�سلطات املحلية.
فقد تعزز زيادة حرية التنقل مث ُال من ا�ستتباب الأمن يف املخيم �أو ت�سمح لالجئني
والنازحني داخلي ًا بالعمل نحو حتقيق االكتفاء الذاتي من خالل ممار�سة الأن�شطة املدرة
للدخل والتي ُيفرت�ض �أنها �ست�ساعد املجتمع املحيط �أي�ضاً.

•مت��ى كان��ت هناك �أنظم��ة لت�صاريح امل��رور لل�سم��اح لل�س��كان بالدخول �أو
اخل��روج م��ن املخيم لف�ترات زمنية معين��ة ،ت�ضطلع الوكال��ة مبتابعة هذه
الت�صاري��ح ل�ضمان عدالتها و�شفافيتها وع��دم �إ�ساءة ا�ستغاللها �أو تطبيقها
على نحو يت�سم بالتمييز
•يف بع���ض احلاالت ،قد يطل��ب بع�ض �أفراد ال�رشطة �أو احلر�س املتحكمني يف
العب��ور من البوابات ر�ش��اوى من �أجل ال�سماح لأح��د الالجئني �أو النازحني
باحل�ص��ول عل��ى ت�رصي��ح .وهن��ا ينبغي عل��ى وكال��ة �إدارة املخي��م العمل
م��ع امل�س�ؤول�ين عن �أم��ن املخي��م لرفع الوع��ي بحق��وق النازح�ين داخلي ًا
والالجئني
•�إر�س��اء نظام يت�سنى من خالله ل�سكان املخيم الإبالغ عن حوادث االحتجاز
�أو م��ا ق��د يواجهون��ه من م�ش��اكل يف احل�صول عل��ى ت�صاري��ح اخلروج من
املخيم
•�ضم��ان �إعالم وكاالت احلماي��ة على الفور ب�أي حوادث اعتق��ال �أو احتجاز
ل�س��كان املخي��م بحيث ميكنه��ا التدخل على الف��ور لدى ال�سلط��ات من �أجل
�إطالق �رساح من مت اعتقاله �أو احتجازه.
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قائمة املراجعة اخلا�صة بوكالة �إدارة املخيم
 قي��ام وكالة �إدارة املخيم بالتن�سيق مع ال�سلطات املحلية والقيادة القطاعية/العنقودية
وجه��ات احلماية املفو�ضة وجمتم��ع املخيم فيما يتعلق بامل�سائ��ل اخلا�صة بالتخطيط
للحماية على م�ستوى املخيم.
 ح�صول العاملني باملخيم على التدريب والتوعية الالزمة باالتفاقيات القانونية الوطنية
والدولية الأ�سا�سية و�إملامهم مبتطلبات احلماية
 وعي العاملني باملخيم بتفوي�ضات جهات احلماية العاملة يف املخيم
 معرفة العاملني باملخيم بالو�ضعية القانونية لل�سكان النازحني داخلي ًا
 تنظي��م عملي��ات التدريب ورفع الوعي بخ�صو�ص احلماية للعدي��د من اجلهات احلكومية
وغ�ير احلكومي��ة وذلك من خ�لال التن�سي��ق الوثي��ق م��ع القي��ادة القطاعية/العنقودية
والوكاالت املفو�ضة باحلماية.
 �إر�ساء نظام للت�سجيل �أو الت�صنيف ال�شامل على �أن يتم حتديثه ح�سب احلاجة
 «تعمي��م» احلماية �أو دجمه��ا يف جميع القطاعات الفنية والأن�شطة املخيمية على امتداد
مراح��ل دورة امل�شاري��ع والت��ي ت�شمل التقييم االبتدائ��ي للأو�ضاع والتخطي��ط والتنفيذ
والر�صد والتقييم النهائي.
 و�ضوح �إجراءات الإحالة اخلا�صة باحلماية ون�رشها كما يجب.
 دع��م وكالة �إدارة املخي��م لقيادة احلماية والوكاالت املفو�ض��ة يف الدفاع احلقوقي عن
حقوق النازحني الواجب �صونها ،مبا يف ذلك دعم متتع النازحني مبظلة العدالة و�آليات
تطبيق القانون يف املخيم.
 االتف��اق عل��ى �أدوات و�أنظم��ة الر�صد لتمكني وكال��ة �إدارة املخيم م��ن متابعة وت�سجيل
عمليات توفري امل�ساعدات واخلدمات والأمن يف املخيم
 االتف��اق عل��ى �أدوات الر�صد و�أنظمة التبليغ مع قيادة احلماي��ة وتطبيقها لتمكني وكالة
�إدارة املخي��م م��ن مراقبة حاالت �إ�س��اءة اال�ستغالل وانتهاك حق��وق الإن�سان يف املخيم
والإبالغ عنها
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 تعزي��ز امل�شارك��ة املجتمعي��ة بالو�سائ��ل التي من �ش�أنه��ا �أن تزيد احلماي��ة وتعزز قدرة
�سكان املخيم على تويل م�س�ؤولية توفري الأمن لأنف�سهم ب�شكل فعال.
 ا�ستخ��دام �أ�سالي��ب التقيي��م القائمة عل��ى امل�شارك��ة ملعرفة خماوف املجتم��ع اخلا�صة
باحلماي��ة ،مب��ا يف ذلك االحتياج��ات واملخاوف املختلف��ة اخلا�صة بالن�س��اء والرجال
وال�صبية والفتيات من جميع الأعمار.
 حف��ظ وتخزين التقاري��ر وامل�ستندات ،خا�صة امل�ستندات املتعلق��ة بامل�شكالت احل�سا�سة
اخلا�ص��ة باحلماي��ة ،ب�ش��كل �آمن وبحيث ال يت��م تبادله��ا �إال ب�إذن م��ن الأ�شخا�ص الذي
تخ�صهم هذه امل�شكالت وعن وعي منهم بتبعات �إعطاء هذا الإذن.
 �إجراء اجتماعات التن�سيق الدورية مع وكاالت احلماية للت�صدي مل�شكالت احلماية
 ممار�س��ة وكال��ة �إدارة املخي��م لعملياتها على النحو ال��ذي يعزز مب��د أ� امل�ساءلة ،مبا يف
ذل��ك توفري التحديثات اخلا�صة مبعلومات احلماية ويف التوقيت املنا�سب وكذلك توفري
التقييمات ملجمل �إمكانيات اال�ستجابة ل�سكان املخيم.
 دم��ج حماية ومتابعة الفئات والأف��راد الأكرث عر�ضة للخطر يف الأن�شطة اليومية للحياة
املخيمية.
 فهم العاملني بوكالة �إدارة املخيم مليثاق ال�سلوك املهني للمخيم وتوقيعهم عليه.
 وع��ي وكالة �إدارة املخي��م مبخاطر احلماية التي ميكن �أن تن�ش�أ نتيجة للقيود املفرو�ضة
على حرية التنقل.
 متابع��ة حرية التنقل والدفاع احلقوقي عنها بالتن�سيق مع القيادة القطاعية/العنقودية
و�أطراف احلماية وال�سلطات الوطنية.
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الأدوات
تتوف��ر معظ��م الأدوات والن��شرات وغريه��ا م��ن الوثائ��ق امل�ش��ار �إليها على
 كذلك مت.( واملرفقة بكل كتيب مطبوعToolkit CD) �أ�سطوان��ة جمموعة الأدوات
.و�ضع روابط لتحميل امللفات اخلا�صة باملو�ضوع من على �شبكة الإنرتنت
.2007 ، جمموعة التعايف املبكر، جمموعة احلماية،•اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت
) تقييم �إجرائي (ن�سخة جتريبية لالختبار امليداين:حماية النازحني من حوادث ال�رصاع
www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Portals/1/cluster%20approach%20
page/clusters%20pages/Protection/P%20R&T/frameworksmallsize.pdf

.)•متابعة احلوادث واملبادئ التوجيهية ب�ش�أن مناذج �إبالغ البيانات (عينات
، م�رشوع الدعم الفني العاملي لق�ضايا العنف اجلن�ساين،•�إدارة ال�صحة والبحوث الإجنابية
 الوقاية واال�ستجابة للعن���ف اجلن�ساين يف ظل �أو�ضاع. قائم���ة مرجعية للعم���ل.2004
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الر�سائل الأ�سا�سية
 tعملي��ة الت�سجيل والت�صنيف هي عملية اجلمع املنهجي للبيانات ،وت�ستهدف حتديد حجم
وخ�صائ���ص فئ��ة �أو جمموع��ة معينة .ويعت�بر كل من الت�سجي��ل والت�صنيف م��ن و�سائل
احلماي��ة الرئي�سي��ة يف املق��ام الأول .ويتمث��ل هدفهم��ا الأ�سا�سي يف حتدي��د امل�ستفيدين
وتفهم خ�صائ�صهم بحيث ميكن تلبية احتياجاتهم وحماية حقوقهم.
 tميك��ن ا�ستخدام بيانات الت�سجيل يف حماية جمتمع النازحني كونها �رضورية يف ال�سعي
لت�أمني حلول م�ستدامة ولقدرتها على دعم عملية مل �شمل الأ�رس ببع�ضها.
 tتوفر بيانات الت�سجيل والت�صنيف القاعدة التي يتم على �أ�سا�سها تخطيط الربامج و�ضمان
توفري امل�ساعدات واخلدمات يف املخيمات �أو يف الأو�ضاع ال�شبيهة باملخيمات.
 tيتمث��ل دور وكال��ة �إدارة املخي��م يف ه��ذا ال�ص��دد يف التن�سيق م��ع ال��شركاء الأ�سا�سيني
يف جم��ال الت�سجي��ل والت�صنيف وتق��دمي الدعم لهم ،وله��ذا من املهم العل��م بااللتزامات
والتفوي�ضات والأدوار ذات ال�صلة.
 tينبغ��ي �أن يتم �إ�رشاك جمي��ع الأطراف املعنيني يف التخطيط للت�سجي��ل �أو الت�صنيف ،مبا
فيه��م ال�سكان النازح�ين .ويعد تن�سيق الأط��راف املختلفة وم�ساهمتها ميداني�� ًا هنا �أمراً
�رضوري ًا لإجناح عمليات الت�سجيل �أو الت�صنيف.
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مقدمة
الت�سجيل

ُيعرف الت�سجيل ب�أنه ذلك الأ�سلوب املنهجي لتجميع وت�سجيل البيانات من �أجل �ضمان حتديد
الأف��راد والتع��رف عليهم م�ستقبالً .وق��د يت�ضمن الت�سجي��ل معلومات عن الأف��راد �أو العائالت
ت�شم��ل الأ�سم��اء وتواري��خ امليالد واجلن���س .ويتم جمع ه��ذه املعلومات لغر���ض معني والذي
ق��د يكون �ضم��ان ت�سليم امل�ساع��دات �أو متابع��ة الأفراد �أو �إج��راء تدخالت احلماي��ة .ويتمثل
اال�ستخ��دام الثان��وي لت�سجيل البيان��ات يف �إجراء الت�صنيف – وحيث يت��م ت�صنيف معلومات
ُجمعة لفهم خ�صائ�ص ال�سكان امل�سجلني .ويحدد الت�صنيف الهدف من وراء عملية
الت�سجيل امل ّ
الت�سجي��ل – وخا�ص��ة الكيفي��ة التي �سيج��ري من خالله��ا ا�ستخدام املعلوم��ات -حيث يحدد
طبيعة املعلومات الواجب جمعها يف �أي عملية ت�سجيل.
وتت�ضم��ن عملي��ة الت�سجي��ل والت�صني��ف الفعال��ة يف البداي��ة حتدي��د هدف ه��ذه العملية
ث��م و�ض��ع املنهجي��ة التي ميكن من خالله��ا �إجراءها ب�ش��كل فعال .ومن ال��ضروري �أن يكون
ه��دف العملية والنتائج امللمو�سة املتوقعة منها وا�ضح��ة جلميع الأطراف املُ�شاركة .وينبغي
تف�صل ب�شكل وا�ضح ملاهية القائمني وامل�س�ؤولني عن جوانب العملية
للمنهجية املُ�ستخدمة �أن ّ
املختلفة كما ينبغي كتابة �إجراءات الت�شغيل القيا�سية اخلا�صة بذلك حتريرياً.
كذلك ف�إن الت�سجيل ي�ساعد �أي�ض ًا يف حتديد الفئات املُعر�ضة للخطر واحتياجاتها اخلا�صة،
ذل��ك �أن��ه لن يت�سنى ب�شكل كاف تنفيذ برامج احلماي��ة اخلا�صة مثل تقفي �أثر الأفراد املختفني
والتمثي��ل القان��وين ومل �شمل الأ�رس املنف�صلة �إال �إذا توافرت البيان��ات املوثوقة واملح ّدثة .وال
تنته��ي عملية الت�سجيل مبج��رد االنتهاء من �إجراءها يف امل��رة الأوىل ،ذلك �أنها �سوف تتطلب
حتديث�� ُا لأه��م م��ا بها م��ن معلومات مع م��رور الوق��ت ،مثلما هو احل��ال يف ت�سجي��ل املواليد
والوفي��ات والزواج والط�لاق واملوجات ال�سكانية الوافدة �إىل املخيم وكذلك موجات املغادرة.
واعتم��اداً عل��ى الظ��روف القائم��ة ،ت�شارك وكال��ة �إدارة املخي��م غالب ًا يف الإج��راءات الالزمة
للتحديث امل�ستمر لبيانات الت�سجيل يف املخيم من �أجل �ضمان ات�صالها بالواقع املتغري.
وتق��ع م�س�ؤولي��ة ت�سجي��ل وتوثيق الأ�شخا���ص النازحني عل��ى احلكومة ،بي��د �أن وكاالت
الأمم املتح��دة واملنظم��ات غري احلكومي��ة ووكاالت �إدارة املخيمات تلعب ه��ي الأخرى دوراً
عملياتي�� ًا يف التخطيط وجتميع البيان��ات واالنتفاع بها اعتماداً عل��ى التفوي�ضات املمنوحة
لها �أو �أدوارها.
ورغم �أن التعريف الأ�سا�سي لعملية الت�سجيل يظل كما هو بال تغيري� ،إال �أن النظم القانونية
املختلف��ة تنظ��م هذه االلتزام��ات ب�شكل يف�صل ب�ين الالجئني وطالبي اللج��وء من جهة وبني
الأ�شخا�ص النازحني داخلي ًا من جهة �أخرى.
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الت�سجيل يف �سياق الالجئني

عندم��ا نتح��دث عن �سي��اق حماية الالجئني ،جن��د �أن �صف��ة «اللجوء» يف بلد اللج��وء ت�ستتبع
حقوق ًا معينة لل�شخ�ص املت�صف بها ال تكون متاحة للأجانب الآخرين الذين قد يتواجدون يف
نف�س البلد .وعليه ،يعد الت�سجيل جانب ًا �رضوري ًا وخطوة �أوىل يف الإجراءات التي تنتهي مبنح
ه��ذه الو�ضعي��ة – �أي و�ضعية اللجوء – للف��رد والذي يكون بعدها م�ستحق�� ًا ملا ت�ستتبعه هذه
الو�ضعي��ة من حقوق .وت�ضمن و�ضعية اللجوء تلك احلماية من الإعادة الق�رسية �إىل املوطن –
وهي الإعادة الق�رسية لالجئني الذين لديهم �سبب معقول يحملهم على اخلوف من اال�ضطهاد،
والذي يحميهم منه القانون العريف الدويل -واالعتقال التع�سفي والتجنيد الق�رسي .كذلك ف�إن
الت�سجي��ل ي�ضمن احل�صول على احلقوق الأ�سا�سي��ة وامل�ساعدات واخلدمات ،ويعد �أحد الو�سائل
املهم��ة يف تقف��ي �أثر الأ�رس ومل �شملها .كذلك يكت�سي الت�سجيل �أهمية مماثلة يف حتديد احللول
امل�ستدام��ة املالئم��ة للأفراد وكذل��ك ت�سجيل تطلعات الالجئ�ين وطالبي اللج��وء فيما يتعلق
باحللول امل�ستدامة التي يف�ضلونها.
ويف هذا ال�سياق ،تظل عملية الت�سجيل م�س�ؤولية احلكومة املعنية ،مع ح�صولها على الدعم
العملياتي من مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ،والتي يت�ضمن التفوي�ض املمنوح لها
يف احلماي��ة الدولية لالجئ�ين م�س�ؤوليات تتعلق بت�سجيل وحتدي��د و�ضعية الالجئني .ويتمثل
دور الت�سجي��ل هاهن��ا يف حتديد التعداد ال�س��كاين ال�شامل الالجئني �أو طالب��ي اللجوء – حتى
بالرغم من �أنهم قد ال يكونون يف حاجة للم�ساعدة املادية – نظراً ملا لهذا التحديد من عالقة
بو�ضعيتهم القانونية.

الت�سجيل يف �سياق النازحني داخلياً

ال يعت�بر كون امل��رء نازح ًا داخلي ًا كافي ًا ملنحه �صفة قانوني ًة كونه مل يعرب �أي حدود معرتف
به��ا دولي�� ًا للدولة� ،إ�ضافة �إىل �أنهم يف الغالب ما يكونون مواطنني �أو مقيمني ب�صفة اعتيادية
يف بلد النزوح .وهم يتمتعون باحلقوق التي يكفلها حق املواطنة للمواطنني الآخرين الذين مل
ينزحوا .وعليه ،ف�إن �سيا�سات وعمليات الت�سجيل املتعلقة بالالجئني ال ميكن تطبيقها �آلي ًا بال
متحي�ص على النازحني داخلياً� .إن الدولة م�س�ؤولة مبوجب قانونها الوطني عن �أن تقرر ما �إذا
كانت �ست�سجل النازحني داخلي ًا من عدمه ولأي غر�ض .ففي بع�ض مواقف النزوح الداخلي ،قد
ت�ض��ع الدولة معايري معينة ملنح النازحني داخلي ًا و�ضعية مميزة وتقوم بتمرير القوانني التي
تنظم تعريف النازح داخلي ًا واحلقوق واخلدمات التي له �أن يتوقعها .ولدى املجتمع الدويل دور
ليلعبه يف العمل مع احلكومة للت�أكد من �أن هذه املعايري احلكومية تلتزم باملبادئ التوجيهية
ب�ش�أن النزوح الداخلي .وقد تتوىل �إحدى الوكاالت الدولية دوراً عملياتي ًا يف دعم احلكومة متى
كانت تلك الأخرية عاجزة �أو ال متلك الإمكانيات الكافية لتويل تنفيذ هذه املهمة.
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داخلي��ا ،انظر ق�سم
 ttملزي��د م��ن املعلوم��ات عن املب��ادئ التوجيهية ب�ش���أن النازحني
ً
القراءات واملراجع يف نهاية هذا الف�صل.
م��ن ب�ين �أه��داف عملية ت�سجي��ل النازحني داخلي�� ًا يف �سياق العم��ل الإن�س��اين حتديد هويات
بناء على �أهداف �أو احتياجات
النازحني داخلي ًا الذين ت�شملهم مظلة العمليات الإن�سانية ،وذلك ً
معين��ة .فعل��ى �سبيل املث��ال قد يتم الت�سجيل جلمي��ع النازحني داخلي ًا م��ن ذوي االحتياجات
اخلا�صة وممن يحتاجون لرعاية �إ�ضافية� ،أو قد يتم ت�سجيل جميع النازحني داخلي ًا يف �إحدى
املخيم��ات لو�ضع قائمة بامل�ستفيدين .و ُت�ستخدم بيانات الت�سجيل يف مرحلة تخطيط و�إن�شاء
املخي��م من �أجل و�ض��ع الت�صميم العام للمخيم .وت�ساعد معلوم��ات الت�سجيل املجتمعات على
البقاء مع ًا ومن ثم ت�سهم يف متا�سك املجتمع وتنظيمه وقدرته على التعاي�ش.
كذلك فقد ُت�ستخدم معلومات الت�سجيل يف املخيم لتحديد الإمكانيات واملهارات املتوافرة
ل��دى �سكان املخيم .وقد تكون لهذه املعلومات فائدتها اخلا�صة بالن�سبة لوكالة �إدارة املخيم
يف التخطي��ط للم�شارك��ة املجتمعية ،مبا يف ذلك حتديد الفئات الت��ي ميكن �إ�رشاكها يف نظام
حوكمة املخيم وامل�رشوعات الفنية وجلان املخيم وفرق العمل وكذلك خمططات التدريب.
وم��ع اهتمام الوكاالت املختلفة متنوعة التفوي�ضات وامل�رشوعات يف املخيم مبعلومات
الت�سجي��ل ،ي�صب��ح من الهام جداً التن�سيق لأن�شطة الت�سجي��ل و�ضمان عدم �إرهاق ال�سكان بعدد
يف��وق احل��د من عمليات الت�سجيل التي تقوم بها ال��وكاالت املختلفة لأغرا�ضها املختلفة .وما
ت��زال عملي��ة الت�سجي��ل م�س�ؤولية الدول��ة املعنية يف حال��ة وجود قانون وطن��ي يحدد ماهية
النازح�ين داخلياً ،ه��ذا �إىل جانب حق الوكاالت املتنوعة يف ت�سجيل ما يلزم لتفوي�ضاتها و/
�أو احتياجاتها اخلا�صة من بيانات من جمموعات فرعية معينة من ال�سكان.
�صعوبات الت�سجيل – �صوت من امليدان
ُخيمات م�س�ألة �ضمان دقة قوائم
«كان من بني ال�صعوبات التي واجهناها يف امل ّ
حت��دد امل�ستفيدي��ن باخلدمات املو�ضوع��ة .وتقع املخيمات ع��ادة يف القرب من
املدين��ة وهو ما يجعل هناك ان�سيابية كبرية يف اختالط جمتمع املخيم مبجتمع
املدين��ة .ويذهب النازحون حديث ُا لت�سجي��ل �أنف�سهم يف املخيم بيد �أنهم يعي�شون
فعلي�� ًا م��ع عائالت ُم�ضيف��ة ،بينما ق��دم �آخرون م��ن املدين��ة �إىل املخيم بحجة
فقدانه��م لبطاقات الهوية �أثن��اء النزوح .وقد جنم عن ه��ذا �أن فاقت �أعداد �سكان
املخي��م امل�سجل�ين �أعداد املقيمني فعلي�� ًا يف املخيم .مم��ا �أدى يف ظل غياب �أي
�إ�سرتاتيجي��ة فاعلة للت�صدي له��ذه امل�شكلة �إىل تراجع م�ست��وى الثقة يف الأرقام
و�أ�صبح التوتر يخيم على العديد من الأن�شطة التي توليناها.
tt
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كذل��ك فقد �أجرى العديد م��ن �رشكائنا ما يلزمهم من عملي��ات الت�سجيل اخلا�صة
بخدماتهم ،و�أ�ص��دروا بطاقات �إعا�شة منف�صلة حت��دد اال�ستفادة بخدماتهم .وقد
جنم عن ذلك مرة �أخرى انعدام للم�ساواة ،والذي �أدى لتفاقم �أ�شكال التوتر .وفيما
يلي بع�ض الدرو�س املُ�ستفادة:
• ُتعت�بر عمليات الت�سجيل هي الأ�سا�س الذي تقوم عليه جميع �أن�شطة املخيم؛
لذا ف�إن له �أهمية رئي�سية ومن ثم ينبغي و�ضعه يف �صدارة الأولويات.
وم�ستعين��ة يف ذل��ك
•ينبغ��ي �أن تت��وىل عملي��ة الت�سجي��ل الأطق��م املدرب��ة ُ
باملنهجيات املجربة واملتفق عليها.
•ينبغي تو�ضيح الأ�سباب من وراء ا�ستحالة احل�صول على �أرقام دقيقة متام ًا
جلميع ال�رشكاء العاملني و�سكان املخيم.
•ينبغ��ي �أن ت�سع��ى وكالة �إدارة املخيم بقوة حل���ض جميع ال�رشكاء العاملني
على اال�ستعانة بنف�س بيانات الت�سجيل.

الت�صنيف

ُيق�صد بالت�صنيف عملية جمع �سمات وخ�صائ�ص ال�سكان وفق ت�صنيف معني ميكن تعميمه على
كامل التع��داد ال�سكاين .وي�ستهدف الت�صنيف يف الأ�سا�س احل�ص��ول على املعلومات الأ�سا�سية
ع��ن ال�س��كان ور�سم �صورة عامة له��م مبا ي�سمح ،عل��ى �سبيل املثال ،بتوجي��ه امل�ساعدات �إىل
�أك�ثر الفئ��ات احتياج ًا لها �أو تفهم �أ�ش��كال العالقة بني املجتمعات .وكم��ا �أ�رشنا يف ال�سابق،
ق��د ت�صب��ح بيانات الت�سجيل ه��ي الأ�سا�س الذي م��ن خالله ميكن احل�صول عل��ى �صورة عامة
ت�صنيفي��ة لل�سكان .بي��د �أنه �إذا كان الهدف هو الوقوف على اخل�صائ���ص العامة لل�سكان فقط،
ف���إن ثمة و�سائ��ل عديدة �أخرى ميكن ا�ستخدامه��ا ت�شمل الو�سائل الكمية – مث��ل التقديرات �أو
امل�سوح��ات – والو�سائل النوعية – مثل �إجراء اللقاءات مع الراوين �أو التقييمات القائمة على
امل�شاركة .ون�أتي على و�صف هذه الو�سائل فيما يلي:

ت�صنيف الالجئني

ويتم هذا الت�صنيف غالب ًا قيام ًا على بيانات الت�سجيل �إذا ما توافرت بيانات الت�سجيل بالكامل.
بناء على طبيعة الظروف القائمة
ورغم ذلك ،فثمة و�سائل ت�صنيف �أخرى ُيلج�أ �إىل ا�ستخدامها ً
�أو من �أجل احل�صول على حتليل �أكرث عمق ًا للعالقات الفاعلة �ضمن جمتمع الالجئني.
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ت�صنيف النازحني داخلياً

مت تعري��ف ت�صني��ف النازحني داخلي ًا من خالل اتفاق حول ه��ذا ال�ش�أن بني الوكاالت .وكانت
جمموع��ة احلماي��ة العاملية قد �صدقت على كتيب �إر�شادات حول ت�صنيف الأ�شخا�ص النازحني
داخلياً  ،والذي ي�ش�ير �إىل «العملية التعاوني��ة املتمثلة يف حتديد الفئ��ات �أو الأفراد النازحني
داخلي�� ًا م��ن خالل جتميع البيانات ،مبا يف ذل��ك الإح�صاء والتحليل ،من �أج��ل اتخاذ ما يلزم
م��ن �إجراءات للدفاع عن م�صاحلهم وحمايتهم وم�ساعدتهم ،و�أخرياً ،للم�ساعدة على و�ضع حل
لنزوحه��م» .وميث��ل �أي ت�صنيف للنازحني داخلي ًا �صورة عامة لل�س��كان النازحني ،ويظهر هذا
الت�صنيف على الأقل ما يلي:
•عدد الأ�شخا�ص النازحني ،م�صنفني ح�سب العمر واجلن�س (حتى �إن كانت هذه الت�صنيفات
تقديرية)
•املوقع/املواقع – املوطن وموقع النزوح.
والنقطتان ال�سابقتان متثالن «البيانات الأ�سا�سية» .ومتى �أمكن ،ميكن �إدراج بع�ض املعلومات
الأخرى الإ�ضافية وهي ت�ضم ما يلي على �سبيل املثال ولي�س احل�رص:
•�سبب�/أ�سباب النزوح
•�أمناط النزوح
•خماوف احلماية
•االحتياجات الإن�سانية
•احللول املمكنة للمجموعة/الفرد� ،إذا توافرت.
وتتف��اوت و�سائ��ل الت�صني��ف من املراجع��ات والتقدي��رات وامل�سوح��ات وعملي��ات الت�سجيل
وحوارات جماعات املناق�شة وحتى اللقاءات مع الرواة الرئي�سيني.

الق�ضايا الرئي�سية
دور وكالة �إدارة املخيم يف الت�سجيل/الت�صنيف

تعد عمليات الت�سجيل والت�صنيف يف ظروف املخيمات من الو�سائل الأ�سا�سية لتحقيق الإدارة
الفعالة للمخيم ،وذلك ملا تقدمه من �أ�سا�س لبناء الربامج وتوفري امل�ساعدات و�ضمان احلماية
يف املخيم .ويف املخيمات التي جتري فيها الوكاالت الأن�شطة الإن�سانية ،يكون من ال�رضوري
القيام مبا يلي:
•حتدي��د حجم وخ�صائ�ص فئة معين��ة تتم م�ساعدتها من �أج��ل ا�ستهدافها بتدخالت �أف�ضل
(الت�صنيف)
•حتديد امل�ستفيدين امل�ستحقني للم�ساعدة (الت�سجيل).
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الأدوار وامل�س����ؤوليات يف خميمات الالجئني وخميمات النازحني
داخلياً

ت�سجيل الالجئني

تدع��و احلاجة لقي��ام احلكومة/مفو�ضية الأمم املتح��دة ل�ش�ؤون الالجئ�ين بعمليات الت�سجيل
لهدفني هما ت�أكيد و�ضعية الالجئني وا�ستخدام معلومات الت�سجيل يف عملية ت�سليم امل�ساعدات
الالحق��ة .وتقود �أن�شطة الت�سجيل احلكومة/مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني وتدعمها
يف ذل��ك وكاالت �إدارة املخيم��ات وال��وكاالت الأخ��رى املتنوع��ة العاملة ميداني�� ًا التي تقوم
بتقدمي امل�ساعدات والتدخالت الإن�سانية.
ويف معظم احلاالت� ،سوف تن� أش� عدة �أنواع خمتلفة من امل�ستندات التي �سيتم �إ�صدارها كنتيجة
لأي عملية ت�سجيل والتي ميكن تق�سيمها �إىل ما يلي:
•م�ستندات ت�ؤكد و�ضعية الالجئني ،مثل بطاقة الهوية �أو خطابات الت�صديق
•م�ستندات ت�ؤكد ا�ستحقاق مواد �أو �سلع معينة مثل بطاقات احل�ص�ص الغذائية �أو البطاقات
ال�صحية.
ويتوىل �إ�صدار النوع الأول من هذه امل�ستندات احلكومة/مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ،بينما
يج��وز �أن يت��م �إ�صدار النوع الثاين م��ن امل�ستندات من قبل الوكاالت املتنوعة التي تق��وم بالأن�شطة الإن�سانية.
وت�ستطي��ع وكاالت �إدارة املخيم��ات �أن تلع��ب دوراً يف حتقي��ق االن�سج��ام ب�ين املتطلبات املتنوع��ة لبطاقات
اال�ستحقاق بني وكاالت توفري اخلدمات ،وبحيث ال يحتاج الالجئون حلمل م�ستندات ا�ستحقاق متعددة.

وينبغ��ي �أن يت��م حتديث بيانات الت�سجي��ل ب�صفة م�ستمرة على نح��و يعك�س التغريات يف
حياة الالجئني – من ميالد ووفاة ومغادرة �أو تغريات يف و�ضعية اللجوء – وت�ضطلع وكاالت
�إدارة املخيمات بدور يف �ضمان دمج هذه التغريات واملداومة على حتديث البيانات.

ت�صنيف الالجئني

كما �أ�رشنا يف ال�سابق ،يتم �إجراء الت�صنيف باال�ستعانة ببيانات الت�سجيل املوجودة يف العديد
م��ن احل��االت ،بيد �أن هذا ال يعني بال�رضورة عدم ا�ستخ��دام و�سائل ت�صنيف �أخرى يف املخيم
من قبل وكالة �إدارة املخيم والوكاالت املوفرة للحماية وامل�ساعدات وغريها من اخلدمات من
�أج��ل حتقيق فهم �أف�ضل للرتكيبة ال�سكانية والعمر واجلن���س .وميكن ا�ستخدام عمليات التقييم
القائم��ة عل��ى امل�شاركة واحل�سا�س��ة للتنوع باعتباره��ا واحدة من الو�سائ��ل املمكنة لتجميع
معلوم��ات �إ�ضافي��ة و�أكرث عمق ًا حول �إح��دى الفئات الفرعية املعينة من ال�س��كان .ورغم ذلك،
ينبغ��ي التن�سي��ق ُمقدم ًا وبحر�ص لأي عمليات ت�صنيف �إ�ضافي��ة مع احلكومة/مفو�ضية الأمم
املتح��دة ل�ش���ؤون الالجئني -بالإ�ضافة �إىل جميع ال��شركاء امل�شرتكني يف املخيم – من اجل
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تقليل االزدواج الت�صنيفي ورفع م�ستوى النتائج للوكاالت املتنوعة.

ت�سجيل النازحني داخلياً

يف ال�سياق��ات التي يت��م فيها تفعيل «النهج العنقودي» ،وعلى نحو ما هو �أو�ضحنا يف الف�صل
 1م��ن جمموعة الأدوات تلك ،ثمة ثالث م�ستويات ترتب��ط مبجموعة تن�سيق املخيمات و�إدارة
املخيمات:
املدي��ر الر�سم��ي للمخيم وميثل��ه يف الع��ادة احلكوم��ة الت��ي تق��وم ب���إدارة املخيمات
املختلفة داخل القطر �أو املنطقة
(ال�سلطات احلكومية)
من�س��ق املخيم (والوكالة وه��ي املنظمة الدولية للهجرة يف �أو�ض��اع الكوارث الطبيعية
قائدة املجموعة)
ومفو�ضي��ة الأمم املتح��دة ل�ش���ؤون الالجئ�ين يف �أو�ض��اع
ال�رصاعات – والتي ت�ضمن التن�سيق بني املخيمات
املدير التنفي��ذي للمخيم
(�إح��دى املنظم��ات غ�ير وهي الوكاالت امل�س�ؤولة عن التن�سيق والإدارة اليومية لأن�شطة
احلكومي��ة عل��ى م�ستوى املخيم داخل املخيم الواحد.
املخيم)
وينبغ��ي يف حال��ة وجود �إط��ار عمل قطري مكتم��ل لدى احلكوم��ة �أن تتبع �إج��راءات ت�سجيل
املخيم قواعد هذا الإطار.
ويف غياب هذا الإطار ،وعلى �أقل تقدير� ،سوف يكون الت�سجيل مطلوب ًا لأهداف املحا�سبة
وامل�ساءل��ة ولتحديد ال�س��كان امل�ستفيدين بامل�ساعدات والتدخ�لات .ويف هذه احلالة ،ت�ضطلع
وكاالت التن�سي��ق للمخيم��ات بامل�س�ؤولي��ة ع��ن �ضم��ان �إمتام عملي��ات الت�سجي��ل يف املخيم
بالتن�سي��ق مع احلكوم��ة ،ومبا يحقق احلد الأدن��ى من املعايري ،وت�شاركه��ا يف هذه امل�س�ؤولة
وكال��ة �إدارة املخي��م ،وميكن التفوي�ض بها �إىل وكاالت �أو منظم��ات غري حكومية �أخرى .ويف
بع���ض الأو�ض��اع التي يغيب فيها وجود مفو�ضية الأمم املتح��دة ل�ش�ؤون الالجئني �أو املنظمة
الدولي��ة للهجرة لتلبية هذه امل�س�ؤولية� ،س��وف يقع على عاتق وكالة �إدارة املخيم تويل عملية
الت�سجيل �أو الدفع بها.
وع��ادة ما تك��ون امل�ستندات ال�ص��ادرة بعد ت�سجي��ل خميمات النازح�ين داخلي ًا هي تلك
الت��ي ت�ؤك��د على اال�ستحقاقات ،مثل بطاقات احل�ص�ص الغذائي��ة �أو بطاقات الرعاية ال�صحية.
وق��د ت�صدر بطاقات اال�ستحقاقات م��ن قبل وكالة �إدارة/تن�سيق املخيم بالتعاون مع برنامج
الأغذية العاملي وغريها من الوكاالت املقدمة للم�ساعدات.
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حتقيق�� ًا لأف�ض��ل ما يف �صال��ح فعالية التن�سي��ق و�إدارة املعلوم��ات ،ي�سعى
��شركاء جمموعة تن�سيق املخيم��ات و�إدارة املخيمات �إىل ت�شجيع �إجراء عمليات
الت�سجي��ل امل�شرتكة بني الوكاالت للنازحني داخلي ًا يف املخيم ،وت�شمل جمموعة
ه���ؤالء ال��شركاء احلكوم��ة ووكاالت قائ��د املجموعة/التوزي��ع ووكاالت تق��دمي
اخلدم��ات ووكاالت �إدارة املخيم��ات .وم��ن امله��م التن�سي��ق بني ه��ذه الوكاالت
لإ�ص��دار بطاقات ا�ستحقاق م�شرتكة للخدم��ات املتنوعة بد ًال من قيام كل وكالة
ب�إ�صدار بطاقات خا�صة بها ومبا يزيد العبء على �سكان املخيم.
ُحبذ �أن يتم ب�صف��ة م�ستمرة حتديث
كم��ا ه��و احلال بالن�سب��ة لت�سجيل الالجئني ،يكون م��ن امل ّ
البيانات لكي تعك�س البيانات �أي تغريات يف حياة النازحني ب�أكرب قدر من الدقة.

ت�صنيف النازحني داخلياً

عل��ى امل�ست��وى القطري ،ينبغ��ي �أن تقود ال�سلط��ات الوطنية عملي��ات ت�صنيف النازحني
داخلي�� ًا مت��ى كان ذل��ك مالئم��اً� .أم��ا �إذا كان��ت احلكومة عاج��زة �أو غري راغب��ة يف تويل هذه
امل�س�ؤولي��ة ،فحينه��ا �سوف يقع على عاتق املن�سق املقي��م و�/أو الإن�ساين للأمم املتحدة مهمة
بدء عمليات الت�صنيف ،وذلك بالت�شاور مع الفريق القطري.
ه��ذا على امل�ست��وى القطري� ،أما على م�ست��وى املخيم ،فقد تقوم به��ذه املبادرة وكاالت
�إدارة املخيم��ات – بالت�ش��اور مع وكال��ة القيادة القطاعية/العنقودي��ة وال�سلطات الوطنية –
وذلك للح�صول على �أف�ضل معلومات عن ال�سكان اجلدد �أو املوجودين من النازحني داخلي ًا يف
مناطقه��م .واملح��ك الأ�سا�سي هنا هو �أن حتظى عملية الت�صنيف باالتفاق عليها بني الأطراف
املختلف�ين امل�شاركني ،رغم �أن هذا ال يعن��ي اال�ستغناء عن التقييمات املنف�صلة لالحتياجات
التي جتريها الوكاالت املختلفة لأهدافها اخلا�صة.
جدول موجز للم�س�ؤوليات الرئي�سية
املوقف

موقف الالجئني

موقف النازحني داخلي ًا

احلكوم��ة مدعومة
عملي��ات الت�سجي��ل عملياتي�� ًا م��ن قبل �إذا كان ذل��ك ممكن��ا لقط��ر م��ن الأقط��ار:
والتوثيق على م�ستوى مفو�ضي��ة الأمم احلكوم��ة ،عل��ى �أن يدعمه��ا عملياتي�� ًا يف
القطر
املتح��دة ل�ش���ؤون ذلك الوكاالت الدولية
الالجئني
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احلكوم��ة ،عل��ى �أن
يدعمهاعملياتي ًايف
ذلك مفو�ضية الأمم
ت�سجيل املخيم
املتح��دة ل�ش���ؤون
الالجئني
احلكوم��ة مدعومة
عل��ى عملياتي�� ًا م��ن قبل
الت�صني��ف
مفو�ضي��ة الأمم
امل�ستوى القطري
املتح��دة ل�ش���ؤون
الالجئني
�إدارة
وكاالت
املخيم��ات وغريها
يف منالوكاالتاملقدمة
الت�صني��ف
للخدم��ات ،وذل��ك
املخيمات
بالتن�سيقالوثيقمع
احلكومة ومفو�ضية
�ش�ؤونالالجئني

الإدارة الر�سمي��ة للمخي��م (احلكومي��ة)
عل��ى �أن يدعمه��ا عملياتي�� ًا يف ذلك وكالة
التن�سيق للمخيم (وكالة القيادة القطاعية/
العنقودية)
احلكوم��ة و�/أو املن�سق/الإن�س��اين ل�ل�أمم
املتح��دة للب��دء بالت�ش��اور م��ع الفري��ق
القطري
وكاالت �إدارة املخيم وغريها من الوكاالت
املقدم��ة للخدم��ات ،بالتن�سي��ق الوثيق مع
املدير الر�سم��ي للمخيم (احلكومة) ووكالة
التن�سيق للمخيم (وكالة القيادة القطاعية/
العنقودية)

منهجيات ومبادئ الت�سجيل

�س��واء كان الأم��ر يف خمي��م لالجئني �أو خمي��م للنازحني للداخل�ين ،فما �أن يتم اتخ��اذ القرار
بالت�سجي��ل ،ال جن��د اختالف ًا كب�يراُ يف منهجيات الت�سجيل يف املخيم��ات .وفيما يلي تو�ضيح
عام مبنهجيات الت�سجيل واملبادئ الأ�سا�سية التي يقوم عليها:
تت�أل��ف �أن�شط��ة الت�سجيل يف املخيم��ات ب�صفة رئي�سية م��ن ثالثة عنا��صر �أو مراحل رئي�سية
هي:
1 .1الت�سجيل
�2 .2إ�صدار امل�ستندات
3 .3حتديث بيانات الت�سجيل (الت�سجيل امل�ستمر)

 -1الت�سجيل

ميك��ن �إج��راء الت�سجي��ل �إما على م�ست��وى الأ�رسة/املن��زل �أو م�ست��وى الفرد ،وع��ادة ما يتخذ
الت�سجي��ل نهج ًا مرحلياً ،حيث يت��م يف البداية الت�سجيل على م�ست��وى الأ�رسة/املنزل ،ليعقبه
الت�سجي��ل الف��ردي� ،إذا ا�ستلزم الأمر .ويف بع�ض احلاالت ،ونتيجة ملتطلبات العملية �أو هدفها،
قد يتم الت�سجيل الفردي مبا�رشة بدون �أن يتم ت�سجيل الأ�رسة/املنزل.
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�أم��ا �إذا مت��ت عملية ت�سجي��ل الأ�رسة/املنزل يف البداي��ة ،فينبغي �ضم��ان �أن يتم ت�سجيل
الأف��راد من ذوي االحتياجات اخلا�صة منذ البداية بحيث تتم �إجراءات الر�صد املالئمة – على
�سبيل املثال ،بالن�سبة للقا�رصين املنف�صلني �أو غري امل�صحوبني بذويهم داخل �أ�رسة ما.
tt

ملزيد من املعلومات حول االحتياجات اخلا�صة ،انظر الف�صل .11

وقد يتطلب الأمر �إجراء عمليات تدريب متخ�ص�صة لفرق الت�سجيل حتى تكون قادرة على حتديد
الفئ��ات املعر�ض��ة للخط��ر .ومن ال�رضوري �أن يتم طل��ب التعاون يف هذا ال�ش���أن من الوكاالت
املتخ�ص�صة يف ذلك وذات الفرق املدربة بالفعل.
الأطفال غري امل�صحوبني واملنف�صلني عن ذويهم
يك��ون الأطف��ال غري امل�صحوب�ين واملنف�صلني عن ذويهم �أك�ثر عر�ضة للمخاطر
عن غريهم ،ومن ثم ينبغي مراعاة احلر�ص عند ت�سجيل ه�ؤالء .ف�إذا مل يكن هدف
�إج��راء عملية الت�سجيل وا�ضح ًا و�رصيحاً ،ف���إن عملية الت�سجيل قد ت�صبح عر�ضة
ل�س��وء الفهم و�إ�س��اءة اال�ستغالل .فقد يتم الإبالغ عن ح��االت غري حقيقية عندما
تنف�صل الأ�رس عن �أطفالها عن عمد وعن رغبة منها �أم ًال يف �أن يتلقوا رعاية �أف�ضل
يف الربام��ج اخلا�ص��ة ،وتتلقى وكالة �إدارة املخيم الحق�� ًا معلومات ب�ش�أن ه�ؤالء
الأطف��ال من خالل عملياتها اليومية مع ال�سكان النازحني .وينبغي على الوكالة
الإب�لاغ ع��ن هذه احلاالت عل��ى الفور ل��وكاالت حماية الطفل املعني��ة والعاملة
يف املنطق��ة .وجند النم��وذج امل�شرتك بني ال��وكاالت ( )2003ومنوذج الت�سجيل
ال�رسي��ع ( )2004امل�ستخدم لت�سجيل الأطفال غ�ير امل�صحوبني واملنف�صلني يف
قائمة الأدوات املرفقة بهذا الف�صل.
تت�ألف عملية الت�سجيل من املراحل التالية من الإعداد والتنفيذ:

املرحلة الأوىل :الإعداد

وت�شمل هذه املرحلة ما يلي:
•�إن�شاء �آليات التن�سيق
•دمج املعلومات الأ�سا�سية القائمة
•تدريب فرق العمل
•�إن�شاء اللوج�ستيات
•�إجراء احلمالت الإعالمية

 286جمموعة �أدوات �إدارة املخيم | الف�صل  - 9الت�سجيل والت�صنيف

املرحلة الثانية :حتديد التعداد ال�سكاين
(�أي حتديد النطاق ال�سكاين الذي �سيتم ت�سجيله)

وت�ضمن هذه املرحلة ما يلي:
•وجود حد �أق�صى �إجمايل لعدد الأ�شخا�ص الذين �سيتم ت�سجيلهم �أثناء هذه املرحلة
•�ضبط مرحلة الت�سجيل وتكييفها قيام ًا على نتائج مرحلة التو�سيم.

الطور الثالث :الت�سجيل
وت�شمل هذه املرحلة ما يلي:
• ت�سجيل الأ�رسة �أو الفرد
•�إ�صدار املُ�ستندات

املرحلة الرابعة� :إدخال البيانات وحتليلها
وت�ضمن هذه املرحلة ما يلي:
•�إدخال البيانات الكرتوني ًا
•�إن�شاء قوائم ملختلف الأغرا�ض
•�إجراء حتليل (ت�صنيف) لل�سكان امل�سجلني.

وجن��د �أدن��اه تو�صيف�� ًا لكل مرحلة م��ن هذه املراح��ل الثالث لعملي��ة الت�سجيل بق��در �أكرب من
التف�صيل.

املرحلة الأوىل :الإعداد
املعلومات والتخطيط يف ال�سودان
مت ال�سع��ي للتن�سيق الوثيق مع ال�س��كان النازحني وجميع الوكاالت امل�شاركة يف
املخيم من �أجل تخطيط وتنفيذ �إحدى �أكرب عمليات الإح�صاء والت�سجيل يف �إحدى
خميم��ات النازحني داخلي�� ًا يف ال�سودان – وذلك مع تعداد قدره  93.000ن�سمة.
وقب��ل البدء يف عملية الإح�صاء ،مت ق�ضاء قرابة ال�شهرين يف احلمالت الإعالمية
العامة امل�ستم��رة املمهدة لعملية الإح�صاء ،مع تدريب القائمني باملهمة و�إن�شاء
البنى التحتية الالزمة.
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التن�سيق

ق��د ت�صب��ح عملي��ة الت�سجيل مكلف��ة – �سواء م��ن الناحية املادي��ة �أو ناحية امل��وارد الب�رشية
املطلوب��ة – كما تتطلب ا�ستعدادات لوج�ستية هائلة .وينبغي على ال�سلطات الوطنية ووكاالت
القي��ادة القطاعية/العنقودي��ة – مفو�ضي��ة الأمم املتح��دة ل�ش���ؤون الالجئ�ين كوكالة تن�سيق
للمخي��م يف امل�سائل املتعلقة بالالجئ�ين بالإ�ضافة �إىل النازحني داخلي ًا يف مواقف الطوارئ
املعقدة واملنظمة الدولية للهجرة كوكالة تن�سيق للمخيم للنازحني داخلي ًا يف �أو�ضاع الكوارث
الطبيعي��ة� -أن تتحم��ل امل�س�ؤولي��ة الإداري��ة الكامل��ة ،وتكون م�س�ؤول��ة عن القوائ��م الرئي�سية
وتخزي��ن وحف��ظ البيانات .وينبغي ت�شجيع جهات توفري اخلدم��ات املتواجدة يف املخيم على
امل�شارك��ة ب�شكل مبا�رش يف عملي��ة الت�سجيل و�/أو ت�سهيل العملية من خالل توفري �أطقم العمل
واملرافق ال�رضورية مثل الدورات املياه ونقاط احل�صول على املياه و�أك�شاك الت�سجيل.

امل�شاركة

ينبغ��ي على ال�سلطات احلكومي��ة ووكالة القيادة القطاعية/العنقودي��ة �ضمان و�ضوح هدف
عملية الت�سجيل واحل�صول على املعلومات من الوكاالت الأخرى العاملة يف املخيم .ولكل من
�أ�صح��اب امل�صالح املختلف�ين م�صاحلهم اخلا�صة من الت�سجيل وجم��ع البيانات .فعلى �سبيل
املثال ،قد حتتاج جهات توفري اخلدمات لقوائم تفيد براجمها يف املكمالت الغذائية والتطعيم
وتوزيع املواد الغذائية واملواد غري الغذائية .وينبغي تفادي التعدد يف عمليات الت�سجيل ،نظراً
لأن عمليات الت�سجيل تقو�ض من قدرة ال�سكان على التنقل بحرية وتت�سبب يف تعطيل الأن�شطة
االقت�صادي��ة اجلاري��ة وكذل��ك ت�سبب القلق ب�ين النا�س اخلائف�ين من �أن تتعر���ض م�صاحلهم
لل�رضر.
وينبغي �إ�رشاك ال�سكان النازحني يف عملية الت�سجيل ب�أكرب قدر ممكن ومنذ بداية العملية،
وبحي��ث ي�شارك النازح��ون من الرجال والن�ساء يف ت�صميم عملي��ة الت�سجيل ون�رش املعلومات
العام��ة لرفاقه��م وجريانهم م��ن �سكان املخي��م وكذلك متابعة ق��درة اجلميع عل��ى الت�سجيل.
وم��ن املهم ب�شكل خا�ص �أن ت�ش��ارك الن�ساء يف عمليات �صناعة القرار املتعلقة باال�ستجابات
للمخاطر الأمنية ذات ال�صلة بالن�ساء والفتيات �أثناء عمليات الت�سجيل.
ينبغي �أن ي�أخذ التخطيط يف احل�سبان الرتتيبات اخلا�صة بال�سكان العاجزين عن الذهاب
�إىل موق��ع الت�سجيل �أو الغائبني عن املخي��م �أثناء عملية الت�سجيل .ويتطلب التخطيط للت�سجيل
دائم ًا �إن�شاء نظام للمتابعة لل�سكان الذين ي�صلون مت�أخراً �إىل مقر الت�سجيل.
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الن�ساء والفتيات
قد تواجه الن�ساء �صعوبة �أكرب يف القدرة على الت�سجيل .ومن ثم ،فمن املهم للغاية
�إ�رشاكه��ن يف ت�صمي��م عملي��ات الت�سجيل/التحقيق .وق��د ي�ؤدي ان�شغ��ال الن�ساء
ب�أدواره��ن الأ�رسي��ة واملنزلية �إىل تثبيطه��ن عن امل�شاركة يف عملي��ة الت�سجيل،
�أو ق��د مينعهن الرجال من امل�شاركة .وقد تحُ ��رم الن�ساء والفتيات غري امل�سجالت
م��ن امل�ساعدات واحلماية ومن ثم ي�ضحني �أك�ثر عر�ضة خلطر اال�ستغالل و�إ�ساءة
املعاملة.

املعلومات التي يتم جمعها

ُتعترب عملية جتميع املعلومات من العمليات التي ت�ستنزف وقت ًا كبرياً ،لذا فمن املهم �أن نعلم
�أن��ه كلم��ا زاد حجم املعلومات املطلوب جمعها ،كما زاد الوقت امل�ستنزف يف عملية التجميع.
وي�صب��ح عامل الوقت دائم ًا �شحيح ًا يف املراحل الأوىل من حاالت الطوارئ .وبالن�سبة لعملية
الت�سجي��ل املبدئي��ة �أثناء ح��االت الطوارئُ ،ين�صح غالب�� ًا بالتخطيط للت�سجي��ل ال�رسيع للأ�رس
ل�ضمان ال�رسعة يف البدء بتقدمي امل�ساعدات الغذائية والأ�سا�سية لل�سكان النازحني.
احل��د الأدن��ى م��ن املعلوم��ات املطلوبة عل��ى امل�ستوى الأ��سري يف حاالت
الطوارئ:
•تاريخ الت�سجيل
•�أ�سماء �أرباب الأ�رس من الرجال والن�ساء
•جن�س رب الأ�رسة
•تاريخ ميالد �أو عمر رب الأ�رسة
•حجم الأ�رسة �أو العائلة
•موقع الأ�رسة وعنوانها يف املخيم
•ت�سجيل جميع �أفراد الأ�رسة ح�سب اجلن�س والفئة العمرية
•موطن الأ�رسة الأ�صلي
•االحتياجات اخلا�صة داخل الأ�رسة
•موافقة الأ�رسة على تبادل هذه املعلومات مع �أطراف �أخرى
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توظيف العمالة امل�ؤقتة

م��ن الواج��ب مراعاة احلر���ص عند تعيني فريق الت�سجي��ل ،حيث يجب �أن يت�أل��ف من �أفراد من
�سكان املخيم بالإ�ضافة �إىل �أفراد من املجتمع املحلي من �أجل م�شاركة فر�ص العمل .وينبغي
�أن يت�ضمن الفريق دائم ًا عدداً كافي ًا من الن�ساء .وتتطلب كل عملية ت�سجيل تعيني فرق جديدة،
وتكون حينها الوكاالت املختلفة مطالبة بالعمل معاً .ومن ال�رضوري �أن يكون توزيع الأدوار
وامل�س�ؤوليات بني الوظائف املختلفة وا�ضح ًا والعاملني مدربني على �إجراء هذا الأمر.

توقيت عملية الت�سجيل

ينبغ��ي احلر�ص عل��ى عدم �إجراء عملي��ات الت�سجيل يف �أي��ام املنا�سبات الثقافي��ة �أو الدينية،
وباملث��ل ،م��ن الواجب �ضمان �أال تتزام��ن �أو تت�صادم عملية الت�سجيل م��ع غريها من الأن�شطة
مثل عمليات توزيع الغذاء �أو حمالت التطعيم .وينبغي �أن يكون مقر الت�سجيل يف موقع مركزي
بقدر الإمكان ،ولكن ُيراعى �أن يبعد مب�سافة معقولة عن املناطق املزدحمة مثل الأ�سواق.
دمج املعلومات الأ�سا�سية القائمة
ال ميكن �إجراء عمليات الت�سجيل دون �أن يتوافر قبل ذلك حد �أدنى من املعلومات
عن احلج��م التقريبي ل�سكان املخيم و�آليات العالقة داخل املخيم وخارجه .ومن
ال�رضوري جتميع وتبوي��ب البيانات الأ�سا�سية املتوافرة قبل �إجراء الت�سجيل من
�أجل التخطيط لها ب�شكل �أف�ضل.
وغالب�� ًا م��ا يتوىل عملي��ات الت�سجي��ل الأوىل برنامج الأغذية العامل��ي �أو �أحد
��شركاءه العامل�ين يف جمال توزيع الغ��ذاء .وميكن اال�ستفادة م��ن هذه البيانات
ك�أ�سا���س لأن�شط��ة الت�سجيل التالية .وغالب ًا ما يكون ل��دى قادة املجتمع قوائمهم
اخلا�ص��ة للوافدين اجل��دد من ال�سكان ،والتي ميكن اال�ستف��ادة بها كنقطة انطالق
لأي عملية ت�سجيل .وي�ستطيع قادة املجتمع واللجان امل�ساعدة حتديد الأ�شخا�ص
ذوي االحتياج��ات اخلا�ص��ة قبل �إجراء �أي عملية الت�سجي��ل .ورغم ذلك ،ف�إن قادة
املجتم��ع ال يت�رصف��ون دائم ًا ب�شم��ل يتما�شى مع امل�صال��ح امل�شرتكة ملجتمعهم
اخلا�ص ،ومن ثم ينبغي متحي�ص حياديتهم ونزاهتهم متحي�ص ًا مو�ضوعي ًا لتفادي
�أي م��ا من �ش�أن��ه �أن يف�سد عملية التخطيط �أو يحرم فئات معينة من اخلدمات .وال
ميكن للقوائم التي يقدمها قادة املجتمع �أو قادة اللجان �أن تكون مربراً لال�ستغناء
ع��ن �إج��راء عملية الت�سجيل .وغالب ًا م��ا يذهب النازحون داخلي�� ًا �أو طالبو اللجوء
الوا�صلون حديث ًا �إىل ال�سلطات املحلية – الذين قد يحتفظون بالقوائم.
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عندم��ا ال تتواف��ر قوائ��م التوزي��ع م��ن ق��ادة املجتمع كنقط��ة بداي��ة ،يكون من
ال��ضروري �إج��راء تقدير بعدد النازح�ين داخلي ًا املقرر �أن يت��م ت�سجيلهم .ولهذا
التقدير �أهميته لأغرا�ض التخطيط ،نظراً لأنه يحدد العدد ال�رضوري من العاملني
والعرب��ات وامل�شرتيات من امل��واد وغريها من امل�سائل اللوج�ستية .وميكن �إجراء
التقدي��ر من خ�لال اال�ستقراء� ،أو ،يف بع�ض احلاالت ،من خ�لال الت�صوير اجلوي.
وميك��ن �إج��راء هذا اال�ستق��راء من خالل ح�س��اب امل�ساحة الإجمالي��ة للمخيم مع
ح�ساب عدد امل�ساكن �ضمن ق�سم معني من املخيم .وينبغي �أن ي�ؤخذ يف احل�سبان
التغ�ير احلتمي يف الكثافة ال�سكانية من منطقة �إىل �أخرى ووجود م�ساكن خالية
م��ن ال�سكان عند ا�ستخ��دام هذه الطريق��ة .كذلك ميكن ا�ستخ��دام الت�صوير اجلوي
حل�ساب عدد امل�ساكن ،ثم يلي ذلك �إجراء م�سح �أر�ضي حمدود لتحديد متو�سط عدد
�أفراد العائلة املقيمني يف كل م�سكن ومتو�سط الن�سبة املئوية للم�ساكن اخلاوية.

حمالت التوعية العامة

يف �أثن��اء املراحل املف�ضية للب��دء يف الت�سجيل و�أثناء عملية الت�سجي��ل نف�سها ،تكون منهجية
وو�ض��وح عملي��ة ن�رش املعلوم��ات �أمراً �شديد الأهمي��ة وعن�رصاً مهم ًا لنج��اح عملية الت�سجيل.
وم��ن �أجل الو�ص��ول �إىل جميع �س��كان املخيم ،ت�صبح حم�لات املعلومات اال�ستباقي��ة �أمراً ال
غنى عنه .ولدى جميع ال�سكان النازحني احلق يف معرفة ما يتم يف �إجراءات ترمي �إىل حتقيق
م�صاحله��م .ويع��د ن�رش املعلوم��ات املت�سمة بال�شفافي��ة للمخيم �أمراً �رضوري�� ًا ل�ضمان جناح
عملية الت�سجيل ،فاملعلومات الدقيقة وحدها هي التي �ستخفف من القلق وتتفادى �سوء الفهم
وت�سهم يف حتقيق �سال�سة التعاون.
وينبغ��ي �أن تتج��ول الفرق املدرب��ة جيداً واملعينة م��ن بني النازح�ين �أنف�سهم يف جميع
�أرج��اء املخي��م لن�رش الر�سائل املعلوماتية وا�ستخدام ما يعن له��ا من و�سائل وقنوات جتد لها
�ص��دى لدى املجتمع .ولذلك ف���إن ثمة حاجة كبرية لتدريب ه�ؤالء عل��ى اال�ستجابة للأ�ساليب
الثقافي��ة والتقليدي��ة للمجتم��ع لتحقي��ق �أكرب �أثر ممك��ن ،من خ�لال الإعالم و�إجاب��ة الأ�سئلة
وت�شجي��ع امل�شارك��ة – خا�ص��ة م�شاركة الن�س��اء .وبالإ�ضاف��ة �إىل ذلك ،ف�إن ه���ؤالء مطالبون
بالتقليل من �أي توقعات غري واقعية والت�صدي لأي �إ�شاعات ُم�ضللة.
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ينبغي �أن تو�ضح �أي معلومات ُتنقل للمجتمع ما يلي:

•الأ�سباب الداعية لإجراء الت�سجيل واملعايري التي يقوم عليها
•الأطراف التي �سيتم تبادل املعلومات املُجمعة معها
•ماهية من �سيتم ت�سجيلهم (الأفراد/الأ�رس)
•�أن لل�سكان حق يف عدم ت�سجيل �أنف�سهم ،وتفهمهم لتبعات عدم الت�سجيل
•�أن الت�سجيل �سيتم جمان ًا وبال ر�سوم
•�أن الت�سجي��ل مفت��وح جلميع الفئ��ات ،بغ�ض النظ��ر عن اجلن���س �أو العرق �أو
العم��ر �أو الدين وغريها من اخل�صائ�ص الأخرى ،طامل ًا �أن هذه الفئات تلبي
املعايري املطلوبة
•كيفية عمل �إجراءات ال�شكاوى
•الوقت والو�سيلة والعملية ،مبا يف ذلك املناهج واملواد امل�ستخدمة
ميكن ن�رش املعلومات من خالل الإذاعة واالجتماعات واملن�شورات/املل�صقات يف االجتماعات
احلا�ش��دة ،وكذل��ك من خالل امل�ؤ�س�سات الدينية ويف مواقع توزي��ع املياه واملدار�س والأ�سواق
وغريه��ا م��ن الأماكن العام��ة التي يكرث ت��ردد �سكان املخي��م عليها .وبالإ�ضاف��ة �إىل احلملة
اال�ستباقية ،ينبغ��ي �إل�صاق البيانات املت�ضمنة جلميع املعلومات اخلا�صة بعمليات الت�سجيل
القادمة يف �أماكن ظاهرة بالن�سبة للجميع ،وذلك يف خارج مكتب وكالة �إدارة املخيم مثالُ.
ولعن��صر التوقي��ت �أهميت��ه الكبرية .جتن��ب الإخط��ارات املت�أخ��رة ،نظ��راً لأن النا�س قد
يحتاج��ون لف�ترة كافية م��ن اال�ستعداد والتخطيط قب��ل الذهاب للت�سجي��ل ،ولكن جتنب كذلك
الإع�لان عن عملية الت�سجيل يف توقيت مبكر للغاي��ة لأن النا�س قد ين�سون التفا�صيل املهمة.
و�إذا كان من املخطط �إجراء التو�سيم كجزء من عملية الت�سجيل ،ينبغي �أن يتم �إعطاء املعلومات
اخلا�ص��ة بالتاريخ الفعل��ي للتو�سيم يف اللحظة الأخرية قبل ب��دء عملية الت�سجيل مبا�رشة من
�أج��ل تقلي��ل حوادث االحتيال – وذلك مث ُال من خالل ا�ستع��ارة الأطفال من الأ�رس الأخرى من
�أجل �إظهار عدد �أفراد الأ�رسة ب�شكل �أكرب من احلقيقة .ورغم ذلك ،ينبغي تو�ضيح �أ�سباب عن�رص
املفاج�أة ذلك ل�سكان املخيم.

عنوان املخيم

ت�ضطل��ع وكال��ة �إدارة املخي��م مب�س�ؤولية �إن�شاء نظ��ام للعناوين يف املخيم��ات .ولدى ال�سكان
النازح�ين احلق يف �أن يكون له��م عنوان مثل الآخرين ،فعن طريق العن��وان يت�سنى للنازحني
التوا�ص��ل م��ع بع�ضهم كم��ا يت�سنى للآخرين التوا�ص��ل مع النازحني .وع�لاوة على ذلك ،فمن
ال��ضروري �أن تتواف��ر للوكالة القدرة عل��ى �ضمان احلماية وامل�ساع��دات املالئمة ،بالإ�ضافة
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�إىل متابع��ة االحتياج��ات اخلا�صة .فمن خالل �إن�شاء نظام مالئم للعناوين يف املخيم ،ت�صبح
عملية التو�سيم والت�سجيل والتحقق من الأ�سماء �أ�سهل يف �إدارتها.

املرحلة الثانية« :تو�سيم» �أو حتديد ال�سكان الذين �سيتم ت�سجيلهم

ُي�ستخدم م�صطلح «التو�سيم» لتو�صيف العملية التي ت�ستهدف �إجراء عملية «جتميد» �أو «تو�سيم»
م�ؤقت��ة حلجم �سكان املخيم له��دف الت�سجيل .وثمة و�سائل متنوعة لإج��راء عملية «التو�سيم».
فق��د تك��ون هناك قوائ��م ميكن ا�ستخدامه��ا كنقطة بداية – عل��ى �سبيل املثال ،ق��د تكون لدى
برنام��ج الأغذي��ة العاملي وغريه م��ن وكاالت توزيع الغذاء قوائم للتوزي��ع ،كما قد يكون لدى
ق��ادة املخيم قوائم ب�أ�سم��اء الأ�شخا�ص النازحني يف جمتمعهم .وعندم��ا يتم ا�ستخدام قوائم
التوزيع املوجودة م�سبق ًا كنقطة انطالق لعملية الت�سجيل ،فمن ال�رضوري �أن يتم �إن�شاء عملية
�إ�ضافي��ة ت�سته��دف تقرير وتو�سي��م الأ�شخا�ص غري امل�سجلني يف القائمة .وله��ذا الأمر �أهميته
البالغ��ة ،نظ��راً لأنه لي�س لكل الأ�شخا���ص النازحني احلق يف ح�ص�ص الغ��ذاء كما انه لي�س كل
النازح�ين م�سجل�ين من قبل ق��ادة املجتم��ع .وك�إحدى البدائ��ل لذلك ،يف حال��ة تواجد نظام
عناوين للمخيم ،ميكن تو�سيم الأ�رس بالن�سبة لقوائم عناوين املخيم.
ويف غي��اب �أي قائم��ة موجودة قبالً ،ميكن �إجراء عملي��ة التو�سيم من خالل ت�سليم عالمات
�أو ا�ستخ��دام �أ�ساور للمعا�ص��م غري قابلة للتالعب والتي ميكن نزعها عن��د الت�سجيل .ويتم �إعطاء
عالمات التو�سيم يف العادة ملمثلي الأ�رس بعد التحقق العياين من عدد الأ�شخا�ص يف الأ�رسة �أثناء
مرحل��ة التو�سيم .ويف عملية الت�سجي��ل الأوىل ،لن يتطلب الأمر �سوى ذهاب ممثل واحد لكل �أ�رسة
للت�سجيل ،وتارك ًا �أفراد الأ�رسة الآخرين يوا�صلون مهامهم اليومية .و ُت�ستخدم �أ�ساور املعا�صم مع
كل فرد .والحقاً ،ويف عملية الت�سجيل الثانية ،ينبغي �أن يظهر جميع الأفراد يف عملية الت�سجيل.
وال ينبغي التالعب يف �أ�ساور املعا�صم ،و�أي �أ�ساور مك�سورة لن يتم قبولها للت�سجيل.
وميكن تنظيم عملية التو�سيم �إما مركزي ًا �أو من خالل الزيارات املنزلية .وقد ُيطلب �إىل �سكان
املخيم املجيء �إىل �أحد املواقع املعينة داخل املخيم لينتظموا يف طابور ويتم تعليم كل فرد من
الأ�رسة على حده بحرب ال قابل للمحو/غري مرئي ثم يت�سلم عالمة واحدة �أو �سوار للمع�صم.
وميك��ن �إجراء هذه العملية ب��دون �إن�شاء هياكل �أ�سا�سية متخ�ص�ص��ة ،كاملدار�س �أو مراكز
توزيع الغذاء .كذلك فثمة و�سيلة �أخرى بديلة يقوم مبقت�ضاها عدد كبري من فرق العمل ب�إجراء
الزيارات املنزلية لتو�سيم ال�سكان و�إح�صاء عدد الأ�شخا�ص املوجودين يف كل م�سكن .وينجح
هذا الأ�سلوب ب�صفة خا�صة يف املخيمات ذات الت�صميم الوا�ضح اجليد ويف ظل وجود منظومة
عناوي��ن فاعل��ة ،بيد �أنه من جهة �أخرى يتطلب عدداً كب�يراً من الفرق العاملة لإجراء الزيارات
املنزلي��ة ب�رسعة .وينبغي ا�ستكمال عملية التو�سيم خالل عدة �ساعات ،وبحد �أق�صى يوم واحد
وذل��ك لتف��ادي ف�ترات االنتظار غ�ير ال�رضوري��ة وتقليل احتم��االت جلوء البع���ض لالحتيال
والتو�سي��م امل��زدوج .وينبغي �أن يتواجد عند كل نقطة تو�سي��م �أحد امل�رشفني ملتابعة ومراقبة
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ح�س��ن �سري الأمور والرقابة عل��ى عملية توزيع عالمات و�/أو �أ�س��اور التو�سيم .والأخطاء التي
ترتكب يف هذه املرحلة يكون من ال�صعب ت�صحيحها وتداركها �أثناء عملية الت�سجيل.
وبالرغم من جميع اال�ستعدادات ،فقد يحدث �أن يزداد عدد �سكان املخيم قبل �إجراء عملية
الت�سجيل .فقد يحاول �أفراد املجتمعات �أو القرى املجاورة الظهور يف املخيم يف وقت التو�سيم.
وله��ذا ال�سبب ،يكون من ال�رضوري �أحيان ًا �إجراء عملي��ة التو�سيم ب�شكل متزامن يف املخيمات
القريب��ة من بع�ضها لتفادي عامل اجلذب .وميكن لقادة املجتمع تقدمي م�ساعدتهم يف التحقق
م��ن �أهلي��ة ال�سكان النازحني من مناطقهم ،مع االنتباه مل��دى نزاهتهم ومو�ضوعيتهم يف هذا
الأم��ر .وبع��د عملية التو�سيم ،واعتم��اداً على كيفية تنظيم عالمات التو�سي��م� ،سوف تتوافر يف
النهاي��ة �صورة عام��ة للحجم الدقيق للتعداد ال�سكاين ُم�صنف ًا ح�س��ب اجلن�س والعمر .و�سواء مت
التو�سي��م با�ستخ��دام عالمات �أو ب�أ�س��اور املع�صمُ ،ين�صح با�ستخدام م��ادة تو�سيم غري م�رضة
مثل احلرب غري القابل للمحو �أو احلرب غري املرئي من �أجل جتنب ازدواج التو�سيم ،والذي ميكن
ا�ستخدام��ه عل��ى الأيدي �أو الأظاف��ر للبالغني وعلى كاحل الأطفال الر�ض��ع والأطفال ال�صغار.
وبغ���ض النظ��ر عن الطريقة ،ينبغ��ي �أن يتم التو�سي��م �رسيع ًا لتفادي الت�سجي��ل املتعدد .ورغم
ذلك ،ف�إن «تعليم» الأفراد باحلرب �أو �أي نوع من �أنواع ال�سوائل قد ُي�ساء فهمه �أو يعترب خمالف ًا
للأعراف التقليدية ،كما قد تكون هناك خماوف من �أن يكون لهذا ال�سائل �آثار �ضارة .ومن ثم
ينبغ��ي مناق�شة هذه الو�سيل��ة وغريها من و�سائل و�ضع العالمات م��ع املجتمع و�رشحها لهم
قب��ل ا�ستخدامه��ا .كما ينبغي الأخ��ذ يف االعتبار �أن الأحبار غري القابل��ة للمحو والأحبار غري
املرئية – والتي منها م�صباح الأ�شعة فوق البنف�سجية امل�ستخدم يف ر�ؤية احلرب غري املرئي-
ه��ي من الأدوات اخلا�صة التي ينبغي ع��ادة ا�ستريادها من اخلارج ،ومن ثم ينبغي تخ�صي�ص
وقت كاف لو�صولها �إىل موقع املخيم.
يتطلب املعاقون �أو الذين يعانون �شكالً من �أ�شكال العجز عن احلركة اهتمام ًا
خا�ص�� ًا حيث ينبغي مث ُال تو�سيم الأ�شخا���ص طريحي الفرا�ش �أو الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقات من قبل فرق متنقلة ل�ضمان �إدراجهم يف عملية الت�سجيل .وينبغي على
الف��رق املتنقلة الذهاب للعي��ادات وم�ساكن الأفراد لتو�سيم املتواجدين بها .ومن
ال��ضروري �أن يت��م التوا�صل مع ال��وكاالت ال�صحية وقادة املجتم��ع مقدم ًا قبل
عملية التو�سيم.
واعتم��اداً عل��ى املن��اخ ،يك��ون من امله��م �ضمان توف��ر بع���ض احلماية من
الأمط��ار �أو احل��رارة �أو ال�برودة .وينبغ��ي �أن يت��م توفري الظل يف املن��اخ احلار،
وتوف�ير التدفئ��ة يف املناطق الباردة .كما ينبغي �أن تتوافر يف كل منطقة تو�سيم
م�صدر ملياه ال�رشب ودورات املياه.
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املرحلة الثالثة :عملية الت�سجيل
�أ�سلوب الت�سجيل

بع��د االنتهاء من تو�سي��م ال�سكان ،ميكن �إطالق عملية الت�سجيل الفعلية .ومن �أجل تقليل الوقت
ال��ذي يق�ضي��ه النا���س يف االنتظار يف الطاب��ور ،ينبغي �أن يت��م �إجراء عملي��ة الت�سجيل ح�سب
عناوي��ن املخي��م – مثل البلوكات �أو القطاعات �أو مناطق املخيم – �أو ح�سب �أحجام العائالت
املح��ددة .وينبغ��ي �إعط��اء الأولية للأ��سر التي ت�ضم �أنا���س عجائز �أو �أطف��ال �أو يخ�ص�ص لهم
طابور منف�صل.
وتتطل��ب عملي��ة الت�سجي��ل مكاتب �أو نق��اط ت�سجيل ،والت��ي قد ال تتطل��ب �أكرث من جمرد
جلو�س �أحد موظفي الت�سجيل على طاولة يف الهواء الطلق ،وينبغي �أال يتم ت�سجيل �إال من ت�أكد
ح�ضوره��م فعلي�� ًا – وكانوا ق��د مت تو�سيمهم .ويف ه��ذه الأثناء ،تقوم ف��رق الت�سجيل املتنقلة
بالتج��وال يف املخي��م لت�سجي��ل الأف��راد العاجزين ع��ن الذهاب ملكات��ب الت�سجي��ل �إما ب�سبب
الإعاقة اجل�سدية �أو املر�ض �أو كرب ال�سن.
وعندم��ا يتم تنظيم عملية الت�سجيل بدون تو�سيم �سابق ،فال ينبغي ت�سجيل �إال الأ�شخا�ص
احلا�رضي��ن فعلي�� ًا يف يوم الت�سجيل ،وبحي��ث يقوم املركز ال�صحي �أو القي��ادات بتقدمي قوائم
بالأفراد الذين لي�س يف و�سعهم الذهاب �إىل نقاط الت�سجيل ،وذلك قبل الت�سجيل بعدة �أيام.
وينبغي �أن يتواجد �أحد �أع�ضاء فريق العاملني يف كل نقطة ت�سجيل للإجابة على الأ�سئلة
املطروحة و�رشح الإجراءات وتنظيم م�ساحات االنتظار .كما ينبغي �أن يكون من ال�سهل حتديد
جمي��ع العامل�ين يف جميع الأوقات مث ُال من خالل ارتداء القم�صان �أو القبعات �أو ال�صديريات
التي تظهر هويتهم مع �إظهار بطاقاتهم.
�ضمان القدرة على الت�سجيل – �صوت من امليدان
«�أثن��اء الت�سجي��ل يف باندا �أت�ش��ه ،مت �إعالم وكالة �إدارة املخيم ب���أن ال�سلطات لن
تقوم بت�سجيل الأ�رس التي تعولها امر�أة وحيدة باعتبارها «�أ�رسة» .ف�إذا كان لدى
ه��ذه امل��ر�أة الوحيدة ابن واحد� ،س��وف يتم ت�سجيلهم ك�أ�رسة با�س��م االبن (ولي�س
با�سم والدته) .وكان هذا يعني �أن �سجالت احلكومة لن ت�ضم م�ستندات حتدد عدد
الأ�رس التي تعولها امر�أة وحيدة ،وهو ما كان له تداعياته و�أدى �إىل تعار�ض بني
املعلومات احلكومية وبني البيانات امل�ستقاة من م�صادر �أخرى».

� -2إ�صدار الوثائق وامل�ستندات

يت��م بعد ا�ستكمال الت�سجيل �إ�صدار امل�ستن��دات اخلا�صة بالت�سجيل وت�سليمها لأرباب الأ�رس� ،أو
ل��كل ف��رد يف بع�ض احلاالت .وبناء على طبيعة املوقف �أو الظ��روف ،قد تكون هذه امل�ستندات
عبارة عن بطاقات ا�ستحقاق – مثل بطاقات ح�ص�ص الغذاء – و�/أو بطاقات ت�سجيل.
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�إذا كان املوقف ي�سمح ،وبعد الت�شاور مع كل من الرجال والن�ساء ،قد ي�صبح من املرغوب �إ�صدار
بطاقات ا�ستحقاق – خا�صة بطاقات الإعا�شة – لأرباب الأ�رس من ال�سيدات ،ذلك �أنه حتى بني
الأ�رس التي يكون فيها رب الأ�رسة رجالً ،تظل الن�ساء هن املتوليات مل�س�ؤولية حت�ضري الطعام
وتوزيع��ه .وق��د تواجه الن�ساء و�أطفاله��ن �أوقات ًا ع�صيب��ة �إذا ما غادر الزوج �آخ��ذا معه بطاقة
�إعا�ش��ة الأ��سرة �أو مل يكن لدى الزوج اهتمام ب�صالح �أ�رست��ه .ويف احلاالت التي ال يكون فيها
ذل��ك مقبو ًال ثقافي��اً ،ينبغي �أن ت�شري بطاقة اال�ستحقاق �إىل �أ�سم��اء كل من الزوج والزوجة يف
الأ�رسة/العائلة لتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني و�ضمان العدالة يف اال�ستفادة بالبطاقة.
بطاقات الت�سجيل يف املخيم
قد يتم �إ�صدار بطاقات الت�سجيل �إىل �سكان املخيم لإثبات �إقامتهم بالإ�ضافة �إىل
�إعطاءهم بطاقات اال�ستحقاق/الإعا�شة .وقد يكون ذلك مفيداً ،على �سبيل املثال،
عندم��ا ال يك��ون جميع �سكان املخي��م م�ستحق�ين للم�ساعدات الغذائي��ة ،ولكنهم
م�ستحقني مل�ساعدات �أخرى مثل التعليم وال�صحة .وينبغي حتديد احلاجة لبطاقة
ت�سجي��ل املخيم قيام�� ًا على ظروف كل حالة على حده .وه��ذا يتطلب حتلي ًال لكل
من التداعيات الإيجابية وال�سلبية لإ�صدار هذه البطاقة .وينبغي �أال يتم اخللط بني
بطاق��ات ت�سجيل املخيم وبني بطاقات الهوي��ة �أو م�ستندات الو�ضعية التي حتدد
و�ضعية ال�شخ�ص – مثل خطابات احلماية �أو خطابات الت�صديق – التي ت�صدرها
احلكومة/مفو�ضي��ة الأمم املتح��دة ل�ش���ؤون الالجئ�ين لتقدميه��ا �إىل الالجئني/
طالبي اللجوء ك�إثبات لو�ضعيتهم كالجئني/طالبي اللجوء� ،أو ت�صدرها احلكومة
لإثبات �أن ال�شخ�ص املعني يحمل جن�سية بلد دولتها.
وينبغي �أن يتم تقييم املعلومات التي تو�ضع على كل بطاقة قيام ًا على ظروف كل حالة على
ح��دة ،حيث �أن كل موقف يتطلب جمموعة خمتلفة من البيانات .ورغم ذلك ،ينبغي �أال تت�ضمن
البطاق��ات ال�ص��ادرة �أي معلومات تك�شف بال داع عن �أي �أ��سرار �أو معلومات �شخ�صية – مثل
املعلوم��ات ال�صحية – والتي ق��د تزج بال�شخ�ص النازح يف مواقف ته��دد �أمنه و�سالمته مثل
�إدراج املعلوم��ات ع��ن الع��رق املنتمي �إليه يف بع���ض احلاالت .واحرتام�� ًا خل�صو�صية الفرد/
الأ�رسة ،ينبغي �أال تت�ضمن البطاقة �أية معلومات تزيد عن القدر املطلوب لغر�ض البطاقة .ويف
بع�ض احلاالت ،يكون من الواجب ،وبهدف احلماية ،طباعة رقم الت�سجيل على البطاقة بد ًال من
ا�س��م ال�شخ���ص �أو �أي معلومات �أخرى �شخ�صية – وبحيث يت��م ا�ستخدام هذه املعلومات الحق ًا
مع قاعدة البيانات.
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ويف حاالت �أخرى ،ميكن �أن تت�ضمن البطاقات املعلومات التالية:
•ا�سم رب الأ�رسة (وبع�ض احلاالت ت�ستلزم �إدراج �أ�سماء جميع �أفراد الأ�رسة)
•موقع املخيم و�/أو عنوان املخيم
•حجم الأ�رسة وعدد الأطفال دون �سن اخلام�سة
•تاريخ �إ�صدار البطاقة
•جهة الإ�صدار (الوكالة/ا�سم املوظف)
• تاريخ انتهاء العمل بالبطاقة (يف�ضل �أن ترتاوح مدة �صالحية البطاقة بني� 6أ�شهر وعام واحد)
•املعلومات الرباجمية (مثل ال�صحة واحلالة من التغذية �أو الفئة العمرية)
•املعلوم��ات املتعلقة باالحتياج��ات اخلا�صة لدى �أحد �أفراد الأ�رسة (مثل الإعاقة اجل�سدية
�أو الإعاقة الذهنية �أو الأطفال املنف�صلني �أو العجائز).

حوادث االحتيال يف الت�سجيل

تتمخ���ض عمليات الت�سجيل عن عدة حقوق يف احل�صول على عدد من اخلدمات ،ومن ثم تزداد
احتم��االت تعر�ضها للتالع��ب واالحتيال .فقد يحدث على �سبيل املثال �أن يتم تزييف بطاقات
الت�سجي��ل �أو بطاق��ات اال�ستحقاقات وتبد أ� يف االنت�شار يف املخيم .وقد يقوم البع�ض ب�إح�ضار
بع�ض الأفراد من املجتمع املُ�ضيف �أو اجلريان ملحاولة �إظهار حجم العائلة ب�أكرب من الواقع.
وينبغ��ي عل��ى وكال��ة �إدارة املخيم و�ض��ع نظم مت�سقة لتحدي��ث ال�سجالت وا�ستب��دال بطاقات
الت�سجي��ل �أو بطاق��ات اال�ستحقاق التالف��ة �أو املفقودة .وقد يحاول البع���ض الت�سجيل ب�أ�سماء
مزيفة ،وهو ما يجعل من املقارنة مع القوائم الأخرى �أمراً عدمي اجلدوى .ويعد التو�سيم املنظم
ه��و املفت��اح لنجاح جمي��ع عمليات الت�سجي��ل .وميكن حلم�لات املعلومات الدائم��ة �أو مراكز
الرتحي��ب مبوجات الوفود اجلديدة من ال�سكان �أن ت�سهم يف تقليل �أ�شكال االحتيال �أو التحويل
غري القانوين للبطاقات.
كم عدد الأطفال؟ �صوت من امليدان
«ق��د يلج���أ �أرباب الأ�رس �أحيان�� ًا �إىل الكذب فيما يقدمونه م��ن معلومات عن حجم
�أ�رسه��م ،ومتوقع�ين بذل��ك ا�ستالم ق��در �أكرب من امل��واد الغذائية �أو غ�ير الغذائية.
وي�صبح الأطفال الأربعة فج�أة �ستة �أطفال .وت�صبح عملية التحقق من حجم الأ�رسة
و�أفراده��ا عملية �صعبة يف مواق��ف النزوح عندما ُتفقد وثائ��ق وبطاقات الهوية.
فق��د حدث يف �إحدى البلدان �أن قام الالجئون ب�أخ��ذ لقطاء ال�شوارع من العا�صمة
�إىل املخي��م من �أجل ت�سجيلهم ك�أبناء لهم .وعندما ينجحوا يف م�سعاهم ،كان يتم
التخل�ص �رسيع ًا من الأطفال و�إعادتهم �إىل مكانهم ،حيث مل تعد هناك حاجة لهم.
وحل�سن احلظ ،كان م�س�ؤولو الت�سجيل ينجحون يف ك�شف معظم هذه احلاالت».
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امل�ساكن اخلاوية؟ �صوت من امليدان
«وفق�� ًا لقائ��د املوق��ع ،كان ما يق��رب من � 25أ��سرة يحتفظون ببطاق��ات �أ�رسية
�إ�ضافي��ة ،بالرغ��م م��ن �أن �أقاربه��م كانوا قد غ��ادروا املوقع منذ زم��ن .وهذا �أمر
يمُ كّنهم من االنتفاع بامل�ساكن اخلالية ويف نف�س املطالبة بن�صيب من امل�ساعدات
عن��د عملي��ات التوزيع .وقد قال هذا القائد �أنه ح��اول يف مرة من املرات �إح�صاء
امل�ساكن اخلالية ،بيد �أنه قد اعرت�ض �سبيله يف ذلك �أع�ضاء املوقع الآخرين الذين
قام��وا ب�صده عن م�سعاه و�أخربوه �أن هذه امل�ساكن لي�ست خالية ،و�أن �أقاربهم قد
غ��ادروا املوق��ع فقط للعم��ل و�سوف يعودون م��رة �أخرى يف امل�س��اء .والآن نرى
البع�ض يقومون بنهب بع�ض الأ�شياء من هذه امل�ساكن اخلالية».
ويف مرحل��ة التخطي��ط من كل عملية ت�سجيل ،ينبغي �إجراء حتليل لنقاط ال�ضعف املحتملة يف
اخلطة ،على �أن ُيراعى �إدراج الو�سائل التي ميكن من خاللها منع حوادث االحتيال التي يكون
منبعه��ا هو فريق العمل ،مثل �أن يتم التدوير املتكرر للعاملني وحتديد امل�س�ؤوليات وتق�سيمها
ب�ش��كل وا�ض��ح ،وهو ما ميك��ن �أن يقلل من حم��اوالت االحتيال .كذلك �أن ه��ذه الو�سائل �سوف
تتفادى و�ض��ع الالجئني �أو ال�سكان املحليني املعينني ب�صفة م�ؤقتة لإجراء عمليات الت�سجيل
يف موق��ع �سلطة ،مث��ل مواقع �إ�صدار بطاقات اال�ستحقاق �أو جتمي��ع بيانات الت�سجيل .وت�شكل
عملي��ات الإ�رشاف القوية وو�ضع �آلي��ات ال�شكاوى الوا�ضحة بع���ض املكونات املهمة لتحقيق
هذه الغاية.
مما ي�ؤ�سف له �أنه قد مت الإبالغ عن حاالت كثرية لالحتيال قام بها موظفو الت�سجيل
يف عملي��ات الت�سجيل ال�سابقة ،وقد تت�ضمن هذه احل��وادث ت�سجيل �أ�شخا�ص غري م�ستحقني �أو
كتاب��ة ع��دد �أفراد العائل��ة على غري احلقيقة �أو �إ�ص��دار بطاقات ا�ستحق��اق يف مقابل ر�شاوى.
وينبغ��ي �إع�لام فري��ق العامل�ين ب�أنه لن يت��م الت�سامح م��ع �أي �سوء ت�رصف وكذل��ك �إعالمهم
بالتبع��ات التي �ستنجم ع��ن �أي ت�رصفات غري مالئمة .ويجب على جمي��ع العاملني ،مبا فيهم
م��ن مت تعيينه��م لهذا الغر�ض فق��ط ،التوقيع على ميثاق لل�سلوك املهن��ي وينبغي تو�صيل هذه
الر�سالة بو�ضوح �أثناء التدريب على الت�سجيل.
تعمل �آليات ال�شكاوى وما يلحق بها من �إجراءات للمتابعة على حفظ كرامة ال�سكان النازحني
من خالل ال�سماح لهم بالتعبري عن �شكاواهم .ومن خالل و�ضع �آلية لل�شكاوى ،ميكن حما�سبة
الوكاالت عن الأخطاء التي ميكن �أن حتدث وتبيان مدى ا�ستعدادها لت�صحيحها.
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ويف مواقف املخيمات وبعد النزوح مبا�رشة ،يكون ال�سكان غالب ًا �أكرث ا�ست�ضعاف ًا وتزداد
احتم��االت ت�سبب عملية الت�سجي��ل يف اخلوف للنازحني �إىل �أعلى درجة .وت�شكل �آلية ال�شكاوى
و�سيل��ة م��ن الو�سائل املالئم��ة ل�ضمان خ�ض��وع الوكاالت الإن�ساني��ة للم�ساءلة �أم��ام ال�سكان
النازحني.
وينبغ��ي بذل ما يلزم من جهود لإتاحة القدرة لل�سكان على تقدمي ال�شكاوى والإبالغ عن
الأ�شخا���ص املفقودين �أو الإبالغ ع��ن �أي �سوء ت�رصف يقدم عليه �أحد موظفي الت�سجيل .كذلك
ينبغي ت�شجيع النا�س على و�ضع االقرتاحات التي ت�ستهدف حت�سني النظم القائمة ،كما ينبغي
�أن تت�ضمن �إجراءات ال�شكاوى الإجراءات املالئمة للمتابعة الفعالة.
ينبغي �أن حتقق �إجراءات ال�شكاوى ما يلي:
•و�ض��ع منوذج م�ستن��دي لل�شكاوى ،بيد �أن هذا ال مين��ع مراجعة جميع �أنواع
ال�شكاوى امل�ستلمة وبغ�ض النظر عن القالب الذي ت�أتي عليه.
•�إعط��اء الأ�شخا�ص املتقدم�ين ب�شكاوى الفر�صة للتعري��ف ب�أنف�سهم – �أمام
الإدارة عل��ى الأق��ل -ويف نف���س الوق��ت احرتام رغبته��م يف �إبق��اء �أنف�سهم
جمهولني �إذا ما خافوا االنتقام.
•�إدراج �أح��كام برفع ال�شكاوى من خ�لال ع�ضو فريق غري الع�ضو الذي قدمت
ال�شكوى �ضده.
•�ضم��ان رف��ع ال�شكاوى مبا�رشة ملدير الت�سجيل� ،أو غ�يره من �أع�ضاء الفريق
املتولني للمهام الإ�رشافية على الت�سجيل وما تت�صل به من �أن�شطة.
•ت�شجي��ع اجلمي��ع على الإب�لاغ عن �أي �سوء ت��صرف فيما يتعل��ق بالأن�شطة
املرتبط��ة بالت�سجي��ل ،وينبغ��ي �أن تتواف��ر الفر�ص��ة للقيام بذل��ك دون ذكر
اال�س��م ،وهو ما �سي�سمح لل��وكاالت باالنتباه لبع�ض امل�ش��اكل املعينة التي
كان من املمكن �أن متر مرور الكرام ودون �أن يكت�شفها احد.
ُ ttيع��د �إن�ش��اء �آلي��ة لل�ش��كاوى �أح��د الأن�شط��ة ال�رضوري��ة الت��ي تتواله��ا وكاالت �إدارة
املخيمات .ملزيد من املعلومات ،انظر الف�صل .3

اعتبارات الأمن

ينبغي �أن ي�ؤخذ يف االعتبار �أمن العاملني بالإ�ضافة �إىل �أمن ال�سكان النازحني يف كل خطوة
م��ن خطوات عملية الت�سجيل .ومن املهم �إعداد خطط ط��وارئ من �أجل �إحكام ال�سيطرة الكافية
عل��ى احل�ش��ود وتوف�ير التعليم��ات الوا�ضحة جلمي��ع امل�شارك�ين يف عملية الت�سجي��ل وكيفية
التعام��ل مع اجلم��وع العنيف��ة �أو الأ�شخا�ص الغا�ضب�ين .و ُيعترب التبادل املالئ��م للمعلومات
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قب��ل �أي عملي��ة ت�سجيل �أمراً �رضوري ًا وحيوي ًا لتفادي �أي ارتب��اك �أو ن�شوء زحام غري مرغوب.
ويت�ساوى مع ذلك يف الأهمية �رضورة توافر اخلدمات الكافية.
ذلك �أن غياب مياه ال�رشب الكافية �أو الوقوف حتت حرارة ال�شم�س �أو الأمطار قد تزيد من
التوتر والقابلية لال�ستثارة .كما �أن غياب املرافق الكافية قد ي�رض ب�أمن العاملني .كذلك ،ف�إن
فرتات الراحة �أو الطعام �أو و�سائل اال�ستجمام غري الكافية للعاملني قد ت�رض بعملية الت�سجيل
�أو حتى تعر�ض ك ًال من �أمن املوظفني وال�سكان للخطر.

املرحلة الرابعة� :إدخال البيانات وحتليلها

بالتن�سي��ق م��ع �أ�صحاب امل�صالح الرئي�سي�ين ،ميكن �إدراج البيانات الت��ي مت جمعها �أثناء
عملي��ة الت�سجيل يف قاعدة بيانات حا�سوبية .وقد تك��ون قاعدة البيانات تلك عبارة عن جدول
�إك�سي��ل (  ) Excelب�سي��ط� ،أو قاعدة بيانات �أك�سي�س ( – )Accessوهو ما له تبعات ترخي�صية� ،أو
غريه��ا من �أنواع قواعد البيانات التي ميكن تكييفها ح�سب احلاجة .ويف حاالت عديدة ،يتطلب
الأم��ر تقييم القدرة الفعلي��ة على املحافظة على قاعدة البيانات قب��ل اال�ستقرار على الت�صميم.
وتت�سم جداول الإك�سيل ب�سهولة االحتفاظ بها كما �أنها �شائعة اال�ستخدام يف العديد من البلدان.
وت�ساع��د قاع��دة البيانات يف ت�صني��ف وحتليل املعلوم��ات الدميوغرافي��ة ،وميكن منها
احل�صول على جداول �إح�صائية بهدف التوزيع .وبو�سع قاعدة البيانات �أن تعطينا �صورة عامة
مب�سط��ة ل�س��كان املخيم ،وميكنها تولي��د البيانات امل�صنفة امل�ستخدم��ة للأهداف التخطيطية
والرباجمية وميكن حتديثها من اجل املحافظة على الدقة.
وي�سه��ل و�ض��ع قاعدة بيانات واح��دة و�سجل مركزي واحد لكل خميم م��ن عملية التحقق
م��ن ح��دوث ازدواج يف الت�سجيل من عدمه يف �أكرث من موق��ع .وميكن ب�سهولة �إلغاء البطاقات
امل�رسوق��ة �أو املفق��ودة م��ن خالل ه��ذا النظام كذل��ك .وميكن لقاع��دة البيان��ات �أن تي�رس من
ا�ستخ��دام و�سائ��ل الت�سجيل الأك�ثر تقدماً ،مثل ا�ستخ��دام ال�صور الرقمية .كم��ا ميكن لتقنيات
نظ��ام املعلوم��ات اجلغرافية (� )GISأن تي�رس م��ن حتليل البيانات املجمع��ة واخلروج بنتائج
منه��ا ،مثل تو�ضي��ح العالقة بني الكثاف��ة ال�سكانية للمخي��م ومدى توافر البن��ى التحتية .وال
ُ�رصح لهم بذلك – على نحو ما
يجوز �أن ُي�سمح بالإطالع على هذه البيانات �إال للأ�شخا�ص امل ّ
�سننوه �أدناه يف الق�سم الذي يتناول �رسية البيانات وتبادل البيانات -كما يجب و�ضع قواعد
�صارمة لإن�شاء الن�سخ االحتياطية من قاعدة البيانات تلك.
اعلم �أن عمليات التحديد القائمة على نظام املعلومات اجلغرافية للأفراد من
ذوي االحتياج��ات املعينة قد تعر�ض ال�سكان لقدر �أكرب من اخلطر ،ومن ثم جتب
مراجعة املعلومات التي يتم احل�صول عليها بعناية .ورغم ذلك ،ف�إن هذا ال مينع
من جتميع البيانات – با�ستخدام هذا النظام -حول املواقع الرئي�سية للمخيم �أو
التخطيط على م�ستوى البلوكات/الكوميونات ،والتي ال تك�شف عن مواقع الأفراد
الأكرث عر�ضة للخطر يف املخيم.
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�رسية البيانات وت�شارك البيانات

نظ��راً مل��ا تت�ضمنه عملي��ة الت�سجيل من ت�سجي��ل للبيان��ات ذات اخل�صو�صي��ة بالن�سبة للأ�رس
والأف��راد ،ف���إن عملي��ة ت�سجي��ل املعلومات ينبغ��ي �أن تلتزم التزام�� ًا �صارم ًا مبب��ادئ حماية
البيانات وحق الأفراد يف اخل�صو�صية .ينبغي �أن يتم التعامل مع بيانات الت�سجيل وتخزينها
ب�شكل مالئم لتجنب وقوعها حتت �أيدي غريبة.
وينبغ��ي �أن يك��ون عدد الأف��راد املتعاملني م��ع معلوم��ات الت�سجيل حم��دوداً ،وت�ضطلع
الوكال��ة امل�س�ؤولة بامل�س�ؤولية الكامل��ة عن احلفاظ على املعلومات املُجمعة .وينبغي احلفاظ
على اعتبارات ال�رسية واحلماية عند ت�شارك املعلومات مع الوكاالت وال�سلطات الأخرى ،وهو
الأم��ر الذي جتب مناق�شته واالتفاق عليه مع ال��وكاالت املتعددة الأخرى امل�شاركة يف عملية
الت�سجي��ل يف املخيم من �أجل تفادي �أي فر�ص ل�سوء الفهم الحقاً .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ينبغي
�أن توف��ر عملية الت�سجيل الفعلية �أكرب قدر واقعي م��ن اخل�صو�صية .فعلى �سبيل املثال ،ينبغي
�أن تك��ون هن��اك م�سافة كافية بني الأ�شخا�ص الذين يت��م ت�سجيلهم يف التو وبني باقي طابور
الأ�شخا�ص املنتظرين ،وبحيث ال يت�سنى لأحد �سماع ما ُيطرح من �أ�سئلة �شخ�صية.
وهن��اك بع�ض املعلومات املعينة واخلا�صة ببع�ض الفئات �أو الأفراد ،خا�صة يف �أو�ضاع
ال�رصاعات ،التي ميكن �أن تتعر�ض لإ�ساءة اال�ستغالل ومن ثم ينبغي املحافظة عليها واحلر�ص
على عدم وقوعها يف �أيدي غريبة .فالأ�شخا�ص الذين فروا من اال�ضطهاد و�/أو مواقف العنف
وال�رصاع �سوف تكون لهم خماوفهم امل�رشوعة على حماية �أنف�سهم و�أفراد �أ�رستهم .ومن هنا،
و�أثن��اء التخطي��ط لأي عملية ت�سجيل ،ينبغ��ي �أن يراعى �أن تتمتع حماي��ة املعلومات اخلا�صة
بالأف��راد ب�أكرب قدر م��ن االحرتام واحلزم .وينبغي �أن ُيو�ض��ع يف احل�سبان يف جميع الأوقات
نوعية املعلومات التي تتم معاجلتها ،ولأي �سبب ،ويف �أي قالب ولأي مدة.
وال�رسية ،انظر الف�صل .5
 ttملزيد من املعلومات عن �إدارة املعلومات
ّ

 -3الت�سجيل امل�ستمر يف املخيم

�إذا مت اختي��ار الت�سجي��ل كن�شاط ،ينبغ��ي �أن يت�ضمن التخطيط �أي�ض ًا بن��داً ل�ضمان «ا�ستمرارية
الت�سجي��ل» والتي ت�سته��دف حتديث جميع معلومات الت�سجيل ب�صف��ة دورية .وتتبدل الظروف
ال�شخ�صي��ة و�/أو العائلي��ة مب��رور الوق��ت مع الأطف��ال حديثي ال��والدة �أو ال��زواج �أو الوفاة �أو
العودة ،لذا فينبغي حتديث �أي معلومات فردية �أو عائلية �إذا كانت هناك رغبة يف ا�ستخدامها
لت�صني��ف �أعداد ال�س��كان �أو خ�صائ�صهم .كذلك ميكن �أي�ض ًا �إج��راء الت�سجيل امل�ستمر كجزء من
عملي��ة التحق��ق �أو كجانب دوري وم�ستمر م��ن الر�صد .وميكن ا�ستخدام توزي��ع الغذاء لفح�ص
القادمني ال�ستالم ح�ص�صهم الغذائية .ف�إذا كان التعداد ال�سكاين يتغري بطريقة كبرية ت�ستدعي
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مواكبته��ا ،فعنده��ا ق��د يتطلب الأم��ر حتقيق ًا لإعادة الت�أك��د من �سكان املخي��م باملقارنة مع
القائمة/قاعدة البيانات الرئي�سية.
ومبج��رد �أن الت�أكد م��ن �أن �أحد الأ�شخا�ص �أو الأ�رس مل تعد تعي�ش يف املخيم ،ينبغي �إلغاء
بطاقات اال�ستحقاق اخلا�صة بهم و�إغالق �سجالتهم.
وق��د تنط��وي هذه العملي��ة على �صعوبة ،ولك��ن �إذا مت �إجراءه��ا بال�ش��كل ال�صحيح ف�إنها
�ستحق��ق �أق�صى نفع وا�ستفادة من املوارد القائمة لتحقي��ق �أعلى م�ستوى من الدقة ملعلومات
الت�سجيل.
�أن�شطة التحقق
ينبغ��ي �أن تكون معرف��ة ال�سبب من وراء عدم ح�ض��ور الأ�شخا�ص عمليات توزيع
الغذاء جانب ًا من �أن�شطة التحقق ،وهي تعد ن�شاط ًا مهم ًا من �أن�شطة احلماية.

موجات الوافدين اجلديدة

ينبغ��ي �أن مي��ر الوافدون اجل��دد يف املخيم بنف�س عملية الت�سجيل التي م��ر بها ال�سابقون لهم.
وينبغ��ي �أن يت��م ا�ست�ص��دار امل�ستندات لهم من قب��ل الوكاالت/ال�سلط��ات املعنية على نحو ما
�أ�رشنا يف ال�سابق .كما ينبغي فح�ص هويات الوافدين اجلدد ومقارنتهم مبا يف ال�سجالت التي
يف املخيم��ات الأخ��رى �أو يف �أي نقاط توزيع �أخرى من قبل وكالة �إدارة املخيم .ويكن القيام
بذل��ك ب�سهولة �إذا ما كانت هن��اك قاعدة بيانات متوافرة .ومن ال��ضروري �إن�شاء �إجراء متفق
علي��ه مع جمي��ع الوكاالت يتناول كيفي��ة التعامل مع «موجات الوف��ود التلقائية» التي ت�صل
مبا��شرة �إىل املخيم .وينبغي �أن يكون هذا الإجراء معروف ًا ل�سكان املخيم ،بحيث عندما ي�صل
�أ�صدقا�ؤهم و�أقاربهم ،ميكنهم �إعالمهم بالإجراءات ال�رضورية لت�سجيلهم.
يف ح��االت موجات الوف��ود احلا�شدة لل�سكان والتي ال تجُ ��دي معها �إجراءات
الت�سجي��ل اخلا�ص��ة بالوافدي��ن اجل��دد .ينبغ��ي �أن يتم �إن�ش��اء مراك��ز ا�ستقبال لــ
«تو�سي��م» (حتدي��د) الوافدي��ن اجلدد وجتنب اال�ضط��رار للقيام بعملي��ات �إح�صاء
الأنف��ار امل�ستنزف��ة للوق��ت واملجه��ود بعد ذل��ك .وميكن دمج ذل��ك �ضمن عملية
الفح���ص الطب��ي بالتعاون م��ع جهات توف�ير الرعاية الطبي��ة ،وت�ستطيع هياكل
القيادة القائمة �أن تكون ذات فائدة يف هذه املرحلة.

�إنهاء الت�سجيل

الأ�شخا���ص الذين غ��ادروا املخيم للأبد �أو توفوا ال يعد لهم احلق يف احل�صول على امل�ساعدات
وم��ن ث��م ينبغي �إنه��اء ت�سجيلهم ،بيد �أنه نادراً م��ا تبلغ الأ�رس عن حاالت املغ��ادرة �أو الوفاة
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لأملهم يف موا�صلة ا�ستالم امل�ساعدات م�ستعملني يف ذلك بطاقة ال�شخ�ص املغادر �أو املتوفى،
�أو قد يلج�أون لبيع بطاقة اال�ستحقاق.
وفيم��ا يتعلق مبن يغادرون املخيم ،جند البع�ض يف�ضل��ون االحتفاظ مب�ستنداتهم لتكون
�ضامن�� ًا لهم للق��درة على العودة الحق�� ًا وعدم فق��د امل�ساعدات واخلدم��ات .ويف عملية تقرير
الع��ودة للوطن ،ق��د تر�سل الأ�رس بع�ض �أفرادها قبلها من �أجل تقيي��م الأو�ضاع الأمنية وتوافر
امل�ساكن واملعي�شة قبل العودة مع كامل الأ�رسة .ومن املهم �إبداء قدر من احل�سا�سية واملراعاة
له��ذه الدواف��ع وتقدي��ر الأمر ب�شكل معقول قب��ل الإقدام عل��ى �إنهاء ت�سجي��ل الأ�شخا�ص الذين
غادروا.
ويف حال��ة حتركات العودة �أو االنتقاالت ال�سكاني��ة الكبرية املنظمة ،ت�صبح عملية �إنهاء
الت�سجي��ل �أقل رهق ًا وميكن دجمها ب�سهولة يف عمليات النقل .كذلك ميكن �إجراء عمليات �إنهاء
الت�سجيل بالتوازي مع توزيع معدات �أو حزم العودة �أو عند دفع رواتب العودة النقدية.

منهجيات ومبادئ الت�صنيف

�إن منهجي��ات الت�صنيف املدرجة �أدناه هي ملخ�ص م��ن «�إر�شادات ب�ش�أن ت�صنيف الأ�شخا�ص
النازحني داخلياً » ،الن�سخة امل�ؤقتة .ورغم �أن هذه املنهجيات قد مت �إعدادها خ�صي�ص ًا لعمليات
ت�صنيف النازحني داخلي ًا على امل�ستوى القطري/الإقليمي ولي�س على م�ستوى املخيم� ،إال �أنه
بالإمكان تطبيقها على الت�صنيف يف �أو�ضاع املخيمات وت�صنيف الالجئني كذلك.

اال�ستعرا�ض العام املبدئي

يع��د اال�ستعرا���ض املبدئي العام خط��وة �أوىل مفي��دة يف عملية الت�سجي��ل ،وي�ستهدف اخلروج
بنظ��رة عام��ة لنوعية املعلوم��ات املتاحة والكافي��ة �أو العتيق��ة �أو حتى الغائب��ة .كما يعطي
لن��ا �صورة ملو�ض��ع الثغرات املعلوماتية الرئي�سية واملوا�ضع الت��ي يجب فيها �إعطاء الأولوية
جلمع املعلومات .كذلك ف�إنه يتم ا�ستعر�ض املعلومات املتوافرة حملي ًا وعاملي ًا و�إىل �أبعد حد
ممكن.

املناهج الكمية

تقوم هذه املناهج يف معظم احلاالت بتجميع املعلومات اخلا�صة �إما عن قطاع �سكاين معني
�أو كام��ل ال�س��كان على نح��و ميكن خالله ا�ستق��راء النتائج لتعميمها الحق ًا عل��ى كامل �سكان
املخيم.
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التقديرات ال�سكانية ال�رسيعة

تك��ون التقديرات ال�سكاني��ة ال�رسيعة مالئمة لتقدير �أع��داد ال�سكان وخ�صائ�صهم
الأ�سا�سي��ة يف خ�لال ف�ترة زمنية ق�صرية – عل��ى �سبيل املث��ال ،عندما ال يكون
املوق��ف م�ستقراً بعد والزالت هناك انتقاالت �سكانية جارية .وثمة مناهج �أخرى
ميكن ا�ستخدامها عندما يتعذر �إجراء الإح�صاء على �أر�ض الواقع .ورغم ذلك ،ف�إن
ثم��ة حاجة من ناحية املبد أ� للإح�صاء على �أر���ض الواقع من �أجل احل�صول على
تقدي��ر �أكرث دقة لل�س��كان .فمن خالل الإح�صاء على �أر���ض الواقع ،والذي يتحقق
�أف�ض��ل ا�ستخدام له يف املناطق اجلغرافية ذات املع��امل والتق�سيمات الوا�ضحة-
ميك��ن احل�صول على قدر �إ�ض��ايف من املعلومات التي تر�ص��د خ�صائ�ص ال�سكان
�أثناء عملية التقدير.
 -1م�سح املناطق با�ستخدام الت�صوير اجلوي/بالأقمار ال�صناعية
و ُي�ستخ��دم هذا الأ�سلوب من �أجل احل�ص��ول على �صورة عامة لالنتقاالت اجلارية
لتقدير الأعداد �أو ر�ؤية امل�صدر الذي يحدو بال�سكان �إىل الهروب– واملواقع التي
ينتقلون �إليها.
 -2ر�صد التدفق
وفي��ه يت��م �إح�ص��اء ال�سكان �أثن��اء مرورهم من نقط��ة معينة – كمف�ترق طرق �أو
ج��سر �أو مم��ر جبلي – �إما عل��ى امتداد كام��ل االنتقال (ال�شام��ل) �أو باال�ستعانة
ب�إح�صائي�ين يع��ودون �إىل نف�س النقط��ة يف �أوقات معينة من الي��وم �أو الأ�سبوع
(حلظ��ي) .وتفي��د ه��ذه الطريق��ة يف اخل��روج بتقدي��ر للأع��داد �أثن��اء االنتقاالت
اجلماعي��ة لل�س��كان ،وذل��ك مث ُال �أثناء الهج��رات اجلماعية من �إح��دى املناطق �أو
�أثناء حركات العودة احلا�شدة.
� -3إح�صاء امل�ساكن
ويف ه��ذه الطريق��ة يتم �إح�صاء العدد الإجمايل للأك��واخ – م�ساكن املخيم – يف
منطقة معينة من �أجل اخلروج بتقدير بالعدد الإجمايل لل�سكان يف هذه املنطقة.
وميكن �أن يتم �إجراء هذه الطريقة مع �إجراء م�سح للح�صول على معلومات �إ�ضافية
عن ال�سكان.
� -4إح�صاء الأنفار
وفي��ه يت��م �إح�ص��اء �إجمايل ع��دد املقيمني يف منطق��ة معينة ،وه��ي طريقة �أكرث
ا�ستنزاف ًا للوقت واملجهود مقارنة ب�إح�صاء امل�ساكن.
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� -5إح�صاء امل�ساكن/الأنفار با�ستخدام مناهج التعيني
ميكن با�ستخدام مناهج العينات �إح�صاء جمموعة فرعية من ال�سكان �أو امل�ساكن
ثم ا�ستقراء النتائج لتقدير الرقم الذي ميثل �إجمايل التعداد ال�سكاين.
امل�سوحات
م�سح الأ�رس
ويت��م �إج��راءه من خ�لال انتقاء عين��ة �سكانية وتعمي��م ما يتمخ���ض عن حتليل
خ�صائ�صه��ا م��ن نتائ��ج .وه��و عملية مالئم��ة جلم��ع البيانات عل��ى امل�ستويني
الأ�رسي والفردي .وت�صلح ه��ذه الو�سيلة للتطبيق عندما تكون الظروف ال�سكانية
مواتي��ة وكان��ت الأو�ضاع م�ستقرة بحي��ث ت�سمح بجمع قدر �أك�بر من املعلومات
الإ�ضافي��ة .ويف املخيمات �أو امل�ستوطنات ،ميكن ا�ستخدام امل�سح الأ�رسي للت�أكد
و�/أو جميع كم من البيانات الإ�ضافية.
الت�سجيل
ميك��ن ا�ستخال�ص الت�صنيف��ات ال�سكانية م��ن بيانات الت�سجي��ل القائمة .وميكن
حينه��ا �إج��راء حتلي��ل له��ذه البيان��ات مبج��رد �أن يتم �إدخ��ال بيان��ات الت�سجيل
�إلكرتونيا.
الإح�صاء ال�سكاين
وجتري��ه عادة احلكوم��ات الوطنية كل ع�رش �سنوات .وهو يغط��ي التعداد ال�سكاين
الإجم��ايل يف الب�لاد و�إىل جان��ب فائدت��ه يف ا�ستخال���ص البيان��ات الفردي��ة،
و ُت�ستخ��دم هذه الطريق��ة يف احل�صول على جمموعة م��ن املعلومات االجتماعية
واالقت�صادي��ة ذات ال�صل��ة ع��ن كل �أ��سرة .ويف �أو�ضاع النازح�ين داخلياً ،ميكن
العثور على الت�صنيف ال�سكاين �ضمن معلومات الإح�صاء الوطنية للبلد.

املناهج النوعية

تختل��ف املناه��ج النوعية عن املناه��ج الكمي��ة يف �أن حم�صلتها النهائية ال يت��م بال�رضورة
التعب�ير عنه��ا يف �صورة رقمية ،كذلك ف�إن الأ�سلوب الذي تنتهجه يف جمع البيانات ال يحتاج
كملة للمناه��ج الكمية وهي مفيدة يف
التزام�� ًا باملفاهي��م الإح�صائية .وت�أتي ه��ذه املناهج ُم ّ
موازنة وتف�سري النتائج.
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اللقاءات
 -1حوارات جمموعات املناق�شة
وتقوم بها جمموعات املناق�ش��ة وهي ت�ستهدف مبناق�شاتها اخلروج بفهم �أف�ضل
لل�س��كان وخ�صائ�ص البني��ة ال�سكانية .ومن ال��ضروري مناق�شة نف�س جمموعات
لا م��ع جمموع��ات الذك��ور
امل�سائ��ل م��ع القطاع��ات ال�سكاني��ة املختلف��ة– مث� ُ
وجمموع��ات الإن��اث واملراهقني والبالغ�ين والعجائز والأ�شخا���ص املعاقني –
وذلك ل�ضمان ر�صد �آراء ال�سكان املختلفة ب�أكرب قدر ممكن من الدقة.
 -2اللقاءات مع املطلعني الرئي�سيني
ويت��م �إجراءات ه��ذه اللقاءات مع عدد �صغ�ير للغاية من الأ�شخا���ص املختارين
م�سبق ًا ممن ميتلكون معلومات ذات �صلة .وكما هو احلال مع حوارات جمموعات
املناق�شة ،يعد تنوع الأ�شخا�ص هنا �رضوري ًا من �أجل احل�صول على ر�ؤية �شاملة
متثل املجموع.
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قائمة املراجعة اخلا�صة بوكالة �إدارة املخيم
















مت االتف��اق على التزامات وتفوي�ضات و�أدوار الأط��راف املختلفة امل�شاركة يف الت�سجيل
و�/أو الت�صنيف وفهمها ،وذلك قيام ًا على ظروف و�أو�ضاع موقف النزوح.
حتق��ق امل�شارك��ة ال�شاملة يف عملي��ة الت�سجيل/الت�صني��ف ،والتي ت�شم��ل حتديد �أهداف
العملية واملنهجيات املقرر تطبيقها.
م�شاركة �سكان املخيم يف التخطيط والتنفيذ والر�صد والتقييم النهائي لعملية الت�سجيل/
الت�صنيف.
وجود �آلية للتحقيق يف ال�شكاوى ومتابعتها ،وهو ما ي�سهم يف �إر�ساء مبد�أ امل�ساءلة �أمام
�سكان املخيم.
ح�ص��ول ال�سلط��ات الوطنية على دع��م املجتمع الإن�س��اين يف تنفي��ذ التزاماتها املتعلقة
بالت�سجيل و�/أو الت�صنيف وتوثيق املواطنني النازحني يف البلد.
ا�ستخدام وكالة �إدارة املخيم ملعلومات الت�سجيل/الت�صنيف يف تغذية خططها للربنامج
الفعالة والتي توفر امل�ساعدات واحلماية ملجتمع املخيم.
توافر اخلطط واملوارد لتحديث بيانات الت�سجيل ب�صفة دورية ل�ضمان دقتها وفائدتها.
قي��ام وكالة القي��ادة القطاعية/العنقودية بالعمل مع ال�سلط��ات الوطنية ل�ضمان التزام
عملية الت�سجيل يف املخيم باحلد الأدنى من املعايري املطلوبة.
الإب�لاغ الف��وري عن حاالت الأطف��ال غري امل�صحوبني واملنف�صلني ع��ن ذويهم من قبل
وكالة �إدارة املخيم لوكاالت حماية الطفل املعنية.
ت�شجي��ع وكاالت توف�ير اخلدم��ات يف املخي��م على امل�شارك��ة ب�شكل مبا��شر يف عملية
الت�سجيل/الت�صنيف و�/أو توفري �أطقم العاملني واملرافق ال�رضورية ،مثل الدورات املياه
ونقاط املياه و�أك�شاك الت�سجيل.
يتمكن من الت�سجيل و�ضمان �أمنهن
االهتمام بتذليل العقبات �أمام الن�ساء والفتيات لكي
ّ
و�إيجاد احللول املمكنة مل�شكالتهن املتعلقة بالأمن.
�إج��راء ت�سجيل �رسي��ع للأ�رسة يف وقت مبكر من حاالت الط��وارئ ل�ضمان توفري الطعام
واخلدمات الأ�سا�سية ب�أ�رسع ما ميكن.
تدريب العمالة امل�ؤقتة من �سكان املخيم واملجتمع املُ�ضيف ،مبن فيهم الن�ساء ،وح�ضهم
على التوقيع على ميثاق لل�سلوك املهني قبل التعيني.
مراع��اة حتدي��د التوقي��ت ال�سليم لبدء عملي��ة الت�سجيل بحيث ال تتعار���ض �أو تتزامن مع
غريها من الأن�شطة املهمة.
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جم��ع املعلوم��ات الأ�سا�سي��ة املتوافرة م��ن ال�سلطات املحلي��ة وبرنامج الغ��ذاء العاملي
وقادة املجتمع ودمج هذه املعلومات مع ًا وو�ضع تقديرات بها �إذا ا�ستدعى الأمر ذلك.
�إطالق احلمالت الإعالمية املنهجية والوا�ضحة قبل عمليات الت�سجيل/الت�صنيف.
اال�ستقرار على منهجية معينة لإجراء عملية الت�سجيل ،مبا يف ذلك خطط «تو�سيم» �سكان
املخيم قبل البدء يف فعاليات عملية الت�سجيل.
اال�ستق��رار عل��ى نوعي��ة امل�ستن��دات املالئم��ة ،مث��ل بطاق��ات اال�ستحق��اق و�/أو بطاقة
الت�سجيل.
تقييم طبيعة املعلومات املدرجة يف امل�ستندات ،والتي يتم ن�رشها ،على �ضوء اعتبارات
حماية ال�رسية واخل�صو�صية.
اال�ستق��رار على الو�سائ��ل الالزمة ملنع حماوالت االحتيال واتخ��اذ الإجراءات الت�أديبية
جتاهها ،مبا يف ذلك حماوالت االحتيال التي قد يرتكبها عاملو املخيم �أنف�سهم.
تخزي��ن البيانات ب�شكل �آمن مع مراعاة عامل ال�رسية مع و�ضع اتفاقيات وا�ضحة ب�ش�أن
ت�شارك البيانات.
تف�صل لكيفية �إدارة عملية ت�سجيل موجات الوافدين اجلدد.
توافر املخططات التي ّ
التخطي��ط للو�سائ��ل التي ميكن م��ن خاللها الت�شجيع عل��ى �إنهاء الت�سجي��ل عند مغادرة
املخيم �أو الوفاة.
الأخ��ذ يف االعتب��ار كل من املنهجي��ات الكمية والنوعية عند ت�صني��ف �إحدى التجمعات
ال�سكانية للنازحني وتوظيفها على النحو املالئم.
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الأدوات
تتوف��ر معظم الأدوات والن�رشات وغريه��ا من الوثائق امل�شار �إليها على �أ�سطوانة جمموعة
 كذلك مت و�ضع روابط لتحميل امللفات.( واملرفقة بكل كتيب مطبوعToolkit CD) الأدوات
.اخلا�صة باملو�ضوع من على �شبكة الإنرتنت

.•�إر�شادات ب�ش�أن ا�ستخدام ال�شفرات (الأكواد) القيا�سية لالحتياجات اخلا�صة
. دليل ميداين. توفري الرعاية واحلماية للأطفال يف حاالت الطوارئ.2004 ،•منظمة �إنقاذ الطفولة
www.savethechildren.org/publications/technical-resources/child-survival/
SEPARATED_CHILDREN_CONTENTS.pdf

 �أنظمة العناوين ملخيمات الالجئني.2006 ،•مفو�ض���ية الأمم املتحدة ل�ش����ؤون الالجئني
.والنازحني داخلياً – مذكرة توجيهية
www.internal-displacement.org/8025708F004CFA06/(httpKeyDocumentsByCa
tegory)/030DF8322BC46A3DC12572350047C334/$file/Camp20%Address20%
Prov20%Guide.pdf
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الوقاية من
العنف اجلن�ساين
واال�ستجابة له

جمموعة �أدوات �إدارة املخيم | الف�صل  - 10الوقاية من العنف اجلن�ساين واال�ستجابة له 311

الر�سائل الأ�سا�سية
 tت�شرتك وكالة �إدارة املخيم يف م�س�ؤولية �ضمان م�ساهمة �أو�ضاع املخيم يف تقليل خماطر
ن�ش��وء العنف اجلن�ساين ،وكذلك تلقي �س��كان املخيم املعر�ضني للعنف اجلن�ساين للرعاية
والعالج املالئم وكذلك الت�أكد من اتخاذ �إجراءات الر�صد املالئمة لال�ستجابة لأي حوادث
تن�ش�أ من هذا النوع.
 tيع��د الفه��م ال�شام��ل لعوام��ل اخلطر املعينة الت��ي تواجهه��ا الن�ساء والفتي��ات وال�صبية
والرج��ال يف �أو�ض��اع املخيم وكذلك �أ�سبابه��ا �أمراً �رضوري ًا لفعالي��ة �أن�شطة الوقاية من
العنف اجلن�ساين واال�ستجابة لها.
 tاحلاج��ة لتحقي��ق امل�شارك��ة املبا��شرة واحلقيقية للن�س��اء والت�شاور معه��ن يف �صناعة
الق��رار وذلك ل�ضمان كفاءة الإدارة وتقدمي امل�ساع��دات واخلدمات يف الوقاية من العنف
اجلن�ساين واال�ستجابة له وكذلك توفري احلماية للفئات الأكرث عر�ضة للخطر.
 tينبغ��ي عل��ى العامل�ين ب���إدارة املخي��م �إج��راء زياراته��م للمتابعة الدوري��ة واملنتظمة
(ويف�ضل �أن يكون ذلك عدة مرات يومياً) ملراكز التوزيع ونقاط التفتي�ش الأمنية ومرافق
املياه واالل�رصف ال�صحي وامل�ؤ�س�سات اخلدمية وغريها من املواقع التي يزيد فيها خطر
التعر�ض للعنف اجلن�ساين ،مع تبادل نتائج هذه الزيارات مع �رشكاء احلماية واملنظمات
الإن�سانية املعنية.
 tم��ن �أج��ل حتقيق الكفاءة يف منع العنف اجلن�س��اين واال�ستجابة له ،يتطلب الأمر انتهاج
نه��ج متعدد القطاعات وم�شرتك بني ال��وكاالت �إزاء هذه الق�ضية ،حيث ينبغي على دوائر
اخلدمة املجتمعية وقطاعات احلماية وال�صحة والأمن و�إدارة املخيم �أن تعمل مع ًا ل�ضمان
تنفيذ نهج �شمويل �إزاء هذه الق�ضية ودجمها يف جميع مناحي املعي�شة يف املخيم.
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مقدمة
ما املق�صود بالعنف اجلن�ساين؟

ي�شمل م�صطلح العنف اجلن�ساين حتت مظلته جميع �أ�شكال الإيذاء التي ُترتكب �ضد �إرادة املرء،
والت��ي تقوم عل��ى االختالفات (املرتبطة بنوع اجلن�س) التي يراها املجتمع قائمة بني الذكور
والإن��اث .و ُي�ستخ��دم كذلك م�صطل��ح العنف اجلن�س��اين واجلن�س��ي للإ�شارة �إىل �أ�ش��كال العنف
املماثلة.
 ttلفهم �أعمق للمقومات التي ت�شكل العنف اجلن�ساين ،انظر «�إر�شادات توجيهية للتدخالت
اخلا�صة بالعنف اجلن�ساين يف حاالت الطوارئ» ال�صادرة عن اللجنة الدائمة امل�شرتكة
بني الوكاالت.

وتختل��ف طبيعة وحجم بع���ض �أنواع العنف اجلن�س��اين املعينة باختالف الثقاف��ات والبلدان
والأقاليم .وت�شمل الأمثلة على ذلك ما يلي:
•العنف اجلن�سي ،وي�شمل اال�ستغالل�/إ�ساءة املعاملة اجلن�سية والبغاء الق�رسي
•العنف املنزيل
•الإجتار بالب�رش
•الزواج الق�رسي/املبكر
•االغت�صاب
•املمار�س��ات التقليدية ال�ضارة مث��ل ختان الإناث وجرائم ال�رشف وح��رق العرائ�س ب�سبب
املهر �أو النزعات الأخرى العائلية وتوارث الأرامل.
ورغ��م �أن العن��ف اجلن�ساين ي�ستهدف يف العادة الن�ساء والفتيات �إال �أن �ضحايا العنف اجلن�سي
واجلن�س��اين قد ت�شم��ل ال�صبية والرجال �أي�ضا .وقد ن�شهد العنف اجلن�س��اين �أي�ض ًا �ضمن الأ�رسة
�أو املجتم��ع ،ويرتكب��ه �أفراد يف مواقع قوة ،فقد يرتكب��ه �أحيان ًا �أفراد من ال�رشطة �أو احلر�س �أو
القوات امل�سلحة �أو اجلماعات امل�سلحة �أو قوات حفظ ال�سالم التابعة للأمم املتحدة .وقد حتدث
ه��ذه احل��وادث� ،أو يتم التغا�ضي عنها ،داخل العائلة �أو املجتمع��ات �أو امل�ؤ�س�سات – مبا فيها
املدار���س ومراكز االحتجاز واملرافق الدينية .وكانت التجارب احلديثة قد �أو�ضحت للأ�سف �أن
ح��وادث العنف اجلن�س��اين �ضد الالجئني والنازح�ين داخلي ًا قد يرتكبها بع���ض عمال الإغاثة
الإن�سانية.
 ttانظ��ر ميث��اق ال�سل��وك املهن��ي جلمعيت��ي ال�صليب الأحم��ر واله�لال واملنظمات غري
احلكومية الدولية.
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تنتهك �أعمال العنف اجلن�ساين عدداً من حقوق الإن�سان العاملية التي حتميها
االتفاقي��ات واملواثيق الدولية .والعدي��د من �أ�شكال العنف اجلن�ساين – �إن مل تكن
كلها -غري م�رشوعة وحتظرها القوانني الوطنية.
وت�شم��ل تبع��ات العنف اجلن�ساين الإ�صاب��ات البدنية احلادة �أو املزمن��ة واحلمل غري املرغوب
و�أ�شكال العدوى املنقولة جن�سي ًا وفريو�س نق�ص املناعة املكت�سبة /الإيدز و�إ�صابات املجرى
الب��ويل والنا�سور وم�شاكل ال�صحة الإجنابية وال�صدمات العاطفي��ة والنف�سية وال�شعور بالعار
والنب��ذ والعزلة واالكتئاب وزيادة التمييز اجلن�س��ي و�أحيان ًا الوفاة .وقد ينظر املجتمع للن�ساء
والفتي��ات الالئي تعر�ض��ن لالغت�صاب ويعاملهن باعتبارهن جمرمات �أو قد يتعر�ضن لل�سجن
�أو الإجب��ار عل��ى دفع غرامة ب�سب��ب حملهن غري ال�رشعي .وقد تك��ون للن�ساء الالئي عانني من
التعذيب �أو العنف �أو التجارب العنيفة احتياجات بدنية ونف�سية خا�صة .وتكون الناجيات من
�أعم��ال العن��ف اجلن�ساين (والتي من بينه��ا االغت�صاب واال�ستغالل اجلن�س��ي والعنف املنزيل)
معر�ضات ب�شكل �أكرب خلطر تعر�ضهن لإ�ساءة املعاملة مرة �أخرى.

�صوت من امليدان

«يف العديد من الثقافات ،يعتقد الأ�شخا�ص �أن فهم العنف من خالل «عد�سة» اجلن�س
�أو فك��رة الربط بني اجلن���س والعنف هو تف�سري غربي �أ�صيل له��ذه الق�ضية ،.حيث ال
يفهم دائم�� ًا �أ�صحاب هذه الثقافات فكرة منع العن��ف اجلن�ساين باعتبارها متعلقة
باحلماي��ة �أو �صون حقوق الإن�سان الدولي��ة� .إن التف�سري االجتماعي ملفهوم اجلن�س
يت�سم بالتعقيد وغالب ًا يكون ع�صي ًا على الفهم – وبالتايل فال يوجد ت�صنيف عاملي
ملرتك��ب العن��ف اجلن�ساين �أو �ضحية العن��ف اجلن�ساين .وهكذا ف���إن �أنواع ودرجات
العنف ،وطريقة فهمها ،تتفاوت من �سياق لآخر .وغالب ًا ما ت�ؤدي التجارب العنيفة
واخلوف واال�ست�ضعاف الذي يعانيه القاطنون يف املخيم �إىل تر�سيخ وتقوية عالقات
ال�سلط��ة التقليدية والثقافية ،والتي تغذي �أ�ش��كال الفهم والعالقات التي ت�سمح لهذا
الن��وع م��ن العن��ف باال�ستمرار .وتتمث��ل واحدة من �أك�بر ال�صعوبات يف ه��ذا الأمر
غي��اب فرق العمل املدربة ذات الوعي ب�أ�رضار العنف اجلن�ساين �أو التي تفهم العنف
اجلن�س��اين من منظور احلماية وحقوق الإن�سان .وينبغي على الن�ساء املدربات جيداً
يف ه��ذه املواق��ف �أن يتخذن مواق��ع القيادة وال�سلطة يف املنظم��ات غري احلكومية
الدولي��ة واملنظم��ات غري احلكومي��ة الوطنية واملنظم��ات الأهلي��ة � .إن ك�رس دوائر
العن��ف ب�صفة عامة والعنف اجلن�ساين ب�صفة خا�ص��ة يف �أو�ضاع الطوارئ يعد �أمراً
�صعب��اً ،خا�صة �إذا كانت �إجراءات الطوارئ املُتخذة تعطي �أولوية لتلبية املتطلبات
الإن�ساني��ة الأ�سا�سية من طعام ومي��اه وم�أوى ولي�س لديها �إال �أقل القليل من الوعي
بالعالقات وامل�شاكل بني اجلن�سني و�أ�سلوب نظرة جمتمع النازحني لها».
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الق�ضايا الرئي�سية
الأ�سباب والعوامل التي تغذي العنف اجلن�ساين

توا�صل �أعمال العنف اجلن�ساين انت�شارها يف جميع �أنحاء العامل ،خا�صة �ضد الن�ساء والفتيات.
وتع��د العالقات غري املتكافئ��ة بني اجلن�سني والتمييز هي الأ�سب��اب الرئي�سية من وراء العنف
اجلن�ساين .وقد ت�ؤدي مواقف النزوح التي ي�ستتبعها انهيار �آليات الأمن يف املجتمع �إىل زيادة
خماطر هذا النوع من العنف ،فرنى خميمات الالجئني والنازحني التي من املفرت�ض �أن تكون
احل�صن الآمن ل�سكانها تزيد يف تعري�ضهم لهذا النوع من العنف.
وبينم��ا جن��د �أن احل��روب وال�رصاعات والنزاع��ات الداخلي��ة تعد حم��ركات رئي�سية وراء
اله��روب والنزوح ،جند االغت�صاب وغ�يره من �أ�شكال العنف اجلن�ساين ت���ؤدي هي الأخرى �إىل
الهروب .وقد يحدث العنف اجلن�ساين �أثناء الهروب على �أيدي قطاع الطرق واملتاجرين بالب�رش
وحر�س احلدود و�/أو غريهم من الأفراد املتقلدين ملراكز ال�سلطة .وعلى غرار الرجال وال�صبية
الفاري��ن من ال�رصاعات واال�ضطهاد ،جن��د �أعداداً متزايدة من الن�ساء والفتيات ي�ضطررن لدفع
املال للمهربني واالنطالق يف رحالت حمفوفة باملخاطر.
وتتوا�ص��ل م�ش��اكل العنف والعن��ف اجلن�ساين �أثن��اء النزوح مع تعر���ض املخيمات غالب ًا
لغ��ارات امليلي�شي��ات .ويتعر�ض �س��كان املخيم من الن�س��اء ب�شكل �أكرب لال�ستغ�لال واالنتهاك
ُ��ن م�سجالت �ضمن املخي��م �أو كانت �آليات توفري اخلدم��ات رديئة �أو مل يكن
اجلن�س��ي �إذا مل يك ّ
هن��اك توزي��ع كاف للم��واد الغذائية �أو غ�ير الغذائية ،ومن ث��م ت�ضطر الن�س��اء والفتيات لقطع
م�سافات طويلة بحث ُا عن الطعام والوقود والعمل.
وتفر���ض املخاطر الناجمة ع��ن حاالت الطوارئ والنزوح عبئ ًا نف�سي�� ًا كبرياً على الأفراد
والعائ�لات واملجتمع��ات ،ومبا ي�ؤدي خللق من��اخ ي�ساعد على ظهور العن��ف الأ�رسي ،وي�شعل
الرغب��ة اجلاحم��ة للنجاة والتناف�س على املوارد ال�شحيح��ة املوجودة داخل وحول املخيمات،
كم��ا ت���ؤدي التغ�يرات التي تطر أ� عل��ى دور كل من اجلن�س�ين بعد النزوح �إىل زي��ادة م�ستويات
العنف.
وتن�ش�أ �أ�شكال �أخرى من العنف نتيجة لتفكك الهياكل االجتماعية وفقد الرجال لأدوارهم
التقليدي��ة والتغ�يرات املت�سارعة يف التقالي��د الثقافية وظروف الفقر والإحب��اط الناجمة عن
غي��اب العم��ل املثم��ر �أو الأعمال الالئق��ة ذات الراتب اجلي��د وتعاطي الكحولي��ات واملخدرات
وغياب االحرتام حلقوق الإن�سان.
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جتلب ح�شود املجتمعات عند نزوحها من �أوطانها معها عاداتها وتقاليدها،
والت��ي جند م��ن بينها بع�ض املمار�س��ات التقليدية امل�رضة ،مث��ل ختان الإناث،
ورغ��م �أن البع���ض يراها باعتباره��ا تقاليد ثقافية ينبغي احرتامه��ا� ،إال �أن هذه
املمار�سات املُ�رضة تعد انتهاكات خطرية حلقوق الإن�سان.
ثم��ة فئات معين��ة من الن�ساء والفتيات تك��ن �أكرث عر�ضة خلطر العنف اجلن�س��اين ،مثل الن�ساء
الالئ��ي ميثل��ن العائل الوحي��د لأ�رسهن و�/أو الالئي يفتق��دن للدعم الأ��سري .وت�شمل الفتيات
الأكرث عر�ض��ة للخطر الفتيات غري امل�صحوبات بذويهن والفتيات يف الأ�رس املربية والفتيات
يف االحتجاز والفتي��ات املرتبطات بالقوات �أو اجلماعات املُ�سلحة والفتيات املُعاقات ذهني ًا
وج�سدي ًا والأمهات من �صغريات ال�سن والأطفال املولودين نتيجة لالغت�صاب.

احلماية من الناحية العملية :تداعيات التوازن اجلن�س���ي يف
املُخيم

يف �أعقاب النزوح ،يكون من املعتاد �أن تت�ألف الرتكيبة ال�سكانية ل�سكان املخيم
م��ن �أعداد �أكرب م��ن الن�ساء عن �أعداد الرجال ،وي�شي��ع ب�صفة خا�صة وجود الأ�رس
الت��ي يك��ون فيها العائل ام��ر�أة .ومن ثم ينبغي عل��ى وكاالت �إدارة املخيمات �أن
حتدد الأ�رس التي تعولها امر�أة وت�ستهدفها ب�أن�شطتها يف امل�ساعدة واحلماية.
بي��د �أن ال�صورة كان��ت خمتلفة متام�� ًا يف �أعقاب �إع�ص��ار ت�سونامي الذي �رضب
جن��وب �آ�سيا ،حي��ث يعتقد �أن عدد الن�س��اء الالئي توفني كان يف��وق عدد الرجال
بقراب��ة �أربع��ة �أ�ضع��اف يف بع�ض �أجزاء م��ن اندوني�سي��ا وبقراب��ة ال�ضعفني يف
�أجزاء من �رسيالنكا .وكانت الأ�سباب وراء ذلك تعتمد على مكان وتوقيت �رضبة
ت�سونام��ي ،بي��د �أن هناك عوامل �أخ��رى مثل وجود الن�ساء بالق��رب من ال�شواطئ
لال�ستحمام �أو لتجفيف ال�سمك �أو ا�صطحابهن لأطفالهن �أو ارتدائهن ملالب�س �أدى
امتالئه��ا بامل��اء �إىل جذبهن �إىل الق��اع �أثناء الفي�ضان ،والت��ي �أدت جميعها �إىل
�إبطاء هروبهن و�ساهمت يف زيادة معدالت وفاتهن.
ونتيج��ة لذل��ك� ،أ�صبح��ت وكاالت �إدارة املخي��م وقادة املجتمع بع��د الت�سونامي
تتعامل مع فئة جديدة من ال�سكان ذات االحتياجات اخلا�صة – مثل �أرامل رجال
ب�أطفالهم ال�صغار �أو «�أ�رس وحيدة العائل».
ومل تك��ن الوكاالت معتادة على العمل مع عدد كبري بهذا ال�شكل من الأ�رس وحيدة
العائل ومن ثم ا�ستغرق اكت�شاف تداعيات ذلك على احلماية بع�ض الوقت .ووفق ًا
tt
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للن�س��اء الالئي مت ا�ستجوابهن يف �شمال �رسيالنكا ،مل يكن معظم الرجال راغبني
�أو قادري��ن على العناية ب�أطفالهم والقيام بالواجب��ات املنزلية املعتاد �أن تقوم
بها الأمهات.
ونتيج��ة لذل��ك ،فقد وقع معظ��م العبء على الناجي��ات من الأق��ارب الإناث ،مبا
فيه��ن من ن�ساء عجائز �أو فتيات �صغ�يرات ال�سن مت يف بع�ض احلاالت �إخراجهن
م��ن املدر�سة ملزاولة الواجبات املنزلية التي كانت �أمهاتهن تنجزها يف ال�سابق.
وق��د �أح�س��ت ن�ساء كث�يرات بفرط الع��بء عليه��ن نظراً لأنه��ن �أ�صبح��ن يتحملن
م�س�ؤولياته��ن الأ�رسية التقليدي��ة بالإ�ضافة �إىل م�س�ؤوليات �أف��راد �أ�رسهن الأكرب
حجماً .كذلك فقد �شكت الن�ساء من �أن الرجال رف�ضوا البقاء بال زواج لفرتة طويلة
ونظ��راً لوفاة �أعداد كبرية من الن�س��اء ،فقد زادت موجات الزواج الق�رسي والزواج
املبكر ب�شكل هائل.
�أحيان�� ًا م��ا يك��ون مرتكبو �أعم��ال العنف اجلن�س��اين هم نف���س الأ�شخا�ص الذي��ن تعتمد عليهن
ال�ضحاي��ا يف م�ساعدته��ن وحمايته��ن ،وذلك مثل �أف��راد ال�رشطة وم�س���ؤويل احلكومة والعمال
الإن�سانيني وقوات حفظ ال�سالم .وينبغي �أن يتم تدريب جميع �أفراد الفرق والأ�شخا�ص العاملني
ل�صال��ح �س��كان املخيم عل��ى بنود مواثي��ق ال�سل��وك املهني والتوقي��ع عليها .وتنطب��ق الن�رشة
ال�صادرة عن الأمني العام للأمم املتحدة يف عام ( 2003واملعنونة «�إجراءات خا�صة للحماية
من اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاكات اجلن�سية») على جميع عاملي الأمم املتحدة مبا فيهم قوات
حف��ظ ال�سالم التابعة للأمم املتحدة والتي متار�س عملياتها حتت قيادة ورقابة الأمم املتحدة،
بالإ�ضافة �إىل املنظمات غري احلكومية املرتبطة بعالقات تعاقدية مع الأمم املتحدة.
وكانت التجربة يف العديد من املخيمات قد �أظهرت �أن هناك بع�ض الإجراءات املعينة التي
�أتاحت لل�سكان النازحني �أن ي�صبحوا �أكرث قدرة على حتقيق مقت�ضيات الأمان وحتديد مرتكبي
العن��ف اجلن�س��اين وكذل��ك تقليل �أعم��ال العنف اجلن�س��اين املرتكبة من قبل �أف��راد من ال�رشطة.
وت�شم��ل ه��ذه الإج��راءات التدريب الإلزام��ي ل�ضباط ال�رشك��ة على العنف اجلن�س��اين وم�شكالت
اال�ستغ�لال اجلن�سي ،وكذل��ك �إلزام جميع �أف��راد ال�رشطة بارتداء بطاق��ات ب�أ�سمائهم على الزي
الر�سم��ي ل�سهول��ة التع��رف عليهم وو�ض��ع �سجل ب�ص��ور جميع �ضب��اط ال�رشط��ة .وكان �إ�رشاك
ال�ضابطات من الن�ساء قد عزز من كفاءة ال�رشطة يف الق�ضايا املرتبطة بالعنف اجلن�ساين.
ينبغ��ي �أن يك��ون دور النظ��م التقليدي��ة يف ح��ل النزاع��ات مفهوم ًا للجميع
وخا�ضع�� ًا للرقاب��ة والر�صد امل�ستمري��ن – ذلك �أنه على الرغم م��ن �أن هذه النظم
غالب�� ًا ما تكون هي الو�سيلة الأكرث متتع�� ًا باالحرتام يف حما�سبة الأ�شخا�ص� ،إال
�أنها ال توفر غالب ًا الو�سيلة الكافية لعالج حمنة الناجيات من العنف اجلن�ساين.
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دور وكالة �إدارة املخيم

م��ن �أجل منع حوادث العنف اجلن�ساين واال�ستجابة لها يف مرحلة مبكرة من حاالت الطوارئ،
ينبغ��ي عل��ى الفور �إجراء عدد م��ن الأن�شطة املن�سقة بالتعاون مع جمي��ع ال�رشكاء (اجلماعات
واملنظم��ات الن�سائي��ة واملنظم��ات غ�ير احلكومي��ة وال��وكاالت احلكومية والأممي��ة وجمتمع
النازحني واملجتمع املُ�ضيف).
•��ضرورة �إن�ش��اء هي��اكل و�آلي��ات �آمن��ة ومالئم��ة للإب�لاغ عن ح��وادث العن��ف اجلن�ساين
واال�ستجابة لها ومنعها.
•ح�ص��ول الناجني/الناجي��ات من العنف اجلن�س��اين على الرعاية ال�صحي��ة والدعم النف�سي
واالجتماعي وكلك الدعم الأمني والقانوين.
•تنفي��ذ �أن�شط��ة الوقاي��ة ،وذلك بالتن�سي��ق مع املجتمع ،م��ن �أجل الت�ص��دي لأ�سباب العنف
اجلن�ساين والعوامل التي ت�سهم يف ظهوره.
•��ضرورة دمج الإج��راءات الفعالة ملنع حوادث العنف اجلن�ساين واال�ستجابة لها يف جميع
مراحل حاالت الطوارئ والتدخالت الإن�سانية.
وينبغ��ي عل��ى الأط��راف املختلفة العم��ل مع ًا من �أج��ل �إط�لاق اال�ستجابات املن�سق��ة متعددة
القطاع��ات وامل�شرتك��ة ب�ين ال��وكاالت م��ع املجتم��ع (مث��ل �صن��دوق الأمم املتح��دة لل�سكان
و�صندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمر�أة واليوني�سيف ومفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني
واملنظم��ات غري احلكومية املتخ�ص�صة ذات اخلربة امليدانية العري�ضة يف التعامل مع حوادث
العنف اجلن�ساين) .وينبغي على وكاالت �إدارة املخيمات التعاون مع الوكالة/الوكاالت املعهود
لها بقيادة وتن�سيق �أن�شطة الوقاية من حوادث العنف اجلن�ساين واال�ستجابة لها.
ينبغ��ي عل��ى وكال��ة �إدارة املخي��م �ضم��ان ات�س��ام برام��ج مكافح��ة العن��ف
اجلن�س��اين باحل�سا�سية الثقافي��ة وتوافقها مع قواعد القانون ال��دويل ،خا�صة �إذا
كان��ت القوانني الوطني��ة تت�ضمن متييزاً وا�ضح ًا �ضد فئات معينة من املجتمع �أو
تنكر عليها حقوقها.
ت�ضطل��ع وكال��ة �إدارة املخيم داخل املخيم نف�س��ه ب�أدوار وم�س�ؤولي��ات يف الوقاية من العنف
اجلن�س��اين وتدخ�لات اال�ستجابة له .وت�شم��ل �أهم الأن�شطة التي متار�سه��ا الوكالة فيما يخ�ص
هذين ال�شقني ما يلي:
الوقاية من العنف اجلن�ساين
•التقييم والر�صد
•تخطيط املواقع و�إن�شاء الوحدات ال�سكنية مبا ي�ضمن احلماية
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•التوزيع واخلدمات
•ال�سالمة والأمن
•رفع وعي املجتمع
•�أنظمة احلماية
•الأخالقيات
اال�ستجابة للعنف اجلن�ساين
•�أنظمة الإحالة
•ال�سالمة/الأمن
•ال�صحة
•الدعم النف�سي االجتماعي
•الدعم القانوين

الوقاية من العنف اجلن�ساين
التقييم والر�صد
•�ضم��ان �أن تك��ون جمي��ع الف��رق امل�شرتكة متع��ددة الوظائ��ف املتولية لعملي��ات التقييم
والدف��اع احلقوق��ي قائمة على امل�شاركة وت�ض��م الن�ساء والفتي��ات وال�صبية والرجال من
جميع الأعمار والثقافات.
•بحث املمار�سات املجتمعية التي قد ت�سهم يف �إحداث ال�صدمة الثنائية �أو الثالثية للناجيات
من العنف اجلن�ساين� ،أو التي قد ت�صدهن عن طلب الدعم ال�صحي والنف�سي االجتماعي.
•مراقبة مناطق املخيم التي قد ت�شكل خماطر �أمنية ،مبا فيها دورات املياه ومناطق االغت�سال
امل�شرتك��ة ومناطق ا�ستالم امل�ساع��دات اجلماعية ونقاط الت�سجيل والتوزيع ومراكز الرتفيه
واملناطق امل�ستخدمة يف رعي احليوانات وجمع حطب الوقود �أو زراعة املحا�صيل.
•�ضم��ان الفه��م ال�شامل لعوام��ل اخلطر اخلا�صة الت��ي تواجهها الن�ساء والفتي��ات وال�صبية
والرجال يف املخيمات
•دم��ج ه��ذا التحلي��ل يف ا�سرتاتيجيات حتقي��ق الأمن يف املخي��م التي ت�شمل توف�ير الإنارة
املنا�سبة يف املناطق التي ُت�ستخدم كثرياً من قبل الن�ساء والفتيات ودوريات التفتي�ش على
الطرق امل�ستخدمة للذهاب جلمع حطب الوقود ومتابعة الطرق امل�ؤدية من و�إىل املدار�س.
•تبادل املعلومات املالئمة مع وكالة قيادة احلماية على نحو منهجي
تخطيط املواقع و�إن�شاء الوحدات ال�سكنية مبا ي�ضمن احلماية
•�ضم��ان و�ض��ع الت�صمي��م العام للمخي��م – مبا يف ذل��ك مواقع دورات املي��اه وغريها من
املرافق املجتمعية – مب�شاركة املجتمع وعلى نحو يخف�ض خماطر العنف اجلن�ساين
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•�ضمان �أنه يف احلاالت التي يكون فيها امل�أوى اجلماعي هو اخليار الوحيد �أن يتم الف�صل
املالئم بني الأ�رس وبني اجلن�سني.
•�ضمان تخ�صي�ص امل�ساحة واخل�صو�صية الكافية (مبا يف ذلك �أقفال الأبواب ،متى �أمكن)،
خا�صة بالن�سبة �إىل للأ�رس التي تعولها امر�أة.
•ت�صميم امل�ساكن اجلماعية مب�ساحات ومواد كافية للف�صل بني الأ�رس
•الت�أكد من �أن احللول املُقدمة تالئم الأعراف الثقافية ل�سكان املخيم ،مع الأخذ يف االعتبار �أنه
لن يكون من املالئم ثقافي ًا عزل الن�ساء الوحيدات �أو الأرامل مع ًا يف م�ساكن خا�صة بهن.
•متابعة ور�صد �أمن و�سالمة مثل هذه الفئات ب�صفة منتظمة
•اتخ��اذ الرتتيبات اخلا�صة بامل�صادر البديلة املالئمة مث��ل الطاقة ال�شم�سية للإ�ضاءة يف
املناط��ق املجتمعية (خا�صة دورات املياه ومراف��ق االغت�سال) ولال�ستخدام الفردي (مثل
امل�شاعل الكهربائية للعائالت)
•التخطي��ط ملواق��ع وت�صميمات �أماك��ن ال�سكن مبا يع��زز الروح املجتمعي��ة ودعم احلماية
الأهلي��ة م��ع املحافظ��ة يف نف�س الوق��ت على خ�صو�صي��ة و�سالمة و�أمن الأف��راد وحتقيق
الوحدة الأ�رسية
•�ضم��ان �إتاحة الفر�صة لأفراد املجتمع من الن�ساء وجماع��ات الأقليات للم�شاركة الفاعلة
يف عمليات �صناعة القرار املتعلقة مبوقع اخلدمات وت�صميم امل�ساكن
•�ضمان �أمن الأماكن التي ي�ستخدمها الأطفال و�إمكانية مراقبتها من قبل ال�سكان
•طرح بدائل الوقود القائمة على تقييم املجتمع لأف�ضل البدائل؛ وينبغي �أن يكون ذلك �أحد
�إجراءات الوقاية ذات الأولوية
•بالت�ش��اور م��ع ن�ساء املخي��م ،و�إذا كان ذل��ك مالئماً� ،إن�ش��اء مراكز للن�س��اء لتمكينهن من
احل�ص��ول عل��ى م�ساح��ات �آمنة للتجم��ع للأن�شط��ة املختلفة مب��ا يف ذلك توف�ير الرعاية
ال�صحية واخلدمات النف�سية واالجتماعية والقانونية ا�ستجابة حلوادث العنف اجلن�ساين.
التوزيع واخلدمات
•تعزيز ومتابعة م�شاركة الن�ساء والرجال يف �آليات احلوكمة و�صناعة القرار يف املخيم
•الدف��اع احلقوق��ي مع ��شركاء التوزيع ل�ضم��ان �إ�صدار الق��رارات اخلا�ص��ة بتوزيع املواد
الغذائي��ة وغ�ير الغذائية قيام�� ًا على امل�شاركة املبا��شرة ملجتمع املخيم يف ه��ذا ال�ش�أن،
وخا�صة م�شاركة الن�ساء من خمتلف الأعمار والثقافات
•ت�شجي��ع تعلي��م الفتي��ات والعمل عل��ى خف�ض مع��دالت ت��سرب التلميذات م��ن الإناث من
املدر�سة
•تعزي��ز �إن�ش��اء برام��ج التدريب على امله��ارات وتوليد الدخ��ل التي �إما ت�سته��دف �أو ُت�رشك
الن�ساء يف املخيم
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•تعزي��ز �أن�شط��ة ك�س��ب الأرزاق للرج��ال وبرام��ج حل النزاع��ات وحل امل�ش��كالت من خالل
الو�سائل ال�سلمية غري العنيفة ،وذلك لتقليل حوادث العنف املنزيل.
•تعزيز الأمن الغذائي وا�سرتاتيجيات ك�سب املعاي�ش ،خا�صة تلك التي ت�ستهدف الأ�رس التي
يك��ون عائلها الوحيد امر�أة والأرامل �صغريات ال�س��ن والن�ساء والرجال العجائز والآخرين
الأكرث عر�ضة لإ�ساءة املعاملة واال�ستغالل والنبذ
•�إج��راء عملي��ات التدري��ب على امله��ارات احلياتي��ة والتدريب املهن��ي لل�صبي��ة والفتيات
املراهق��ات وتوف�ير خدم��ات العمل حت��ى يكونوا �أق��در على دع��م �أ�رسهم مب�ص��ادر دخل
�إ�ضافية.
زيادة الوعي املجتمعي
•توعي��ة �سكان املخيم وزيادة الوعي بينهم ،باال�ستعانة بالو�سائل القائمة على امل�شاركة،
حول العنف اجلن�ساين ،مبا يف ذلك توفري املعلومات بخ�صو�ص اخلدمات املتوافرة وحقوق
الالجئني �أو النازحني داخلي ًا وقوانني املجتمع املُ�ضيف.
•دع��م �رشكاء احلماي��ة لو�ضع خطة ملنع العنف اجلن�ساين وو�ض��ع معلومات اال�ستجابة له
والتوعية ب�ش�أنه ،ون�رش الر�سائل املت�ضمنة لو�سائل الوقاية من العنف اجلن�ساين.

�صوت من امليدان

«يف �سي��اق ثقاف��ة املخيم ال��ذي نعمل فيه ،من املهم �أن يتم �إج��راء التدريبات �أو
حم�لات التوعي��ة بالتعاون م��ع م�شاركني م�ساعدي��ن ،رجل وام��ر�أة ،كما ينبغي
�أن يت��م �إج��راء جمي��ع حلقات العم��ل باللغة املحلي��ة ولي�س عن طري��ق الرتجمة.
كم��ا ينبغ��ي �أن يقوم على تقدميه��ا عمال وطنيون مدربون ،مم��ن ميثلون �سكان
املخي��م وثقافتهم وميكنهم فهمها .ف�إذا كان العن��ف اجلن�ساين �شائع ًا بني �سكان
املخي��م ،فقد يكون من الأف�ض��ل حينها �إن�شاء جلان ا�ست�شاري��ة كجزء من الهيكل
الإداري للمخي��م .ولك��ي تعود ه��ذه اللجان بنف��ع على �سكان املخي��م ،ينبغي �أن
يتمت��ع �أع�ضاءه��ا بالتدريب اجليد واح�ترام خ�صو�صية و�أ��سرار الآخرين ويكون
مبقدوره��م احل�ص��ول على اخلدم��ات القانونية والطبية .ومن امله��م �أن نتذكر �أن
الو�صم الثقايف/املجتمعي مقرتن�� ًا بالتجربة النف�سية واالجتماعية الرهيبة هي
عوام��ل غالب�� ًا ما متن��ع الن�ساء والفتي��ات ب�صفة خا�صة من الإب�لاغ عن حوادث
العن��ف اجلن�ساين .وغالب ًا ما تت�سم �أنظمة الإبالغ بالبريوقراطية وهيمنة العن�رص
الرج��ايل عليه��ا ،لذا فمن الهام ج��داً �ضم ع�ضوات مدربات م��ن الن�ساء يف العمل
امليداين ،ويا حبذا لو كن ميثلن ن�سبة  % 50من العاملني».
جمموعة �أدوات �إدارة املخيم | الف�صل  - 10الوقاية من العنف اجلن�ساين واال�ستجابة له 321

يعتم��د اختي��ار �أف�ض��ل امل�شارك�ين لال�ستعان��ة به��م يف م�رشوع��ات زيادة
الوعي ب�شكل كبري على طبيعة الظروف القائمة .فقد يكون من الأف�ضل يف بع�ض
احلاالت اال�ستعانة بع�ضو من املجتمع املحلي ،بينما يف�ضل املجتمع يف حاالت
�أخرى اال�ستعانة بع�ضو من الفرق الدولية .كما ينبغي �أن ي�ؤخذ يف احل�سبان كذلك
جن�س هذا امل�شارك.
الأمن وال�سالمة
•تعبئة جمتمع املخيم من �أجل حتديد الفئات الأكرث عر�ضة خلطر العنف اجلن�ساين واالتفاق
ح��ول �آليات الدعم والر�صد املجتمعية ،مبا يف ذلك ف��رق «الر�صد املجتمعية» والتي ت�ضم
ع�ضوات من الن�ساء
•ال�سعي حل�ض هياكل ال�رشطة واملراقبة املجتمعية وكذا الهياكل الأمنية على �أن ت�أخذ يف
االعتبار املناطق املرتفعة يف ن�سبة ما متثله من �أخطار على الن�ساء والرجال من خمتلف
الأعمار والثقافات.
•ال�سعي لإ�رشاك �سكان املخيم ،خا�صة الن�ساء ،يف �إجراءات حت�سني �أمن املخيم
•التع��اون م��ع ال�سلط��ات املحلية/املُ�ضيف��ة لت�شجيعها عل��ى امل�شاركة واالهتم��ام الن�شط
ب�صالح املجتمع املُ�ضيف وتعزيز الفوائد امل�شرتكة الناجمة عن ذلك
•ال�سعي لتحقيق تواجد �أعداد كافية من ال�رشطة والأطقم الأمنية املدربة ب�شكل جيد وتعزيز
تواجد العن�رصين الرجايل والن�سائي �ضمن هذه الأطقم.
�أنظمة احلماية
•التع��اون مع منظمات احلماي��ة امل�س�ؤولة يف �إن�شاء �آلية مالئم��ة للإحالة والإبالغ تتمتع
بالتن�سي��ق واملحافظة على اخل�صو�صية والأ�رسار اخلا�صة للناجيات/الناجني من العنف
اجلن�ساين يف املخيم.
•توفري الدعم ال�صحي والنف�سي واالجتماعي والقانوين واملادي
•تعزي��ز و�/أو امل�ساع��دة يف �إن�شاء �شبكة من الدعم الأهلي ،و�ضم��ان تلقي �أفرادها التدريب
املالئم والكايف
•تعزي��ز تدري��ب وتعبئة جماعات الرج��ال على جهود حتقيق امل�س��اواة بني اجلن�سني ومنع
العنف اجلن�ساين.
•�ضمان احل�صول على �إذن الناجني/الناجيات من العنف اجلن�ساين قبل اتخاذ �أي �إجراءات
ت�ستهدف عالجهم من املحن التي تعر�ضوا لها
•�ضم��ان متكني الناجني/الناجيات يف جميع الأحوال من تقري��ر م�صائرهم ب�أنف�سهم بعد
الإطالع على جميع املعلومات واملالب�سات املطلوبة
 322جمموعة �أدوات �إدارة املخيم | الف�صل  - 10الوقاية من العنف اجلن�ساين واال�ستجابة له

ينبغي �أن تنظم �إجراءات الت�ش���غيل القيا�سية املالئمة لظروف و�أو�ضاع كل
عملية على حده كيفية التعامل مع ق�ضية املوافقة يف حالة الناجني من الأطفال.
فف��ي بع�ض احلاالت قد يكون هناك الت��زام ر�سمي ب�إبالغ ال�سلطات .ويف العادة،
ينبغي ال�سعي للح�صول على املوافقة الواعية من الآباء �أو �أولياء الأمور ،وذلك ما
مل يك��ن ه���ؤالء هم م�صدر العنف اجلن�ساين .ويف احل��االت التي يكون فيها ه�ؤالء
ه��م م�صدر العنف املُرتك��ب �ضد الطفل ،ينبغي �أن تتم �إحال��ة الق�ضية �إىل هيئات
حماي��ة الطفل املعنية� ،أما �إذا مل يك��ن هناك وجود لأمثال هذه الهيئات ،فينبغي
�أن تتوىل الوكالة القائدة يف حماية الطفل بنف�سها م�س�ؤولية حتديد �أف�ضل ما يف
�صالح الطفل.
الأخالقيات
•توف�ير املعلومات ل�سكان املخيم حول ما يح��ق لهم �أن يتوقعونه من الفرق الإن�سانية من
�سلوكيات و�أ�ساليب يف التعامل
•�رشح الإجراءات اخلا�صة برفع ال�شكاوى ملجتمع املخيم والتي تت�ضمن العمال الإن�سانيني
وقوات حفظ ال�سالم و�/أو �أطقم الأمن
•تقييم مدى �إملام فريق الوكالة باملعرفة واملهارات املطلوبة للوقاية من العنف اجلن�ساين
واال�ستجابة له والإعداد لدورات تدريبية �أو تثقيفية لهذه الغاية �إذا ا�ستدعى الأمر ذلك.
•�ضمان ح�صول جميع العاملني على التدريب الالزم على مواثيق ال�سلوك املهني وا�ستيعاب
بنودها والتوقيع عليها
•توظي��ف وتدري��ب فرق العاملني الن�سائي��ة وت�شجيع قيام الأط��راف الأخرى ب�ضم عنا�رص
ن�سائية �ضمن �أطقم العاملني بها
•�ضمان �سهولة متييز جميع الفرق العاملة باملخيم من خالل ح�ضهم على تعليق عالمات مكتوب
عليها بو�ضوح ا�سم كل منهم ووظيفته وبحيث ت�سهل عمليات الر�صد يف حاالت ال�شكاوى.
•�ضم��ان جناح �إجراءات الت�ش���غيل القيا�س���ية يف تقليل عدد امل��رات التي يطل��ب فيها �إىل
الناجني/الناجيات من حوادث العن��ف اجلن�ساين �رسد حكايتهم/حكايتهن �أو التقاءهم/
التقاءه��ن ووعيهم بحقوقهم/بحقوقهن فيما يتعل��ق باللقاءات التي يجريها معهم الزوار
مبا فيهم و�سائل الإعالم.
ينبغ��ي قب��ل �إر�سال �أي �أفراد من ف��رق �إدارة املخيم �إىل املخيمات كمراقبني
�أو مدرب�ين �أو عم��ال ميداني�ين �أو م�رشفني �أن يت��م تدريبهم جي��داً على مكافحة
العن��ف اجلن�ساين ،خا�صة فهم الأهمية املحورية للوقاية من العنف اجلن�ساين يف
احلماية واملحافظة على حقوق الإن�سان.
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اال�ستجابة للعنف اجلن�ساين

غالب ًا ما ينطلق �سكان املخيم الذين تعر�ضوا لأي حادث من حوادث العنف اجلن�ساين قا�صدين
وكالة �إدارة املخيم باعتبارها �أوىل اجلهات التي ميكنها اال�ستجابة لهم ،ومن ثم ينبغي تدريب
فري��ق الوكال��ة و�إعدادهم للتعامل مع مثل هذه احلوادث على نح��و ي�ضع الأولوية خل�صو�صية
واح�ترام وح�سا�سي��ة موق��ف الناجني/الناجي��ات وكرامتهم .وفيم��ا يلي قائم��ة بالإجراءات
املقرتحة والتي تغطي جماالت اال�ستجابة الأربعة (اال�ستجابة ال�صحية والنف�سية االجتماعية
والأمنية والقانونية).
�أنظمة الإحالة
•�ضم��ان تلقي فريق العاملني للتدري��ب املالئم على اال�ستجابة الحتياجات الناجيات ،مبا
يف ذلك �أ�ساليب �إجراء اللقاءات والإملام ال�شامل ب�آليات الإحالة واخليارات املتاحة لهم.
•االتف��اق ،بالتعاون مع ال�رشكاء م��ن وكاالت احلماية واملنظمات غري احلكومية املالئمة،
ح��ول �آلي��ات الإبالغ ع��ن حوادث العن��ف اجلن�س��اين و�أنظم��ة الإحالة (مت��ى �أمكن ومتى
ا�ستدعى الأمر ذلك) والتي تويل العناية الالزمة لعن�رص ال�رسية واخل�صو�صية (مبا يف ذلك
متطلبات حماية البيانات) واحرتام وح�سا�سية موقف الناجني وكرامتهم.
•�ضم��ان اتف��اق ال��شركاء ب�ش��كل جماعي ح��ول نوعية املعلوم��ات ذات الأهمي��ة الق�صوى
والأ�سل��وب ال��ذي ميكن من خالل��ه جتميعه��ا دون �أن يت�رضر جراء ذل��ك الناجني ونوعية
املعلومات التي يجب تبادلها ولأي غر�ض ،وكذلك ماهية الأفراد واملنظمات (�إن وجدت)
الواج��ب �إبالغه��ا بهذه احل��وادث وطبيع��ة الإجراءات الواج��ب اتخاذها حلماي��ة الناجني
وحماية املعلومات وحماية القائمني باال�ستجابة لها.
•�ضم��ان تبادل معلومات احلماي��ة بال�شكل املالئم مع وكاالت احلماي��ة املعنية على نحو
يقوم على حجب كل ما ميكن �أن يتم التعرف من خالله على هوية ال�ضحايا
ال�سالمة/الأمن
•و�ض��ع �أمن و�سالمة الناجني من العن��ف اجلن�ساين وعائالتهم ،بالإ�ضافة �إىل �أمن و�سالمة
العاملني بالوكالة ،يف �صدارة الأولويات
•اح�ترام رغبات وحقوق وكرامة الناجني ،مع الأخذ يف االعتبار دائم ًا احتياجات و�سالمة
املجتمع ككل
•�ضم��ان �إجراء اللقاءات ب�صفة منتظمة مع الأطف��ال من قبل الأفراد املدربني على �أ�ساليب
التقاء ال�صغار وو�سائل اال�ست�شارة
•مت��ى ا�ستدع��ى الأمر ،اتخذ ما يل��زم من �إجراءات لنق��ل الناجني ملواقع �آمن��ة وقم بتوفري
و�سائل احلماية لهم �إىل جانب و�سائل الدعم واملراقبة كجزء من �إجراءات الر�صد
•ا�ضمن متى �أمكن ا�ستبعاد مرتكبي العنف اجلن�ساين من املجتمع
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ال�صحة
•ق��م بال�سع��ي لتوفري اخلدمات ال�صحية للناج�ين من العنف اجلن�ساين مت��ى �أمكن ،خا�صة
توفري وتقدمي ما يلي:
°و�سائل منع احلمل الطارئ
°العالج الوقائي بعد التعر�ض للفريو�س (ا�ستجابة للتعر�ض لفريو�س نق�ص املناعة املكت�سبة /الإيدز)
°العالج من الأمرا�ض املنقولة جن�سي ًا
°التطعيم �ضد الإ�صابة بااللتهاب الكبدي والتيتانو�س

•ق��م ب�إن�شاء �أنظم��ة ا�ستجابة ت�ضمن اال�ستجابة الطبية والرعاي��ة ال�رسيعة ل�ضحايا العنف
اجلن�ساين.
tt

ملزيد من التفا�صيل حول ال�صحة ،انظر الف�صل .16

الدعم النف�سي االجتماعي
•ال�سع��ي لتوف�ير �أنظم��ة الإحال��ة الوا�ضح��ة للأ�شخا���ص امل�صاب�ين لتلقي الدع��م النف�سي
االجتماعي
•�ضم��ان عدم ت�أث�ير �آليات الدع��م النف�سي االجتماع��ي ب�شكل �ضار على حق��وق الناجني/
الناجيات.
الدعم القانوين
•�إحال��ة الناجني/الناجيات الراغب�ين يف التعوي�ض القان��وين �إىل وكالة/وكاالت احلماية
امل�س�ؤولة.
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قائمة املراجعة اخلا�صة بوكالة �إدارة املخيم
 ح�ص��ول فري��ق وكال��ة �إدارة املخيم على التدريب ال�لازم ب�ش�أن ق�ضاي��ا العنف اجلن�ساين
و�أ�ساليب الوقاية املنا�سبة و�أنظمة الإحالة.
 ح�ص��ول �س��كان املخيم املعر�ضني للعن��ف اجلن�ساين قبل و�صولهم للمخي��م على الرعاية
والعالج املالئمني.
 اتخ��اذ وكال��ة �إدارة املخي��م �إج��راءات الر�ص��د املالئم��ة يف ا�ستجابتها حل��وادث العنف
اجلن�ساين.
 تواف��ر �إجراءات الإحالة الوا�ضحة ،مب��ا يف ذلك الإحالة خلدمات الرعاية ال�صحية والدعم
النف�سي واالجتماعي للمت�أثرين بالعنف اجلن�ساين.
 ا�ستخ��دام وكال��ة �إدارة املخي��م لأ�سالي��ب التقييم القائم��ة على امل�شاركة لفه��م م�سببات
العنف اجلن�ساين والتخطيط للإجراءات الأهلية الالزمة لعالجها.
 الأخ��ذ يف االعتب��ار ثقاف��ة جمتم��ع النازح�ين – مبا يف ذل��ك عالقات ال�سلط��ة واجلن�س
والأدوار التقليدي��ة و�أي ممار�س��ات تقليدي��ة �ضارة – يف �إجراءات من��ع العنف اجلن�ساين
والت�صدي له.
 ت�صميم املخيم على نحو يدعم الوقاية من العنف اجلن�ساين.
 حتدي��د الفئات والأف��راد املعر�ضني ب�شكل خا�ص خلطر العن��ف اجلن�ساين ،وتعاون وكالة
�إدارة املخيم مع �أطراف احلماية بخ�صو�ص هذا الأمر.
 تدري��ب جمي��ع الف��رق العاملة وجمي��ع العاملني ل�صالح �س��كان املخيم عل��ى مقت�ضيات
مواثيق ال�سلوك املهني والتوقيع عليها.
 فهم ومتابعة الأنظمة التقليدية حلل النزاعات داخل املجتمع.
 و�ضع �آليات الإبالغ الآمنة وال�رسية و�إطالع املجتمع على �أ�ساليب ا�ستخدامها.
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 و�ض��ع وكال��ة �إدارة املخي��م مراقبة مناطق املخي��م التي ت�شكل خطراً عل��ى مرتاديها يف
�صدارة �أولوياتها وحتقيق ات�ساق وانتظام هذه املراقبة.
 �إ�رشاك الن�ساء يف القرارات امل�ؤثرة على �إدارة املجريات اليومية للمخيم وتقدمي امل�ساعدات
واخلدمات وامل�ساعدة يف تقليل خماطر التعر�ض للعنف اجلن�ساين.
 ال�سع��ي لتبن��ي النه��ج متع��دد القطاع��ات وامل�ش�ترك بني ال��وكاالت يف الت�ص��دي للعنف
اجلن�ساين وقيام وكالة �إدارة املخيم بدعم هذا النهج.
 دم��ج اال�ستجابة للعنف اجلن�س��اين والوقاية منه (وتعميمه) يف الربامج املو�ضوعة داخل
املخيم ويف جميع مراحلها من تقييم وتخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم نهائي.
 عمل وكالة �إدارة املخيم عن قرب مع الربامج التي تعزز �أ�شكال التدريب املهاري واملهني
التي ت�سهم يف احلد من اال�ست�ضعاف.
 و�ض��ع �أمن و�سالم��ة وكرامة املت�أثرين بالعنف اجلن�ساين يف �صدارة الأولويات يف جميع
الظروف.
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الأدوات
تتوف��ر معظ��م الأدوات والن��شرات وغريه��ا م��ن الوثائق امل�ش��ار �إليها على
�أ�سطوان��ة جمموعة الأدوات ( )Toolkit CDواملرفقة ب��كل كتيب مطبوع .كذلك مت
و�ضع روابط لتحميل امللفات اخلا�صة باملو�ضوع من على �شبكة الإنرتنت.
•ر .باور .توفري املالجئ وق�ضية الف�صل بني اجلن�سني .مذكرة �إعالمية
•نظام مقرتح لتنظيم ومتابعة وتعزيز دوريات مراقبة طرق جلب حطب الوقود
•�إحتاد ا�ستجابة ال�صحة الإجنابية يف �أوقات الأزمات ) .2004 ،(RHRCكتيب �أدوات العنف
اجلن�ساين للتقييم وت�صميم الربامج والر�صد والتقييم يف �أو�ضاع الت�أثر بال�رصاعات.
www.rhrc.org/pdf/GBVsingles.pdf

•�إحتاد ا�س���تجابة ال�ص���حة الإجنابية يف �أوقات الأزمات .م�رشوع الدع���م الفني العاملي
ملكافحة العنف اجلن�ساين .2004 ،قائمة مرجعية للإجراءات .الوقاية من العنف اجلن�ساين
واال�ستجابة له يف مواقف النزوح.

www.rhrc.org/pdf/Checklist.pdf

•اللجن��ة الدائم��ة امل�شرتكة ب�ين ال��وكاالت ،جمموعة احلماي��ة ،جمموعة التع��ايف املبكر،
 .2007حماي��ة النازح�ين داخلي�� ًا الهارب�ين م��ن ال�رصاع��ات :تقييم للإج��راءات (ن�سخة
جتريبية لالختبار امليداين)
www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Portals/1/cluster%20approach%20
page/clusters%20pages/Protection/P%20R&T/frameworksmallsize.pdf

•مفو�ض���ية الأمم املتحدة ل�ش����ؤون الالجئني � ،2006أداة مفو�ضي���ة الأمم املتحدة ل�ش�ؤون
الالجئني للتقييم القائم على امل�شاركة يف العمليات.
www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Portals/1/cluster%20approach%20
page/clusters%20pages/Em%20Shelter/Tollkit%20Field/7.2%20Assessment/7.2.2%20
Guidelines/7.2.2.8%20UNHCR%20Participatory%20Assessment%20Tool.pdf
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حماية الأ�شخا�ص
ذوي االحتياجات
اخلا�صة
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الر�سائل الأ�سا�سية
 tقد تكون هناك جمموعات معينة� ،ضمن �سكان املخيم ،لديها احتياجات خا�صة .لذا ،من
ال�رضوري �أن يكون جميع �أ�صحاب امل�صلحة على دراية مباهية هذه االحتياجات ،حتى
يت��م توفري امل�ساعدة واحلماية التي تتما�شى مع حاجاته��م .فقد يكون الأ�شخا�ص ،ممن
يقعون يف نطاق هذه املجموعات �أو خارجها ،معر�ضني خلطر بالغ مقارن ًة بالأ�شخا�ص
الآخرين املقيمني يف املخيم.
 tينبغ��ي عل��ى وكالة �إدارة املخيم الت�أكد من �أن نظام الت�سجيل/الت�صنيف ي�سجل بيانات
مف�صلة حول العمر ونوع اجلن�س واملعلومات الأخرى ذات ال�صلة وذلك لتحديد الأ�شخا�ص
ّ
ذوي االحتياجات اخلا�صة يف املراحل الأوىل وعلى مدى دورة النزوح.
� tست�ساه��م عملي��ات التقيي��م القائم��ة عل��ى امل�شارك��ة ،بالإ�ضاف��ة �إىل م�ساهم��ة كاف��ة
املجموع��ات يف املخي��م ،يف حتديد �أي املجموعات على وجه اخل�صو�ص قد يكون لديها
احتياجات خا�صة يف �أي موقف معينّ كما �ست�ساعد يف توفري احلماية املالئمة.
 tقد ي�ؤدي النزوح �إىل انهيار البنى التحتية لدعم املجتمع والتي عاد ًة ما تهتم بالأ�شخا�ص
ذوي االحتياج��ات اخلا�ص��ة .ينبغي �أن تكون كافة اخلط��ط والربامج مو�ضوعة ملعاجلة
اهتمام��ات ه��ذه املجموعات� ،إما ع��ن طريق دعم �آلي��ات التكيف املوج��ودة بالفعل �إن
�أمكن� ،أو عن طريق تطوير تدخالت بديلة.
 tينبغ��ي عل��ى وكاالت �إدارة املخيم��ات الت�أكد من �أنه مت اجلمع ب�ين الأن�شطة املجتمعية
و�أنظمة �إدارة احلاالت الفردية يف مو�ضعها ال�صحيح ،وذلك لتحديد االحتياجات املتعلقة
بحماية الأ�شخا�ص املعر�ضني خلطر بالغ واال�ستجابة لها.
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مقدمة
املجموعات ذات االحتياجات اخلا�صة

ي�ستعر���ض هذا الق�سم باخت�صار بع�ض املجموع��ات الرئي�سية للأ�شخا�ص الذين قد يكون لديهم
قدرا من
احتياج��ات خا�صة متعلق��ة باحلماية ،وذلك بح�سب الظروف ،والذين ينبغ��ي �إعطائهم ً
الرعاي��ة واالهتم��ام .على الرغم م��ن ذلك ،تخ�ضع مواطن ال�ضعف ومتطلب��ات احلماية اخلا�صة
بال�سكان النازحني للو�ضع العام والظروف املحيطة ،كما تتباين املجموعات املعر�ضة للخطر
يف �أي موقف معينّ  .ميكن �أن يت�ضمن هذا:
فئات ال�سكان

ال�صبية والفتيات
ال�شباب

املجموعات ذات االحتياجات اخلا�صة
الأطفال غري امل�صحوبني بذويهم واملنف�صلني
الأطفال املرتبطون يف ال�سابق بالقوات امل�سلحة �أو اجلماعات امل�سلحة
الأ�رس التي يعيلها طفل
ال�شباب الذين مت �إخراجهم من املدار�س والعاطلون

الأ�رس التي تعيلها ن�ساء ،مبا يف ذلك الأرامل
الن�ساء املفتقدون لدعم ذكوري
الن�ساء املرتبطون يف ال�سابق بالقوات امل�سلحة �أو اجلماعات امل�سلحة
الن�ساء الناجيات من العنف اجلن�ساين

الن�ساء

كبار ال�سن املفتقدون لدعم العائلة �أو املجتمع
الأ�رس التي يعيلها اجلدود

كبار ال�سن
الأ�شخا�ص
املت�أثرون
باملر�ض �أو العجز
�أو حتت ت�أثري
ال�صدمة

الأ�شخا�ص املر�ضى املفتقدون لدعم العائلة �أو املجتمع
الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة البدنية
الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة الذهنية
الأ�شخا���ص امل�صاب��ون بفريو�س نق�ص املناع��ة الب�رشية/الإيدز �أو
املعر�ضون خلطر الإ�صابة به
الناجو ن من عمليات التعذيب

ق��د يكون للأ�شخا�ص الواقعني حت��ت هذه الفئات احتياجات خا�ص��ة متعلقة باحلماية والتي
يج��ب �أن يت��م التعامل معها .يف كثري من احلاالت تكون الأ�رسة �أو املجتمع هو من يوفر الدعم
دائما ،حيث يتم
ال��ذي يطلب��ه ه�ؤالء الأ�شخا�ص .على الرغم من ذلك ،فلي�س هذا هو واقع احلال ً
يف �أغل��ب الأحيان تق��دمي الرعاية املالئمة وزيادة ا�ستغالل الإمكان��ات يف الوقت الذي تكون
في��ه امل��وارد حمدودة .ويف ظل غياب دعم الأ�رسة واملجتم��ع ،يواجه �أع�ضاء هذه املجموعات
خماطر بالغة فيما يتعلق باحلماية داخل املخيم.
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االحتياجات اخلا�صة يف موقع املخيم

ق��د يك��ون الأ�شخا�ص ذوو االحتياج��ات اخلا�صة �أكرث �ضعفا م��ن ناحية التعر�ض
للحرمان وال�رضر واال�ستغالل و�إ�ساءة املعاملة والعنف بخالف الأ�شخا�ص الآخرين
يف املجتم��ع .و�إذا مل يت��م �إدراك عواقب ما يعانونه من مواطن �ضعف ومعاجلتها،
فقد يكون لذلك عواقب خطرية قد متثل تهدي ًدا على احلياة يف بع�ض الأحيان على
�صحته��م البدني��ة و�/أو النف�سية ،وميك��ن �أن يكون لها ت�أثري كب�ير على رفاهيتهم
وقدرته��م على احل�ص��ول على حقوقهم الإن�ساني��ة الأ�سا�سية .ق��د ال يكون ب�إمكان
الأ�شخا���ص ذوي االحتياج��ات اخلا�ص��ة الو�ص��ول �إىل قنوات االت�ص��ال املالئمة
وذلك حتى يتمكنوا من الإعالن عن حاجاتهم .وكذلك ،قد يكونوا غري قادرين على
الإف�ص��اح ب�سبب العم��ر �أو العجز �أو الو�صم بالعار �أو اخل��وف.و قد يكونوا عاجزين
عن الإعالن عن احتياجاتهم �أو الت�رصيح بال�شكوى عندما يفتقرون �إىل امل�ساعدة
واحلماية التي ين�شدونها.
يف حالة النزوح ،تكون العائلة و�شبكات املجتمع يف حالة �ضغط وغال ًبا ما تكون
م�شتت��ة .فقد ال يتمتع كافة الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة بنف�س امل�ستوى
م��ن الرعاية والدعم من املجتمع يف موقع املخي��م الذي قد ي�ستمتع بها الآخرون.
وعلى نحو م�شابه ،يف موقع املخيم ،عند تف�شي اخلوف واحلرمان والتوتر ،ميكن �أن
ي���ؤدي هذا �إىل انهيار الثقافة والقيم الأخالقية/االجتماعية ،كما ميكن �أن تنطوي
احلياة على مزيد من خماطر الإهمال �أو العنف �أو �إ�ساءة املعاملة ،وهو ما يجب �أن
تتم حماية �أكرث �أع�ضاء املجتمع �ضعفًا منه.
ملعاجلة هذا املوقف ،ينبغي �إتباع منهج ذي جانبني.
•من املهم �أن يتم ت�صميم كافة الربامج والأن�شطة بطريقة ت�أخذ يف احل�سبان وجود جمموعات
لديه��ا احتياج��ات خا�صة وتعمل عل��ى �إدماج اهتماماته��م ،حيث ينبغ��ي �أن تكون حماية
املجموعات ذات االحتياجات اخلا�صة هي «االجتاه ال�سائد».
•ق��د تكون هن��اك حاجة ال�ستجابة موجهة ل�ضمان احلماية فيم��ا يتعلق بنقاط ال�ضعف لديهم
واحتياجاتهم .ميكن �أن يتم هذا الأمر من خالل �أن�شطة جمتمعية �أو عمليات الإحالة الفردية.
قد تتغري االحتياجات اخلا�صة للأفراد مبرور الزمن .لذلك من ال�رضوري �إجراء عمليات تقييم
أي�ضا
لي���س فق��ط لتحليل املخاطر املتعلق��ة باحلماية والتي تواجهها جمموع��ات معينة ،لكن � ً
لتحلي��ل املخاط��ر التي تواجهها الأف��راد داخل املجموعة .على �سبيل املث��ال ،قد يكون للطفل
ال��ذي يف رعاي��ة �أ��سرة حا�ضنة يف املخيم احتياج��ات خمتلفة وقت الع��ودة �أو عند التوطني،
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�أو ق��د يك��ون للمر�أة الأكرب �س ًنا التي تعي�ش مع ابنته��ا احتياجات خمتلفة عندما تتزوج ابنتها
وتذهب للحياة مع عائلة زوجها.
م��ن ال��ضروري �أن تت�أك��د وكال��ة �إدارة املخيم م��ن تلقي موظف��ي املخيم للتدري��ب والت�أهيل
املطلوب�ين للعم��ل على ت�أم�ين احلماية حلقوق كاف��ة املجموع��ات والأفراد ودعمه��ا ،ولي�س
الأفراد الأكرث �ضعفا فقط .يجب على موظفي املخيم بوجه خا�ص �أن يكونوا مدربني و�أن يوقعوا
على مدونة قواعد ال�سلوك ،والتي توفر خطوطً ا �إر�شادية حمددة حول ال�سلوك الأخالقي وطبيعة
�سلوكياته��م م��ع �أع�ضاء جمتمع املخيم .ومن املهم بوجه خا���ص �أن يكون املوظفون العاملون
مع الن�ساء والأطفال ،وكذلك العاملون مع جمموعات �أخرى ذات احتياجات خا�صة ،على دراية
مبدونة قواعد ال�سلوك و�أن يلتزمون بها.

الفئات ال�ضعيفة ذات االحتياجات اخلا�صة يف مراكز التجميع -
�صوت من امليدان
«هن��اك عدد كب�ير من الفئات ال�ضعيفة والأ�شخا���ص ذوي االحتياجات اخلا�صة يف
مراكز التجميع ب�رصبيا .ي�شمل هذا كبار ال�سن والأ�رس التي يعيلها �أفراد غري متزوجني،
والعج��زة ،وذوي الإعاقات الذهنية ،والأ�شخا�ص الذين يعانون من م�شكالت �صحية
مزمنة .وتقدر �إحدى املنظمات غري احلكومية عدد من يتعاطون نوع ما من العقاقري
املعاجل��ة للأمرا�ض النف�سية من املقيم�ين يف �أحد مراكز التجميع التي يعملون بها
هنا ما ي�صل �إىل  .%40ووف ًقا للعاملني هنا ،يكون هناك ت�أثري كبري لظروف املعي�شة
ال�سيئ��ة على �رسعة الت�أثر وال�ضعف ،حي��ث توجد م�شكالت نف�سية اجتماعية خطرية
كال�رصاع بني الأ�شخا�ص النازحني داخلي ًا و�إدمان الكحوليات وحماوالت االنتحار
وامل�ش��كالت النف�سية االجتماعية واالكتئ��اب وحاالت من العن��ف اجلن�ساين .وتن�ش�أ
العديد من املخاوف نتيجة ظروف املعي�شة غري املريحة ونق�ص اخل�صو�صية والإيداع
يف رعاية امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية ،وهو ما يحدث نتيجة احلياة يف مركز التجميع».

الق�ضايا الرئي�سية
ال�صبية والفتيات
التدخالت ل�صالح الأطفال ب�شكل عام

يحت��اج جمي��ع الأطف��ال – بح�سب تعريف اتفاقية حقوق الطفل هم الأ�ش���خا�ص ما دون �س���ن
� – 18إىل رعاية واهتمام من نوع خا�ص وذلك ل�ضمان الوفاء باحتياجاتهم البدنية والنف�سية
جمموعة �أدوات �إدارة املخيم | الف�صل  - 11حماية الأ�شخا�ص ذوي االحتيجات اخلا�صة 335

واالجتماعية واحتياجات النمو .وقد يكونوا معتمدين على دعم البالغني وحمايتهم ،ويكونون
�أك�ثر عر�ض�� ًة للت�أث��ر مبخاط��ر معين��ة �أك�ثر م��ن البالغ�ين ،كمخاطر املر���ض و�س��وء التغذية
والإ�صاب��ات البدني��ة .وقد يواجه الأطف��ال النازحون داخل ًيا �أو الالجئ��ون خماطر �أكرث بكثري،
نتيج��ة لنزوحه��م ومتزق الأ�رسة وهياكل املجتمع وكذلك نتيج��ة نق�ص املوارد الذي عاد ًة ما
يرتافق مع مثل هذه املواقف.
ميكن �أن يكون الأطفال النازحون داخل ًيا �أو الالجئون املتواجدين يف موقع املخيم عر�ض ًة
ملخاط��ر العن��ف �أو االعتداء اجلن�سي �أو اال�ستغالل �أو التوظيف الق�رسي �أو ال�سخرة ،حيث ميكن �أن
يكونوا حمرومني من ت�سجيل ميالدهم وتوثيقه �أو ممنوعني من الذهاب �إىل املدار�س .وقد تكون
بيئة املدر�سة غري �آمنة وتعر�ضهم �إىل اال�ستغالل و�إ�ساءة املعاملة.
يف عديد من مواقع املخيمات ،تكون املنظمات التي مت �إ�سناد مهمة حماية الأطفال �إليها ،مثل
منظم��ة الأمم املتحدة للطفولة (اليون�سيف) ،متواج��د ًة وتقوم بتنفيذ الربامج ل�صالح الأطفال.
تتطلب بع�ض الأن�شطة املتعلقة بحماية الطفل ،كالدعم النف�سي االجتماعي �أو التعقب �أو جمع �شمل
العائلة �أو الدعم املتخ�ص�ص للأطفال الع�سكريني الذين مت ت�رسيحهم �أو حتديد م�صالح الطفل ،خربات
حم��ددة ويج��ب �أن يتم تنفيذها بوا�سط��ة وكاالت متخ�ص�صة – على �سبيل املثال ،جلن��ة ال�صليب
الأحمر الدولية يف حالة التعقب.
على الرغم من ذلك ،تتحمل وكالة �إدارة املخيم �أي�ضا م�س�ؤولية �ضمان عدم تعر�ض الأطفال
لتهدي��دات تتعلق بحمايتهم يف املخيم والتعرف على الأطف��ال املحددين املعر�ضني للمخاطر،
والت�أك��د من �أنه مت تقيي��م احتياجاتهم واتخاذ الإجراء الذي �سي�ساعده��م على التكيف �أو تقدمي
امل�ساع��دة املوجه��ة وتنفيذ الربامج تب ًعا للو�ض��ع .فيما يلي بع�ض الإج��راءات التي يتعينّ على
وكالة �إدارة املخيم اتخاذها:
•الت�أك��د م��ن ذهاب ال�صبي��ة والفتيات �إىل املدار���س وح�صولهم على فر�ص��ة اال�ستمرار يف
الدرا�س��ة وعدم الت�رسب منه��ا .فالتعليم �أحد احلقوق ،وميثل كذل��ك �أداة �أ�سا�سية للحماية.،
حي��ث �إن��ه ي�ساعد يف تلبي��ة كل من االحتياج��ات النف�سية االجتماعي��ة واحتياجات النمو
وي��زود الأطف��ال باملهارات والقدرات الت��ي ت�ساعدهم يف احل�صول عل��ى اختيارات �أف�ضل
يف احلي��اة وحماية �أنف�سهم من اال�ستغالل و�إ�س��اءة املعاملة .وميكن �أن ي�سهم الذهاب �إىل
املدر�س��ة يف مواجه��ة �آثار ال�صدمة التالية لعملي��ات النزوح ،كما ي�سهم يف جلب مزيد من
االعتي��اد والعودة �إىل احلياة الطبيعية التي يحت��اج لها الطفل .يجب �أن تدعم وكالة �إدارة
املخيم ممار�سة الأن�شطة التي ت�ضمن وجود بيئة مدر�سية �آمنة ،كما يجب �أن تدعم م�ساهمة
كافة الأطف��ال الالجئني والنازحني داخل ًيا املوجودين يف املخيم يف الأن�شطة التعليمية.
وينبغ��ي تقييم العقبات الت��ي متنع �أطفال معينني نازحني داخل ًي��ا �أو الجئني (كالأطفال
غ�ير امل�صحوب�ين بذويهم �أو املنف�صل�ين� ،أو الأ�رس التي يعيلها �أطف��ال� ،أو الفتيات – مبا
يف ذلك الفتيات املراهقات) من احل�صول على التعليم ،وذلك بهدف و�ضع برامج م�ؤ�س�سية
وتداب�ير للتغل��ب عليها .وينبغي �أن تت��وىل وكالة �إدارة املخيم م�س�ؤولي��ة مراقبة املدار�س
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ودع��م بيئة التعل��م الوقائية والإيجابية وذل��ك من خالل تعاون وثيق م��ع مزودي خدمة
التعلي��م يف املخي��م .يف حالة غياب الوكاالت التي تدعم عملي��ة التعليم ،قد يكون مطلو ًبا
م��ن وكال��ة �إدارة املخيم لعب دور �أكرث �أهمي ًة يف دعم املدار�س غري الر�سمية و�/أو توظيف
املدر�سني املتطوعني.
tt

ملزيد من املعلومات انظر الف�صل .17

•دعم ت�أ�سي�س نظام حلماية الطفل �أو تعزيزه ،وذلك بهدف احليلولة دون وقوع خماطر حمددة
تواجه ال�صبية والفتيات ،ولال�ستجابة لها يف حالة وقوعها� .سيعتمد الدور املحدد لوكالة
�إدارة املخيم على وجود وكاالت حلماية الطفل ومنظمات غري حكومية ونطاق م�شاركتهم
يف ه��ذا الأم��ر .ينبغ��ي �أن يت�ضم��ن ذلك النظ��ام �آليات للتحدي��د املبكر للأطف��ال الواقعني
يف دائ��رة اخلط��ر ،ور�صد الو�ضع اخلا�ص به��م ،وحتديد امل�س�ؤولي��ات املتعلقة بالإجراءات
الوقائي��ة و�أنظمة الإحالة ،وذلك بغر�ض متابعة احلاالت الفردية التي تتطلب دعم من �أحد
املتخ�ص�صني .تتحمل كذلك الأ�رس واملجتمعات م�س�ؤولية حماية الأطفال ورعايتهم ،ولذلك
ينبغي �أن يتم ت�صميم الربامج والأن�شطة ب�شكل يدعم الأ�رسة واملجتمع للوفاء بهذه املهمة.
فيمك��ن �أن تلعب كل من جمموعات الدعم ،وجلان الآب��اء ،ورفع الوعي ،والتوجيه ،و�أجهزة
دورا يف هذا الأمر.
تعبئة املجتمع ،وحمالت املعلومات ً
•الت�شجيع على ت�أ�سي�س جلان حماية الطفل وت�سهيل ذلك ،وذلك باالتفاق مع وكاالت احلماية
العامل��ة يف املخي��م ومع هيئات رعاية الطفل الوطنية �أو املحلية �إن �أمكن .وميكن �أن تكون
مثل هذه اللجان �أداة ذات فعالية كبرية ،وذلك �إذا كانت متوازنة من حيث نوع اجلن�س ومتثل
كافة املجموعات
•توف�ير معلومات حول كيفي��ة توجيه ال�شكاوى املتعلقة بانتهاك احلق��وق �أو التمييز فيما
يتعلق باحل�صول على خدمات املخيم ودخول مرافقه ،و�إىل �أين يتم توجيهها .وينبغي �أن
يت��م �ضمان تنفي��ذ �آليات تقدمي املقرتحات والر�صد بال�ش��كل ال�صحيح لزيادة درجة الثقة
يف وكالة �إدارة املخيم.
•دع��م �إن�شاء �أماكن و�أن�شطة مالئمة للأطف��ال وت�سهيل �إن�شائها يف املخيم ،حيث �إن للمرافق
والربامج االجتماعية وتلك املخ�ص�صة للرتفيه عن الطفل �أهمية كبرية فيما يتعلق بنمو الطفل
دورا رئي�س ًيا يف خف�ض املخاطر املتعلقة باحلماية ،كاملخاطر
وتطوره .كما ميكن �أن تلعب ً
الت��ي قد تن�ش�أ نتيجة رغب��ة الأطفال يف مغادرة املخيم للعب كرة الق��دم .وميكن �أن ت�ساهم
الأماك��ن املخ�ص�صة للريا�ضة والألعاب والأن�شطة الرتفيهية يف خف�ض م�ستويات الإحباط
والعدواني��ة ،كذلك متا�س��ك املجتمع احلا�ضن للطفل ي�ساعد يف توحي��د الأ�رس واملجتمعات.
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وت�ساه��م الأماكن املخ�ص�صة للع��ب الأطفال يف تعزيز خلق بيئة �أكرث �سالم ًة و�صحة و�آمنة
�أكرث يف املخيم.
عن��د التعامل مع احتياجات الطف��ل املتعلقة باحلماية ،ينبغي �أن ت�سرت�شد وكالة �إدارة املخيم
مببد أ� تغليب م�صلحة الطفل العليا .وهذا يعني �أنه ينبغي موا�صلة احلر�ص على م�صالح الطفل
العلي��ا با�ستم��رار ب�صفتها الهدف الأ�سا�س��ي لأي قرارات �أو �إجراءات يت��م اتخاذها وت�ؤثر على
الأطف��ال .يج��ب �أن يطبق هذا املبد�أ يف جميع امل�سائل املتعلقة بحماية الطفل ورعايته .بينما
ينبغي تنفيذ مبد أ� « حتديد �أف�ضل امل�صالح» ( )BIDالر�سمي يف بع�ض الظروف ،وميكن �أن يتم
تنفي��ذ ه��ذا الأمر ب�شكل معتاد خالل النظام الوطني حلماية الطف��ل� ،أو عند ال�رضورة ،بوا�سطة
وكاالت احلماي��ة الت��ي تعم��ل يف املخي��م �أو بالنيابة ع��ن املقيمني به .وعل��ى الرغم من عدم
م�شارك��ة وكال��ة �إدارة املخيم يف الإج��راءات الر�سمي��ة املتعلقة بـ «حتديد �أف�ض��ل امل�صالح»،
ف�سيكون لها دور يف حتديد احتياجات الأطفال الذين من ال�رضوري اتخاذ هذه الإجراءات لهم
ور�صده��ا ،حيث �إن �إ�رشاك الطف��ل يف عملية اتخاذ القرار من خالل اال�ست�شارة وامل�شاركة يعد
أمرا حيو ًيا للممار�سة الأف�ضل.
� ً
tt

ملزيد من املعلومات حول « حتديدات �أف�ضل الفوائد» ،انظر «توجيهات مفو�ضية الأمم
املتحدة ل�شئون الالجئني اخلا�صة بالتحديد الر�سمي لأف�ضل امل�صالح للطفل»

�صوت من امليدان

«بع��د انته��اء ال��صراع يف املنطق��ة الواقعة �شم��ال �أوغندا ،يف خمي��م كبري حيث
ب��د�أت عمليات العودة وحيث كانت ال تزال هناك م�شاعر اخلوف وعدم الإح�سا�س
بالأم��ان حول الو�صول التفاق �سالم دائم ،كان ينتقل �أع�ضاء جمتمع املخيم �إىل
م��ا يطلق عليه ا�سم «مواقع انتقالية» .عندم��ا حتدثنا مع كبار ال�سن يف املجتمع
ح��ول هذه املواقع� ،أو�ضحوا �أنه على الرغم م��ن �أنها لي�ست املواقع الدائمة (�أنهم
لي�س��وا يف مواقعه��م لدائم��ة) ،كانت تلك املواق��ع عبارة عن مناط��ق بني املخيم
واملكان الذي ن�ش�أوا فيه ،مما مكّنهم من البدء يف �إعادة بناء م�ستقبلهم.
كان��ت املواق��ع قريبة بق��در ٍ
كاف من �أر�ضهم حت��ى تتيح لهم الفر�ص��ة للبدء يف
الزراع��ة وكانوا قادري��ن على القيام بزيارات «ا�ستطالعي��ة» �إىل قراهم الأ�صلية.
ويف احل��االت الت��ي كانوا ي�شعرون خاللها �أن البق��اء �أمر غري �آمن ،كانوا قادرين
على العودة �إىل املخيم الرئي�سي يف الليل وهم على يقني من �أنه ال يزال ب�إمكانهم
التمتع بامل�ساعدة والأمان هناك.
عل��ى الرغ��م من �أن توفري هذه املواق��ع «االنتقالية» كانت ل��ه العديد من املزايا،
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دائم��ا ،ويف �أغلب احلاالت
كان��ت هناك كذل��ك بع�ض التحديات .فق��د كان الآباء ً
الرجال ،هم من عا�شوا لبع�ض الوقت على الأقل يف املواقع االنتقالية ،حيث بقى
الأطف��ال واملراهق��ون يف املخيم الرئي�سي .وقد كان هذا يف الوقت الذي متت فيه
التوزيع��ات ،حيث كان التعليم واملراف��ق الأخرى متوفرة وحيث عا�ش العديد من
الأطفال منذ والدتهم.
عل��ى الرغم م��ن ذلك ،فمن دون وج��ود �آبائهم ،كانت الفتي��ات والن�ساء �صغريات
ال�س��ن على وجه اخل�صو�ص معر�ضات للخطر .وق��د �أخربنا جمتمع كبار ال�سن �أنه
غال ًب��ا ما كان يتم ترك الأجداد لتحم��ل م�س�ؤولية اجليل الأ�صغر �س ًنا و�أنهم كانوا
غ�ير قادرين عل��ى توفري ما يلزمهم ب�ش��كل ٍ
كاف ،حيث �ساهم الن��زوح يف تف�سخ
الن�سي��ج االجتماعي والإطار العام الأخالقي للمجتمع .وكان من ال�ش���ائع وقوع
حوادث العنف و�إ�س���اءة املعاملة ،حيث كان ال�ش���باب حديث ال�س���ن يغت�صبون
الفتيات الالتي تركن مبفردهن وينتهكونهن .وقد �أخربونا �أن هذا النمط من �إ�ساءة
املعامل���ة كان ي�ؤدي �إىل وقوع ال�رصاع���ات و�إىل الزواج بالإكراه ،حيث كان �آباء
ه�ؤالء الفتيات �أو الن�س���اء �صغريات ال�سن يواجهون اختيا ًرا �صع ًبا ما بني �إعادة
بناء حياتهن من خالل ا�ستغالل املواقع االنتقالية �أو البقاء يف املخيم من �أجل
حماية بناتهن .وقد �أ�ش���ارت املحادثات مع الأ�ش���خا�ص كبار ال�سن يف املخيم
بو�ض���وح �إىل �أنه يجب الو�ص���ول �إىل حلول جمتمعية لتوف�ي�ر احلماية الكافية
للفتيات ولدعم الأجداد».

التدخالت من �أجل جمموعات الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة

ق��د تك��ون هناك جمموعات معينة من الأطفال ،ومن بينه��م الأطفال غري امل�صحوبني بذويهم
والأطف��ال املنف�صلني ،والأ�رس الت��ي يعيلها �أطفال ،والأطفال املرتبط�ين بالقوات امل�سلحة �أو
اجلماع��ات امل�سلحة� ،أكرث عر�ض ًة ملخاطر معين��ة متعلقة باحلماية ،مبا يف ذلك خطر التجنيد
يف القوات امل�سلحة �أو اال�ستغالل (اجلن�سي) �أو �إ�ساءة املعاملة �أو العنف.
الأطفال غري امل�صحوبني بذويهم �أو الأطفال املنف�صلني
ُيع��د الأطف��ال غري امل�صحوب�ين بذويهم هم الأطفال الذي��ن انف�صلوا عن كل
م��ن �آبائه��م و�أمهاتهم و�أقاربهم وال يح�صلون على نوع م��ن الرعاية بوا�سطة �أي
�شخ�ص بالغ م�س�ؤول عن توفري هذه الرعاية� ،سواء بحكم القانون �أو العادات.
الأطف��ال املنف�صل��ون هم ه���ؤالء الأطفال الذي��ن انف�صلوا ع��ن كل من �آبائهم
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و�أمهاتهم� ،أو عن ال�شخ�ص الذي كان م�س�ؤوال يف ال�سابق ب�شكل �أ�سا�سي عن تقدمي
الرعاي��ة لهم بحك��م القان��ون �أو العادات ،ولك��ن لي�س بال��ضرورة منف�صلني عن
�أقاربه��م .لذلك قد يت�ضمن هذا الأطف��ال امل�صحوبني ب�أع�ضاء بالغني من الأ�رسة
بخالف �آبائهم.
ُيع��د الأيت��ام هم الأطف��ال الذين ت��ويف كال والديهم .على الرغم م��ن ذلك ،ففي
يتيما.
بع�ض البلدان ُيعد الطفل الذي فقد �أحد �أبويه كذلك طف ًال ً
نظرا لكونهم بعيدين عن هيكل الرعاية الأ�سا�سي اخلا�ص بهم (واملتمثل يف والديهم عاد ًة) ،ميكن �أن
يواجه ال�صبية والفتيات غري امل�صحوبني بذويهم �أو املنف�صلني خماطر متزايدة متعلقة مب�شكالت
احلماي��ة .لذا ،فا�سرت�شا ًدا باملبادئ التوجيهية امل�شرتكة ب�ين الوكاالت املتعلقة بالأطفال غري
امل�صحوبني واملنف�صلني عن ذويهم لعام  ،2004يجب على وكالة �إدارة املخيم:
•من��ع ح��دوث املزيد م��ن حاالت انف�ص��ال الأطفال عن طري��ق ال��شروع يف تنظيم جل�سات
للتزوي��د باملعلوم��ات والتوعية جلميع املقيمني يف املخيم ح��ول خماطر االنف�صال �أثناء
الرتحي��ل �أو الإع��ادة �إىل الوطن/الع��ودة� ،أو م��ن خ�لال �أن�شطة معينة ميك��ن �أن ُيطلب من
الأطف��ال القيام بها خارج املخيم (عل��ى �سبيل املثال جمع الأحطاب للوقود) .كما ينبغي
�أن ي�شارك املقيمون يف املخيم كذلك يف حتديد الإجراءات التي ميكن اتخاذها ملنع وقوع
االنف�ص��ال �أو االختطاف وكذلك امل�شاركة يف تنفيذها (عل��ى �سبيل املثال الر�صد وزيادة
الوعي) ،وكذلك تطوير �أنظمة ا�ستجابة داخل املخيم ي�ستطيع بوا�سطتها �أن يعرف الأطفال
�أين ميكنهم الذهاب وما ميكنهم عمله يف حالة انف�صالهم عن �أ�رسهم.
•�ضم��ان التع��رف على ه�ؤالء الأطفال وت�سجيلهم وتوثيقه��م ب�شكل فوري .يجب �أن يت�ضمن
أي�ضا �آليات التعرف على الأطفال الذين �أ�صبحوا غري م�صحوبني بذويهم �أو منف�صلني
هذا � ً
يف املخيم (ب�سبب الوفاة �أو مغادرة الآباء على �سبيل املثال).
•�ضم��ان تق��دمي اخلدم��ة يف مو�ضعها ال�صحيح لتعق��ب الآباء �أو امل�س�ؤول�ين الأ�سا�سني عن
تقدمي الرعاية بحكم القانون �أو العادات وذلك بهدف حتقيق جمع �شمل الأ�رسة ب�أ�رسع ما
ميكن .وال يتمثل دور وكالة �إدارة املخيم يف ت�أ�سي�س مثل هذه اخلدمات ،بل يتمثل دورها
يف ا�ستدعاء وكاالت حماية الطفل للقيام بتوفري هذه اخلدمات ،حيث تتمتع جلنة ال�صليب
الأحمر الدولية بالوالية واخلربة الوا�سعة يف هذا ال�ش�أن ولذلك ينبغي �أن تكون �أول منظمة
تتدخل يف الأمر .ويف حالة عدم تواجد جلنة ال�صليب الأحمر الدولية ،ميكن تلقي امل�شورة
م��ن منظم��ة الأمم املتح��دة للطفولة (اليوني�سي��ف) �أو من مفو�ضي��ة الأمم املتحدة ل�ش�ؤون
الالجئني �أو من املنظمات غري احلكومية املخت�صة بحماية الطفل.
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•الت�أك��د من و�ضع نظ��ام لتحديد ترتيب��ات الرعاية امل�ؤقت��ة املنا�سبة بال�ش��كل ال�صحيح �أثناء
عمليات التعقب وجمع ال�شمل ،مع مالحظة �أن تقدمي الرعاية بوا�سطة الأقارب الآخرين �أو الأ�رس
احلا�ضنة يعد من اخليارات املف�ضلة .كما ينبغي على وكالة �إدارة املخيم ت�شجيع الوكاالت التي
لديه��ا خربة مت�صلة بالأمر لتويل هذه املهمة ،حيث ينبغ��ي �أن يكون اال�شرتاك املبا�رش لإدارة
مق�صورا على حاالت عدم وجود منظمات معنية باحلماية تعمل يف املخيم.
املخيم
ً
•تطوير معايري اختيار وا�ضحة للأ�رس احلا�ضنة والبدء يف عمل برامج تدريبية للأ�رس التي
مت اختياره��ا حل�ضان��ة الأطفال .يو�صى كذلك باتباع ترتيبات احل�ضانة ب�شكل ر�سمي من
خ�لال توقي��ع امل�ستندات .وميكن كذل��ك �أن يتواج��د الأطفال غري امل�صحوب�ين بذويهم �أو
املنف�صلني يف �أ�رس يعولها �أ�شقاء �أكرب �س ًنا .ويف بع�ض احلاالت ،ميكن �أن تكون هذه �أن�سب
ترتيب��ات رعاي��ة بالن�سب��ة للأ�رسة .على الرغم م��ن ذلك ،ميكن ملثل ه��ذه الأ�رس �أن تواجه
خماط��ر بالغ��ة تتعلق بالتمييز �أو اال�ستغالل �أو �إ�س��اءة املعاملة .كما قد ال يتمكن الأطفال
الأك�بر �س ًنا الذي��ن يتحملون م�س�ؤولية رعاي��ة �أ�شقاء �أ�صغر �س ًنا م��ن احل�صول على فر�صة
ممار�سة الأن�شطة التعليمية �أو الأن�شطة الأخرى.
•الت�أك��د م��ن و�ضع نظام ر�صد ،ميت��د لي�شمل الأطف��ال غري امل�صحوبني بذويه��م والأطفال
املنف�صل�ين ،بوا�سطة وكاالت حماية الطفل واملنظمات غري احلكومية ،حيث جتب متابعة
و�ض��ع الأطفال غري امل�صحوبني بذويهم والأطفال املنف�صل�ين ب�شكل دائم ور�صده ب�صفة
م�ستم��رة ،وعل��ى وج��ه اخل�صو�ص ترتيبات الرعاي��ة امل�ؤقتة ،حيث ميك��ن �أن يكون الطفل
عر�ض�� ًة للتميي��ز �أو �إ�ساءة املعاملة من ِقبل �أع�ضاء �آخري��ن يف الأ�رسة �أو يف داخل الأ�رسة
احلا�ضن��ة .كذل��ك ميكن تدريب متطوعني من بني الأ�شخا���ص النازحني داخلي ًا �أو من بني
الالجئ�ين ليعمل��وا كعاملني جمتمعي�ين �أو �أخ�صائي�ين اجتماعيني للم�ساع��دة يف �أن�شطة
التدريب والر�صد.
•الت�أكد من توفري الرعاية النف�سية االجتماعية ،ملراعاة الأثار ال�ضارة التي ميكن �أن حتدث
للراح��ة النف�سية للطفل نتيج��ة االنف�صال .ويكون دور وكالة �إدارة املخيم هو تعزيز �إن�شاء
مثل هذه اخلدمات املتخ�ص�صة يف املخيم.
الأطفال املرتبطون بالقوات �أو اجلماعات امل�سلحة
�سيكون ال�صبية والفتيات الذين ارتبطوا يف ال�سابق بقوات �أو جماعات م�سلحة يف حاجة للدعم
من �أجل الت�أهيل و�إعادة الإدماج يف املجتمع .و ُيعد هذا الأمر هو مهمة املنظمات املتخ�ص�صة
دورداعم لتلعبه ،حيث ينبغي عليها:
ب�شكل جوهري ،على الرغم من �أن لوكالة �إدارة املخيم ً
•دعم املنظمات يف تنفيذ برامج الت�أهيل للأطفال املت�أثرين بال�رصاعات الدائرة .ويت�ضمن
ه��ذا غال ًبا اخلدمات مث��ل الربامج النف�سية االجتماعية ،بفر�ض �أنه��م مروا بتجربة �شديدة
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العن��ف �أو �شارك��وا يف ارتكابها ،مب��ا يف ذلك العن��ف اجلن�ساين .وينبغ��ي �أن تكون برامج
الت�أهي��ل موجهة على �أ�سا�س جمتمع��ي و�أن تركز على الأن�شطة مثل التعليم والتدريب على
امله��ارات وامل�صاحلة وتقدمي اال�ست�شارات النف�سي��ة االجتماعية .ومن املهم الت�أكد من �أن
هذه اخلدمات متاحة كذلك للفتيات الالتي ارتبطن بقوات �أو جماعات م�سلحة.
•جتن��ب اختي��ار الأ�شخا�ص الذين �سب��ق �أن ارتبطوا يف ال�سابق بق��وات �أو جماعات م�سلحة
للم�شاركة يف �أن�شطة معينة ،حيث �إن هذا قد ي�ؤدي �إىل نبذهم .فيجب الت�أكد من �أن الربامج
�شاملة وتخاطب احتياج��ات كافة الأطفال املت�أثرين بال�رصاع امل�سلح .وينبغي �أن تكون
هذه الربامج متاحة لكافة الأطفال يف املخيم وهادفة لإفادتهم ،حيث قد ي�ؤدي اخت�صا�ص
جمموع��ات معين��ة من الأطفال مبعامل��ة خا�صة �إىل �إعاق��ة �إدماجه��م يف املجتمع �أو قد
يت��م اعتب��اره كمكاف�أة له�ؤالء الذين مت جتنيدهم .وينطبق ه��ذا الأمر على وجه اخل�صو�ص
بالن�سب��ة للفتيات الالتي ارتبطن بق��وات م�سلحة �أو بجماعات م�سلح��ة وب�أطفالهن ،حيث
متيزهن على ه��ذا الأ�سا�س �إىل زي��ادة ال�شعور
ميك��ن �أن ت�ساه��م الأفع��ال والأن�شطة الت��ي ّ
بو�صم��ة العار املرتبطة مب�شاركتهن وتزيد من �س��وء موقفهن .وقد تكون هناك حاجة �إىل
البحث عن ه�ؤالء الفتيات م�سب ًقا.
•بالتعاون مع املنظمة املنفذة لربامج الت�أهيل و�إعادة الإدماج يف الأ�رسة واملجتمع ،يجب
اتخ��اذ اخلطوات الالزمة ل�ضمان توفر املعلومات املتعلقة مبثل هذه الربامج لكافة �سكان
املخي��م .كم��ا يجب �أن يتم تو�ضي��ح �أن هذه الربام��ج لي�ست مق�صورة عل��ى الأطفال الذين
أي�ضا لل�صبية والفتي��ات الذين ارتبطوا ب�شكل
ارتبط��وا يف ال�سابق بقتال ،ولكنه��ا موجهة � ً
�أو ب�آخ��ر مبجموع��ات م�سلحة وتو�ضيح �أنه يج��ب على املجتمع توفري الدع��م فيما يتعلق
باحل�صول على هذه الأن�شطة.
�أبلغ��ت منظم��ة غري حكومي��ة دولية تعمل عل��ى توفري برنام��ج دعم نف�سي
اجتماع��ي للم�ساع��دة يف تلبي��ة احتياج��ات الأطف��ال واملراهق�ين الذي��ن �سب��ق
اختطافهم يف �شمال �أوغندا مبا يلي:

يت�ضمن الربنامج

رعاي��ة م�ؤقتة يف مركز اال�ستقبال و�إعادة الإدم��اج .لدى و�صولهم ،يح�صل جميع
الأطف��ال على فح�ص طبي والعالج املنا�سب يف امل�ست�شفى املحلي .كما يتم �إجراء
تقيي��م نف�س��ي اجتماعي لكل طفل لتحدي��د �أن�سب م�سار عمل للطف��ل �أو الطفلة .كما
يتلق��ى الأطفال كذلك رعاي��ة �أ�سا�سية وم�شورة وي�شارك��ون يف الأن�شطة امل�صممة
مل�ساعدتهم يف اال�ست�شفاء.
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تعق��ب الأ��سرة وجمع ال�شم��ل والر�صد .مبج��رد و�ص��ول الطفل ،تب��د�أ املنظمة غري
فورا يف عملية تعقب الأ�رسة وجمع ال�شمل.
احلكومية ً
الدع��م النف�س��ي االجتماع��ي املجتمع��ي .مبجرد ع��ودة الطف��ل ملوطن��ه الأ�صلي
حي��ث تكون عائلت��ه ،يقوم �أحد املر�شدي��ن االجتماعيني بعمل زي��ارات للمتابعة
ب�ش��كل منتظم .كما تعق��د االجتماعات مع مديري املدار���س للت�أكد من ا�ستئناف
الطفل/الطفل��ة لدرا�ستهم .ويتم ت�شجيع الأطف��ال واملراهقني للم�شاركة بدور يف
الأن�شطة التي ترعاها املنظمة غري احلكومية وامل�صممة مل�ساعدة جميع الأطفال
املت�أثري��ن باحلرب وعائالتهم .ي�شمل هذا حتريك م�شاعر املجتمع جتاه املواقف
والأح��داث ،ومناق�ش��ات الأ��سرة وجمموع��ات الأن��داد ،وجمموعات دع��م الآباء،
والف��رق الريا�ضي��ة ،وت�شجي��ع ممار�س��ة الرق�ص��ات املحلية ،والطقو���س الثقافية
والدرامية ،وزيادة الوعي والتعليم فيما يخت�ص ب�صحة املراهقني والتدريب على
املهارات احلياتية ،والتدريب على املهارات املهنية وخطط توليد الدخل.

املراهقون وال�شباب الذين مت �إخراجهم من املدار�س والعاطلون
ُتع��د م�س�أل��ة نقطة االنتقال من اعتب��ار ال�شخ�ص مراهق �إىل اعتباره �شخ�ص
أمرا يتحدد تب ًعا للثقافة .وهو �أمر ينبغي على وكالة �إدارة
بالغ وتعريف املراهقة � ً
املخيم مناق�شته مع املجتمع وموفري اخلدمة الآخرين يف املخيم وذلك للو�صول
�إىل تعريف عام متفق عليه من �أجل برامج املخيم.
يف احل��االت الت��ي يتم فيها احتجاز ال�س��كان يف املخيم وعندما تكون فر���ص التعليم والعمل
وتولي��د الدخ��ل حمدودة على ب�ش��كل خا�ص ،ق��د ال يح�رض ال�صبي��ة والفتي��ات املراهقون �إىل
املدار�س ويظلون خاملني .وقد ي�ؤدي هذا �إىل �إحداث عبء و�إحباط و�إثارة م�شاعر الغ�ضب على
م�ص��درا للمخاطر املتعلقة
امل��دى الطويل بني بع�ض جمموع��ات املراهقني الذين قد ي�صحبوا
ً
باحلماي��ة ،مب��ا يف ذلك العن��ف اجلن�ساين املوج��ه للمقيمني الآخرين يف املخي��م .وقد يتفاقم
الأمر �أكرث يف بع�ض احلاالت ب�سبب �إدمان الكحوليات �أو مواد الإدمان.
ملنع ازدياد املخاطر املتعلقة باحلماية التي يت�سبب فيها املراهقون ،ينبغي على وكالة �إدارة
املخيم:
•الت�أك��د من عدم جتاه��ل ه�ؤالء الأفراد �صغ��ار ال�سن عند تقييم االحتياج��ات وكذلك تفهم
الأ�سباب الكامنة وراء عدم ح�ضورهم �إىل املدار�س واحلر�ص على التفكري يف احتياجاتهم
وا�ستغالل قدراتهم يف الأن�شطة اليومية والربامج التي يتم تنفيذها يف املخيم.
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•الت�أكد من الرتكيز بقدر ٍ
كاف على احتياجات ال�صبية والفتيات املراهقني عن طريق تعزيز
ت�أ�سي�س برامج خا�صة بهم كالربامج املهتمة بالريا�ضة والرتفيه ،واحلياة ،والتدريب املهني،
والتدريب على املهارات ،والدعم النف�سي االجتماعي وذلك باال�شرتاك مع املنظمات الإن�سانية.
وبناء على العمليات القائمة على امل�شاركة مع ال�صبية والفتيات املراهقني ،ميكن لوكالة �إدارة
ً
املخيم امل�ساعدة يف حتديد الفر�ص املنا�سبة لهذه املجموعات وامل�ساعدة يف تنفيذها.
•الت�أك��د م��ن �إدراك املراهقني حلقوقهم داخل املخيم واخلدم��ات واملرافق املتاحة وكيفية
احل�ص��ول عليها ،كذلك توف�ير معلومات حول كيفي��ة توجيه ال�ش��كاوى املتعلقة بانتهاك
احلق��وق �أو التميي��ز فيما يتعلق باحل�صول على اخلدمات املتوف��رة يف املخيم �أو ا�ستخدام
مرافقه ،و�إىل �أين يتم توجيه تلك ال�شكاوى.
•�إيج��اد طرق لإ�رشاكهم بفعالية ل�صالح املجتمع .ومن �إح��دى االحتماالت املتاحة ت�أ�سي�س
جمموعات لل�شباب ُيعهد �إليها بالتعامل مع بع�ض �أوجه احلياة يف املخيم والتي ترتبط بهم
ب�ش��كل خا�ص ،كالأن�شطة املتعلقة بالوعي البيئي والوعي مبخاط��ر فريو�س نق�ص املناعة
الب�رشية/الإيدز.
�س��واء كانت تت�ألف من �شباب
غال ًب��ا م��ا يك��ون البدء يف �إن�شاء جلنة �شباب،
ً
املخيم �أو من �شباب املجتمع امل�ضيف �أو من كليهما ،من �أكرث الأ�شياء التي متثل
كبريا ،خا�ص ًة �إذا كانت جل��ان ال�شباب لي�ست جمتمعة يف فرق ريا�ضية �أو
حتد ًي��ا ً
يف فعالي��ات معينة .ولأ�سب��اب متعلقة بامل�شاركة الكاملة ،ميك��ن �أن ميثل البدء
أمرا
مث�يرا للم�شكالت،
ً
برتكي��ز �أن�شط��ة ال�شب��اب واللجان ح�رص ًيا عل��ى الريا�ضة � ً
حي��ث غال ًبا ال يرحب �س��كان املخيم من ال�شابات الإناث باملب��ادرات الريا�ضية
ب�ش��كل كبري (كذلك ال يتم منح ال�شابات الإن��اث من املجتمعات امل�ضيفة القريبة
الإذن م��ن �أع�ض��اء الأ�رسة بال�سفر �إىل املخيم حل�ض��ور فعاليات ريا�ضية جممعة
مع ال�شباب الآخرين ،وب�صورة ملحوظة حينما يكونوا من ال�شباب الذكور) .ميكن
�أن ي���ؤدي الرتكيز على الريا�ض��ة �إىل زيادة تهمي�ش ال�شب��اب ال�ضعاف وخمتلفي
القدرة من دون ق�صد.

ن�صائح مفيدة حول �إن�شاء جلان ال�شباب� :صوت من امليدان
« -1ق��م بت�شجي��ع �إن�ش��اء جلان الن�س��اء �أو ًال �إن �أمكن ثم ال�سم��اح بعد ذلك بتطور
جلان ال�شباب ،حيث �إنه غال ًبا عندما ترى الأمهات واجلدات والعمات �أو اخلاالت
فوائ��د االلتح��اق بلجان املخيم (وامله��ارات التي اكت�سبنه��ا) ،يقومون باملقابل
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بدع��م �أوجه معين��ة للجان ال�شباب والرتويج لها وحتى الدف��اع عنها .بالإ�ضافة
�إىل هذا ،فغال ًبا ما تعمل الإناث التي تعول الأ�رس �أو تدعمها على نقل املعلومات
�إىل �أع�ضاء الأ�رسة ،مبا يف ذلك ال�شباب.
 -2ق��م بتطوي��ر جلن��ة مركزة ح��ول ال�شب��اب الذكور للعم��ل على االت�ص��ال ب�أي
جلان�/أن�شطة يقوم بها الرجال يف املخيم من �أجل تعزيز املهارات ،وكذلك �شبكة
ريا�ضة وبذلك ين�شغل ال�شباب الذكور وال يكونوا خاملني وعاطلني عن العمل يف
�أغلب الأحيان.
 -3ق��م بالتحق��ق من م�ؤ�س�سات ال�شب��اب يف املجتمعات امل�ضيف��ة املحيطة �أو ًال
ملعرف��ة م��دى تنظيمهم .يتم ال�سعي جلمع معلومات مفي��دة حول ال�شباب و�أف�ضل
املمار�سات امل�شرتكة التي ميكن تطبيقها .وغال ًبا ،يتم تعزيز �إن�شاء جلان ال�شباب
بوا�سط��ة البالغني الذين الذين يتمتع��ون بقدر قليل من املعرفة بالثقافة املحلية
لل�شباب �أو الذين فقدوا االت�صال بها».
ق��د تتطل��ب جل��ان ال�شب��اب هي��ك ًال خمتلفًا ع��ن اللج��ان الأخ��رى باملخيم.
ل��ذا يو�صى ب�أن يك��ون للجان ال�شب��اب �أدوار «مزدوجة» (رئي�س��ان ي�شرتكان يف
الرئا�س��ة ،واثنان من مدوين املالحظ��ات ،واثنان من �أمناء اخلزانة ...الخ) وكذلك
الأع�ض��اء الذين يح��ضرون االجتماعات بانتظام .وال�سبب يف هذا �أنه من املحتم
احتم��ال �أن يكون هناك �شباب قد يفقدون اهتمامهم و�/أو يتخلون عن اال�ستمرار
نتيج��ة لفقد االهتمام �أو االن�شغال مبهام �أخرى (كرعاية �أع�ضاء الأ�رسة ،وفر�ص
�سب��ل املعي�ش��ة و�/أو الفر���ص التعليمي��ة)� .إذا قام��ت جلنة ال�شب��اب «مب�ضاعفة»
جمي��ع �أوجه تكوين الهيكل� ،سيزيد احتمال ا�ستمرار اللجنة ب�شكل �سليم و�أن تقوم
بوظائفها حتى يف حالة تراجع �أع�ضائها واندفاعهم لرتكها.

الن�ساء ذوات االحتياجات اخلا�صة

ال تك��ون جميع الن�ساء املتواجدات باملخيم يف حالة اخلطر ،وقد تكون هناك فئات معينة من
الرجال تواجه خماطر خا�صة (على �سبيل املثال قد يواجه ه�ؤالء الذين مت ت�رسيحهم خطر نبذ
املجتمع لهم).
عل��ى الرغم من ذلك ،قد تتعر�ض الن�س��اء �إىل م�شكالت خا�صة متعلقة باحلماية ب�سبب نوع
جن�سهن �أو مركزهن القانوين �أو ب�سبب مراكزهن االجتماعية-االقت�صادية .وقد يكن �أقل قدر ًة
عل��ى ممار�سة حقوقهن ،كذلك قد تكون هناك حاجة التخاذ �إجراءات حمددة ل�صاحلهن ل�ضمان
متتعه��ن باحلماي��ة وامل�ساعدة على ق��دم امل�ساواة م��ع الرجل .وقد تواجه الن�س��اء جمموعة من
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التهدي��دات� ،سواء خالل عملية النزوح نف�سها� ،أو بع��د الو�صول �إىل املخيم ،مبا يف ذلك تهديدات
متعلق��ة بحياته��ن �أو ب�سالمتهن البدني��ة� ،أو قد يواجهن تهدي ًدا بعدم الق��درة على احل�صول على
م�ساعدات �إن�سانية لإنقاذ حياتهن �أو ممار�سة الأن�شطة املتعلقة ب�سبل املعي�شة.
وق��د �أظه��رت التجرب��ة �أن هناك جمموعات معينة م��ن الن�ساء لديه��ن احتياجات خا�صة
ينبغ��ي �أن يكون هناك اهتم��ام خا�ص بها .تت�ضمن هذه املجموع��ات الن�ساء غري املتزوجات
وغ�ير امل�صحوب��ات بذويهن ،والأ�رس التي تعيلها �أنثى ،مب��ا يف ذلك الأرامل ،حيث قد يواجهن
ق��درا قلي ًال من
خماط��ر بالغ��ة متعلقة بالأم��ان يف موقع املخيم لأنه غال ًب��ا ما يقدم امل�أوى ً
احلماي��ة واخل�صو�صي��ة البدنية املح��دودة والأمان� ،أو قد ال يقدم ه��ذه احلماية على الإطالق.
كذل��ك قد يتعر�ضن �إىل التميي��ز والتحر�ش واال�ستغالل �أو االنتهاك اجلن�سي .كما قد تواجه هذه
امل��ر�أة �صعوبات يف احل�صول على امل�ساعدات الإن�سانية .ونظرا لكون الأ�رس التي تعولها �أنثى
غ�ير متزوجة تت��وىل م�س�ؤولي��ة توفري احتياجاته��ا الأ�رسي��ة بنف�سها ،ف�إن ذلك ق��د مينع تلك
الأ��سر م��ن امل�شاركة يف الربامج التعليمي��ة ،والتدريب على امله��ارات ،والربامج االجتماعية،
�أو الربام��ج اخلا�صة بتولي��د الدخل .كما قد تواجه هذه الأ�رس خماط��ر متزايدة متعلقة ب�إ�ساءة
املعاملة واال�ستغالل.
قد تواجه الأرام��ل ممار�سات اجتماعية �ضارة ،ك�إعادة التزويج بالإكراه .كما قد ُيحرمن
م��ن حقوقه��ن يف امل�يراث �أو يف ح�ضانة �أطفالهن مبوج��ب القوان�ين �أو املمار�سات املحلية،
مب��ا يف ذل��ك ما يكون ب�سبب عائلة الزوج املتويف .وق��د ال توفر �آليات الق�ضاء �أي حماية لهذه
املجموعة من الن�ساء.
قد تواجه كذلك الفتيات والن�ساء الالتي ارتبطن بقوات �أو جماعات م�سلحة خماطر بالغة
متعلق��ة باحلماية ،مبا يف ذلك خماطر �إعادة التجنيد �أو االختطاف ،وخماطر التمييز �أو �إ�ساءة
املعامل��ة ،مب��ا يف ذلك اال�ستغالل واالنته��اك اجلن�سي .كذلك قد يكون له��ن احتياجات نف�سية
نظرا للتج��ارب التي مررن بها .وقد تنخف�ض فر�صهن يف �إن�شاء حياة �أ�رسية� ،أو قد
اجتماعي��ة ً
يتم نبذ �أطفالهن من ِقبل املجتمع.
دورا رئي�س ًيا يف �ضم��ان التعرف على ال�سيدات من
ينبغ��ي عل��ى وكالة �إدارة املخيم لعب ً
ذوات االحتياج��ات اخلا�صة ،وكذلك الت�أكد من �أنه مت تقييم احتياجاتهن اخلا�صة ومن اتخاذ
�إجراءات �إ�رشاكهن ،و�أنه متت تهيئة امل�ساعدة والربامج �أو ا�ستهدافها وف ًقا لذلك.
tt

ملزيد من الإر�شاد حول الأن�شطة اخلا�صة بتجنب العنف اجلن�ساين واال�ستجابة له ،انظر
الف�صل .10

عل��ى الرغم من احلاج��ة �إىل وكاالت تتمتع باخل�برة املنا�سبة لتنفيذ �آلي��ات ا�ستجابة معينة،
دورا حيو ًيا يف تقليل عوام��ل املخاطر املتعلقة بالن�ساء ويف ر�صد
تلع��ب وكال��ة �إدارة املخيم ً
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فعالية اال�ستجابات .وتت�ضمن الإجراءات املطلوب من وكالة �إدارة املخيم �إجرائها ما يلي:
•الت�سجي��ل والتوثي��ق الفردي للن�ساء الالجئ��ات والنازحات داخل ًيا .ويج��ب تنفيذ املعايري
بال�ش��كل ال�صحي��ح للتع��رف عل��ى جمموعات ال�سي��دات م��ن ذوات االحتياج��ات اخلا�صة.
وينبغ��ي �إمتام الت�سجيل الفردي من خالل عمليات التقييم القائمة على امل�شاركة للتحقق
م��ن وج��ود املخاطر التي تواجهها جمموعات معينة من الن�س��اء ومن �أولويات حمايتهن،
وكذلك التحقق من مواردهن وقدراتهن
•ت�صميم املخيم ب�شكل ي�ضمن متتع الن�ساء بو�صول �آمن �إىل املرافق كدورات املياه و�أماكن
اال�ستحمام
•تقيي��م الأن�شط��ة واخلدم��ات ،مثل توزيع م��واد الإغاث��ة ،للت�أكد من متتع كل ف��رد بفر�صة
مت�ساوي��ة للح�ص��ول عليها ،وم��ن �أن الآليات املنف��ذة يف املكان ال تعر���ض الن�ساء خلطر
اال�ستغالل اجلن�سي
•تزوي��د الالجئات والنازح��ات داخل ًيا مبعلومات حول حقوقه��ن يف نطاق القانون الدويل
واملحلي وكذلك اخلدمات املتاحة لهن يف املخيم
•الت�أكد من امل�ساهمة الكامل وامل�شاركة الفعالة للن�ساء يف هياكل �إدارة املخيم وكذلك يف
اتخاذ القرارات التي ت�ؤثر على حياتهن وجمتمعاتهن
•ت�شجي��ع الأن�شط��ة وامله��ارات والقدرات الت��ي تعزز قيادة امل��ر�أة ،حي��ث �سي�ساهم هذا يف
منحنهن القوة ،و�سيعزز باملقابل من �ش�أن حمايتهن يف املخيم
•خماطب��ة االحتياج��ات املتعلقة باحلماية البدني��ة للن�ساء املعر�ض��ات ملخاطر يف موقع
املخيم ،بالتعاون مع الهيئات امل�ؤهلة ووكاالت احلماية
•توفريمعلوم��ات حول كيفية توجيه ال�شكاوى ال�رسية املتعلقة بانتهاك احلقوق �أو التمييز
فيما يتعلق باحل�صول على خدمات املخيم والو�صول �إىل مرافقه ،و�إىل �أين يتم توجيهها.

االحتياجات اخلا�صة للرجال

عل��ى الرغم من �أن االحتياجات اخلا�صة بالن�ساء والأطفال والأ�شخا�ص من ذوي
الإعاق��ة واملجموع��ات الأخرى تك��ون معروف ًة بدرج��ة كبرية ،ال يج��ب �أن تقلل
وكال��ة �إدارة املخي��م من �ش�أن االحتياجات اخلا�صة للرجال .حيث ميكن �أن ميثل
نظرا لأنه
موق��ع املخي��م م�صدر �ضغ��ط بالن�سبة للرجال عل��ى وجه اخل�صو���صً ،
غال ًبا ما ت�ؤدي املعي�شة يف املخيم �إىل تغيرّ يف طبيعة الدور الأ�سا�سي (التقليدي)
للرج��ل يف العديد من الثقافات – واملنح�رص يف توف�ير امل�ؤونة لأ�رسته وقيادة
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املجتم��ع .يحتم��ل يف الغال��ب �أن يك��ون الرج��ال يف املخي��م غ�ير قادرين على
موا�صلة �أن�شطتهم املعي�شية الأ�سا�سية و�سيكونون معتمدين على الأقل �إىل حد ما
عل��ى اجلهات اخلارجية لتوفري الطعام وامل�أوى واملواد املعي�شية لأ�رسهم .وعلى
الرغ��م من ا�ستم��رار تواجد الهي��اكل القيادية يف املخيم ،ف�سيك��ون هناك �أطراف
�إ�ضافي��ة – كالهيئ��ات الوطنية ووكالة �إدارة املخي��م – ولذلك قد يفقدون درجة
من ا�ستقالليتهم.
ميك��ن �أن ي���ؤدي فقد ه��ذه الوظائ��ف املهمة� ،أو فقده��ا جزئ ًيا� ،إىل ت��رك الرجال
خاملني و�/أو معزولني وي�شعرون بانتقا�ص من �ش�أنهم ،وب�أنه ال هدف لهم �أو �أن
الهدف غري ٍ
كاف – �أو حتى حمبطني .باملقارنة ،توا�صل الن�ساء القيام ب�أن�شطتهن
الأ�سا�سي��ة املتمثل��ة يف رعاي��ة الأ��سرة املعي�شي��ة والأطف��ال .وقد تن�ش���أ م�شاعر
اال�ستياء �إذا متتعت الن�ساء يف املخيم ب�سلطة �أكرب مما كان لها يف املا�ضي.
ل��ذا يكون لت�شجي��ع امل�ساهمة الفعال وتعزيز فر�ص �سب��ل املعي�شة وظيف ًة نف�سية
اجتماعية ذات �أهمية كبرية (انظر الف�صل  3والف�صل .)18

ابتكاري و�شامل – �صوت من امليدان

«عان��ى �أحد برامج توليد الدخل املخ�ص�صة للأ�رس التي تعيلها �أنثى من �صعوبات
حي��ث كانت ن�سبة احل�ضور �ضعيفة ب�سب��ب م�شكالت متعلقة برعاية �أطفالهن �أثناء
ح�ض��ور الف�ص��ول الدرا�سية �أو حلقات العم��ل� .أثناء البحث عن حل ،ب��د�أن مببادرة
تع��اون ب�ين الن�ساء – حيث وف��رت بع�ض الن�س��اء الرعاية للأطف��ال �أثناء ح�ضور
الن�ساء الأخريات للف�صل ،ثم كن يتبادلن الأدوار بعد ذلك.
ث��م ظه��رت «احليلة» اجلدي��دة ،واالبتكار ،حيث مت��ت دعوة الأع�ض��اء كبار ال�سن
باملخي��م للح�ضور والقي��ام برواية الق�ص�ص للأطفال .وكان��ت هذه الفكرة رائعة
لأنه��ا ال توفر الت�سلية والتعليم فق��ط للأطفال عن طريق نقل التقاليد والأ�ساطري،
�شعورا ب���أن لديهم ه��دف و�شعور
أي�ض��ا منح��ت الأ�شخا���ص كبار ال�س��ن
ولكنه��ا � ً
ً
باالنتم��اء كانوا قد فقدوه ،حيث �سمحت بالتوا�ص��ل ب�شكل �أف�ضل مع كبار ال�سن،
وخا�ص�� ًة ه���ؤالء الذي��ن كانوا كث�يري التنقل ،كم��ا �ساعدت امل�شاري��ع يف توفري
م�ساعدة موجهة �أف�ضل.

كبار ال�سن

ميث��ل كب��ار ال�س��ن جمموع��ة �أخ��رى �ضمن جمتم��ع الأ�شخا���ص النازح�ين داخل ًي��ا �أو جمتمع
وتعرف منظمة
الالجئ�ين الذين قد يكونوا �ضعف��اء ولهم احتياجات خا�صة متعلقة باحلمايةّ .
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عاما .مع ذلك ،توجد عالقة بني
ال�صح��ة العاملية «كبار ال�سن» ب�أنه��م �أ�شخا�ص فوق عمر ً 60
عوام��ل �أخرى مث��ل العمر املتوقع والظروف ال�صحية واالقت�صادي��ة وبني من يتم اعتباره من
امل�سنني.
ميكن �أن ت�شمل التحديات التي تواجه الأ�شخا�ص كبار ال�سن �صعوبة احل�صول على املواد
نظرا لعدم قدرتهم
الغذائي��ة وغري الغذائية� ،أو املاء� ،أو اخلدم��ات ال�صحية� ،أو فر�ص امل�شاركة ً
على التنقل .كما ميكن �أن تكون هناك احتياجات غذائية خا�صة بكبار ال�سن يتم جتاهلها عند
ت�صميم برامج التغذية التكميلية .كما قد يكونوا عر�ض ًة خلطر ال�رسقة �أو االعتداء .وقد تتعر�ض
الن�س��اء كب��ار ال�س��ن ،الالتي ي�ؤلف��ن الن�سبة الأكرب من �س��كان املخيم من النازح��ات داخل ًيا �أو
الالجئات �أكرث من الرجال كبار ال�سن ،ملخاطر متزايدة لالنتهاك اجلن�سي والبدين.
قد يواجه �أ�شخا�ص معينون �ضمن جمموعات كبار ال�سن خماطر متزايدة متعلقة باحلماية.
تت�ضم��ن هذه املجموعات كبار ال�س��ن غري امل�صحوبني بذويهم ،والأ�رس الت��ي يعيلها الأجداد،
وكبار ال�سن الذين يعانون من م�شكالت �صحية �أو متعلقة باحلركة والتنقل ،وكبار ال�سن الذين
يعانون من قدرات ذهنية �أو بدنية حمدودة �أو لديهم قدرة حمدودة على القراءة والكتابة .كما
مت��ت الإ�شارة �أعاله ،من ال��ضروري �أن تعمل وكالة �إدارة املخي��م ومنظمات احلماية الأخرى
عل��ى الت�أكد م��ن ا�شتمال عمليات التقييم القائم��ة على امل�شاركة عل��ى الأ�شخا�ص كبار ال�سن
ومن �أنه مت حتليل جميع الربامج والأن�شطة من منظور نوع اجلن�س والعمر والتنوع.
على �سبيل املثال ،قد يكون كبار ال�سن غري امل�صحوبني بذويهم غري قادرين على حماية
متعلقاته��م وقد يعانون من خماط��ر �رسقة متزايدة .وقد جتربهم ظ��روف امل�أوى على احلياة
م��ع �أ�شخا�ص غرباء ق��د ي�شعرون باال�ستياء من ا�ضطرارهم للمعي�شة م��ع �أحد كبار ال�سن .كما
ق��د يواجه بع�ض كبار ال�سن غري امل�صحوب�ين بذويهم �صعوبات يف جتميع املياه واملواد غري
الغذائية وحملها .كما قد يواجهون خطر االنعزال والوحدة واالكتئاب.
يحظى «امل�سنون» �أو كبار ال�سن يف العديد من املجتمعات والثقافات بقدر
مهما يف الطقو�س واالحتفاالت االجتماعية
دورا ً
كبري من االحرتام ،كما يلعبون ً
والدينية يف املجتمع ،حيث تظهر �أهميتهم عند امليالد والزواج والوفاة والطقو�س
ال�شعائري��ة – مث��ل حدوث الطمث للفت��اة لأول مرة .وعاد ًة م��ا يحظون بالتقدير
نظرا حلكمته��م ون�صائحهم ال�سديدة .كذلك يلعب كبار ال�سن يف العديد
واالح�ترام ً
دورا رئي�س ًيا يف �أنظمة العدالة التقليدية ويف حل ال�رصاعات ،حيث
من الثقافات ً
ميك��ن �أن يك��ون لهم دور متميز لإر�شاد اجليل الأ�صغ��ر �س ًنا يف الق�ضايا املتعلقة
بالقي��م والأخالقي��ات الثقافية التقليدي��ة .وميكن �أن متث��ل معرفتهم مبجتمعهم
وعاداته ،بالإ�ضافة �إىل وعيهم بالتحديات التي يواجهها املجتمع خالل النزوح،
فائد ًة عظيمة لوكالة �إدارة املخيم التي ت�سعى لفهم �سكان املخيم وتوفري احلماية
املنا�سبة لهم.
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ت�ؤي��د املنظم��ات غ�ير احلكومي��ة الدولية الت��ي تعمل على دع��م حقوق كبار ال�س��ن يف حاالت
الط��وارئ حتقي��ق درجة �أعل��ى من الوعي مب�ش��كالت كبار ال�س��ن التي يواجهونه��ا يف حاالت
الطوارئ وي�سلطون ال�ضوء على ما يلي:
•نق�ص القدرة على االنتقال واحلركة – توثر على قدرة كبار ال�سن على الفرار وقت الأزمات
واحل�صول على اخلدمات الإن�سانية
•اعتالل ال�صحة املزمن – تت�ضاعف امل�شكالت ال�صحية الفورية التي حتدث خالل الأزمات
وتكون م�صحوبة بالآثار املرتتبة على الأمرا�ض املزمنة املوجودة من قبل ،والتمييز الذي
يحدث من ِقبل موظفي ال�صحة ،ونق�ص قدرة احل�صول على خدمات اال�ستجابة املنا�سبة
•االحتياجات الغذائية – يف ا�ستق�صاء �رسيع جرى يف دارفور عام  2006بوا�سطة الرابطة
الدولي��ة مل�ساع��دة امل�سننيُ ،وجد �أن م��ا يقرب من  %40من كبار ال�س��ن يواجهون خماطر
�سوء التغذية.
•العزل��ة – �أظه��ر تقيي��م لالحتياج��ات النف�سية االجتماعي��ة �أجري يف �سبتم�بر � 2006أن
املخ��اوف املتعلقة بال�صحة العقلية تنت�رش ب�صورة �أكرب بني الباك�ستانيني من كبار ال�سن
الناج�ين من زل��زال عام  .2005تت�ضمن هذه املخاوف العزل��ة وال�شعور ب�أن املرء ا�صبح
عب ًئ��ا ،وال�رصاعات بني الأجي��ال ،و�إدراك �أنهم لن ميكنهم تعوي���ض اخل�سائر الكبرية التي
تكبدوها يف �أي وقت من عمرهم.
•ينبغي على وكالة �إدارة املخيم:
•تفه��م ال��دور الذي يلعبه كب��ار اال�سن يف املجتمع قب��ل النزوح واالعرتاف ب���أن كبار ال�سن
يع��دون �أحد موارد املجتمع وب�أن لديهم م��ا ي�ساهمون به يف حياة املجتمع ،حيث ميكنهم
�أن يكونوا مور ًدا للتعليم والتوا�صل وحل النزاعات والقيادة داخل �أ�رسهم وجمتمعاتهم .فهم
ق��د يتمتعون مبهارات وقدرات مفي��دة وهو ما قد ي�ساعد املجتمع .لذلك ينبغي �إ�رشاك كبار
ال�س��ن الن�شط�ين يف برامج التدريب على املهارات والربام��ج املخت�صة بتوليد الدخل ،حيث
ينبغ��ي ت�شجيعه��م على امل�شاركة يف جلان املجتمع والقيام بدور فعال يف حياة املجتمع،
وه��و م��ا قد ي�شم��ل اال�شرتاك يف �آلي��ات حل النزاع��ات ،و�أن�شط��ة رعاية الطف��ل ،والطقو�س
التقليدية عند الوالدة ،وا�ستمرار تقاليد املجتمع ،ما مل ميثل هذا انتهاكً ا حلقوق الآخرين.
•�إ�رشاك كبار ال�سن ،من الرجال والن�ساء ،يف عمليات التقييم القائمة على امل�شاركة وكذلك
يف التخطي��ط للخدم��ات وتقدميها ويف ت�صمي��م الربامج والأن�شط��ة للمقيمني يف املخيم.
مت�ساوي عل��ى اخلدمات بد ًال من
ينبغ��ي �أن يكون و�ضع معاي�ير ل�ضمان ح�صولهم ب�شكل
ٍ
و�ضع خدمات خا�صة منف�صلة هو الهدف بالن�سبة لأغلبية كبار ال�سن يف املخيم.
•تنظيم تعقب الأ�رسة بالن�سبة لكبار ال�سن غري امل�صحوبني بذويهم مع و�ضع ت�صور لإعادة
جم��ع �شمله��م ب�أع�ض��اء �أ�رسهم ب�أ�رسع ما ميك��ن ،حيث ينبغي املعاونة عن��د تعليق جمع
ال�شم��ل ،ومب��ادرات رعاية املجتمع ،وال�ص�لات مع العائالت واجل�يران الداعمني ل�ضمان
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�أن ه���ؤالء املتحمل�ين مل�س�ؤوليتهم ب�أنف�سه��م قادرون على الو�ص��ول �إىل امل�أوى والربامج
واخلدمات املالئمة و�أن لديهم بع�ض الدعم النف�سي االجتماعي مع املجتمع للم�ساعدة يف
مقاومة الوحدة واحلزن واالكتئاب.
•الت�أك��د من ر�صد الأ��سر التي يعولها الأجداد بانتظام ومن ثم تنفيذ اال�ستجابات املوجهة
بال�ش��كل ال�صحيح لدعمهم .فق��د تواجه الأ�رس التي يعولها الأجداد م�شكالت �إ�ضافية ،حيث
ق��د يعتمد اجلد على الأطفال ال�صغار للحف��اظ على حياته ،مبا يف ذلك �أن�شطة جمع الغذاء
واملاء والوقود �أو تويل القيام ب�أن�شطة اقت�صادية من �أجل بقاء الأ�رسة .ميكن �أن ي�ؤدي هذا
�إىل تعري���ض الأطفال يف مثل هذه الأ��سر �إىل خماطر �إ�ضافية متعلقة باحلماية ،كمغادرة
املخيم جلمع حطب الوقود.
•الت�أك��د من ح�صول كب��ار ال�سن ذوي امل�شكالت ال�صحية �أو احلركي��ة على فر�صة مت�ساوية
للح�ص��ول على اخلدمات ال�صحية ومواد الإغاثة .فينبغي تقييم �آليات توزيع مواد الإغاثة
للت�أكد من عدم حدوث متييز �ضد كبار ال�سن على �سبيل اخلط أ� فيما يتعلق بح�صولهم على
م��واد الإغاثة ،ومن �أنهم ال يتعر�ضون ملخاطر ال�رسق��ة �أو الرتويع �أو االعتداء �أثناء عملية
ح�صولهم عليها.
•الت�أك��د م��ن معرفة كب��ار ال�سن حلقوقه��م داخل املخي��م ،ومعرفتهم باخلدم��ات واملرافق
املتاح��ة وكيفي��ة الو�ص��ول �إليه��ا .كذلك توف�ير معلومات ح��ول كيفية توجي��ه ال�شكاوى
املتعلق��ة بانتهاك احلقوق �أو التمييز فيما يخت�ص باحل�صول على خدمات املخيم ودخول
مرافقه ،و�إىل �أين يتم توجيه تلك ال�شكاوى.
•ت�صمي��م معلوم��ات ح��ول الربام��ج واخلدمات ب�ش��كل ي�سم��ح بالو�ص��ول للأ�شخا�ص ذوي
الق��درة املحدودة على الق��راءة ،حيث �ست�سهم معرفة كبار ال�سن بحقوقهم وكذلك اخلدمات
املوجودة يف املخيم يف متكينهم من احل�صول عليها.
قدمت �إحدى املنظمات غري احلكومية الدولية �أربع تو�صيات �أ�سا�سية لتعزيز
حقوق كبار ال�سن يف حاالت الطوارئ:
-1حماي��ة كبار ال�سن عن طريق �إ�رشاكهم كمجموعة �ضعيفة يف جميع جماالت
القانون الإن�ساين واملمار�سات الإن�سانية ذات ال�صلة
�-2إ�رشاك كبار ال�سن عن طريق حتليل املعلومات على �أ�سا�س ال�سن ونوع اجلن�س،
والت�أكد من م�شاركة كبار ال�سن يف جميع مراحل دورة امل�رشوع
-3تعميم مراعاة اهتمامات كبار ال�سن يف �سيا�سات املنظمة وتدريب املوظفني
املتعاملني مع ال�شئون املتعلقة ال�شيخوخة
-4ا�ستغ�لال امل��وارد مث��ل الربام��ج والأبح��اث العملية م��ن �أجل توف�ير الدعم
املالئم
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ن�رش الوعي – �صوت من امليدان

«هنا يف �شمال �رسيالنكا يتميز الكثري من النازحني لفرتات طويلة الذين يعي�شون
يف خمي��م ب�أنه��م منظمون يف جل��ان ومتعاون��ون للغاية مع ال��وكاالت التي قوم
بعملي��ات التقيي��م والتوزيع وما وجدنا �أنه ُمفتقد ه��و االهتمام بالأ�شخا�ص ذوي
أثرا و�ضعفًا خالل عمليات التوزيع.
االحتياجات اخلا�صة ،الذين كانوا �أكرث ت� ً
وقد طلبنا من جلنة املخيم حتديد الأ�شخا�ص كبار ال�سن وه�ؤالء الذين يعانون من
�إعاق��ات و�أن يت��م و�ضع بطاقات الإعا�شة اخلا�صة به��م يف �أعلى كومة البطاقات،
حت��ى يتمكن��ون من احل�صول عل��ى امل�ساع��دة �أو ًال و�أال ي�ضط��رون �إىل الوقوف يف
ال�شم�س؛ وكذلك حتى يح�صلون على م�ساعدة اجلريان حلمل �أ�شيائهم �إىل املنزل.
من خالل الإ�رصار على ح�صول ه�ؤالء الأئ�شخا�ص على الأولوية يف الطابور ،ودفع
اللجنة �إىل م�ساعدتهم ،خلق هذا الأمر وعيا �أف�ضل – بني كل من الأطفال والبالغني.
ويب��دو �أن هذا الأمر ينت�رش �إىل املناطق الأخ��رى كذلك .وخالل �أن�شطة الر�صد التي
نقوم بها ،طلب من النا�س �أن يتم ت�ضمني مواد «�صديقة لكبار ال�سن» – مثل مغرفة
للم�ساع��دة عند اال�ستحم��ام من الدلو؛ و�س�ترات و�شيالن لأن كب��ار ال�سن ي�شعرون
بالربد وقوارير حتى ميكن االحتفاظ بال�شاي واحل�ساء �ساخنني لفرتة �أطول».

املر�ضى واملعاقون

ع��رف اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص املعاقني ب�أنه��م« :ه�ؤالء الذين يعانون من عاهات بدنية �أو
ُت ّ
عقلي��ة �أو فكري��ة �أو ح�سية لفرتة طويلة ،وهو ما قد يعوقهم عن امل�شاركة الكاملة والفعالة يف
املجتمع ب�شكل م�سا ٍو للآخرين وذلك عند التفاعل مع العديد من العوائق».
ق��د يواج��ه �سكان املخيم من املر�ض��ى والأ�شخا�ص ذوي الإعاقات البدني��ة �أو العقلية �أو
الإعاق��ات الأخ��رى خماطر بالغة ،وعلى وجه اخل�صو�ص عند غي��اب الأ�رسة واملجتمع �أو عدم
قدرته��م �أو رغبته��م يف رعايتهم .قد يتم اعتب��ار الإعاقة داخل الأ��سرة �أو املجتمع «كعقاب»
ي���ؤدي �إىل نب��ذ البالغني والأطفال ذوي الإعاقات وتهمي�شهم .وق��د تتباين امل�شكالت املتعلقة
باحلماي��ة ما ب�ين العقبات التي حتول دون احل�صول على امل�ساع��دات الإن�سانية ،مبا يف ذلك
احل�ص��ول على ال�سكن واخلدمات العامة املالئمة� ،إىل تزايد التعر�ض �إىل االنتهاك واال�ستغالل
اجلن�س��ي .كذل��ك قد يع��اين الأطفال م��ن ذوي الإعاقات م��ن م�شكالت متعلق��ة باحل�صول على
فر�ص تعليمية ،وقد يواجهون خطر �إ�ساءة املعاملة �أو العزلة يف املنزل �أو التمييز يف املعاملة
م��ن ِقب��ل املجتم��ع .كما قد تواجه الن�س��اء ذوات الإعاق��ات من متييز مزدوج ب�سب��ب �أدوارهن
اجلن�سانية.
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تاث�يرا �إيجاب ًي��ا على
ميك��ن �أن يك��ون لبع���ض التدخ�لات التقني��ة الب�سط��ة
ً
امل�ساعدة يف الوفاء باحتياجات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات البدنية وحقوقهم:
•و�ضع املقاب�ض ب�أبواب دورات املياه على ارتفاعات منا�سبة
•و�ضع الق�ضبان وا�سوار الدعم للإحاطة بامل�أوى ويف مناطق االغت�سال
•و�ضع و�سائد لدعم و�ضع جلو�س �سليم
•جتهي��ز �أماك��ن ظليل��ة ومريحة قريب��ة من جممع امل���أوى ،لل�سم��اح ب�سهولة
الو�صول �إليه واالت�صال مبجتمع �أكرب
•جتهيز ممر ي�سمح بو�صول الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املقاعد املتحركة.
غال ًبا ما تكون تكلفة هذه التجهيزات تكلفة ب�سيطة للغاية ،ولكنها تتطلب تخطيط
ووعي مبا هو مطلوب .ميكن ال�ستخدام طرق التقييم القائم على امل�شاركة للمجتمع
يف م�ساع��دة وكالة �إدارة املخيم على دع��م احللول املالئمة واملتخ�ص�صة للوفاء
باحتياجات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات البدنية.
ق��د يواجه الأ�شخا�ص امل�صابون بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشية واملجموعات املعر�ضة خلطر
الإ�صاب��ة بفريو�س نق���ص املناعة الب�رشية خماطر معينة ،مثل الأ�شخا���ص امل�شتغلون ب�أعمال
جن�سي��ة وال�شواذ والأ�شخا���ص الذين يتعاطون املخ��درات ،حيث قد يواجه��ون التمييز والو�صم
بالع��ار ،مب��ا يف ذلك م��ن ِقبل عائالتهم وجمتمعه��م نف�سه .لذلك يعد احلر���ص على �رسية حالة
أمرا �رضور ًيا.
الأ�شخا�ص امل�صابني بفريو�س نق�ص املناعة � ً
ينبغي على وكالة �إدارة املخيم:
•�إ��شراك الأ�شخا���ص ذوي الإعاقات يف عمليات التقييم القائمة عل��ى امل�شاركة للت�أكد من
حتدي��د احتياجاته��م املتعلق��ة باحلماية واهتماماته��م وقدراتهم بال�ش��كل املالئم ،حيث
ينبغ��ي عليهم وعلى الأع�ض��اء الآخرين يف املجتمع اال�ضطالع ب��دور يف تطوير �إجراءات
وقائي��ة و�إجراءات ا�ستجابة تهدف �إىل خف���ض تعر�ضهم للمخاطر املتعلقة باحلماية ويف
الوفاء باحتياجاتهم املحددة.
•و�ضع �آليات دعم جمتمعية من �أجل تقدمي امل�ساعدة ،ور�صد موقفهم (مبا يف ذلك الزيارات
املنزلي��ة بوا�سط��ة املتطوعني) والعمل مع مقدم��ي الرعاية ل�ضمان و�ض��ع احتياجاتهعم
املح��ددة واهتماماته��م وقدراتهم وموارده��م يف احل�سبان عند حتدي��د املخاطر املتعلقة
باحلماية واال�ستجابات .كما يجب و�ضع احتياجات مقدمي الرعاية ودعمهم يف االعتبار
من خالل الربامج املجتمعية.
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•ب��دء التع��اون مع املنظم��ات �أو خدم��ات الت�أهيل املتخ�ص�ص��ة من �أج��ل الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقات ،مبا يف ذلك توفري املقاعد املتحركة والعكازات.
•تهيئ��ة خدمات املخيم ،كدورات املياه و�أماكن اال�ستحم��ام ل�ضمان عدم عجز الأ�شخا�ص
ذوي الإعاق��ة ع��ن الو�ص��ول �إليها ،حيث يجب تقيي��م قدرتهم على الو�ص��ول �إىل اخلدمات
وم��واد الإغاث��ة و�إذا تطل��ب الأمر ،يجب تنفيذ الآلي��ات بال�شكل ال�صحي��ح لتقدمي مثل هذه
اخلدمات �إليهم.
•دع��م احلق��وق واحلف��اظ على كرام��ة الأ�شخا���ص ذوي الإعاق��ات ،مبا يف ذل��ك الإعاقات
العقلي��ة ،داخل املجتمع ،والت�أكد من قدرة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات بال�شكل املالئم على
الو�صول �إىل املعلومات املتعلقة بحقوقهم واخلدمات املتاحة لهم يف املخيم ،مبا يف ذلك
احل�صول على التعليم.
•دع��م اخلدم��ات ال�صحية يف املخيم ور�صده��ا (والو�صول �إىل خدم��ات املجتمع امل�ضيف
بال�شكل املالئم) ،مبا يف ذلك �أنظمة الإحالة �إىل الإخ�صائيني والعيادات.
•توف�ير معلومات حول كيفي��ة توجيه ال�شكاوى املتعلقة بانتهاك احلق��وق �أو التمييز فيما
يخت�ص باحل�صول على خدمات املخيم ودخول مرافقه ،و�إىل �أين يتم توجيه تلك ال�شكاوى،
حي��ث يجب على وكالة �إدارة املخيم االهتمام ب�ضمان توافر املعلومات و�سهولة الو�صول
�إليه��ا ،م��ع و�ضع �أي عوائق لالت�صال �أو نق�ص الق��درة على احلركة الذي قد يواجهه بع�ض
الأ�شخا�ص يف احل�سبان.
•االنتب��اه �إىل التمييز والو�صم بالعار امل�ستن��د �إىل الإ�صابة بنق�ص املناعة الب�رشي/الإيدز
والدف��اع مع مقدم��ي اخلدمة ال�صحية والإخ�صائيني االجتماعي�ين ل�ضمان تقدمي اخلدمة
�إىل الأ�شخا���ص امل�صاب�ين بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشية/الإي��دز ب�شكل ال يك�شف حالة
�إ�صابتهم بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشية �إىل املجتمع.
•الدف��اع عن املجموعات املعر�ضة للخطر �أو الأ�شخا�ص امل�صابني بفريو�س نق�ص املناعة
الب�رشية/الإيدز مع مقدمي اخلدمة ال�صحية ل�ضمان حتقيق قدرتهم الكاملة على الو�صول
�إىل الربام��ج العالجي��ة والوقائية ال�رسي��ة لفريو�س نق�ص املناع��ة الب�رشية ،و�ضمان عدم
تعر�ضهم للعزلة والتجرمي.
•الت�أكد من و�ضع برامج احلد من ال�ضعف من �أجل الأ�شخا�ص امل�شتغلني باجلن�س ومتعاطي
املخدرات.
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الرعاية اخلا�صة للم�صابني بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشية/الإيدز يف
تنظيم �إغالق املخيم يف ليبرييا
خالل برجمة �إغالق املخيم يف ليبرييا� ،أدجمت وكالة �إدارة املخيم �أ�سئلة خا�صة
حول امل�سائل املتعلقة بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشية/الإيدز يف �أداة معلومات
(منوذج ت�سجيل مرتب��ط بقاعدة البيانات) ت�ستخدم لت�سجيل �سكان املخيم لل�سفر
�إىل مناطق املن� أش� �أو ملنطقة العودة املرغوبة.
ركزت الأ�سئلة على امل�سائل املتعلقة بالظروف املحيطة مبا يف ذلك:
•الوعي بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشية/الإيدز
•املواقف الثقافية جتاه فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية/الإيدز
•ا�ستخدام الواقي الذكري
•احل�صول على امل��واد املتعلقة باحلماية من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية
والعالج منه �أثناء النزوح يف موقع املخيم.
وق��د ا�ستخدمت وكالة �إدارة املخيم هذه املعلومات مل�ساعدة الوكاالت واجلهات
احلكومي��ة املناظ��رة املخت�صة لتطوير برجمة لإعادة الإدم��اج من �أجل احلد من
فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية يف مناطق العودة.
كب�يرا ل�سكان
ميك��ن �أن ميث��ل الو�ص��ول �إىل امل�ست�شفي��ات والعيادات حتد ًيا
ً
املخي��م ،خا�ص�� ًة �إذا كان املخيم موجود عل��ى م�سافة بعيدة من �أق��رب مدينة �أو
قرية وكان �أع�ضاء املجتمع ي�ضطرون �إىل ال�سري على الأقدام �إىل هناك للح�صول
عل��ى الرعاي��ة الطبية .احلل الوحيد هو عقد اتفاق م��ع �أع�ضاء املخيم �أو املجتمع
امل�ضي��ف الذين يكون لديهم مركب��ة وم�ستعدين ليكونوا متاح�ين للعمل كخدمة
�إ�سعاف�/سي��ارة م�ست�شف��ى .هذا يعن��ي �أن يكون كل فرد على عل��م مبن يت�صل به
يف حال��ة الط��وارئ� ،أو عندما يكون ال�شخ���ص غري قادر على ال�س�ير على الأقدام
فيمكن �أن يطلب �أن يتم نقله لأ�سباب طبية .ويحتاج املجتمع ،بالت�شاور مع مالك
املركب��ة� ،أن يتفق على طريقة يح�صل مالك املركبة من خاللها مكاف�أة �أو مقابل
لهذه اخلدمات و�/أو تكلفة الوقود.
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قائمة املراجعة اخلا�صة بوكالة �إدارة املخيم
 مت تدري��ب موظفي املخيم على حماية املجموعات ذات االحتياجات اخلا�صة ورعايتهم،
وقاموا بتوقيع مدونة قواعد ال�سلوك.
 حتدي��ث بيانات الت�سجي��ل والبيانات املف�صلة عل��ى �أ�سا�س العمر ون��وع اجلن�س ،لتحديد
الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة ،واملعلومات اخلا�صة بهم بانتظام.
 قي��ام وكالة �إدارة املخيم مع ال��وكاالت و�أ�صحاب امل�صلحة الآخرين يف املخيم بالدفاع
عن احتياجات املجموعات ال�ضعيفة والأ�شخا�ص ال�ضعفاء حتى يتم �إدماجهم (�إ�رشاكهم)
يف الربامج القطاعية ويف جمريات احلياة اليومية باملخيم.
 مراع��اة ت�صميم املخيم و�إعداده لالحتياجات املتعلق��ة باحلماية اخلا�صة باملجموعات
ال�ضعيف��ة يف املجتمع ،وذل��ك فيما يتعلق ب�سالمتهم و�أمنه��م وقدرتهم يف احل�صول على
اخلدمات وامل�ساعدة.
 ا�شتمال التقييمات القائمة على امل�شاركة التي يتم �إجرا�ؤها يف املخيم على املجموعات
ذات االحتياج��ات اخلا�ص��ة ،ومتكن وكالة �إدارة املخيم من تفه��م نقاط �ضعفهم و�أف�ضل
طريقة حلمايتهم.
 ا�ستجاب��ة برامج خم�ص�صة يف املخي��م الحتياجات املجموعات اخلا�ص��ة الأكرث
تعر�ضا
ً
للمخاطر ،وتوفري احلماية املالئمة الحتياجاتهم.
 عمل وكالة �إدارة املخيم على دعم �آليات رعاية الأ�رسة واملجتمع املوجهة للأ�شخا�ص ذوي
االحتياجات اخلا�صة ،وذلك لتحديد الثغرات يف رعايتهم واال�ستجابة لها وف ًقا لذلك.
 توف��ر م�ساح��ات �آمنة وفر���ص ملمار�س��ة الريا�ضة والرتفي��ه للأطفال و�صغ��ار ال�سن يف
املخيم ،مبا فيهم الفتيات.
 توفر متثيل جيد للن�ساء ،وي�شاركن يف عمليات اتخاذ القرار.
 متثيل الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة وم�شاركتهم يف الأن�شطة.
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 وج��ود جلان للمجموعات ذات االحتياجات اخلا�صة يف املخيم ،ومتثيل الأ�شخا�ص ذوي
االحتياجات اخلا�صة يف جلان قطاعية.
 عمل املنظمات التي ُعهد �إليها مبهمة حماية الأطفال على توفري احلماية للأطفال الذين
ق��د يكون��وا �ضعفاء ب�صورة خا�صة – ك�أن يكونوا غري م�صحوبني بذويهم �أو منف�صلني �أو
�أيتام �أو مر�ضى �أو �أطفال مرتبطني بقوات قتالية.
 ر�ص��د حقوق الأطف��ال يف احل�صول على تعليم �آمن ودعم ذلك احل��ق بوا�سطة وكالة �إدارة
املخيم.
 �إتاح��ة تدريب وبرامج ترفيهية وفر�ص للمراهقني للم�شارك��ة وامل�ساهمة بطرق �إيجابية
يف جمريات احلياة باملخيم.
 دع��م رعاي��ة �سكان املخيم م��ن كبار ال�س��ن وكرامته��م ،وت�صميم و�سائ��ل لتقييم دورهم
وتطويره يف املجتمع.
 �ضم��ان ح�ص��ول الأ�شخا�ص املر�ضى �أو الذين يعانون من �إعاقات و�/أو غري قادرين على
احلركة على امل�ساعدة واخلدمات والربامج املخ�ص�صة حلمايتهم.
 قي��ام وكال��ة �إدارة املخي��م بالدفاع عن موفري اخلدم��ات ال�صحية والعم��ل معهم ب�شكل
وثيق.
 متكن �سكان املخيم من الو�صول �إىل امل�ست�شفيات والإخ�صائيني والعيادات.
 تق��دمي الدعم املنا�سب للأ�شخا�ص الذين يقدمون الرعاي��ة للأ�شخا�ص ذوي االحتياجات
اخلا�صة.
 عم��ل وكالة �إدارة املخيم على دعم حماية و�رسي��ة الأ�شخا�ص امل�صابني بفريو�س نق�ص
املناعة الب�رشية/الإيدز �أو املعر�ضني للإ�صابة به.
 تنفي��ذ الربام��ج يف مو�ضعها ال�صحي��ح للحدث من ت�أث��ر املجموع��ات املعر�ضة ملخاطر
الإ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشية/الإيدز.
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الأدوات
تتوف��ر معظ��م الأدوات والن��شرات وغريه��ا م��ن الوثائق امل�ش��ار �إليها على
 كذلك مت.( واملرفقة ب��كل كتيب مطبوعToolkit CD) �أ�سطوان��ة جمموعة الأدوات
.و�ضع روابط لتحميل امللفات اخلا�صة باملو�ضوع من على �شبكة الإنرتنت
•توجيه حول ا�ستخدام املدونات املوحدة لالحتياجات اخلا�صة
•�أجهزة ب�سيطة مل�ساعدة الأ�شخا�ص املعاقني بدن ًيا

www.networklearning.org/library/task,cat_view/gid,52

، املجموعة التع��ايف املبكر، جمموعة احلماي��ة،•اللجن��ة الدائم��ة امل�شرتكة بني ال��وكاالت
 تقييم الإجراءات: حماي��ة الأ�شخا�ص النازحني داخل ًيا الواقعني يف مناطق النزاع.2007
.)(�إ�صدار جتريبي لالختبار امليداين
www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Portals/1/cluster%20approach%20
page/clusters%20pages/Protection/P%20R&T/framworksmallsize.pdf

 �أداة مفو�ضية الأمم املتح��دة ل�ش�ؤون،2006 •مفو�ضي��ة الأمم املتح��دة ل�ش���ؤون الالجئ�ين
.الالجئني للتقييم القائم على امل�شاركة يف العمليات
www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Portals/1/cluster%20
approach%20page/clusters%20pages/Em%20Shelter/Tollkit%20Field/7.2%20
Assessment/7.2.2%20Guidelines/7.2.2.8%20UNHCR%20Particip
atory%20
Assessment%20Tool.pdf
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�أمن املخيمات
و�سالمة املوظفني
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الر�سائل الأ�سا�سية
عن��صرا �أ�سا�س ًيا م��ن عنا�رص حماي��ة خميمات
 tيع��د حتقي��ق الأم��ن وال�سالمة اجل�سدي��ة
ً
الالجئني والأ�شخا�ص النازحني داخل ًيا.
 tتت��وىل الدولة م�س�ؤولية توفري احلماي��ة املادية لالجئني والأ�شخا�ص النازحني داخل ًيا،
واحلفاظ على القانون والنظام يف املخيمات .وبالرغم من ذلك ،ف�إن الوكاالت الإن�سانية
هاما يف حتديد التهديدات التي يتعر�ض لها املقيمون يف املخيمات وحتديد
دورا ً
تلعب ً
وتنفي��ذ الإج��راءات الالزمة للحد م��ن ت�أثري مثل هذه التهدي��دات �أو التقليل منها وتوفري
الدعم لل�سلطات الوطنية.
 tتت�ضم��ن �أب��رز تهديدات الأمن يف املخيمات االنته��اك العام للقانون والنظام ،وارتكاب
اجلرائ��م وممار�س��ة العن��ف ،وت�سلي��ح املخيم��ات والن��زاع ب�ين املجتمع��ات امل�ضيف��ة
والنازحني.
 tل�ضم��ان �أمن و�سالمة موظفي املخيمات ،يج��ب مواجهة اخلطر وال�سيطرة عليه .ويعتمد
م�ست��وى اخلط��ر على ك ٍل من مدى التهدي��د ومدى الت�أثر بخطر ه��ذا التهديد .ويف الغالب
يتعر���ض ك ٌل م��ن املوظف�ين واملقيم�ين يف املخيم��ات لتهدي��دات خمتلفة ته��دد �أمنهم
و�سالمتهم.
 tحتت��اج وكاالت �إدارة املخيم��ات �إىل �أن تكون على دراي��ة بال�سياق و�أطرافه ودوافعهم،
وع�لاوة عل��ى ذلك يج��ب �أن تكون على وع��ي تام باملوقف عل��ى �أر�ض الواق��ع وكيفية
وفعالة يف حتقيق �أمن و�سالمة املوظفني.
تطوره .وهذا ي�شري �إىل طريقة منظمة ّ
أمرا �رضور ًي��ا ي�ساعد يف مراقبة الو�ضع ونقل
 tتعت�بر �أنظم��ة الإنذار املبكر واالت�صاالت � ً
�صورة عنه والتعامل معه بطريقة منا�سبة.
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امل�صطلحات الرئي�سية
• الأمن ي�شري �إىل حماية املقيمني يف املخيمات وموظفي الأعمال الإن�سانية
بالإ�ضافة �إىل حماية املمتلكات من املخاطر ،مثل �أعمال العنف والهجوم
والتدمري وال�رسقة.
• ال�سالم��ة ت�ش�ير �إىل �ضم��ان الرفاهي��ة البدني��ة للمقيم�ين يف املخيمات
واملوظفني.
• احلماي��ة ه��ي املفه��وم ال�شام��ل الذي ي�شم��ل الأم��ن وال�سالم��ة ،ويتعلق
بالأعم��ال التي تدعم احلقوق الإن�ساني��ة للمقيمني يف املخيمات وموظفي
الأعمال الإن�سانية.

مقدمة
يف ح�ين �أن املخاط��ر التي تهدد احلياة واحلري��ة والأمن تكون يف الغالب ه��ي الأ�سباب التي
نادرا ما تنتهي عقب الفرار ،و�إمنا
جتع��ل الأ�شخا�ص يفرون من وطنهم ،فمثل ه��ذه التهديدات ً
ت�ستم��ر يف مط��اردة الأ�شخا�ص النازحني �أثن��اء جميع مراحل دورة الن��زوح التي ميرون بها.
فالنزوح ،واالنتقال من البيئة الوقائية للمجتمع الذي يعي�ش فيه ال�شخ�ص يجعله �أكرث عر�ضة
للأخطار التي تهدد �أمنه .وف�ض ًال عن ذلك ،ف�إن �آليات التكيف التقليدية والوظيفة الوقائية التي
متاما .ويف حني �أن النازح�ين يفرون من ال�رضر،
تق��وم به��ا الأ�رسة غال ًبا ما تقل �أو تختف��ي ً
�إال �أن��ه ميكن النظر �إليهم على �أنهم هم �أنف�سه��م �سبب من �أ�سباب انعدام الأمن ،وال�سيما عندما
ي�صلون جمي ًعا ويف �آن واحد �إىل املجتمع امل�ضيف ويواجهون ندرة يف موارده.
ينظ��ر الالجئون والأ�شخا�ص النازحون داخل ًيا �إىل املخيمات على �أنها املالذ الآمن الذي
�سيجدون فيه احلماية وامل�ساعدة .وهذا بالطبع هو الهدف من �إن�شاء تلك املخيمات ويجب �أن
يعمل كل �أ�صحاب امل�صلحة -مبا فيهم النازحني �أنف�سهم -على حتقيق هذا الهدف .ولكن مع
الأ�س��ف ،ف���إن املخيمات  -بو�صفه��ا من�ش�آت م�ؤقتة يتم �إن�شا�ؤها لت���ؤوي خمتلف املجتمعات
أي�ض��ا �أن تخلق بيئ��ة من الفو�ض��ى �أو جتذب العنف
الت��ي تف��ر من اال�ضطه��اد والعنف ،ميكن � ً
واجلرمية �أو قد تتم مهاجمتها من ِقبل قوات �أو جماعات م�سلحة .ويف حاالت ال�رصاع ،غال ًبا
م��ا يتم جعل مواق��ع املخيمات بالقرب من الأطراف �أو احل��دود املتحاربة ،مما يزيد من خطر
انعدام الأمن .ويجب �أن يرتكز الكثري من العمل الأمني على منع وقوع هذه التهديدات.
 ttملزيد من املعلومات عن موقع املخيمات ،انظر الف�صل .7
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تت��وىل الدول��ة امل�س�ؤولية الرئي�سي��ة يف حماية كاف��ة الأ�شخا�ص املقيم�ين يف �إقليمها� ،سواء
كان��وا من الالجئني �أو الأ�شخا�ص النازحني داخل ًي��ا �أو املجتمعات امل�ضيفة  -بالإ�ضافة �إىل
م�س�ؤوليتها عن �ضمان احلفاظ على النظام والأمن العام من التهديدات الداخلية واخلارجية.و
يج��ب �أال تعط��ي جهات حقوق الإن�س��ان وجهات العم��ل الإن�ساين �ضمانات بتحقي��ق الأمن �أو
نظ��را لأن ذلك من �ش�أنه �أنه ُيكون
�شعورا خاط ًئا بالأمن .وعلى الرغم من ذلك ،تتوىل
ً
ال�سالم��ة ً
ه��ذه اجله��ات م�س�ؤولية هامة يف اتخ��اذ �إجراءات وقائي��ة للحد من التعر���ض للآثار املدمرة
للعنف وتخفيفها.

تعريف امل�صطلحات اخلا�صة بالأمن:

	•التهديد :هو خطر يواجه ال�شخ�ص املقيم يف املخيم �أو موظفي املخيمات �أو
وكالة �إدارة املخيم �أو املوجودات �أو املمتلكات
	•التعر�ض للخطر :هو مدى التعر�ض لتهديد �أو خطر معني
	•اخلطر :هو احتماالت مواجهة تهديد وت�أثري ذلك
ي�شمل الأمن عملية �إدارة املخاطر – القيام بتقييمات للمخاطر ،وعلى ذلك:
اخلطر = التهديد × الت�أثر.
tt

ملزي��د من املعلومات ح��ول حماية الأ�شخا���ص ذوي االحتياج��ات اخلا�صة الذين قد
يكونوا �أكرث عر�ضة للخطر ،انظر الف�صلني  11و.12

يتن��اول ه��ذا الف�صل ثالث فئ��ات رئي�سية من التهديدات التي غال ًبا م��ا يتعر�ض لها الالجئون
والأ�شخا�ص النازحون داخل ًيا يف املخيمات .تت�صل هذه الفئات فيما بينها ب�صورة جوهرية،
حيث �إن وقوع التهديدات واتخاذ الإجراءات الالزمة لتخفيف ت�أثريها يف �إحدى الفئات يكون
له �أثر مبا�رش على كافة الفئات الأخرى:
	•تهدي��دات تن�ش�� أ� نتيجة حدوث انته��اك عام للقان��ون والنظام ،مبا يف ذل��ك �أعمال العنف
واجلرائ��م الفردي��ة واجلماعي��ة – مثل �إنزال ال�رضر اجل�س��دي �أو النف�س��ي �أو اجلن�سي �أو �أي
نوع �آخر من الأذى �أو املعاناة �أو التهديد بذلك ،الأمر الذي ينتج عنه الإ�صابة �أو الوفاة �أو
الإعاقة البدنية �أو الذهنية �أو احلرمان.
	•تهديدات تن� أش� يف �سياق ال�رصاع امل�سلح؛ ك�أن تكون ناجتة عن �أن�شطة القوات واجلماعات
امل�سلحة الذين يعدون �أطرافًا يف النزاع
	•تهديدات تن� أش� نتيجة للتوتر املجتمعي �أو التوتر الذي يحدث داخل اجلماعة الواحدة� ،سواء
ب�ين ال�سكان الالجئ�ين والأ�شخا�ص النازحني داخل ًيا – ك�أن يك��ون على �أ�س�س عرقية و/
�أو دينية – �أو بني الالجئني والأ�شخا�ص النازحني داخل ًيا من ناحية وال�سكان امل�ضيفني
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م��ن ناحية �أخرى – ك�أن يكون ب�سبب التناف���س على املوارد النادرة ،مثل الأر�ض واملياه
وحطب الوقود.
وق��د ترتبط �سالم��ة املوظفني لدى وكال��ة �إدارة املخيم ،من عدة جوان��ب ،ب�أمن و�سالمة
الالجئ�ين والأ�شخا���ص النازحني داخل ًيا .ومع ذلك ،قد ال يتعر���ض موظفو الأعمال الإن�سانية
لنف���س التهدي��دات الت��ي يتعر���ض له��ا الالجئ��ون والأ�شخا�ص النازح��ون داخل ًي��ا ،وال لنف�س
م�ست��وى الت�أثر بهذه التهديدات .وي�ؤث��ر اجلن�س والعمر وال�صحة والعرق والدين واللغة واحلالة
االجتماعي��ة لل�شخ�ص ،بالإ�ضاف��ة �إىل خ�صائ�ص �أخرى ،على مدى ت�أثر ه��ذا ال�شخ�ص بتهديد
مع�ين .ويف املخيم ،يك��ون الطفل غري امل�صحوب بذوي��ه �أكرث عر�ضة للتجني��د الق�رسي� ،أو قد
يكون الع�ضو التابع جلماعة عرقية �أكرث عر�ضة لإ�ساءة اال�ستغالل �أو العنف �أو القتل.
ومن ثم ف�إن معرفة وكالة �إدارة املخيم بال�سياق الذي تعمل فيه ،وفهم �أ�صحاب امل�صلحة
امل�شاركني ودوافعهم ،تعترب نقطة انطالق هامة لتقييم تهديدات الأمن واملخاطر التي يتعر�ض
لها موظفو الوكالة واملقيمني يف املخيمات.
وعندم��ا يتوفر الأم��ن وال�سالمة لكل من موظفي املخيمات واملمتلكات ،تتمكن الوكاالت
م��ن الإبق��اء على وجوده��ا يف املخيمات ،وه��ذا بدوره ميك��ن �أن يكون له ت�أث�ير �إيجابي يف
احلف��اظ على �أمن و�سالم��ة وحماية املقيمني يف املخيمات .وحني تتم ال�سيطرة على املخاطر
التي تواجه املوظفني فهذا يجعلهم قادرين على تقدمي امل�ساعدات ب�شكل �أف�ضل ملن يحتاجون
�إليه��ا .وين� أش� عن قي��ود احلركة التي تفر�ضها خماطر الأمن على جهات العمل الإن�ساين – وما
ينت��ج عن ذل��ك من انخفا���ض فر�ص الو�ص��ول لل�سكان املعني�ين – خطر �أمن��ي �إ�ضايف يهدد
الالجئ�ين والأ�شخا���ص النازح�ين داخل ًي��ا حيث ُيح��رم ه�ؤالء م��ن احلماية وامل�ساع��دة التي
يحتاج��ون �إليه��ا .ويجب �أن يك��ون لدى الوكاالت لوائ��ح �أمنية خا�صة باملوظف�ين و�إجراءات
ت�شغيل موحدة يتعني �أن يكون كافة املوظفني على دراية بها� .إنه من الأف�ضل �أن يتم التخطيط
بعناية �شديدة لإجراءات وترتيبات الأمن والإجالء وذلك بالتن�سيق الوثيق مع كافة املنظمات
املعنية وامل�ؤ�س�سات احلكومية املخت�صة.

الق�ضايا الرئي�سية
انتهاك القانون والنظام :اجلرمية والعنف و�إ�ساءة املعاملة

كبريا ،ف�إن الإدارة ال�سل�سة للمخيم يعتمد على
كما هو احلال يف �أي جمتمع� ،سواء كان
�صغريا �أو ً
ً
االح�ترام املتبادل م��ن �أع�ضاء املجتمع ورغبتهم يف مواجهة ال�رصاع��ات والنزاعات بطريقة
يقبلها املجتمع ب�أكمله ويلتزم بها .وهناك العديد من العوامل التي ت�ساهم يف انتهاك القانون
والنظ��ام .ويف حني �أن �سلط��ات الدولة تتحمل م�س�ؤولية توفري الأم��ن للأ�شخا�ص املوجودين
عل��ى �أر�ضه��ا بالكام��ل ،ف�إن ال�سلط��ات الوطنية �أو املحلي��ة رمبا تفتقد الق��درة – �أو الرغبة –
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يف توف�ير احلماية ملخيمات الالجئ�ين والأ�شخا�ص النازحني داخل ًي��ا .وميكن �أن يتفاقم هذا
الو�ضع ب�سبب عوامل �أخرى ،مثل وجود ال�رصاع امل�سلح وانهيار امل�ؤ�س�سات والبنية التحتية.
ويف بع�ض احلاالت ،تقوم الدولة نف�سها بدعم �أعمال العنف والهجمات و�إ�ساءة اال�ستغالل
�أو التغا�ضي عنها مما يكون له �أثر مبا�رش على �سكان املخيمات.
ورمب��ا يع��اين النازح��ون �أنف�سهم من جتارب �صعب��ة وا�ضطرابات ومع��دالت مرتفعة من
ال�ضغط النف�سي ت�صاحب النزوح والو�ضع الذي يتعر�ضون له .و�إىل جانب الفقر ونق�ص التعليم
وفر���ص العي���ش املح��دودة – بالإ�ضافة �إىل انته��اك القواع��د والقيم االجتماعي��ة -ف�إن هذا
الو�ضع من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل ارتفاع ملحوظ يف معدل اجلرمية واال�ستغالل و�إ�ساءة املعاملة
على امل�ستويني العام واخلا�ص.
وميك��ن �أن ترتاوح ه��ذه التهديدات ما ب�ين جمموعة متنوعة من اجلرائ��م ال�صغرية ،مثل
ال�رسق��ة و�أعم��ال التخري��ب – �أو �أ�ش��كال �أك�ثر خط��ورة مثل التخوي��ف واال�ستغ�لال �أو جرائم
خطرية ،منها االعتداء اجل�سدي والقتل وحاالت االختفاء الق�رسي .ويف املخيمات ،يظل العنف
انت�شارا ،وهو غال ًبا ما يحدث على ال�صعيد الداخلي .هذا وتعترب جرائم
اجلن�س��اين �أكرث اجلرائم
ً
االغت�ص��اب واالعتداء اجلن�س��ي و�إ�ساءة املعاملة �أو الإهانة واال�ستغالل اجلن�سي  -مبا يف ذلك
ممار�سة البغاء بالإكراه وممار�سة اجلن�س نظري تقدمي امل�ساعدة � -أمثلة للعنف اجلن�ساين الذي
ميكن �أن يحدث يف مواقع املخيمات.
tt

ملزيد من املعلومات حول العنف اجلن�ساين ،انظر الف�صل .10

وبعدم��ا فق��د النازحون حماي��ة منازله��م و�أ�رسه��م وجمتمعاته��م� ،إىل جان��ب افتقادهم �إىل
كثريا ما يكونون عر�ضة للعن��ف ،ويف نف�س الوقت
م��وارد مث��ل امل�أوى والغذاء وامل��اء ،ف�إنهم ً
يت��م تقوي���ض قدرتهم على التعايف من �آث��اره ال�ضارة .كما يعمل الو�ضع ال��ذي يعي�شونه على
تقييد قدرة الأفراد والأ�رس على معاجلة املخاوف الأمنية اخلا�صة بهم .وت�ساهم البيئة املغلقة
للمخيمات وامل�ستوطنات – بالإ�ضافة �إىل حاالت اال�ضطراب والي�أ�س والتهمي�ش وفقدان الأمل
يف الو�صول �إىل حل دائم – يف زيادة تكرار وخطورة �أعمال العنف هذه.

م�س�ؤوليات �إدارة املخيم

يف ح�ين �أن احلفاظ على القانون والنظام هو م�س�ؤولي��ة الدولة ،ف�إن وكاالت �إدارة املخيمات
يج��ب �أن تك��ون على وع��ي بجميع جوان��ب احلياة اليومي��ة يف املخيم ،مب��ا يف ذلك احلوادث
اخلا�صة باجلرائم والعنف و�إ�ساءة اال�ستغالل .وحتتاج وكاالت �إدارة املخيمات �إىل فهم �أ�سباب
انته��اكات القانون والنظ��ام ،وكذلك تفهم الإجراءات وال�سيا�سات التي من �ش�أنها منع اخلروج
عل��ى القان��ون .كم��ا �أن وكاالت �إدارة املخيمات تقوم ب��دور امل�ساعدة على ت�سهي��ل ا�ستجابة
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وكاالت احلماي��ة املنتدبة للمخاط��ر اخلا�صة باحلماية ،وخا�صة من خ�لال �إدارة املعلومات
والتن�سيق ب�شكل فعال.
tt

انظر الف�صلني  4و 5لالطالع على تفا�صيل عمليات التن�سيق و�إدارة املعلومات

حتتاج هذه الوكاالت �إىل �ضمان ما يلي:
	•ا�ش�تراك خ�براء الأمن يف عملي��ات تقييم وحتليل املخاط��ر الأمنية .ويج��ب �أن ُي�شكل ذلك
الأ�سا�س لال�سرتاتيجيات الأمنية ،مبا يف ذلك �إجراءات الت�شغيل املوحدة وخطط الطوارئ،
بالإ�ضاف��ة �إىل الرتكي��ز عل��ى تخفيف املخاطر ومنعه��ا .ويجب �أن ت�شتم��ل عملية التقييم
والتحليل على ما يلي:
�1 .1شكل التهديد ونوعه
2 .2الأ�شخا�ص امل�ستهدفني �أو املعر�ضني للخطر ومدى ت�أثرهم
املت�ضمنة ودوافعها
3 .3الأطراف
َ
4 .4الق��درة احلالي��ة للدولة على مواجهة املخاط��ر ،والعوائق التي تواجهه��ا ،ونوع الدعم
الإ�ضايف املطلوب
5 .5الت�أث�ير الواقع عل��ى الأ�شخا�ص املعنيني ،وا�سرتاتيجيات التكي��ف التي تبنوها ونوع
الدعم الذي يحتاجونه ملواجهة املخاطر املت�ضمنة.
	•يت��م ت�صميم املخيم��ات بحيث تتم مراعاة التخطيط العمراين القائ��م على احلماية والأمن
بق��در الإم��كان ،مبا يف ذل��ك مواقعها وطريق��ة ت�صميمه��ا و�إمكانية الو�ص��ول للخدمات.
وت�شتمل االعتبارات على ما يلي:
1 .1االبتعاد عن ال�رصاع امل�سلح �أو م�صادر العنف الأخرى
2 .2حجم املخيم
3 .3م�شاركة املجتمع يف تخطيط م�ساحات الأرا�ضي املخ�ص�صة لكل �أ�رسة
4 .4تخ�صي�ص م�ساحة منا�سبة لكل �أ�رسة
5 .5الو�صول الآمن للموارد ،مثل الغذاء واملاء وحطب الوقود
6 .6توف��ر خدم��ات مث��ل ال�رشط��ة ومكات��ب �إدارة املخي��م واملراف��ق ال�صحي��ة واملدار�س
والأ�سواق واملراكز املجتمعية
7 .7الإنارة الأمنية
�8 .8إن�شاء �أماكن مالئمة للأطفال.
	•ن��شر ع��دد كاف من �أفراد ال�رشطة املدنية – من بينهم �ضابطات من الن�ساء – على مقربة
م��ن خميم��ات الالجئ�ين والأ�شخا���ص النازح�ين داخل ًيا ولكن لي���س بداخله��ا .وقد تقوم
وكاالت احلماي��ة بتزوي��د وكاالت �إنفاذ القانون بالدعم امل��ادي والتدريب الالزم ،مبا يف
ذلك معدات االت�صاالت ،للم�ساعدة يف تنفيذ مهامها.
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ميكن �أن تتم م�ساعدة املجتمع يف تنظيم و�إدارة دوريات الأمن داخل املجتمع بالتعاون
م��ع ال�رشط��ة �إن �أمكن .ويج��ب �أن تكون دوري��ات الأمن مدني��ة بطبيعتها ،وينبغ��ي �أن يتلقى
�أف��راد الأمن التدريب املنا�سب على املبادئ الأ�سا�سية لإنفاذ القانون و�أن يكون هناك �إ�رشاف
ومراقبة منا�سبة وكذلك تزويدهم باملعدات الالزمة .ويجب ت�شجيع املبادرات املجتمعية على
ت��داول املعلومات من خالل املذياع وامل�رسح وو�سائل الإعالم املطبوعة ،مما يوفر معلومات
ون�صائح مو�ضوعية تتعلق بالأمن.
وينبغ��ي �أن ي�شتم��ل ذلك عل��ى معلومات حول التزامات املقيم�ين يف املخيم فيما يتعلق
باللوائح التنظيمية للمخيم والقانون والنظام.
ميك��ن �أن يعم��ل توف�ير م�ساع��دات الإغاثة ب�ش��كل مالئم وع��ادل على احلد م��ن اجلرمية
والعن��ف و�إ�س��اءة اال�ستغ�لال �أو تخفيف �آثارها .وعن��د توزيع م�ساع��دات الإغاثة جتب مراعاة
ذوي االحتياج��ات اخلا�ص��ة واحتياجات املجتمع امل�ضيف .ويجب و�ضع �آليات �إبالغ مالئمة
حل��وادث اجلرمية والعنف وانتهاك حقوق الإن�سان .كما يجب توفر معلومات ذات �صلة و�سهلة
الفه��م ح��ول وقت وكيفي��ة الو�صول لهذه الآليات .ويج��ب �أن يكون هناك نظ��ام �إحالة ي�ضمن
ت�سجي��ل املعلومات اخلا�صة باحلوادث ب�ش��كل �صحيح ،وكذلك ي�ضمن تن�سيقها ومتابعتها عن
طريق الوكاالت املخت�صة ،والتعامل معها مع مراعاة امل�سائل املتعلقة بال�رسية.
من املهم �ضمان �أن تكون اللجان املجتمعية وجلان �إدارة املخيمات – مبا يف ذلك جلان
توزي��ع م�ساع��دات الإغاثة – غري متييزي��ة وتت�سم مب�شاركة ومتثيل �أع�ض��اء املجتمع ،خا�صة
للن�س��اء والفئات الأخرى ذات االحتياجات اخلا�صة .ويجب بذل كافة اجلهود املمكنة ل�ضمان
م�شارك��ة املجتمع يف التعليم والتدريب املهن��ي والأن�شطة الثقافية والدينية والريا�ضية .فهذا
أي�ضا عل��ى تقليل فر�ص جلوء
لي���س م��ن �ش�أن��ه احلد من التعر���ض للمخاطر فقط ،ولك��ن يعمل � ً
الأ�شخا���ص �إىل العن��ف ،وكذل��ك م�ساعدة الأفراد عل��ى التعايف من �آثار العن��ف وامل�ساعدة يف
توفري �سبل املعي�شة.

ت�سلح املخيمات

هاما للحماية ،حيث تعترب �أمرا �رضور ًيا
تعترب الطبيعة املدنية والإن�سانية للمخيمات
مقيا�سا ً
ً
ل�ضم��ان �سالم��ة و�أمن الالجئني والأ�شخا���ص النازحني داخل ًيا .ورغم ذلك ،ف���إن هذا املبد أ� ال
يلق��ى االح�ترام الدائم ،حيث �إن الكثري م��ن خميمات الالجئني والأ�شخا���ص النازحني داخل ًيا
عر�ض��ة للت�سلي��ح .ويكون ذلك ملحوظً ��ا �إذا كانت خميم��ات الالجئ�ين والأ�شخا�ص النازحني
داخل ًيا تقع يف منطقة �رصاع �أو على مقربة منها.
�إن ت�سل��ح املخي��م يعن��ي اخرتاقه عن طريق حمارب�ين .وقد يكون الت�سل��ح يف �شكل ت�سلل
املحارب�ين بحثً��ا عن الراحة �أو الطعام �أو اخلدمات الطبي��ة �أو غريها من اخلدمات� ،أو بغر�ض
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جتني��د �أع�ضاء من �سكان املخيم – �سواء ب�شكل ق�رسي �أو غري ذلك .وقد ي�ؤدي ت�سلح املخيمات
�إىل ارتف��اع العن��ف اجل�سدي واجلن�س��ي ،وانتهاك القانون والنظ��ام ،وهجمات على املخيم من
ِقب��ل الدولة املج��اورة �أو قوات �أو جماعات م�سلحة ،وحتويل امل�ساع��دات الإن�سانية من �سكان
املخيم املدنيني �إىل �أع�ضاء القوات �أو اجلماعات امل�سلحة .وقد تتقل�ص قدرة موظفي املنظمات
غ�ير احلكومي��ة والأمم املتحدة على الو�ص��ول �إىل املخيم ب�سبب وجود عنا��صر م�سلحة� ،أو قد
يواجهون خماطر �أمنية �شديدة ،مبا يف ذلك االختطاف �أو االعتداء �أو االغتيال.
و�إذا كان��ت املخيم��ات خا�ضعة ل�سيط��رة جماعات م�سلحة ،فقد تق��وم احلكومة امل�ضيفة
ب�إع��ادة الالجئ�ين ق�رس ًيا �أو احل��د من �إمكاني��ات التكامل املحل��ي .بالإ�ضاف��ة �إىل ذلك ،ف�إن
احتم��االت العودة الطوعية �أو عودة الالجئ�ين �أو الأ�شخا�ص النازحني داخل ًيا �إىل من�ش�أهم قد
ودائما ما يكون لت�سلح املخيم
تك��ون عر�ض��ة للخطر من ِقبل اجلماعة امل�سلحة �أو بلده��م الأم.
ً
أثرا �سي ًئا للغاية على العالقات بني املخيم وال�سكان امل�ضيفني .ويف بع�ض الأحيان ،ت�ستخدم
� ً
الأطراف املتحاربة املخيم ب�شكل ا�سرتاتيجي كدرع ب�رشي يف حالة الهجوم.
م��ع بداي��ة �أي عملية يكون من املهم ب�شكل خا�ص التع��رف على العنا�رص امل�سلحة� ،سواء
�أكانوا حماربني �أو مدنيني م�سلحني .ويجب عزل املحاربني عن ال�سكان املدنيني واحتجازهم
يف مكان �آخر� .أما املدنيني امل�سلحني فيجب �إخبارهم بعدم ال�سماح بوجود �أ�سلحة يف املخيم،
ون��زع �أ�سلحته��م عن طريق ال�سلط��ات املخت�صة عند الإم��كان .وتعترب ال�سلط��ات الوطنية هي
امل�س�ؤول��ة ع��ن اتخاذ هذه الإجراءات يف املق��ام الأول ،لكن رمبا يلزم تدخ��ل املجتمع الدويل
مل�ساعدة الدول يف تطوير قدراتها على اتخاذ هذه الإجراءات.
�إن معرف��ة وفه��م من��اخ العم��ل والأط��راف الأخ��رى واملالم��ح ال�سيا�سي��ة
واالقت�صادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة الت��ي ت�ؤثر عل��ى ال�سياق وفه��م م�ستوى
أمرا �رضور ًيا لو�ض��ع تخطيط فعال لل�سالمة والأمن .ومن املهم مراقبة
اخلط��ورة � ً
ال�سي��اق با�ستم��رار ،حتى ميكن تبني �أنظمة �أمنية تتما�ش��ى مع املخاطر ال�سائدة
�أو املتوقعة.
وت�شمل م�س�ؤوليات وكالة �إدارة املخيم ما يلي:
	•العم��ل مع فريق الأمن لو�ض��ع �آليات �إنذار مبكر وت�أهب ته��دف �إىل التعرف على املخاطر
الأمني��ة املحتملة واال�ستجابة لها ،مب��ا يف ذلك ال�رصاع امل�سلح وت�سلل العنا�رص امل�سلحة
�إىل املخيمات
	•�ضمان اتخاذ �إجراءات �أمنية وقائية لتقليل احتمالية وقوع هجمات على املخيم �أو ت�سلل
العنا�رص امل�سلحة .وت�شتمل هذه الإجراءات على ما يلي:
1 .1ت�أ�سي�س وتدريب جلان �أمنية ملخيمات الالجئني والأ�شخا�ص النازحني داخل ًيا
جمموعة �أدوات �إدارة املخيم | الف�صل � - 12أمن املخيمات و�سالمة املوظفني 371

2 .2ا�ستخ��دام احلم�لات الإعالمي��ة وحمالت االت�ص��ال �أو القي��ام ب�أن�شطة �أخ��رى لتوعية
املجتمع حول الأثر ال�سلبي للت�سلح
3 .3الت�أك��د من ابتعاد املخيمات عن مناطق ال�رصاع الن�شط� ،أو املناطق املعروفة بالتوتر
الدائم �أو تلك التي تعاين من العنف امل�ستوطن.
	•�إج��راء م�ش��اورات منتظم��ة مع املقيم�ين يف املخيم وق��ادة املخيمات وجل��ان الأمن حول
الق�ضاي��ا املتعلق��ة بالأمن .ه��ذه امل�شاورات من �ش�أنه��ا �أنها تعطي الالجئ�ين والأ�شخا�ص
النازحني داخل ًيا
�شعورا بتقا�سم امل�س�ؤولية من �أجل حتقيق الأمن لهم وتتيح املجال لوجود
ً
مناق�شات حول الإجراءات التي يرون �أنها من املمكن �أن ت�سهم يف حت�سني و�ضعهم الأمني
	•�ضم��ان تدريب موظفي الوكالة على ق�ضايا الت�سل��ح والأمن وعلى كيفية مراقبة التغريات
يف ال�سياق ومعرفة امل�ؤ�رشات التي تدل على زيادة التهديد
	•�إعط��اء الأولوي��ة لإدارة الأمن ب�شكل فعال ،مبا يف ذلك �إجراءات تقييم املخاطر واملراجعة
املنتظمة ال�سرتاتيجيات الأم��ن و�إجراءات الت�شغيل املوحدة والتخطيط للطوارئ يف حالة
تدهور احلالة الأمنية
	•القيام ب�أن�شطة لتوعية وتثقيف �سكان املخيمات.
ويف حال��ة العل��م بوجود عنا��صر م�سلحة يف املخي��م ،ينبغ��ي �أن تخطر وكال��ة �إدارة املخيم
ال�سلط��ات ووكاالت الأمم املتح��دة املخت�صة .ويف بداية العملية يج��ب �أن تناق�ش وكالة �إدارة
املخيم هذه الق�ضية مع وكاالت احلماية الأخرى التي تعمل يف املخيم ،وتتفق مع اجلهة التي
يجب �أن ت�شارك وكالة �إدارة املخيم معها املعلومات يف حالة علمها بوجود عنا�رص م�سلحة.
ويف حاالت الأعمال العدوانية امل�ستمرة ،وحيثما يكون منا�س ًبا ،يجب التن�سيق مع جميع
الأط��راف املخت�صة ب�ش��كل منا�سب للقيام ب�أن�شطة للتوعية ب�ش���أن الألغام الأر�ضية .ويجب �أن
يق��وم بهذه الأن�شطة وكال��ة متخ�ص�صة يف �إزالة الألغام و�إذا مل تتوف��ر هذه الوكالة ،تقوم بها
وكالة خمت�صة تتمتع بالوعي واخلربة.

«طلب الدعم ال�سيا�سي» – �صوت من امليدان

«قبل انعقاد االجتماع ال�سيا�سي يف املدينة بيوم واحد� ،أتت امليلي�شيا �إىل املوقع
«وطلب��ت» م��ن قائد املخي��م �أن يجم��ع م�ؤيدين من ب�ين �سكان املخي��م .وكانت
الر�سالة التي مت �إخباره بتو�صيلها هي �أنه يجب ح�ضور مناق�شة يف اليوم التايل
يف املدينة حول خطة �إ�سكان للنازحني.
ورغ��م ذل��ك ،فعندم��ا ح�رضت احلافل��ة يف اليوم الت��ايل لتجمعه��م ،امتنع بع�ض
املقيمني يف املخيم عن الذهاب .ومت تهديد قائد املخيم من ِقبل امليلي�شيا و�س�ألوه
ع��ن �سبب ع��دم بذله ملزيد من اجلهد لإقناع �سكان املخي��م .ولأن قائد املخيم مل
يكن لديه خيار �آخر ،فقد ا�ضطر �إىل ركوب احلافلة ومعه بع�ض الأ�صدقاء وح�رض
االجتماع مع «م�ؤيدين» �آخرين من مواقع الأ�شخا�ص النازحني داخل ًيا».
 372جمموعة �أدوات �إدارة املخيم | الف�صل � - 12أمن املخيمات و�سالمة املوظفني

التجنيد ،مبا يف ذلك جتنيد الأطفال

ميكن للدولة �أن تطلب من رعاياها ق�ضاء خدمة التجنيد الإجبارية� ،إال �أن اجلماعات امل�سلحة
ال متلك هذا احلق .فالقانون الإن�ساين الدويل يحظر على الدول امل�ضيفة جتنيد الالجئني ب�شكل
�إجب��اري يف الق��وات امل�سلحة الوطنية يف �أوقات احلرب �ض��د البلد الأ�صلي لالجئني .وب�صورة
حمظ��ورا ب�شكل �رصيح
�أ�شم��ل ،يج��ب �أال تق��وم الدول بتجني��د الالجئني – حتى �إن مل يكن ذلك
ً
ويقو�ض
يف القان��ون ال��دويل – لأن ذل��ك ال يتما�شى مع الطبيع��ة املدنية والإن�ساني��ة للجوءّ ،
ح��ق الالجئ يف ال�سعي للح�صول عل��ى اللجوء واال�ستمتاع به ،ويناق�ض التزام الدولة ب�ضمان
ال�سالم��ة اجل�سدي��ة لالجئني� .أما بالن�سبة للأ�شخا�ص النازحني داخل ًيا � -إذا كان الأمر متعل ًقا
برعاي��ا البل��د  -فقد يخ�ضع��ون للتجنيد الإجباري ع��ن طريق القوات امل�سلح��ة القومية .ومع
ذل��ك ،فيجب حماية الأ�شخا�ص النازحني داخل ًيا عن طري��ق الدولة �ضد املمار�سات التمييزية
للتجنيد يف �أي قوات �أو جماعات م�سلحة نتيجة نزوحهم.
ال يج��وز ب���أي حال من الأحوال جتني��د الأطفال �أو طلبهم �أو ال�سم��اح لهم بامل�شاركة يف
عاما بالن�سبة للدول املوقعة
عاما – �أو حتت �سن ً 18
الأعمال العدوانية �إذا كانوا حتت �سن ً 15
على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل لعام  ،1989والذي تبنته اجلمعية العامة
للأمم املتحدة يف  25مايو عام .2000
ذك��ورا �أو �إناثًا� ،أكرث عر�ضة للتجني��د الق�رسي �أو
يك��ون الأطف��ال النازحون� ،س��واء كانوا
ً
االختطاف لأغرا�ض ع�سكرية �أو جن�سية �أو بغر�ض العمل ،وذلك ب�سبب نق�ص احلماية االجتماعية
�أو ب�سبب التمييز �أو االفتقار �إىل الفر�ص االقت�صادية والتعليمية والفر�ص الأخرى.
ويكون الأطفال غري امل�صحوبني �أو املنف�صلني عن ذويهم �أكرث عر�ضة للتجنيد ،مما يزيد
خطريا.
أمرا
ً
من �أهمية �إجراء �أن�شطة القتفاء �أثر الأ�رس عندما يكون التجنيد الإجباري � ً

حتتاج وكالة �إدارة املخيمات �إىل القيام مبا يلي:

	•�إج��راء حتليل ظ��ريف للتعرف على اجلماعات �أو الأ�شخا���ص املعر�ضني للتجنيد عن طريق
ق��وات �أو جماعات م�سلح��ة .ويجب �أن ي�شتمل ه��ذا التحليل على تقيي��م للعوامل املحتملة
للتجني��د والأ�ساليب امل�ستخدمة لذلك – على �سبي��ل املثال ،اختطاف الأطفال يف طريقهم
�أثناء ذهابهم وعودتهم من املدار�س� ،أو ا�ستهداف مناطق املخيمات التي ال تتمتع ب�إ�ضاءة
جي��دة والبعيدة عن الطرق الرئي�سية .وباملث��ل ،يجب �أن ي�شتمل التحليل على العوامل التي
جتع��ل فئ��ات معينة من املجتمع �أك�ثر عر�ضة للتجنيد – وذلك بناء عل��ى ال�سن �أو اجلن�س
�أو العرق
	•�ضم��ان تطوير الإجراءات املتخذة ملنع التجنيد غري امل�رشوع ،مبا يف ذلك ن�رش الوعي يف
املجتم��ع واجلهود املجتمعية .ومن املمكن �أن ي�ساهم �ضمان مالئمة م�ستويات امل�ساعدة
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وتوزيعها ب�شكل عادل ،وكذلك توفري الأن�شطة املُدرة للدخل يف تقليل تعر�ض املقيمني يف
املخيم للمخاطر ،ومن ثم يقل خطر تعر�ضهم للتجنيد.
ويج��ب �أن تك��ون وكال��ة �إدارة املخي��م م�ستع��دة للقيام بدور حم��وري يف مراقب��ة �أي حوادث
خا�ص��ة بالتجني��د �أو �أي حم��اوالت لتجنيد الأطف��ال والإبالغ عنها .فه��ي م�س�ؤولة عن القيام
باملهام التالية:
	•ت�صميم وتنفيذ برامج تهدف �إىل ن�رش الأن�شطة املعي�شية للأ�رس والتدريب املهني والأن�شطة
الرتفيهي��ة والرعاية ال�صحية جلميع الأطفال ،مبا يف ذل��ك الإناث لكي يكونوا �أقل عر�ضة
للتجني��د .فيجب عل��ى وكالة �إدارة املخيم املب��ادرة بهذه الأن�شطة �أو ح��ث وكاالت �أخرى
على القيام بها
	•تعزي��ز فر���ص التعلي��م ،مب��ا يف ذل��ك تعليم الفتي��ات .ويف حني �أن��ه يج��ب ت�شجيع جميع
الأطف��ال عل��ى االلتح��اق بالتعليم ،فم��ن املمكن �أن ت�صب��ح املدار�س من �أ�سب��اب التجنيد
ل�صال��ح اجلماع��ات امل�سلح��ة ،ولذا فتج��ب مراقبة املدار���س بانتظام .ورمبا يل��زم اتخاذ
�إج��راءات خا�ص��ة ،مثل دوريات الأمن املدين حلماية الأطفال يف املدار�س يف حالة وجود
هذا التهديد.
	•ت�سجيل وتوثيق جميع الأطفال املوجودين يف املخيم – وخا�صة الأطفال غري امل�صحوبني
�أو املنف�صل�ين ع��ن ذويهم ويعترب هذا الإجراء �أداة هام��ة ت�ساعد على منع جتنيد الأطفال،
حيث ميكن �أن ت�ساعد بيانات الت�سجيل يف �ضمان اكت�شاف �أي حاالت جتنيد يف املخيم �أو
يف املدار�س يف مرحلة مبكرة ،مما ي�سمح باتخاذ �إجراءات وقائية.
	•ا�ستخ��دام منه��ج ت�شاركي ي�شم��ل م�ساهمة الأطف��ال يف اتخاذ �إجراءات وقائي��ة .ميكن �أن
تقدم وكالة �إدارة املخيم الدعم للمراهقني لتكوين جماعات من ال�شباب وجعل اليوني�سيف
�رشيكًا ومور ًدا يف �أن�شطة ال�شباب املختلفة.
	•توجيه اهتمام خا�ص الحتياجات اجلنود الأطفال الذي �سبق جتنيدهم والأطفال الآخرين
الذي��ن ا�شرتكوا مع قوات �أو جماعات م�سلحة ،حيث �إنهم يكونون �أكرث عر�ضة للتجنيد مرة
�أخرى.

العالقات املدنية الع�سكرية

لكي يحتفظ العمل الإن�ساين بطبيعته احليادية ،يجب متييزه عن العمل الع�سكري.
و�إذا مل يت��م االلتزام بهذا املبد أ� التمييزي ،ف�س��وف تتداخل �أهداف العمل الإن�ساين
مع �أهداف العمل الع�سكري ،مما يقو�ض قدرة امل�س�ؤولني عن العمل الإن�ساين على
خدمة الالجئني والأ�شخا�ص النازحني داخل ًيا.
ويف ذات الوق��ت ،ف���إن عملي��ات الطوارئ حت��دث ب�شكل متزاي��د يف البيئات
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ذات الطاب��ع الع�سكري ال�شدي��د ،وتتم عرقلة اجلهود الإن�سانية ب�شدة �إذا مل تدعمها
وت�ؤيده��ا امل��وارد الع�سكري��ة .وتعت�بر هذه ق�ضية معق��دة للغاي��ة تتطلب حتقيق
الت��وازن ب�ين احلفاظ عل��ى حيادية وا�ستق�لال العمل الإن�ساين ،يف ح�ين الإقرار
ب��ضرورة وجود الدعم الع�سكري يف ظروف معينة .وتتوفرالعديد من التوجيهات
ال�سيا�سية حول كيفية �إقامة عالقات بني الأطراف املدنية والع�سكرية.
وبالن�سب��ة ل��وكاالت �إدارة املخيم��ات ،من امله��م معرفة �أنه م��ن املمكن �أن
يتدخ��ل العم��ل الع�سكري يف اجلوان��ب الإن�ساني��ة للعمليات حتت ظ��روف معينة
لتحقي��ق التزامات �إن�سانية .وقد يكون هذا التدخل الع�سكري متعل ًقا بتوفري الأمن
ملخيمات الالجئني والأ�شخا�ص النازحني داخل ًيا �أو املناطق املحيطة و�سكانها،
�أو توفري الأمن للعمليات الإن�سانية وموظفي العمل الإن�ساين� ،أو حتى خارج �إطار
املجال الأمني عن طريق تقدمي الدعم اللوج�ستي على �سبيل املثال.
ولإج��راء ه��ذه الأن�شطة بدون ت�شويه الهدف الإن�س��اين ،من ال�رضوري القيام
برتتيب��ات وات�ص��االت ،و�إقام��ة �شبكات وا�ضح��ة لتبادل املعلوم��ات ،و�أن تكون
هن��اك �شفافية جت��اه الالجئني والأ�شخا���ص النازحني داخل ًي��ا .ومن ال�رضوري
ت�ضم�ين احل��د الأدنى من املب��ادئ التوجيهي��ة للعمل مع احلاج��ة الع�سكرية يف
التخطيط اال�سرتاتيجي.

العالقة باملجتمع امل�ضيف واملجتمع املحلي

يف ع��دد م��ن حاالت النزوح الق�رسي ،يكون هناك توت��ر يف العالقة بني املجتمع املحيط
�أو امل�ضي��ف واملقيمني يف املخي��م ،مما ي�ؤدي �إىل خلق �أو تفاقم امل�ش��اكل املتعلقة باحلماية
بالن�سب��ة للمقيم�ين يف املخيم��ات .كما ميكن �أن يت�سب��ب وجود خمي��م للأ�شخا�ص النازحني
داخل ًي��ا �أو الالجئ�ين يف خماطر �أمنية للمجتمع امل�ضي��ف – �إذا كان املخيم ذو طابع ع�سكري
عل��ى �سبي��ل املث��ال� ،أو �إذا مل يكن هناك احرتام للقان��ون والنظام داخل املخي��م .ومن ناحية
هام��ا يف تقليل م�شاكل
دورا ً
�أخ��رى ،ميك��ن �أن تلع��ب العالقات الطيبة مع املجتم��ع امل�ضيف ً
احلماي��ة �أو يف من��ع حدوثها من الأ�سا�س .على �سبي��ل املثال ،قد يكون لدى املجتمع امل�ضيف
معلومات قيمة تتعلق بالأمن �أو قد يكون م�ستع ًدا لت�سهيل التكامل املحلي ل�سكان املخيم .كما
ميك��ن �أن ي�ساه��م ح�سن ال�ضيافة من جانب املجتمع املحل��ي يف رفاهية املقيمني يف املخيم
أمرا بالغ
وي�ساعده��م عل��ى �أن يعي�شوا حياة كرمية .ولذلك ف�إن العالقة ب�ين املجتمعني يعترب � ً
الأهمي��ة ،ويجب �أن ت�ضم��ن وكالة �إدارة املخيم ،منذ البداية ،وج��ود اهتمام ب�شواغل املجتمع
امل�ضي��ف و�أي م�ص��ادر لل�رصاع .كم��ا يجب �أن ت�ضمن وكال��ة �إدارة املخيم اتخ��اذ الإجراءات
الالزمة للحفاظ على وجود عالقة مفيدة للطرفني وحت�سينها.
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ويرج��ع وج��ود ال�رصاع بني املجتم��ع امل�ضيف وجمتم��ع املخيم �إىل ع��دة �أ�سباب ،منها
التوت��رات العرقي��ة �أو العن�رصية� ،أو تخوف املجتمع امل�ضيف م��ن �أن يت�سبب و�صول املقيمني
يف املخيم��ات يف تعر�ضه��م �إىل هجمات م�سلحة �أو ي�ؤدي �إىل تف�شي الإغرام �أو انعدام الأمن �أو
انت�شار الأمرا�ض.
وق��د ي���ؤدي و�صول ع��دد كبري من الالجئ�ين �أو الأ�شخا���ص النازحني داخل ًي��ا �إىل زيادة
التناف���س عل��ى املوارد الن��ادرة ،وخا�صة يف املناط��ق النائية �أو املحروم��ة .فقد تكون هناك
م��وارد حمدودة مثل املي��اه والغذاء والأرا�ض��ي الزراعية و�أرا�ضي الرعي وحط��ب الوقود ،وقد
تلج�� أ� املجتمع��ات امل�ضيفة ،رغبة منه��ا يف حماية حقها يف احل�صول على ه��ذه املوارد� ،إىل
ا�ستخ��دام العن��ف �أو مطالبة ال�سلط��ات الوطنية باتخاذ �إجراءات للحد م��ن حركة املقيمني يف
املخي��م خارج املخيم .كما ميكن �أن ي�ؤدي وج��ود العاملني يف املجال الإن�ساين �إىل �أثر �ضار،
على الناحية الثقافية والبيئية و�/أو على االقت�صاد املحلي ،وذلك عن طريق رفع الأ�سعار على
�سبيل املثال .وتت�ساوى �أهمية �سلوك موظفي الوكالة جتاه ال�سكان امل�ضيفني و�سكان املخيم،
وجتاه بع�ضهم البع�ض يف الأماكن العامة ،مع �أهمية الوعي بالأثر غري املق�صود ،ولي�س الأثر
ال�ض��ار ،ال��ذي ميكن �أن ترتك��ه العمليات الإن�ساني��ة على املجتمع .وقد ينطب��ق ذلك
خ�صو�صا
ً
�إذا كان ال�س��كان امل�ضيف��ون بنف�س درج��ة حاجة جمتمع املخيم �إىل امل�ساع��دة �أو �أ�شد حاجة.
وق��د تقوم ال�سلط��ات الوطنية واملحلية ،التي تريد �إعطاء الأولوية الحتياجات مواطنيها ،ب�سن
�إجراءات تقيد حقوق املقيمني يف املخيم ،مثل حرية احلركة واحلق يف العمل.
م�صدرا رئي�س ًيا من م�صادر ال�رصاع ،يجب االهتمام من البداية
لأن البيئة غال ًبا ما تكون
ً
مبن��ع التده��ور البيئي ال��ذي يت�سبب فيه املخي��م �أو املقيمون فيه �أو احلد من��ه .فهذا من �ش�أنه
تقليل العبء الواقع على املجتمع امل�ضيف وقد ي�ساعد على تقليل التوتر بني املجتمعني.
tt

ملزيد من املعلومات حول البيئة ،انظر الف�صل .6
م��ن املهم لك ٍل من املوظفني الوطنيني والدوليني فهم الثقافة التي يعملون
فيه��ا ،وكذلك معرف��ة الطريقة التي ُينظر بها �إىل م�رشوعه��م وكيفية ارتباط ذلك
ب�سياق��ه� .إذا متك��ن موظفو املخيم من فه��م نظام القيم والع��ادات على امل�ستوى
املحل��ي ،فيمكنهم العمل ب�أ�سلوب يتوافق مع الثقافة (الثقافات) امل�ضيفة ويلقى
ه��ذا الأ�سلوب قبو ًال لدى تلك الثقافة .ويك��ون هذا الفهم �رضور ًيا �إذا كانت لديهم
الق��درة على حتليل الأو�ضاع املختلفة بنج��اح والتكيف معها ومع الطريقة التي
يقوم بها جمتمع معني ب�أداء وظائفه وبالفعل ورد الفعل.
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يجب على وكالة �إدارة املخيم القيام مبا يلي:
	•اال�ضط�لاع ب��دور يف �إجراء حتليل ظريف للتع��رف على م�صادر التوت��ر �أو �إمكانية حدوث
��صراع ب�ين املقيمني يف املخيم واملجتم��ع امل�ضيف .وبا�ستخدام منه��ج ت�شاركي ،يجب
البحث عن م�شاركات كل من جمتمع املخيم واملجتمع امل�ضيف
	•دع��م وت�سهي��ل تداب�ير بن��اء الثقة ،مب��ا يف ذل��ك االجتماع��ات املنتظمة ب�ين الالجئني/
الأ�شخا�ص النازحني داخل ًيا واملجتمعات امل�ضيفة ،وكذلك ت�أ�سي�س جلان م�شرتكة ت�شتمل
على ممثلني من كال املجتمعني
	•دع��م وت�سهي��ل حمالت التوعي��ة يف املجتمع امل�ضيف م��ن �أجل تعزيز من��اخ من التفاهم
والقب��ول والت�سام��ح .وميكن توجيه ه��ذه احلمالت �إىل املجتمع ككل ،وكذل��ك �إىل فئات �أو
م�ؤ�س�سات معينة مثل املدار�س والفئات الدينية وال�سلطات املحلية وو�سائط الإعالم
	•تنظيم �أن�شطة ترفيهية وريا�ضية للأطفال يف كال املجتمعني
	•دعم ت�أ�سي�س مرافق و�إقامة �أن�شطة يت�ساوى يف احل�صول عليها ك ٌل من املقيمني يف املخيم
واملجتمع امل�ضيف ،مثل امل�ؤ�س�سات واخلدمات ال�صحية والتعليمية .ومن املمكن �أن ي�شمل
ذلك احلفاظ على البنى التحتية �أو حت�سينها ،مثل الطرق واملدار�س وامل�ست�شفيات� ،أو ت�شييد
من�ش���آت املياه لتوفري مي��اه �صاحلة لل�رشب لك ٍل من جمتمع املخي��م واملجتمع امل�ضيف.
أي�ضا ح�ص��ول املجتمع امل�ضيف عل��ى الربامج املُعدة ل�س��كان املخيم ،مثل
ورمب��ا ي�شمل � ً
التدريب على املهارات والأن�شطة املعي�شية الأخرى
	•تعزي��ز حم�لات لتوعية ك ٍل من جمتمع املخيم واملجتمع امل�ضيف ح��ول ال�شواغل البيئية،
مب��ا يف ذلك ق�ضي��ة �إزالة الغاب��ات �إذا كان جمع وقطع حطب الوقود يعت�بر م�س�ألة مثرية
للقلق ،والإفراط يف الرعي �إذا كان الأ�شخا�ص النازحون داخل ًيا �أو الالجئون لديهم ما�شية
�أو حيوانات �أخرى.
	•الدع��وة �إىل تنفي��ذ برامج الإنعا�ش البيئي وت�سهيلها ،والتي قد ت�شمل �إعادة زراعة الغابات
�إذا كان تدم�ير الغاب��ات م�س�أل��ة مثرية للقلق .فمن املمكن �أن ي�ساع��د ت�أ�سي�س ودعم جلان
بيئي��ة حتتوي على ممثلني م��ن املجتمع امل�ضيف وجمتمع املخيم عل��ى �ضمان التوا�صل
اجليد بني املجتمعني ب�ش�أن هذه الق�ضية
	•الدعوة �إىل القيام بتح�سينات يف الربامج ل�ضمان عدم قيام املقيمني يف املخيم با�ستنزاف
امل��وارد الطبيعي��ة التي يحتاجها املجتمع امل�ضيف .ويف ح��االت ندرة حطب الوقود ،فقد
يتطلب ذلك التعرف على امل�صادر البديلة للحرارة والطبخ التي ال تتطلب حطب الوقود� ،أو
على �أقل تقدير ،تتطلب كميات منخف�ضة منه
	•�إقام��ة ودعم منتديات لإدارة وحل النزاع��ات ملواجهة امل�شاكل يف التوقيت املنا�سب قبل
توت��ر العالقات� ،أو قب��ل �أن تعمل التوترات والعنف على تدمري الثق��ة ،وذلك بالتن�سيق مع
وكالة احلماية الرائدة.
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�سالمة املوظفني

يج��ب �أن تت�أك��د وكالة �إدارة املخيم من وج��ود �أنظمة �أمن �سليمة .وت�شم��ل هذه الأنظمة جمع
معلوم��ات ح��ول الو�ضع يف املخي��م والبيئة املحلية ،وتقيي��م التهدي��دات واملخاطر وجوانب
ال�ضع��ف ،والإب�لاغ واملراقب��ة املنتظم��ة .ويجب تواف��ر �أنظمة للإب�لاغ عن احل��وادث ولدعم
املوظفني يف امل�سائل املتعلقة بالأمن� ،سواء �أثناء �ساعات العمل �أو بعدها.

�أمن املوظفني امليدانيني – �صوت من امليدان

«قامت االحتجاجات بعرقلة افتتاح و�صيانة ممر �إن�ساين م�أمون وقابل للت�شغيل
ميك��ن التنب�ؤ ب��ه للو�صول �إىل الأ�شخا���ص النازحني داخل ًي��ا ولتوفري امل�ساعدات
واحلماي��ة للمخيم��ات .بالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك ،فقد طالب��ت االحتجاج��ات ب�إعادة
تنظيم اال�سرتاتيجيات الأمني��ة للموظفني امليدانيني لإدارة املخيمات .وال ميكن
اعتب��ار تخطي��ط �إدارة املخيمات �شي ًئ��ا منف�ص ًال عن الأم��ن ،ويف بع�ض احلاالت
اقت�ضت املخاطر الأمنية وقف �أن�شطة لإدارة املخيمات بب�ساطة ،حتى عند زيادة
االحتياجات يف املخيمات.
ويف بع���ض الأحي��ان دع��ت احلاج��ة �إىل تخفي���ض ال�سف��ر �إىل مواق��ع املخيمات
ب�سبب تزايد املخاطر على الطرق .وعندما مل يعد الفريق ي�ستطيع ال�سفر ،مت و�ضع
مراقبني من الفريق املتنقل للحماية يف املخيمات لفرتات ق�صرية ومت �إعطا�ؤهم
الل��وازم الأ�سا�سي��ة مثل الغذاء واملي��اه ووقود الطبخ وبنزي��ن املركبات ومعدات
الإ�سعاف��ات الأولية واالت�صاالت .ف�أ�صبحوا مبثاب��ة الأعني والأذن يف املخيم –
يقومون باملراقبة والعودة �إىل املكتب.
وقد �أدى الو�ضع الأمني املعقد �إىل ظهور عدد من التحديات للم�رشوع:
• خم��اوف حقيقية تتعلق باخلوف وال�سالمة م��ن جانب املوظفني جتاه ذهابهم
�إىل امليدان
• االفتقار �إىل املعلومات الدقيقة واحلديثة التي ت�أتي من امليدان ب�ش�أن الأمن
• ت�سيي�س املعلومات ال�صادرة عن الأطراف الر�سمية امل�شرتكة
• غياب املداخالت املت�سقة واملن�سقة بني الوكاالت الإن�سانية
• االفتق��ار �إىل ا�ستجابة وا�ضحة لالحتجاجات ،الأمر ال��ذي �أدى �إىل �أن قامت بع�ض
مفتوحا من �أجل «العمل املعتاد».
املنظمات ب�إغالق املكاتب والبع�ض الآخر يظل
ً
وقام الفريق باتخاذ الإجراءات التالية:
 .1مت تدري��ب كاف��ة املوظف�ين امليداني�ين – مب��ا يف ذل��ك ال�سائق�ين وموظفي
املكتب
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 .2متت مراقبة م�ؤ�رشات الأمن ومراجعتها بانتظام
 .3متت مراقبة كافة االحتجاجات وظل املكتب مغل ًقا
 .4مت تنفي��ذ احلماية بالوجود كلم��ا �أمكن ،حيث ي�سافر املوظفون املغرتبون مع
املوظفني الوطنيني للمراقبة يف خميمات الأ�شخا�ص النازحني داخل ًيا
 .5يعني وج��ود فريق �ضخم ومتنوع �أن فريق �إدارة املخيمات يتمكن من التنقل
داخ��ل وخارج املي��دان لإعطاء املوظفني �أجازات ووقت لزي��ارة �أفراد الأ�رسة
الذين يعي�شون كذلك يف ظروف من املخاطر املتزايدة
 .6مت و�ضع خطوط �إبالغ �رسية و�أنظمة �إحالة للإبالغ عن التجاوزات».
يج��ب و�ض��ع �إج��راءات ت�شغيل موح��دة للحفاظ عل��ى �أمن املب��اين وعلى ممتل��كات الوكالة �أو
حلماي��ة الرح�لات التي يقوم به��ا املوظفون — بالإ�ضاف��ة �إىل ا�ستخدام ات�ص��االت منا�سبة،
وت�ضمني �إجراءات تتعلق بكيفية اال�ستجابة للحوادث الأمنية – وا�ستخدام خطة �إجالء .ويجب
�أن يكون جميع املوظفني على علم بهذه الإجراءات .ويف حني �أنه يجب �أن يكون لدى الوكاالت
الفردية ترتيبات خا�صة ب�إدارة الأمن ،فمن املهم �أن تكون وكالة �إدارة املخيم على علم بهذه
الرتتيبات ،و�أن يتم التن�سيق بينهما ل�ضمان حماية جميع املوظفني.
�إجراء الت�شغيل القيا�سي ( )SOPهو عبارة عن مبد�أ �أمني يقوم بو�ضع طرق
للعم��ل والت�رصف بغر�ض احلد م��ن تعر�ضك لتهديد معني ،وم��ن ثم تقليل اخلطر
ال��ذي ي�شكل��ه هذا التهدي��د .ويو�ضح هذا الإج��راء اخلطوات الوقائي��ة التي ينبغي
اتخاذه��ا لتقلي��ل �إمكانية وقوع احل��وادث؛ كما يو�ض��ح الإج��راءات التي ينبغي
اتخاذه��ا لتقليل �آثار احلوادث يف حال��ة وقوعها .على �سبيل املثال ،تكون هناك
�إج��راءات ت�شغي��ل موحدة للحرا���س ليعرفوا الأوق��ات التي يج��ب �أن يقوموا فيها
بدوري��ات يف مبنى مع�ين ،واملعدات التي يجب �أن يحملوه��ا وما يجب فعله يف
حالة وقوع حادث.
يج��ب �أن تت�أكد وكالة �إدارة املخيم من معرفة جمي��ع املوظفني ب�إر�شادات الأمن ومن تلقيهم
مهم��ا فقط لتحقيق الأم��ن ملوظف واحد فق��ط ،ولكن لتحقيق
للتدريب��ات الأمني��ة .وهذا لي�س ً
الأم��ن جلمي��ع زمالئه الذين يعملون يف نف�س العملي��ة .ويف بيئات ال�رصاع ،يجب تواجد مدير
�أمني تابع لوكاالت �إدارة املخيمات بني موظفيها الأ�سا�سيني املوجودين يف امليدان.
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جزءا مما ُيعرف با�سم
ي�ش��كل كل منهج من املناهج الأمنية الثالث��ة التالية ً
«املثلث» الأمني حلماية املوظفني واملمتلكات يف البيئات غري الآمنة.
منه��ج القب��ول� :أي القب��ول وال�سمعة الطيب��ة فيما بني املقيم�ين يف املخيم
وال�سكان امل�ضيفني (انظر �أدناه).
منه��ج احلماية :وهو ي�ش�ير �إىل اتخاذ �إجراءات وقائي��ة لتخفيف التهديدات،
ت�تراوح بني حرا�س��ة مكتب ما� ،إىل خط��ط الإجالء  -على �سبي��ل املثال الأجهزة
الال�سلكية ومعدات احلرا�سة والنوافذ احلديدية.
منه��ج ال��ردع :وهو التهديد بالرد عل��ى من يقومون بالتهدي��د – على �سبيل
املثال ،عن طريق فر�ض عقوبات قانونية �أو اقت�صادية �أو �سيا�سية .وهذا بالطبع
متوف��را بالن�سبة للمنظم��ات الإن�ساني��ة .وميكن لل��وكاالت �أن ت�ستخدم
ال يك��ون
ً
تعلي��ق الربام��ج �أو االن�سح��اب منها كو�سيلة لل��ردع ،كما ين�ص عل��ى ذلك الدليل
الأمني للمكتب الإن�ساين للجماعة الأوروبية.
يج��ب �أن تقوم وكال��ة �إدارة املخيم وجميع املوظفني املمثلني لها بالعمل بن�شاط وبثبات من
أمرا �رضور ًيا ل�سالمة موظفي وكالة �إدارة
�أج��ل �إقامة عالقات طيبة مع النازحني .فهذا يعترب � ً
املخي��م ،حيث �إن��ه يعطيهم فر�ص��ة احل�صول على معلوم��ات �أمنية قيمة ،وكذل��ك يولد القبول
والثق��ة بينه��م وبني النازح�ين .كما يج��ب �أن يتم�سك موظف��و وكالة �إدارة املخي��م باملبادئ
الإن�ساني��ة مثل احليادية والإن�صاف يف جميع الأوق��ات .وكذلك ،فمن املهم �أن يراعي موظفو
وكالة �إدارة املخيم العادات الدينية والثقافية.
يف جمي��ع الأح��وال ،يجب �أن ُيظه��ر موظفو وكالة �إدارة املخيم �سل��وكً ا مثال ًيا ،حتى عند
العم��ل حت��ت ظروف مرهق��ة للغاية ،ويج��ب �أن يراع��وا طريقة نظ��ر الآخرين �إليه��م .ذلك لأن
التعام��ل بغلظ��ة �أو غطر�س��ة �أو ع��دم اال�ستع��داد لال�ستماع �أو ع��دم احرتام الأع��راف الثقافية
وال�سل��وك التع�سفي بوج ٍه ع��ام ي�ؤدي �إىل �أثر �شديد ال�سلبية عل��ى م�صداقية الوكالة وي�ؤثر على
�أم��ن املوظف�ين .ويجب على جمي��ع املوظفني مراعاة االلت��زام ال�شديد مبدون��ة قواعد ال�سلوك،
ويجب تنظيم تدريبات دورية على هذه القواعد .وجتب مواجهة �سوء ال�سلوك من ِقبل املوظفني
و�ضبطها �إذا لزم الأمر.
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االنطباع والتقبل كمنهج للأمن

يقت�ض��ي ا�ستخدام ال�صورة والقبول كمنه��ج للأمن �أن تق�ضي الوكاالت الإن�سانية
وقـت��ا حتاول فيه معرف��ة وفهم الطريقة الت��ي ينظر بها الأ�شخا���ص �إىل الوكالة
وبرناجمها .ال ت�ؤثر الطريقة التي ينظر بها املجتمع �أو املجتمعات �إىل املنظمات
الإن�سانية فقط على �أمن املوظفني ،بل وت�ؤثر على جناح الربامج بوج ٍه عام .ويجب
�أن تك��ون الوكاالت الإن�سانية من البداية على علم بهويتها وبالطريقة التي ُينظر
به��ا �إليها .ويت�ضمن و�ضوح هوية الوكالة معرفة بي��ان املهمة واملبادئ والقيم
التي تخ�ضع لها الوكالة – ثم نقل هذه الر�سائل بو�ضوح و�شفافية للآخرين.
وال�شيء التايل هو التفكري يف طريقة نظر املجتمعات التي تعمل بها تلك الوكاالت
�إليه��ا ،وا�ستهداف بن��اء عالقات �إيجابية معهم كطريق��ة للحد من املخاطر .ومن
العوامل التي ت�ؤثر على طريقة النظر �إىل الوكالة ما يلي:
• املهمة واملبادئ والقيم
• من�ش�أ الوكالة (مبا يف ذلك اجلن�سية وال�سيا�سات اخلارجية لبلد الوكالة)
• الربامج واجلهات امل�ستفيدة
• اجلهات املانحة
• ال�رشكاء الوطنيني
• كيفية ا�ستخدام املوارد
• ممار�سات التوظيف والإقالة
• ال�سيا�سات
• طريقة معاملة املوظفني
• كيفية �سلوك املنظمة
• اجلهات التي تكون املنظمة على ات�صال بها
• ال�سلوك ال�شخ�صي للموظفني التابعني للمنظمة
ت��صر ال�سلط��ات �أحيانا عل��ى �إحاطة املخيم ب�سي��اج �أو و�ض��ع �آليات �أخرى
لل�سيط��رة عل��ى دخول املخيم واخل��روج منه .ويف �أحيان �أخ��رى ،يطلب املجتمع
وج��ود �سياج ح��ول املخيم لتعزيز الأمن املادي لل�س��كان النازحني املقيمني يف
املخيم .ويف �أغلب الأحوالُ ،يف�ضل عدم وجود �سياج حول املخيم ومراعاة حرية
احلركة.
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يف املناط��ق التي تكون عر�ضة للكوارث الطبيعية �أو ال�صناعية ،يجب توافر
خط��ط ط��وارئ جمتمعية .ويج��ب �أن ت�شتم��ل عنا��صر اخلطة على زي��ادة الوعي
والتعليم جلمي��ع الفئات ،و�أنظمة الإنذار املبكر املت�صل��ة بالأجهزة احلكومية �إن
�أمك��ن ،وخطوط ات�ص��االت وا�ضحة ،وخطط �إجالء و�إ�سبات ونقاط لقاء .كما يجب
�أن يك��ون لدى ال��وكاالت خطط طوارئ يف �شكل خمزونات و�إجراءات ُت�ستخدم يف
حاالت الطوارئ.

 382جمموعة �أدوات �إدارة املخيم | الف�صل � - 12أمن املخيمات و�سالمة املوظفني

قائمة املراجعة اخلا�صة بوكالة �إدارة املخيم
 تقوم وكالة �إدارة املخيم بتنفيذ تقييمات �سياقية للبيئة التي يتم العمل فيها .ومن ذلك تطوير
وعيهم الظريف بالو�ضع ال�سيا�سي واالقت�صادي والثقايف ،والأطراف امل�شاركة ودوافعها.
 تق��وم وكالة �إدارة املخيمات بتنفيذ تقييمات للمخاط��ر للتعرف على التهديدات الأمنية
التي تتهدد املقيمني يف املخيم واملوظفني ،وملعرفة مدى تعر�ضهم للتهديدات.
 تق��وم وكال��ة �إدارة املخي��م بتعيني خ�براء للم�شارك��ة يف تقييم وحتلي��ل املخاطر ،ويف
تطوير �أنظمة �أمنية و�إجراءات ت�شغيل موحدة.
 يت��م م�شارك��ة الأنظمة الأمنية وخط��ط الطوارئ ،مبا يف ذلك خط��ط الإجالء مع وكاالت
�أخرى وتن�سيقها معها ل�ضمان حماية جميع املوظفني.
 يف ت�صمي��م وتخطيط املخيم تتم مراعاة امل�سائل املتعلق��ة بال�سالمة والأمن واحلماية،
وال�سيما حماية الأ�شخا�ص الأكرث عر�ضة للتهديدات وذوي االحتياجات اخلا�صة.
 يتم ن�رش �رشطة مدنية مدربة وحمرتفة على مقربة من املخيم ،ولي�س بداخله.
 ي�ش��ارك املجتم��ع يف حتقيق الأمن اخلا�ص به من خالل دوريات �أمنية مدنية ،يقوم بها
�أ�شخا�ص مت تدريبهم والإ�رشاف عليهم ومراقبتهم وتزويدهم باملعدات الالزمة.
 ت�ساع��د الربجم��ة العادلة للم�ساعدة واحلماي��ة يف املخيم على تقلي��ل التعر�ض للجرمية
والعنف و�إ�ساءة املعاملة.
 يك��ون ل��دى املجتمع فر�ص للم�شارك��ة يف التعليم والتدريب املهن��ي والأن�شطة اخلا�صة
بتوفري �سبل املعي�شة والأن�شطة الدينية والثقافية والريا�ضية والرتفيهية يف املخيم.
 ت�ساعد املبادرات املجتمعية على تناقل املعلومات اخلا�صة بالأمور الأمنية .وهذا يحدث
م��ن خالل املذي��اع �أو امل�رسح �أو الكتيبات التي حتتوي عل��ى معلومات �أو يف اللجان �أو
اجتماعات جماعات االهتمامات.
 هن��اك �آلي��ات �إب�لاغ ي�سهل الو�ص��ول �إليها ،لل�سم��اح للمقيمني يف املخي��م بالإبالغ عن
حوادث اجلرائم والعنف وانتهاك حقوق الإن�سان �أو االنتهاكات الأمنية.
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 هن��اك �أنظم��ة �إحال��ة للناج�ين م��ن جرمي��ة �أو عنف ل�ضم��ان وج��ود الرعاي��ة والر�صد
املالئمة.
 ت�سم��ح املراقبة املنتظم��ة للم�ؤ�رشات الأمني��ة لوكالة �إدارة املخيم ب���أن تكون على علم
بالتغريات التي تطر�أ على امل�ستوى الأمني للبيئة والت�رصف بناء على ذلك.
 يت��م تدريب �أع�ضاء جلنة املخيم يف م�سائل تتعل��ق بالأمن ويقومون بتنفيذ برامج لرفع
م�ستوى الوعي يف املخيم.
 تتم م�شاورة املقيمني يف املخيم و�إ�رشاكهم يف التخطيط من �أجل حتقيق ال�سالمة والأمن
الفعال.
 هن��اك �إج��راءات ت�شغيل موح��دة تبني الطريقة التي يج��ب �أن ت�ستجيب به��ا وكالة �إدارة
املخيم �إذا علمت بوجود عنا�رص م�سلحة يف املخيم.
 مت التع��رف عل��ى اجلماعات �أو الأ�شخا�ص الذين يكونون عر�ضة للتجنيد على يد قوات �أو
جماعات م�سلحة ،ومت تقييم الأ�ساليب امل�ستخدمة يف جتنيدهم.
 تفه��م وكالة �إدارة املخي��م مل�صادر التوتر واال�ضطراب بني املخي��م وال�سكان امل�ضيفني
واملجتمع املحلي.
 وكال��ة �إدارة املخي��م �سباق��ة يف ت�شجي��ع العالق��ات الإيجابي��ة بني املخي��م واملجتمع
امل�ضيف والتي تعود بالنفع على الطرفني.
 هن��اك منتديات و�أجهزة الجتماع ممثلني م��ن جمتمع املخيم واملجتمع امل�ضيف ب�شكل
منتظم ملناق�شة امل�شاكل وحلها.
 موظف��و وكال��ة �إدارة املخي��م عل��ى وعي بت�أث�ير وجوده��م يف املجتمع .فه��م يتفهمون
الأه��داف الإن�ساني��ة املوكولة �إليهم ويعلن��ون عنها ويت�رصفون بطريق��ة تعزز االنفتاح
واالحرتام والنية احل�سنة.
 تتم مراعاة احتياجات املجتمع امل�ضيف يف تخطيط وتنفيذ امل�ساعدات يف املخيم.
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الأدوات
تتوف��ر معظ��م الأدوات والن��شرات وغريه��ا من الوثائ��ق امل�ش��ار �إليها على
 كذلك مت.) واملرفقة بكل كتيب مطبوعToolkit CD( �أ�سطوان��ة جمموعة الأدوات
.و�ضع روابط لتحميل امللفات اخلا�صة باملو�ضوع من على �شبكة الإنرتنت
Security Awareness: An Aide-Mémoire .1995,UNHCR

•	
		

www.the-ecentre.net/resources/e_library/doc/7-SECAWE.PDF

		

)	•ن�رشة �سالمة املخيمات (عينة
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توزيع املواد
الغذائية
وغري الغذائية
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الر�سائل الأ�سا�سية
 tيجب �أن تتوفر للأ�شخا�ص �إمكانية احل�صول على املواد الغذائية وغري الغذائية املالئمة
واملنا�سبة بطريقة ت�ضمن لهم البقاء وحتول دون ت�آكل �أ�صولهم وت�صون لهم كرامتهم.
 tتعت�بر امل�شارك��ة م��ن قبل �س��كان املخيم من الذك��ور والإناث على حد �س��واء �رضورية
ل��دى و�ض��ع كل من نظام بطاق��ات الإعا�شة و�إج��راءات التوزيع ل�ضم��ان ح�صول جميع
املجموعات على ال�سلع.
 tم��ن ال�رضوري تب��ادل املعلومات مع �سكان املخيم حول املواد املراد توزيعها والكمية
امل��راد توزيعه��ا وحول �إجراءات التوزيع .وميكن من خ�لال الر�صد التحقق من ا�ستيعاب
اجلميع لهذه املعلومات.
 tيج��ب �إجراء التقييم��ات والزيارات املنزلية ومعاينة امل�ستودعات و�إجراء م�سوح الر�صد
بع��د التوزيع واملقابالت مع �س��كان املخيم ،وذلك للوقوف على مقدار ال�سلع امل�ستخدمة
(�أو املُ�س��اء ا�ستخدامه��ا) ومعاجل��ة �أي نق�ص فيه��ا .وينبغي القيام بذل��ك بالتعاون مع
وكاالت توزي��ع امل��واد الغذائي��ة وغري الغذائية .ويج��ب تنظيم جل�س��ات للتوعية وتبادل
املعلومات ل�سكان املخيم من غري املعتادين على املواد املوزعة.
 tيحت��اج الأ�شخا���ص من ذوي االحتياجات اخلا�ص��ة واملجموعات العر�ضة للمخاطر �إىل
تلق��ي معامل��ة خا�صة يف �سياق املخيم .واعتماداً على طبيع��ة املخاطر التي هم عر�ضة
له��ا ،يج��ب �ضمان الو�ص��ول ال�رسيع �إىل مواق��ع التوزيع ،وزيادة كمي��ات املواد ،ويجب
الرتويج لربامج امل�ساعدة اخلا�صة مثل مراكز التغذية التكميلية.
 tيجب الت�أكد من �سالمة العاملني و�سكان املخيم وال�سلع �أثناء عملية التوزيع.
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مقدمة
�إن امل��واد الغذائية وغ�ير الغذائية ت�شكل �أهمية حيوية لبق��اء الأ�شخا�ص ول�صحتهم ورخائهم
وكرامته��م .ويف �سي��اق املخيمات ،حيث يرجح �أن يكون لل�س��كان قدرة حمدودة �أو بدون قدرة
من الأ�صل على احل�صول على املوارد اخلارجية ،فقد يحتاج موفري اخلدمة لتوفري �سلة غذائية
كامل��ة ،بالإ�ضاف��ة �إىل املواد غري الغذائية الت��ي هناك حاجة ما�سة �إليه��ا� .إن املواد الغذائية
وغري الغذائية هي �سلع قيمة يف �سياق ااملخيمات وميكن �أن تت�سبب يف حتديات �أمنية خطرية.
وعلي��ه ،ف���إن توزيع املواد الغذائية وغري الغذائية يتطلب الت���أين والدقة يف التخطيط والإدارة،
ل�ضمان و�صول امل�ساعدة املن�صفة لل�سكان النازحني و�أمن وحماية جميع املعنيني.
�إن �ضم��ان ح�ص��ول �سكان املخيم عل��ى الغذاء والتغذي��ة املالئمة ي�ش��كل �أهمية ق�صوى،
ال�سيم��ا يف املواق��ف الطارئ��ة ،بالنظ��ر �إىل �أن الأ�شخا���ص النازحني ال يتوفر له��م الكثري من
الوق��ت وال الإمكاني��ات الكافية لأخذ كميات منا�سبة من الغ��ذاء معهم عندما يلوذون بالفرار.
وه��م يف الع��ادة وقب��ل نزوحه��م كانوا يعي�ش��ون يف ظ��ل �أو�ض��اع ال ي�ستطيعون فيه��ا تلبية
متطلباته��م الغذائي��ة الأ�سا�سية .وي�صل الكثريون منهم �إىل املخيمات وهم يعانون بالفعل من
�سوء التغذية.
�إن الأم��ن الغذائ��ي يرتب��ط ارتباط�� ًا وثيق ًا بقطاع��ات خميمية �أخرى مثل املي��اه وال�رصف
ال�صح��ي وال�صح��ة والتغذي��ة واحلماية .وتعت�بر وكالة �إدارة املخي��م هي امل�س�ؤول��ة عن ت�أمني
االت�صاالت بني القطاعات املختلفة والتن�سيق ال�سل�س بني موفري اخلدمة على م�ستوى املخيم.
لق��د و�ضع��ت منظم��ة الأغذي��ة والزراعة (الف��او) تعريف�� ًا مل�صطل��ح «الأمن
الغذائ��ي» يف قم��ة الغ��ذاء العاملي  1996ب�أن��ه يعني «متتع جمي��ع الأ�شخا�ص،
يف جمي��ع الأوقات ،بالق��درة املادية واالقت�صادية للح�ص��ول على الغذاء الكايف
والآمن واملغذي ل�سد احتياجاتهم الغذائية و�إ�شباع تف�ضيالتهم الغذائية من �أجل
حياة حافلة بالن�شاط وال�صحة».
كذل��ك تت�صل املواد غري الغذائية بقطاعات خميمية �أخرى -بالتحديد امل�أوى واملياه والبيئة.
وحتتاج الأ�رس الفردية �إىل تزويدها بالب�ضائع ال�رضورية حلمايتها من املناخ و�صون �صحتها
وخ�صو�صيتها وكرامتها.
و�س��واء �أكان��ت وكالة �إدارة املخيم ت��شرف على وكالة �أخرى �أو ت�ضطل��ع بالت�سليم ب�شكل
مبا��شر ،ف���إن �أعمال التوزيع تتطلب عمليات على قدر كبري م��ن الو�ضوح وال�شفافية .وميكنها
�أن جت��ري بق��در �أك�بر من الفاعلي��ة وال�سال�سة عرب ت�شكيل جلن��ة توزيع يف املخي��م ذات �أدوار
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وم�س�ؤوليات وا�ضحة ،من بني �سكان املخيم ،والتعاون معها .وب�شكل مثايل ،ينبغي �أن ت�شارك
هذه اللجنة فيما يلي:
•م�ساعدة الأع�ضاء املعر�ضني للمخاطر من ال�سكان النازحني
•تخطيط التوزيع
•تو�ضيح عملية التوزيع ل�سكان املخيم عموم ًا
•�إدارة الزحام �أثناء احلدث
•ر�صد �أعمال التوزيع (�سلة الغذاء ف�ض ًال عن الر�صد بعد التوزيع).
�إن م��ن املحتم��ل جداً �أن يتقدم امل�ستفيدون �أو ال�سلط��ات املحلية �أو جهات �أخرى خالل عملية
التوزيع ب�أ�سئلة و�شكاوى �إىل العاملني .والق�ضايا التي تثار عادة هي:
•عدم املعرفة ب�إجراءات ومكان التوزيع
•�ضياع �أو فقدان �أو عدم �صحة بطاقات الإعا�شة
•مواد معيبة �أو غذاء من نوعية رديئة
•ادعاءات كاذبة بغية احل�صول على املزيد من املواد �أو الغذاء.
وم��ن امل�ستح�س��ن ب�ش��دة تعيني نقطة مركزي��ة و�سط طاق��م التوزيع حل�سم هذه احل��االت جنب ًا
�إىل جن��ب مع ممثل م��ن جلنة توزيع يف املخيم .وجدير بالإ�ش��ارة �أن اال�ستجابة لهذه الأ�سئلة
وال�شكاوى ب�شكل فعال له ت�أثري مبا�رش على عدد الق�ضايا املرجح �إثارتها م�ستقبالً.

الق�ضايا الرئي�سية
الأدوار وامل�س�ؤوليات

م��ع بداية الو�ضع الطارئ ،ف���إن �سياق قدرات اال�ستجابة و�شدة احلاج��ة �إليها وتوفرها �سوف
يح��دد من يتحم��ل امل�س�ؤولية عن توزيع املواد الغذائية وغ�ير الغذائية .واعتماداً على ال�رسعة
التي ت�صل بها الوكاالت ،وكذلك على حجم املخيم ،فقد ت�ضطر وكالة �إدارة املخيم ،يف البداية
على الأقل� ،إىل حتمل الدور الريادي باعتبارها وكالة التوزيع� .إال �أنه ويف مرحلة الحقة ،فقد
يك��ون م��ن الالئق �أكرث مترير ه��ذه امل�س�ؤولية �إىل وكاالت �أخرى متخ�ص�ص��ة يف توزيع املواد
الغذائي��ة وغري الغذائية .وحت��ى لو كانت وكالة �إدارة املخيم ال جت��ري التوزيع ب�شكل مبا�رش،
فق��د تك��ون مطالبة بالتعمق �أك�ثر يف ق�ضايا التوزيع ملعرفة �أين ق��د مت �سد احتياجات �سكان
املخي��م و�أين مل يتم �سدها .وفيما يلي �إر�شادات عامة تراعى �أثناء الإ�رشاف على عمل وكاالت
توزيع املواد الغذائية وغري الغذائية.
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•�ضم��ان التن�سي��ق ال�شامل بني وكاالت التوزيع و�سكان املخيم وجل��ان التوزيع وال�سلطات
املحلية
•ر�ص��د احتياج��ات وفجوات �سكان املخيم ،م��ع تركيز خا�ص عل��ى احتياجات الأ�شخا�ص
ذوي االحتياجات اخلا�صة وه�ؤالء العر�ضة للمخاطر
•و�ضع �إجراءات م�شرتكة لال�ضطالع ب�أعمال التوزيع يف املخيم و�إن�شاء تقومي للتوزيع يف
املخي��م ي�شتمل على الي��وم والوقت و�أي متغريات متعلقة باملوق��ع والتوزيع .و�سينظر �إىل
املوائمة بني املناهج والتعاون بني جلان التوزيع يف املخيم على �أنها �أكرث �شفافية
•معاين��ة امل�ستودع��ات والتخزي��ن و�صيانة �ش��ون ال��شركاء للت�أكد من االحتف��اظ باملواد
املخ�ص�صة ل�سكان املخيم بطريقة �آمنة و�صحية
•تن�سيق الرتتيبات الأمنية لأعمال التوزيع مع ال�سلطات املحلية املعنية
•�إن�شاء نظام للر�صد بعد التوزيع لتقييم مدى فاعلية وجودة ما مت توزيعه من مواد وغذاء
•حتدي��ث البيانات الدميوغرافية اخلا�صة ب�س��كان املخيم (التغريات يف املواليد �أو الوفيات
لا عن االحتياجات امل�ستج��دة املحددة) وتعميمها
�أو الوافدي��ن اجل��دد �أو املغادرين ،ف�ض� ً
على وكاالت التوزيع.
 ttملزيد من املعلومات حول الت�سجيل ،انظر الف�صل .9
•توعي��ة �سكان املخيم حول مواعيد �أو �أماكن توزي��ع املواد غري الغذائية والغذائية �أو حول
التغريات يف ال�سلة الغذائية
•�إن�شاء جلان التوزيع يف املخيم
 ttملزيد من املعلومات حول م�شاركة �سكان املخيم ،انظر الف�صل .3
•�إب�لاغ ال��وكاالت ال�رشيكة ب�أية تغ�يرات �سوف ت�ؤثر عل��ى العدد املطلوب م��ن ال�سلع .ويف
العادة تكون مذكرة مكتوبة ور�سمية ،حتى يف بيئة عمل �صغرية ومن�سجمة ،فكرة جيدة.
•�إ�ضفاء ال�صبغة الر�سمية وب�شكل وا�ضح على الأدوار وامل�س�ؤوليات بني وكالة �إدارة املخيم
وال��وكاالت ال�رشيك��ة الأخرى للم��واد الغذائية وغ�ير الغذائية .وين�ص��ح بتدوينها وحتديد
املعاي�ير احلق��ة للواجبات .و�س��وف يتباين م�ست��وى ر�سمية هذه االتفاق��ات املكتوبة يف
ال�سياقات املختلفة ويعتمد على مرحلة تطور املخيم �أو املوقف الطارئ ،وقد ينطوي على
التح�ضري ملذكرة تفاهم ر�سمية.
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�إن �أمك��ن ،يج��ب تطبيق نظ��م و�إجراءات التوزي��ع على ال�سل��ع الغذائية وغري
الغذائية بالت�ساوي.

العمل مع وكاالت خدمة التوزيع

على الرغم من �أن عدة منظمات غري حكومية ومنظمات �إن�سانية تتخ�ص�ص يف القطاع الغذائي
والتوزي��ع وق��د ت�سهم يف الت�برع بالغذاء يف املخيم��ات� ،إال �أن برنامج الغ��ذاء العاملي يعترب
الوكالة الغذائية الرئي�سية على م�ستوى العامل .وي�شمل املوردون الرئي�سيون للمواد غري الغذائية
مفو�ضي��ة الأمم املتح��دة ل�ش���ؤون الالجئ�ين ،ومنظمة الأمم املتح��دة للطفول��ة (اليوني�سيف)،
واللجن��ة الدولية لل�صليب الأحم��ر واحلكومات .وهناك كيانات �أخرى عديدة كذلك (على �سبيل
املث��ال منظمات غري حكومي��ة وطنية ودولية� ،أو منظمات دينية حملي��ة �أو مبادرات خا�صة)
ت�ساه��م بامل��واد غري الغذائية ،غالب ًا ك��شركاء ا�سرتاتيجيني �أو تنفيذي�ين للمنظمات املذكورة
�أعاله.
•وق��د تتفاوت امل�س�ؤوليات العامة لوكالة التوزيع من �سياق لآخر لكنها وبوجه عام ت�شمل
الآتي:
•�إجراء تقييمات لالحتياجات (بني الوكاالت �أو املتعلقة مبكان حمدد)
•و�ضع الرتتيبات اللوجي�ستية (مبا يف ذلك تقدمي الطلبات والنقل)
•ت�شوين وتخزين املواد
•�إدارة التوزيع يف املوقع
•الر�صد �أثناء التوزيع وبعده ،مبا يف ذلك ا�ستخدام ال�سلع املتربع بها وجودتها.
يج��ب �أن تكون تقييمات االحتياجات الغذائي��ة يف املواقع اجلديدة عملية م�شرتكة بني وكالة
�إدارة املخيم و�سكان املخيم ووكاالت املعونة ،وهي تغطي عادة:
•الو�ضع الغذائي لل�سكان
•�إمكانية زيادة االكتفاء الذاتي لل�سكان
•م�ستوى التعر�ض للمخاطر
•�إمكانية احل�صول على وقود الطهي
•التف�ضيالت الغذائية.
وق��د يتطل��ب التقييم ح�سابات �أك�ثر تخ�ص�ص ًا و�إح��االت �إىل مراكز التغذي��ة العالجية �إذا كان
بع�ض ال�سكان يعانون من �سوء تغذية حاد.
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نظم التوزيع

هن��اك ثالثة �أن��واع �أو نظم للتوزيع مطبقة من قبل مفو�ضي��ة الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني.
وهذه التوزيعات ت�ستهدف:
•جمموع��ات امل�ستفيدين من خالل قيادة املجموعة .ويعترب هذا اخليار منهج ًا يطبق كثرياً
يف �أوىل مراحل املوقف الطارئ حيث تتدفق �أعداد كبرية من الأ�شخا�ص .وهو قد ال يتعدى
كون��ه خي��اراً عندما ال يكون الت�سجيل قد مت بعد ،و�/أو بطاقات الإعا�شة مل ت�صدر بعد .من
�إحدى حتديات هذا النظام هو �أنه يزيد من خماطر �سوء اال�ستخدام وميكن �أن يجعل بع�ض
الأفراد �أكرث عر�ضة للمخاطر� ،إذ قد يقوم القادة بالتوزيع وفق ًا لتف�ضيالتهم ال�شخ�صية.
•
•ممثل��ي جمموعة من �أرباب الأ��سر الذين يقومون فوراً بعدئذ بالتوزي��ع على �أرباب الأ�رس
الفردي�ين .وميك��ن اختيار ه��ذا النظام يف الف�ترة االنتقالية بني املرحل��ة الطارئة الأوىل
و�إن�شاء املخيم املنا�سب� ،أو حتى يف املواقف التي ال تتوفر فيها الف�سحة الكافية للتوزيع
وال يوج��د �سوى عدد حمدود من الأ�شخا�ص الذين ميكن ا�ستقبالهم يف نقاط التوزيع .و�إذا
كان نظ��ام املجموعة ح�سن التنظي��م ،ف�إنه يخفف من مركزية ال�سيطرة ويزيد من م�ستوى
امل�شاركة املجتمعية والإدارة الذاتية يف عملية التوزيع.
•
•الأفراد مبا�رشة الذين يت�رصفون ك�أرباب �أ�رس ،ويف�ضل من الن�ساء .واعتماداً على ال�سياق،
فه��ذا النظ��ام هو يف الغال��ب الأك�ثر تف�ضي ًال و�شيوع�� ًا وي�ستخ��دم مبجرد �إن�ش��اء املخيم،
واالنته��اء من الت�سجيل و�إ�صدار بطاق��ات الإعا�شة� .إن التوزيع على �أرباب الأ�رس الفرديني
وح��ده هو الكفيل ب�ضم��ان ح�صول جميع الأفراد يف املخيم على ح�ص�صهم بطريقة عادلة
ومن�صفة.
�شج��ع الن�ساء على متثيل الأ�رس الفردية وتلقي ح�ص�ص املواد الغذائية وغري
الغذائي��ة .وتظه��ر التجربة �أن الإحب��اط والعدوان الناجتني ع��ن النزوح قد يدفعا
الأ�شخا�ص �إىل الت�رصف بطريقة غري الئقة وبيع �أجزاء من احل�ص�ص.
 ttميك��ن العث��ور على �أو�ص��اف نظم التوزي��ع يف «دليل توزيع ال�سل��ع» (مفو�ضية الأمم
املتحدة ل�ش�ؤون الالجئ�ين )1998 ،على ا�سطوانة مرفقة مبجموعة الأدوات )(Toolkit
هذه.
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للت�أكد من �إن�شاء نظام توزيع �سليم ومنا�سب ل�سكان املخيم ،ف�إن وكالة �إدارة املخيم وموفري
الغذاء بحاجة �إىل:
•�إن�شاء نظام بطاقات �إعا�شة قبل ال�رشوع يف توزيع ال�سلع .و�سوف يتعني على �أغلب موفري
املعون��ة الغذائية تطوي��ر قاعدة بيانات لبطاق��ات الإعا�شة ميكن تكييفه��ا ح�سب ال�سياق
املخلي.
•عم��ل دورة توزي��ع (�شهرية�/أ�سبوعي��ة) قابلة للتنب ؤ� به��ا .وهذا ي�شكل �أهمي��ة للتوزيعات
الغذائي��ة حتديداً .كذلك ف�إن امتالك دورة منتظم��ة يجعل من ال�سهل متابعة امل�شاكل التي
تن� أش� �أثناء �أعمال التوزيع
•الإعالن عن �أي توزيع قبل مدة كافية �سلفاً ،لكي ال يفوت على �أحد
•تنظي��م �أعم��ال التوزيع حت��ى ال يتواجد �سوى عدد حم��دود من امل�ستفيدي��ن يف كل موقع
توزي��ع يف امل��رة الواحدة .وهذا �سيحول دون وقوع احل��وادث الأمنية والت�أخريات التي قد
ت�ؤخر جدول التوزيع برمته
•�إن�ش��اء �آليات لل�ش��كاوى ،حتى يتوفر ل�سكان املخيم طريقة للتحقق من احلقوق واخلدمات.
ويف حالة الغ�ش �أو ال�رسقة �أو �سوء اال�ستخدام ،يتعني �أن يتوفر ل�سكان املخيم القدرة على
التعب�ير عن �شكاواهم والت�أكد من �أن الإجراء املنا�سب �سيتخذ من قبل وكالة �إدارة املخيم
وموفر اخلدمة
•و�ضع نظام للر�صد بعد التوزيع� .إن تقييم جودة وكفاءة وفاعلية التوزيعات ووقوعها يف
املواعيد املقررة ي�ساعد يف حت�سني نظام ونهج التوزيع عامة.
مت تطوي��ر جمموع��ة الأدوات الأوىل لإدارة املخيم��ات يف ع��ام  2004و�إىل
ح��د كبري ا�ستناداً عل��ى التجارب يف خميم��ات الأ�شخا�ص النازح�ين داخلي ًا يف
�سريالي��ون .وهن��اك تباينت نوعية التوزيعات �إىل حد كب�ير من خميم لآخر .ففي
املخيم��ات الت��ي تعاين م��ن �إدارة �سيئ��ة والتي مل يتوف��ر فيها �آلي��ات لل�شكاوى،
كان �س��كان املخيم ،وبخا�صة الإن��اث ،عر�ضة ب�شكل كبري للتعدي عليهم من قبل
العامل�ين يف املنظم��ات الإن�سانية الذين ا�ستفادوا م��ن منا�صبهم الأعلى وكانوا
يطالبون -بوقاحة -بر�شاوى �أو امتيازات يف مقابل التوزيعات.
يف املخيمات املجاورة ،يجب �أن جتري التوزيعات بالتزامن للحيلولة دون
الغ�ش �أو �إعادة البيع �أو �إعادة التدوير.
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جلان التوزيع يف املخيم

�إن �إن�ش��اء جلان التوزيع يف املخيم �سوف يتطلب بيئة م�ستقرة �إىل حد ما ولكنه وب�شكل مثايل
ي�ضم��ن م�شارك��ة و�إ�رشاك �سكان املخي��م .وب�شكل مثايل ،يجب �أن تعك�س اللج��ان ن�سبة الن�ساء
والرج��ال يف ال�س��كان ،ويجب �أن يت��م متثيل جمي��ع املجموعات يف املخيم .ويج��ب التناق�ش
بحرية حول جميع الق�ضايا املرتبطة بالتوزيع هنا ولفت انتباه الوكالة املعنية �إليها.
�إن ا�ستخ��دام جل��ان التوزيع يف املخيم كحلقة و�صل بني الوكال��ة امل�س�ؤولة عن التوزيع وبني
وكالة �إدارة املخيم و�سكان املخيم �سي�ساعد يف الآتي:
•ا�ستبعاد التوقعات غري الواقعية
•�ضمان اال�ستيعاب الكامل للإجراءات والقيود
•�ضم��ان احل�ص��ول عل��ى تعليق��ات م��ن �س��كان املخي��م ب�ش���أن كاف��ة الق�ضاي��ا املرتبط��ة
بالتوزيع.
ت�أكد من قيام الوكالة امل�س�ؤولة عن التوزيعات ب�إن�شاء مدونة �سلوك لأع�ضاء
جلنة التوزيع يف املخيم ،مبا يف ذلك التدريب ون�رش الوعي.

الإعالنات الإعالمية

�إن الر�سائل التي تعلم �سكان املخيم حول و�صول وتوزيع الإمدادات يجب �أن تت�ضمن معلومات
�أ�سا�سية جتيب على �أ�سئلة من وماذا ومتى و�أين وكيف .وتكون الإعالنات ال�سابقة على التوزيع
من م�س�ؤولية وكالة التوزيع ،مع �أنه يتعني على وكالة �إدارة املخيم القيام بر�صدها والإ�رشاف
عليها .وي�شرتط يف هذه املعلومات ما يلي:
•بلوغ جميع املجموعات املختلفة يف املخيم با�ستخدام قنوات ات�صال متعددة
•�أن ت�ص��ل وبوجه خا�ص الن�ساء وجل��ان التوزيع يف املخيم بغية تفادي خروج املعلومات
من خالل القادة املجتمعيني فقط الذين قد تكون لهم �أجنداتهم ال�سيا�سية ال�شخ�صية
•ا�ستخ��دام املناهج والو�سائل املختلفة مث��ل االجتماعات مع جمموعات امل�ستفيدين (مبن
فيه��م ه���ؤالء املعر�ض�ين للمخاط��ر) واملل�صق��ات والر�سائ��ل امل�صورة ول��وح املعلومات
والإذاعة ومكربات ال�صوت وغريها من الو�سائل
•ا�ستخدام اللغة املحلية والو�صول كذلك ل�رشائح الأميني من �سكان املخيم
•متكني �سكان املخيم من ا�ستيعاب الر�سائل ا�ستيعاب ًا كام ًال و�إبداء تعليقاتهم.
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م��ن اجلائ��ز جداً �أن ت���ؤدي الأخطاء التي تق��ع �أثناء التوزي��ع �إىل فو�ضى �أو
ارتب��اك �أو �أعمال عنف يف موقع التوزيع .وميكن لأ�شياء ب�سيطة مثل املعرفة مبا
هي املواد (مثالً� ،صناديق ،دالء� ،أكيا�س) الواجب احل�ضور بها �إىل موقع التجميع
حلم��ل الغذاء امل�ستلم �أن ت�ساعد كثرياً يف احلد من االزدحام واحلفاظ على الهدوء
والنظام بني الأ�شخا�ص.
 ttملزيد من املعلومات حول �إدارة املعلومات ،انظر الف�صل .5
يج��ب �أال تتزام��ن التوزيعات �أب��داً مع العطل القومي��ة �أو االحتفاالت الدينية
ل�سكان املخيم.

تنظيم مواقع التوزيع

�إن مواق��ع التوزي��ع� ،سواء �أكانت من ت�صميم وكال��ة �إدارة املخيم �أو من قبل موفر خدمة مادة
غذائية/غري غذائية ،يجب �أن يتم ت�شييدها بال�شكل الذي ميكن معه القيام بالتوزيعات وجتميع
ال�سلع ب�أمان وبكفاءة وبطريقة منظمة.
وتو�ص��ي مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئ�ين ب�إن�شاء موقع توزيع واحد على الأقل
لكل  20.000فرد وبعاملي توزيع لكل  1.000م�ستفيد ،ولي�س من بينهم العاملون يف الر�صد
والأمن.
وبوجه عام ،ي�شرتط يف مواقع التوزيع:
•�أن تكون يف مكان ذو موقع متو�سط مب�سافة �سري حمدودة �إىل امل�أوى (م�سافة  5كيلومرتات
كح��د �أق�صى) ،ومن ال�سهل الو�صول �إليها من قبل جمي��ع امل�ستفيدين�/سكان املخيم ،مبن
فيهم ه�ؤالء الأقل قدرة على احلركة
•�أن تكون �آمنة ،ل�ضمان عدم �رسقة املواد �أو تعر�ضها ل�سوء التوزيع
•�أن تك��ون منظم��ة بطريقة ال ت�ضطر الن�ساء �إىل ال�سفر بعد حلول الظالم �أو املرور عرب نقاط
تفتي�ش ع�سكرية�/رشطة للو�صول �إليها
•�أال تك��ون قريب��ة كثرياً م��ن �أماكن مكتظة مثل الأ�س��واق املفتوحة �أو العي��ادات �أو املباين
الدينية
•�أن تكون قريبة من نقاط املياه وم�شيدة بدورات مياه خا�صة للرجال والن�ساء
•�أن تك��ون كبرية بالق��در الكايف لتخزين ال�سل��ع يف املوقع و�إي��واء امل�ستفيدين املنتظرين
دورهم �أثناء الت�أخريات �أو هطول املطر
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•�أن تكون قريبة من مرافق اال�سرتاحة لعمال التوزيع
•�أن تك��ون م�شي��دة بالقرب من مناطق خ��ضراء �أو �أ�شجار ،لتوفري الظ��ل والعمل ك�ساتر من
الرياح
•�أن تكون مزودة بالكرا�سي واملقاعد للأ�شخا�ص غري القادرين على الوقوف يف الطابور.
يف بع���ض احلاالت ،ق��د ينبغي الأخذ بع�ين االعتبار �إمكاني��ة دخول املواد
ال�صعب��ة ،مثل مواد الإيواء الثقيلة� ،إىل املوق��ع و�أن يتم حتديد الأماكن املنا�سبة
لذلك حول املخيم.
تق�ترح وكاالت �إدارة املخيم��ات ذات اخلربة الت�أكد م��ن ر�سم خرائط كبرية
لنقط��ة (نق��اط) التوزي��ع يف املخيم والتعريف به��ا وتكون �سهل��ة الو�صول �إليها
بالن�سب��ة جلميع �سكان املخيم بغية ت�سهيل ا�ستيعابهم للمكان الذي يذهبون �إليه
لتلقي خمتلف املواد الغذائية وغري الغذائية.
 ttملزي��د م��ن املعلومات ح��ول تنظيم نظام التوزيع يف املخيم ،انظ��ر ق�سم الأدوات يف
نهاية هذا الف�صل.

�إدارة مواقع التخزين ومرافق امل�ستودع

�سيك��ون لكل وكالة على ح��دة جمموعتها اخلا�صة من �أ�ش��كال و�إجراءات ت�شوين
ال�سل��ع .غري �أن الن�صائح املقدمة �أدناه من قب��ل من�سق مواقف طارئة من منظمة
غ�ير حكومية �ست�ساعد الوكال��ة يف ت�رصيف التوزيعات مبا يح�سن من ترتيباتها
اخلا�صة بامل�ستودعات والتخزين.
 -1حيثم��ا �أمك��ن ،ا�ستخ��دم موظ��ف م�ستودع��ات لكي ت�ضم��ن التوزي��ع ال�سليم
للم�س�ؤولية بني وظائ��ف امل�شرتيات والنقل والربامج .وبالتزامن مع هذا التوزيع
للعم��ل ،قل���ص من ع��دد الأ�شخا�ص الذي��ن لديهم مفاتي��ح امل�ست��ودع �أو �إمكانية
الدخول �إليه.
 -2قم بتنفي��ذ نظام حمكم لإدارة املخزون يقوم على بيانات ال�شحنة وبطاقات
اجل��رد وبطاق��ات ال�صن��دوق ودفرت ج��رد .وميكن القي��ام بذلك با�ستخ��دام جهاز
الكمبيوتر �أو الأوراق ،لكن يتعني على اجلميع اال�ستثمار فيه ويتعني على الإدارة
مراجعته ب�شكل منتظم.
tt
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 -3احتف��ظ مبا يكفي من العاملني كقوة احتي��اط ميكن تعبئتها يف مدة ق�صرية
لتحميل �أو تفريغ ال�سلع.
 -4وفر موظفي الأمن للم�ستودع� ،إذ ميكنهم امل�ساعدة يف الت�أكد من عدم تعر�ض
بقي��ة العاملني وامل��واد املخزونة للمخاط��ر .ول�سوء احلظ تعترب ح��وادث ال�رسقة
والغ���ش من قب��ل العاملني �أنف�سه��م �أو كنتيجة لأن�شطة �إغرامي��ة داخل جمتمعات
النازحني من املمار�سات ال�شائعة يف �سياق املخيمات.
 -5ت�أك��د من نظاف��ة امل�ستودع و ،حيثم��ا �أمكن ،احتفظ باملخ��زون مرتفع ًا عن
الأر���ض با�ستخ��دام الأرفف و�/أو الباالت ،لأن هذا �سيح�س��ن من م�ستوى النظافة
والتنظيم ومن ثم امل�ساءلة .واعتماداً على ما يتم تخزينه ،ف�إن حماربة القوار�ض
�رضورية �أي�ضاً .ادر�س �أي�ض ًا �إمكانية ا�ستخدام القطط!
 -6ا�ستثم��ر يف نظ��ام وا�ضح وح�سن التنفيذ لطلب��ات الإفراج عن املخزون حيث
ال يت��م تفوي�ض �سوى عدد �صغري من طاقم الإدارة بالإفراج عن املخزون .ويجب
�أن يك��ون ملثل هذا النظام خطوط زمنية وا�ضح��ة حتى ي�ستوعب طاقم الربنامج
مق��دار الإعالن��ات الت��ي يحتاج��ون لإعطائها ملوظ��ف امل�ستودع قب��ل �أن تكون
ب�ضائعهم جاهزة لال�ستالم.
 -7تفاخر بامل�ستودع وطاقمه .وحيثما �أمكن ،ت�أكد من ح�صول موظف امل�ستودع
على مكتب ميكن �إي�صاده وكهرباء يف املوقع ومرافق حمامات منا�سبة .وا�ستثمر
يف التدري��ب ،مدعوم�� ًا بالتفتي�ش الفجائي عل��ى املجزون .و�إذا وف��رت امل�ساندة
و�أظه��رت التقدير للجهود املبذولة يف �إدارة املخزون ،فمن املرجح �أكرث �أن يبقى
يف امل�ستودع.
 ttملزيد من املعلومات حول �إدارة امل�ستودعات ومواقع التخزين ،انظر ق�سم الأدوات يف
هذا الف�صل
تذكر �أن الغذاء قاب��ل للعطب ب�سهولة وميكن �أن يت�أثر باحل�رشات والقوار�ض
ب�رسع��ة .ومن ثم ،فمن املحتمل �أن يتطلب التخزين الآمن للغذاء �إجراءات خمتلفة
�أكرث حماية من تخزين املواد غري الغذائية.

ال�سالمة يف مواقع التوزيع/ال�سيطرة على االزدحام

�إن مواق��ع التوزيع ميك��ن �أن ت�صبح ب�رسعة فو�ضى ومزدحمة وم��ن املمكن �أن ت�صبح مناطق
خط�يرة بالن�سبة ل��كل من العامل�ين امليدانيني وكذل��ك امل�ستفيدين .ويف ح��ال ن�شوب �أعمال
ال�شغب �أو التظاهرات� ،أحيان ًا يكون احلل الوحيد هو �إخالء العاملني والتخلي عن ال�سلعtt .
وميكن
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احليلول��ة دون مث��ل هذه املواقف م��ن خالل التخطي��ط الدقيق .وفيما يل��ي تو�صيات قد متثل
فائدة يف هذا ال�صدد:
•املعرف��ة بال�سياق املحل��ي �أو التوترات القائمة �أو النا�شئة ب�ين املجموعات داخل املخيم
واملحيطة به
•قم توفري موظفي الأمن/ال�سلطات املحلية باجلوار للتعامل مع امل�شاكل يف حال خروجها
م��ن حت��ت ال�سيطرة .ويو�صى باحل�صول على �إذن قبل ال�رشوع يف �أعمال التوزيع وذلك يف
املناطق احل�سا�سة �أمنيا
•ق��م حتديد التهديدات املحتملة التي تتهدد موق��ع التوزيع ،من خالل التقييمات امل�شرتكة
الت��ي ت�شتمل عل��ى ال�سكان النازحني و�أ�صح��اب امل�صلحة الإن�ساني��ة املعنيني وال�سلطات
املحلي��ة .وميكن لو�ضع خريط��ة باملخاطر املحتملة يف حميط املوقع �أو يف الطريقة التي
ينظم بها التوزيع �أن ي�ساعد يف حتديد ما هي التغيريات املطلوبة قبل التوزيع القادم
•اطلب من �سلطة �أمنية �أممية و�/أو �سلطة تطبيق قانون حملية تقييم �سالمة مواقع التوزيع
وو�ضع تو�صيات مماثلة .تذكر �أن الأمن �أثناء توزيعات املواد الغذائية وغري الغذائية يكون
يف �أغل��ب ال�سياقات من م�س�ؤولية ال�سلطات املحلية/وكاالت تطبيق القانون املحلية .غري
�أن وكاالت تطبي��ق القان��ون املحلية ال تعترب يف بع�ض مواقف ال�رصاع �سلطة حمايدة من
وجه��ة نظر �سكان املخيم ،وقد تكون هناك �رضورة لآلي��ات ال�سيطرة على الزحام .ويجب
�أن يكون لدى وكالة �إدارة املخيم خطة طوارئ
•ق��م حتديد م�سافة وا�ضحة بني الطوابري و�أكوام ال�سلع مو�ضع التوزيع� .إن ر�ص ال�شاحنات
�أو بناء الأ�سوار لن مينع الزحام من الو�صول �إىل ال�سلع يف حالة �أعمال ال�شغب
•احر���ص على �إبقاء وقت االنتظ��ار عند حدوده الدنيا ،والت�أكد من القيام بالتوزيع بطريقة
كفء
•ولتف��ادي الزح��ام ،يراعى تنظي��م التوزيع بالطريقة الت��ي ت�ضمن وجود احل��د الأدنى من
امل�ستفيدين يف �أي وقت بعينه .وميكن القيام بذلك بدعوة جلنة التوزيع يف املخيم ملد يد
امل�ساعدة� ،أو بتعليق الإعالنات التي تقول للأ�شخا�ص متى ي�أتون
•ق��م ب�إن�شاء دائرة توزيع يتع�ين على امل�ستفيدين املرور منها بغي��ة تلقي امل�ساعدة .ومن
امل�ستح�س��ن و�ض��ع عالمات وا�ضح��ة على تخوم موق��ع التوزيع ونظ��م الطابور من خالل
ا�ستخدام الالفتات �أو �أحبال الإر�شاد
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•قم بتوفري الطاقم الكايف لل�سيطرة على الزحام بطريقة �إ�سرتاتيجية حول املوقع
•قم ب�إي�صال املعلومات الأ�سا�سية بطريقة فعالة ،وحتديداً يف حالة النق�ص �أو التغريات يف
�سلة الغذاء �أو يف نظم التوزيع
•ق��م بتعيني �شخ�ص واحد ليكون امل�س�ؤول عن الق��رارات الأمنية يف املوقع .ويراعى الت�أكد
م��ن عل��م جميع العامل�ين الآخرين مبن يكون ه��ذا ال�شخ�ص ،والذي (ه��و �أو هي) يجب �أن
يكون مرئي ًا ب�سهولة
•قم ب�إطالع جلنة التوزيع على املواد املراد توزيعها قبل ال�رشوع يف التوزيع .وهذا �سي�سمح
له��م بالتحق��ق من ال�سلع ومعاجلة �أية �شكاوى قد تن�ش�� أ� من �سكان املخيم بدرجة �أكرب من
ال�سلطة واحل�سم
•ق��م بتزويد الطاقم بو�سائ��ل ات�صال مثل �أجهزة الراديو �أو ال�صف��ارات �أو تخ�صي�ص و�سيلة
�أخرى للإ�شارة �إىل حدوث حالة طوارئ
•قم مبعاجلة حاالت الغ�ش �أو الإخالل بالنظام ب�رسعة و�إن�صاف .قم ب�إبعاد املعتدين بعيداً
عن موقع التوزيع ب�رسعة قدر الإمكان.
 ttملزيد من املعلومات حول �أمن املخيم والعاملني ،انظر الف�صل .12

الأ�شخا�ص ذوو االحتياجات اخلا�صة واملجموعات العر�ضة
للمخاطر
على وكالة �إدارة املخيم �أن ت�شجع وكاالت التوزيع وموفري اخلدمة على تنظيم:
•طواب�ير منف�صل��ة �رسيع��ة احلركة -م��ع �إعط��اء الأولوي��ة للأ�شخا���ص ذوي االحتياجات
اخلا�ص��ة وه���ؤالء العر�ضة للمخاط��ر ،مثل الأ�رس كب�يرة احلجم �أو الأطف��ال املنف�صلني �أو
الأ�شخا���ص امل�سن�ين .ويجب و�ضع هذه املعايري يف عملية املوائم��ة (العملية امل�ستخدمة
بالن�سبة جلميع التوزيعات) ،وتوعية جميع ال�سكان بها ب�شكل جيد
•نق��ل املواد الثقيلة و�صعبة النقل من موقع التوزيع �إىل املنازل الفردية با�ستخدام عربات
اليد �أو عربات الكارو جترها احلمري �أو جمموعات امل�ساندة املجتمعية
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•�أماك��ن اال�سرتاحة املحمية من ال�شم�س والأمطار واملخ�ص�صة حتديداً للأ�شخا�ص امل�سنني
والأطفال ال�صغار ،وه�ؤالء املعاقني عن احلركة والأمهات املر�ضعات.

التوزيع واال�ستغالل اجلن�سي

كان��ت هن��اك العديد م��ن التحقيق��ات امليدانية الت��ي توثق ال�صلة ب�ين امل�ساع��دات التي يتم
ت�سليمه��ا يف خميم وبني اال�ستغالل اجلن�سي� .إن الت�أك��د من معرفة �سكان املخيم بال�سلع التي
يت��م توزيعها (�ضمن ال�سلة الغذائية ويف توزيعات املواد غري الغذائية على حد �سواء) ميكن �أن
ي�ساع��د يف احلد من اال�ستغالل والتعدي .وبوج��ه خا�ص ف�إن الن�ساء والفتيات النازحات قد ال
تك��ن عل��ى دراية باملواد التي يحق لهن احل�صول عليها ،وت�شع��رن باال�ضطرار لتقدمي خدمات
جن�سية يف مقابل احل�صول على املواد الغذائية �أو غري الغذائية .وللحد من التعدي واال�ستغالل
اجلن�سي ،ينبغي على وكالة �إدارة املخيم القيام مبا يلي:
•ت�شجي��ع وكاالت التوزيع عل��ى �إ�رشاك الن�ساء �إ�رشاك ًا فعا ًال يف و�ضع التقييمات والتخطيط
والتوزي��ع الفعلي لل�سلع .فحي��ث يناط بالرجال وحدهم امل�س�ؤولية ع��ن التوزيعات ،تكون
املخاطرة �أكرب لكي يطالبوا بالر�شاوى �أو املقابل اجلن�سي
•
•حتديد املناطق مرتفعة املخاطرة بالن�سبة للن�ساء (الفتيات) داخل املخيم وحميطه .فحيث
يك��ون الغذاء غري كايف �أو يفتقر �إىل مكونات تقليدي��ة �أ�سا�سية ،ف�سوف يحاول الأ�شخا�ص
ع��ادة تكملة وجباتهم الغذائي��ة .وحتم ًا تكون الن�ساء الالتي جتازف��ن باخلروج للح�صول
عل��ى الغ��ذاء التكميل��ي �أكرث عر�ض��ة ملخاطر العن��ف اجلن�س��اين .ويف مثل ه��ذه املواقف،
ينبغ��ي �أن يتم �إيقاف برامج التدخل الغذائي حت��ى تكون ال�سلة الغذائية �أكرث ان�سجام ًا مع
املمار�سات الغذائية لل�سكان النازحني
•
•اتخ��اذ التداب�ير للح��د من خماط��ر العنف اجلن�س��اين من خالل و�ض��ع الربام��ج التكميلية.
وق��د ي�سهم ا�ستخدام املواقد املوف��رة للوقود �أو ت�شجيع احلرا�س��ة املجتمعية �أو غريها من
املب��ادرات القائمة على املجتمع (مثل جتميع املي��اه يف جمموعات كبرية) ،قد ت�سهم يف
احل��د من خماطر العن��ف اجلن�ساين بالن�سبة للن�س��اء والأطفال .ويتطل��ب الت�صدي ملناطق
املخاطر الأمنية والعنف اجلن�ساين منهج ًا يقوم على التن�سيق بني الوكاالت.
 ttملزيد من املعلومات حول احلماية ،انظر الف�صل ،8
 ttملزيد من املعلومات حول العنف اجلن�ساين ،انظر الف�صل .10
 ttملزيد من املعلومات حول الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة ،انظر الف�صل .11
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املعونة الغذائية

يك��ون حج��م احل�ص���ص الغذائية عادة عل��ى ح�سب احلد الأدن��ى من جرعة ال�سع��رات احلرارية
مبق��دار � 2.100أل��ف �سعرة حرارية لل�شخ���ص/يف اليوم .وبا�ستخدام ه��ذه احل�سابات ،ف�سوف
يحتاج ال�شخ�ص البالغ يف املتو�سط �إىل  560غرام من الغذاء يف كل يوم.
يف الأو�ض��اع الت��ي تبقى لفرتة طويلة ،يتم يف الع��ادة تعديل هذا الرقم حتى يتنا�سب مع
الأو�ض��اع املحلي��ة ولكي ي�أخذ يف احل�سبان املتطلبات الغذائي��ة الفعلية لل�سكان والقدرة على
احل�ص��ول عل��ى طعامه��م وزراعته ب�أنف�سه��م .ويجب �أن تو�ض��ع يف االعتبار �أي�ض�� ًا املتطلبات
اخلا�صة باملغذيات الدقيقة.
تذك��ر �أن الن�س��اء احلوامل �ستحتجن �إىل � 300ألف �سع��رة حرارية �إ�ضافية يف اليوم ف�ض ًال
عن نظام غذائي متوازن ،بينما �ستحتاج املر�أة املر�ضعة �إىل � 500ألف �سعرة حرارية �إ�ضافية
يف اليوم لكي ال تعر�ض �صحة وليدها �أو �صحتها نف�سها للخطر.
�إن املعرف��ة باحلد الأدنى م��ن املتطلبات الغذائية �ست�ساعد وكال��ة �إدارة املخيم يف حال
كان��ت مطالب��ة بامل�ساهمة بال�سلع الغذائية �أو ت�سهيل طلبها .والحظ �أن ال�سلة الغذائية الكاملة
ال ميك��ن دائما �إخراجه��ا �أو توزيعها ،ويجب التباحث يف املحتوي��ات املتفق عليها مع قيادة
القط��اع الغذائي .ويف الع��ادة تت�ضمن املواد التي يف ال�سلة الغذائي��ة الكاملة توليفة من مواد
غذائية �أ�سا�سية مثل:
•دقي��ق القمح ،دقيق ال��ذرة ،قمح الربغل ،ال�سورغوم (ذرة �سكري) �أو الأرز (احلبوب)420 -
غرام/اليوم/ال�شخ�ص
•العد�س �أو الفول املجفف (حبوب/بقول) 50 -غرام/اليوم/ال�شخ�ص
•زيت الطهي (دهون) 25 -غرام/اليوم/ال�شخ�ص
•امللح 5 -غرام/اليوم/ال�شخ�ص.
وبح�سابها بالن�سبة ل�سكان خميم يبلغ عددهم نحو � 10.000شخ�ص ،ف�سوف تكون النتيجة:
•غذاء خليط معزز 50-40 -غرام يومي ًا لل�شخ�ص
•يومياً 5.6 -طن مرتي
•�أ�سبوعياً 39.2 -طن مرتي
•�شهري ًا ( 30يوم) 168 -طن مرتي
الطن املرتي الواحد ي�ساوي  1.000كيلوغرام
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�أمثلة للح�ص�ص اليومية لل�سكان املعتمدين على املعونة الغذائية
(من كتيب العمليات امليدانية الطارئة لربنامج الغذاء العاملي)
نوع 1
400
60
25
50
15
5
555

الغذاء
وجبة ذرة�/أرز/قمح برغل
بقول
زيت نباتي
�أ�سماك معلبة/حلوم
غذاء خليط معزز
�سكر
ملح
�إجمايل (غرام يف اليوم)
القيمة الغذائية للح�ص�ص �أعاله
2.113
الطاقة (�ألف �سعرة حرارية)
بروتني (غرام و � %ألف �سعرة
 58ج%11/
حرارية)
دهون (غرام و � %ألف �سعرة
 43ج%18/
حرارية)

نوع 3
350
100
25
-

نوع 4
420
60
30
30

نوع 2
420
50
25
20
5
560

20
5
550

20
5
565

2.106

2.087

2.092

40

50

 60ج 72 %11/ج 45 %14/ج%9/
38
 47ج 43 %20/ج%18/
ج%16/

و�إذا �أعطي الذرة كحبوب ،فمن ال�رضوري �أن يو�ضع بعني االعتبار الفاقد �أثناء الطحن ،مبا يف
ذل��ك التكالي��ف املحتملة اخلا�صة بالغذاء التي يتم دفعها من قبل �سكان املخيم نظري الطحن.
وعليه فقد يكون من ال�رضوري زيادة حجم احل�صة.
بالإ�ضافة ملا �سبق ،واعتماداً على املوقف ،يجوز توزيع ال�سلع الآتية على ال�سكان النازحني:
•ال�سكر
•الغذاء اخلليط املعزز ،مثل خليط الذرة وال�صويا
•اللحوم املعلبة و�/أو الأ�سماك
•الفواكه واخل�رضوات الطازجة
•الفيتامينات املتعددة
املتطلب��ات الغذائي��ة الأ�سا�سي��ة (منظم��ة ال�صحي��ة العاملي��ة)� 2.100 :ألف
�سع��رة حرارية لل�شخ�ص يومياً ،مب��ا يف ذلك  %12-10من الطاقة الإجمالية من
الربوتين��ات %17 ،من الطاقة الإجمالية من الدهون ،وجرعة مغذيات دقيقة من
خالل الغذاء الطازج واملعزز.
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ر�صد ال�سلة الغذائية والر�صد بعد التوزيع

ت�أكد يف وقت التوزيع من قيام الوكاالت الغذائية بر�صد ال�سلة الغذائية .وهذا يتكون من انتقاء
ع��دد ع�شوائي من الأ�رس يف موق��ع التوزيع ومراجعة ح�ص�صهم ومقارن��ة النتائج مع احل�صة
املقررة وحجم الأ�رسة املذكور على بطاقات الإعا�شة اخلا�صة بهم.
وبع��د التوزيع ،يجب �إجراء م�سح ر�صد ما بع��د التوزيع .والهدف منه هو جمع املعلومات
عل��ى م�ست��وى الأ�رسة حول كمية الغ��ذاء امل�ستلمة وا�ستخدام املعون��ة الغذائية ودرجة القبول
به��ا واجلودة (تعري��ف برنامج الغذاء العاملي) .ويجري ر�صد ما بعد التوزيع يف املتو�سط بعد
�أ�سبوعني من التوزيع ال�شهري.

الربامج الغذائية الإ�ضافية داخل املخيم

اعتم��اداً عل��ى ال�سي��اق واجل��دوى ،يو�صى ع��ادة بربامج التغذي��ة املدر�سية كطريق��ة لت�شجيع
الأطف��ال عل��ى احل�ضور ،وكطريق��ة لت�شجيع �أولياء الأم��ور على �إر�سال �أطفاله��م �إىل املدر�سة.
وعندم��ا يت��م توزيع الغ��ذاء على املدار�س م��ن �أجل التخزي��ن والتح�ضري ،تك��ون هناك حاجة
لر�ص��د ا�ستخ��دام الكميات عن قرب .كم��ا ت�ستدعي احلاجة توعية الطه��اة واملدر�سني وغريهم
م��ن العامل�ين امل�شاركني ب�أن الق�صد م��ن هذا الغذاء هو تغذية �أطف��ال املدر�سة �أكرث من كونه
«م�ص��در �إ�ضايف للدخل» للعاملني يف املدر�سة .وحتتاج وكالة �إدارة املخيم �إىل الر�صد للت�أكد
من عدم �رسقة الأغذية ومن عدم مطالبة الأطفال بالدفع مقابل احل�صول على الوجبات.
أي�ضا بربامج التوعية حول فريو�س نق�ص املناعة
 ttبرامج التغذية املدر�سية قد ترتبط � ً
املكت�سبة/الإيدز .انظر وثيقة برنامج الغذاء العاملي يف القراءات واملراجع عند نهاية
هذا الف�صل.

برامج التغذية التكميلية والعالجية

ق��د ت�ستدعي احلاجة و�ضع برامج التغذي��ة التكميلية للحيلولة دون �سوء التغذية بتوفري الغذاء
الإ�ضايف ،عادة ل�رشيحة فقط من ال�سكان .وتهدف برامج التغذية العالجية �إىل احلد من معدل
الوفيات بتوفري املزيد من العالج الفردي له�ؤالء الذين يعانون من �سوء تغذية حاد.
يف املواقف التي يكون فيها الغذاء �شحيحاً ،ال تكون برامج التغذية التكميلية والعالجية
م�ستوعبة دائم ًا من جميع �سكان املخيم ومن ثم فقد ت�ؤدي �إىل �إثارة الأحقاد والبغ�ضاء �أو قد
تزي��د املوقف �سوءاً بالن�سب��ة للأطفال الذين ي�شعر �أولياء �أموره��م �أنهم يح�صلون بالفعل على
كفايته��م من الطعام يف العيادة وال يحتاجون للح�صول على الغذاء يف البيت .ولتفادي ن�شوء
م�ش��كالت تغذي��ة حرجة يف املخيم ،يتعني على وكالة �إدارة املخيم بذل كل ما بو�سعها للت�أكد
م��ن ا�ستيع��اب الهدف من برامج التغذية التكميلية والعالجية (مبا يف ذلك خلفيات القبول يف
هذه الربامج) ب�شكل وا�سع.
 ttملزيد من املعلومات حول �سوء التغذية ،انظر الف�صل .16
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�إن الر�ضاع��ة الطبيعية هي �أ�صح طريقة لتغذي��ة الطفل الأقل من �ستة �أ�شهر.
وال يح�صل الأطفال الذين ير�ضعون ر�ضاعة طبيعية على مادة الليكتات (تركيبة
�أو منتج��ات �ألبان �أخرى)� ،أو مي��اه �أو �شاي �أو �أغذية تكميلية .وحيث يكون معدل
الر�ضاع��ة الطبيعي��ة متدني�� ًا ب�ش��كل م�ستحكم ،فقد يتق��دم �س��كان املخيم حينئذ
بطلب��ات للح�ص��ول على لنب جمفف �أو بدائل تركيبة �أخرى .ومن الهام جداً العمل
م��ع موفري اخلدم��ة ال�صحي��ة والغذائي��ة لت�شجيع وم�سان��دة �أ�سالي��ب الر�ضاعة
الطبيعية.

املواد غري الغذائية

�إن م��واد الإيواء وخزانات املياه واملالب�س ومواد الفر�ش و�أدوات املطبخ واملواد غري الغذائية
الأخرى رمبا تعترب �أهم ال�سلع الأ�سا�سية ل�سد االحتياجات ال�شخ�صية امللحة .ومن خالل �صون
ال�صح��ة وتوفري احلماية �ضد �أحوال الطق�س ،فهي تعي��د للأ�شخا�ص النازحني كرامتهم وتوفر
لهم �سبل الراحة ل�سد االحتياجات ال�شخ�صية ،ولطهي وتناول الطعام وت�شييد و�إ�صالح وحدات
الإيواء اخلا�صة بهم.
ويعت�بر حتدي��د االحتياج��ات والفج��وات واحل�ص��ول عل��ى املواد غ�ير الغذائية م��ن �أهم
م�س�ؤولي��ات وكال��ة �إدارة املخي��م .وتقت�ض��ي احلاجة �إعط��اء الأولوية للتوزيع��ات املخ�ص�صة
للأ�شخا���ص م��ن ذوي االحتياج��ات اخلا�ص��ة وذلك عندما تك��ون املوارد �شحيح��ة وال تغطي
احتياجات ال�سكان جميعهم.

املواد غري الغذائية لأغرا�ض الت�شييد والإيواء

ينبغ��ي �إ��شراك �س��كان املخيم يف ت�شيي��د وحدات الإي��واء اخلا�صة به��م ودورات مياههم
لأق�ص��ى درجة ممكن��ة� ،إذ �أن �إ�رشاك �س��كان املخيم يف مهام مثل انتقاء م��واد و�أدوات البناء،
و�صيانة نظم ال�رصف وت�صميم وحتديد مو�ضع البنية التحتية للمخيم مثل مواقع التوزيع ،كل
ذلك �سي�شجع �سكان املخيم على �إر�ساء النظام ب�شكل مبدئي.

اعتماداً على نوع امل�أوى وال�سياق الثقايف ،ف�إن مواد امل�أوى تت�ضمن عادة الك�سوة البال�ستيك
�أو الأقم�شة امل�شمعة .وكل من الأدوات واملواد تبلى مع الزمن وقد تكون التوزيعات الإ�ضافية
�رضورية .وقد تت�ضمن الأدوات:
•املطارق
•املجارف
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•املا�سحات
•الف�ؤو�س
•امل�سامري
•احلبال
يف البيئ��ات املعر�ض��ة ملخاطر الإ�صاب��ة باملالريا ،يجب تزوي��د كل منزل
ب�شباك معاجلة ملنع البعو�ض.
 ttملزيد من املعلومات حول ت�شييد امل�أوى ،انظر الف�صل .15

املالب�س ومواد الفرا�ش

وردت التو�صيات الآتية يف كتيب م�رشوع �سفري ):(Sphere
•يج��ب تزوي��د كل �ساك��ن يف املخي��م مبجموعة كامل��ة من املالب���س باملقا���س املنا�سب.
ولت�سهي��ل عملي��ة الغ�سي��ل ،ال�سيما املالب���س الداخلي��ة ،يو�صى بتوفري �أك�ثر من جمموعة
واح��دة .ويو�صى الت�أك��د من �أن املالب�س مقبول��ة من الناحية الثقافي��ة ومنا�سبة للمو�سم
واملناخ.
•يجب �أن يتوفر لكل �سكان املخيم �إمكانية احل�صول على جمموعة مكونة من مواد الفرا�ش
والو�سائد/احل��صر لتوف�ير الراحة والدفء وال�سماح برتتيبات الن��وم املنف�صل كلما دعت
احلاجة.
•الر�ض��ع والأطفال حت��ى �سن العامني يج��ب �أن تتوفر لهم بطانية مبقا���س � 70×100سم
كحد �أدنى.
•يتم توفري الأكفان ومالب�س الدفن املالئمة ثقافي ًا ح�سب احلاجة.
�إن الأ�شخا���ص املر�ض��ى ،وه�ؤالء املعاقني عن احلرك��ة وامل�سنني والأطفال
�سيج��دون �صعوبة �أكرب يف حتم��ل �أحوال الطق�س البارد و�سوف يطالبون بطبقات
زائدة م��ن املالب�س ليح�صلوا على الدفء .ويو�ص��ى ب�إعطائهم الأولوية عندما ال
تتي�رس خدمة املخيم كله.
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النظافة ال�شخ�صية

ب�شكل مثايل يح�صل كل �شخ�ص مرة يف ال�شهر على:
• 250غرام من �صابون اال�ستحمام
• 200غرام من �صابون الغ�سيل
•مواد التطهري للن�ساء والفتيات �أثناء احلي�ض
• 12حفا�ض��ة قابل��ة للغ�سيل (حيث تك��ون �شائعة اال�ستخدام) للر�ض��ع والأطفال حتى �سن
عامني.
ويج��وز توزيع مواد �إ�ضافية مثل فر�ش الأ�سنان ومعجون الأ�سنان وال�شامبو و�أموا�س احلالقة
اعتماداً على املالئمة الثقافية/الوفرة.
يجب �أن يح�ص��ل الأ�شخا�ص امل�سنون ،والأ�شخا�ص الأقل قدرة على احلركة،
وه���ؤالء امل�صاب��ون ب�أمرا���ض مزمن��ة ،والأ�شخا�ص م��ن ذوي م�ش��اكل الدعارة،
والأ�شخا���ص ذوي الإعاق��ات وه���ؤالء الذي��ن يعي�ش��ون بفريو�س نق���ص املناعة
املكت�سبة/الإي��دز على كميات �إ�ضافية من ال�صابون لال�ستحمام وغ�سل املالب�س.
(كتيب م�رشوع �سفري.)2004 ،

�أواين الطعام والطهي

يجب �أن ت�ستفيد كل �أ�رسة يف املخيم من توزيع:
•جمموع��ة م��ن �أدوات املطبخ ت�شمل �أواين الطهي وتن��اول الطعام وال�رشب .ويجب �أن تكون
جميع املواد البال�ستيك من نوعية جيدة ويجب �أن تكون جميع الأواين املعدنية من املعدن
املقاوم لل�صد�أ �أو من معدن بديل غري حديدي.
•حاويتان/وعاءان جلمع وتخزين املياه ،كل منهما يت�سع ملا بني  20-10لرت .ويجب �أن
تك��ون خلزانات جم��ع املياه �أغطية ،وتكون �سهلة احلمل -حت��ى بالن�سبة للأطفال -ومن
ال�سه��ل احلفاظ عليها نظيفة لتف��ادي تلوث املياه واملخاطر الالحقة للإ�صابة بالأمرا�ض
التي تنقلها املياه امللوثة.
�إن توزيع��ات �أواين الطه��ي والطع��ام �ستعتم��د على حج��م كل �أ�رسة وكذلك عل��ى نوعية ووفرة
املواد وعمرها االفرتا�ضي.
 ttملزيد من املعلومات ،انظر الف�صل .14
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املواقد والوقود

�أثن��اء التخطي��ط لتوزيعات املواقد والوق��ود ،يتعني على الوكالة امل�س�ؤول��ة وعلى وكالة �إدارة
املخيم النظر فيما يلي:
•وفرة وخيارات مرافق الطهي والوقود مثل الغاز �أو الكريو�سني �أو اخل�شب الوقود
•ا�سرتاتيجيات تر�شيد الوقود للحفاظ على البيئة الطبيعية املحيطة .و�إليكم بع�ض الن�صائح
اخلا�صة با�سرتاتيجيات الطهي
املر�شدة ال�ستخدام الوقود:
ّ
1 .1توزي��ع البقول املف�ص�صة �أكرث م��ن البقول الكاملة -مثل الفول والعد�س والأرز ،والتي
ت�ستغرق وقت ًا �أقل يف الطهي
2 .2ت�شجي��ع الفرم والتجفيف ال�سلي��م للأخ�شاب واحلطب حتى حترتق بدرجة حرارة �أعلى،
وال يتم االحتياج �سوى �إىل القليل منها.
 ttملزيد من املعلومات حول ا�سرتاتيجيات تر�شيد الطاقة انظر الف�صل .6
•معلومات حول من �سيقوم بتح�ضري الطعام يف الأ�رس الفردية
•�إذا ما كانت هناك حاجة ملوقد ووقود للت�سخني وكذلك للطهي يف �أحوال املناخ الباردة
•�إذا ما كانت هناك تهوية كافية يف املكان يف حال ا�ستخدام املواقد يف �أماكن مغلقة
•ت�صمي��م املواق��د ب�شكل يقلل من خماطر ن�ش��وب احلرائق وي�ضع بع�ين االعتبار ممار�سات
الطهي املحلية.
ويو�صى ،قدر امل�ستطاع ،بالت�شجيع على ا�ستخدام مرافق الطهي املجتمعية �أو امل�شرتكة ،لأنها
تقل��ل من ا�ستخدام الوق��ود ومن خماطر ن�شوب احلرائ��ق والدخان ،وبخا�ص��ة بالن�سبة للن�ساء
والأطفال.
حيث ال يتي�رس تزويد �سكان املخيم بالكمية الكاملة من الوقود املطلوب ،فمن
املحتمل �أن يخرجوا �إىل خارج املخيم جلمع املزيد منه .وبهذا ال�شكل ،ف�إن �إدخال
العمل ب�أ�ساليب الرت�شيد يف الوقود ي�شكل وظيفة حماية مهمة لأنه يقلل من فر�ص
تعر�ض الن�ساء والأطفال ،بوجه خا�ص ،للتحر�ش وامل�ضايقات خارج املخيم.
قد يكون من املف�ضل ا�ستخدام الوقود املتوفر حملياً� ،أف�ضل من نقله عرب م�سافات طويلة .ومع
ذلك يجب توخي احلذر ل�ضمان عدم تناق�ص املوارد املحلية حتى نقطة النفاد ،وذلك لدواعي
بيئية ف�ض ًال عن املحافظة على روابط جيدة مع املجتمع امل�ضيف �سواء ب�سواء.
 ttملزيد من املعلومات حول خطة الإدارة البيئية يف املخيم ،انظر الف�صل .6
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الأدوات املدر�سية

حي��ث يت��م توزي��ع الأدوات املدر�سي��ة على مدار���س وتالميذ املخي��م ،فهي يف �أغل��ب الأحوال
ت�شمل:
•الكرا�سات
•�أقالم الر�صا�ص
•�أقالم ال�شمع
•امل�ساطر
•برايات الأقالم الر�صا�ص
•احلقائب املحمولة على الظهر حلمل الكتب من املدر�سة و�إليها.
 ttملزي��د م��ن املعلومات حول التجهيزات املدر�سية ،مبا يف ذلك «مدر�سة يف �صندوق»،
انظر الف�صل .17

�أدوات الب�ستنة

اعتم��اداً عل��ى املمار�س��ات املحلي��ة يف زراع��ة الب�سات�ين ،وحيث يت��م توزي��ع �أدوات العناية
بامل�ساحات اخل�رضاء ،فهي عادة ت�شمل:
•البذور
•املجارف
•املناجل
•اجلرافات
•�أوعية الري
•الدالء.
عند االقت�ضاء ،ميكن �أي�ض ًا توفري �أدوات الب�ستنة دعم ًا لأن�شطة معي�شية �أخرى.
كج��زء من الر�صد بع��د التوزيع ،فمن الهام جداً حتديد م��دى بيع �أو تقاي�ض
املواد املوزعة ،لأن هذا ينبئ مبعدل الأخطاء يف نظام التوزيع� ،أو ب�آليات التكيف
التي يلج�� أ� �إليها الأ�شخا�ص للح�صول على مواد �رضورية مل يتم توزيعها عليهم.
وق��د ي�ش�ير �أي�ض ًا للأرقام ال�سكانية غري ال�صحيح��ة� ،أو �أن مواد غري مالئمة قد مت
توزيعه��ا �أو �أن الأ�شخا�ص بحاجة �إىل �أموال نقدية .ويجوز القيام بهذا النوع من
الر�صد على م�ستوى الأ�رسة �أو يف الأ�سواق.
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قائمة املراجعة اخلا�صة بوكالة �إدارة املخيم

الق�ضايا واملبادئ العامة لتوزيع ال�سلع

 حدد ما هو نظام التوزيع الذي ينا�سب ال�سياق على �أف�ضل وجه -على �سبيل املثال ،نظام
االغرتاف الفردي �أو نظام التوزيع اجلماعي.
 �أن�شئ �آليات توزيع الغذاء املطلوبة ،مبا يف ذلك جلان توزيع الغذاء (مع الأخذ يف احل�سبان
متثيل الذكور والإناث بال�شكل املالئم).
 ت�أكد من �أن �أرقام امل�ستفيدين معلومة و�أن كمية ال�سلع املتوفرة كافية لتغطية املجموعة
بالكامل� ،سواء كان التوزيع موجه ًا �أم عاماً.
 ت�أك��د م��ن �أن املعلوم��ات املتعلق��ة بالتوزي��ع -مث��ل امل��واد والكمي��ات وامل�ستهدف�ين
والإجراءات -ن�رشت على ال�سكان املعنيني.
 ت�أكد من و�ضع اخلطط الالزمة للعناية باملجموعات ذات االحتياجات اخلا�صة.
 ت�أك��د م��ن اتخاذ التدابري الأمني��ة املنا�سبة ل�ضم��ان التوزيع ال�سل�س ،مث��ل ال�سيطرة على
الزحام و�سالمة ال�سلع.
 ت�أكد من و�ضع �آليات الر�صد املطلوبة ،مثل الر�صد يف املوقع �أثناء التوزيع ،ور�صد ال�سلة
الغذائية (�أو  )NFIوالر�صد بعد التوزيع.
 ت�أكد من و�ضع �آليات تقدمي ال�شكاوى.

ق�ضايا حمددة للنظر فيها يف التح�ضري للتوزيع و�أثناء كل توزيع

تنظيم منطقة التوزيع
 يتم تنظيم التوزيع بال�شكل الذي يجعل الأ�شخا�ص ينتظرون بطريقة منظمة يف طوابري.

 يتم التعامل مع املواد الغذائية/غري الغذائية بالطريقة ال�صحيحة ،وال يلقى بالغذاء على
الأر�ض.
 تتم حماية منطقة التوزيع من ال�شم�س والأمطار والرياح بالطريقة املنا�سبة.
 يتم احلفاظ على نظافة منطقة التوزيع.
 يتوفر الأمن الكايف ل�ضمان التوزيع بطريقة منظمة.
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 يتواجد الطاقم الكايف لل�سيطرة على الزحام.
 يتم حتديد املنطقة ب�شكل وا�ضح باحلبال �أو البال�ستيك.
عملية التوزيع والتحقق من الأ�سماء
 يت��م الت�أكد من بطاق��ات الإعا�شة للتحقق من هوية حاملها والت�أكد مما �إذا كان حاملها
م�سجل يف قائمة امل�ستفيدين.
 يت��م ثق��ب بطاق��ة الإعا�شة �أو بخ�لاف ذلك يتم ت��رك عالم��ة عليها فور الدخ��ول ملوقع
التوزيع/فور احل�صول على املواد الغذائية/غري الغذائية.
 ت�ستخدم الوكالة قائمة م�ستفيدين م�سجلة على الكمبيوتر.
 يرتدي جميع طاقم توزيع الغذاء قفازات -مراعاة لقواعد ال�صحة العامة� -أثناء التعامل
مع املواد الغذائية.
 تظ��ل �أحجام املجموع��ة الأ�رسية ثابتة �أثن��اء دورة توزيع الغذاء وتق��وم وكالة التوزيع
بت�سجيل �أية تغريات يف حجم الأ�رسة.
  ُت�ستخدم مكربات ال�صوت للنداء على �أ�سماء امل�ستفيدين.
عدالة التوزيع وامل�ستفيدين العر�ضة للمخاطر
 يوجد خط فا�صل لت�سهيل الدخول من �أجل الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة.
 ي�ش��ارك ع�ضو م��ن طاقم العاملني يف م�ساعدة الأ�شخا�ص الأك�ثر عر�ضة للخطر �أو ه�ؤالء
املعر�ضني ملخاطر �شديدة يف احل�صول على توزيعاتهم/ح�ص�صهم.
 يق��وم ع�ضو من طاق��م العاملني بر�صد الطابور لتحديد الأ�شخا���ص املحتاجني مل�ساعدة
�إ�ضافية.
 الأ�شخا���ص غ�ير امل�سجلني على القائمة ال تعط��ى لهم مواد غذائية/غ�ير غذائية .وتتخذ
الإجراءات العاجلة لتبني �سبب عدم ت�سجيلهم على قائمة امل�ستفيدين.
 يح�صل كل �شخ�ص على نف�س احل�صة املتفق عليها والكميات املر�صودة.
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تبادل املعلومات حول التوزيع
 يتم �إطالع جميع امل�ستفيدين حول يوم ومكان وموعد التوزيع وحول كمية املواد املقرر
ح�صولهم عليها.
 يتم �إطالع جميع امل�ستفيدين حول كمية الغذاء املحتواة يف مغرفة واحدة يف التوزيعات
الغذائية ،ويكون حجم املغرفة واحداً.
 يتم �إطالع جميع امل�ستفيدين حول التغريات يف ال�سلة/احل�صة الغذائية.
 يتم ن�رش املعلومات يف الأوقات املالئمة وبالطرق املالئمة.
 ت�ستخ��دم املناهج املختلف��ة لإطالع الأ�شخا�ص م��ن ذوي االحتياج��ات اخلا�صة (الق�رص/
الأ�شخا�ص ال�صم/الأ�شخا�ص امل�سنني/الأ�شخا�ص من �أ�صحاب املر�ض) بال�شكل املنا�سب.
 تراعى معايري امل�ساءلة (مدونة ال�سلوك الإن�ساين) من قبل ال�رشيك املنفذ.
موعد التوزيع
 يبد أ� التوزيع يف املوعد املقرر.
 ي�صل ال�رشيك املنفذ يف املوعد املقرر بغية اتخاذ كافة اال�ستعدادات الالزمة.
 يتم تفريغ املواد والتعامل معها بطريقة �صحيحة و�آمنة.
 يتواج��د الربنام��ج العاملي للغ��ذاء ومفو�ضي��ة الأمم املتح��دة ل�ش�ؤون الالجئ�ين ووكالة
الواليات املتحدة للتنمية الدولية (ووكاالت مانحة �أخرى) ،وال�رشيك املنفذ على الأر�ض
طوال عملية التوزيع.
 يف حال ا�ستخدام املغارف يف توزيع الطعام
 ت�ستخدم املغارف القيا�سية.
 تكون جميع املغارف دقيقة ومدرجة لإظهار الكمية ال�صحيحة.
 ت�ستخدم نف�س املغارف مع املواد الغذائية املختلفة.
 �إذا ح��دث تغي�ير يف املغارف ب�ين عملي��ات التوزيعات بينم��ا بقيت احل�ص���ص الغذائية
نف�سها ،ي�رشح ذلك بو�ضوح للم�ستفيدين.
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الأدوات
تتوف��ر معظ��م الأدوات والن��شرات وغريه��ا من الوثائ��ق امل�ش��ار �إليها على
�أ�سطوان��ة جمموعة الأدوات ( )Toolkit CDواملرفقة ب��كل كتيب مطبوع .كذلك مت
و�ضع روابط لتحميل امللفات اخلا�صة باملو�ضوع من على �شبكة الإنرتنت.
•�أمثلة حول م�ؤ�رشات الغذاء والتغذية:
http://202.54.104.236/intranet/hfn/Food/Food_page.htm

•القائمة املرجعية لر�صد توزيع الغذاء

http://www.the-ecentre.net/toolkit/Food/FTM-2(b).doc

•الن��وع واملواد غري الغذائية يف املواقف الطارئة (من كتيب النوع للجنة الدائمة امل�شرتكة
بني الوكاالت (:)IASC

http://www.who.int/hac/network/interagency/b6_non_food_items.pdf

•نق��اط �أ�سا�سية من �أجل نظام توزيع فعال (من دليل توزيع ال�سلع ملفو�ضية الأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني:)1997 ،

http://202.54.104.236/intranet/hfn/Food/Food_page.htm

•مب��ادئ التخزين والت�شوين (من كتيب الإم��دادات واملعونة الغذائية ال�صادر عن مفو�ضية
الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني:)1989 ،

http://202.54.104.236/intranet/hfn/Food/Food_page.htm

•عينة للخطة الغذائيةhttp://202.54.104.236/intranet/hfn/Food/Food_page.ht :

•ا�سرتاتيجيات ل�سد العجز يف احل�ص�ص:

http://202.54.104.236/intranet/hfn/Food/Food_page.htm

•القائمة املرجعية للمخازن (�صادرة عن مركز الأمم املتحدة امل�شرتك للوج�ستيات)
•مدي��ر املخازن .مثال حم��دد حول االخت�صا�ص (�صادر عن �سج��ل املهند�سني للإغاثة يف
حاالت الطوارئ).
•برنام��ج الغ��ذاء العامل��ي ،مفو�ضي��ة الأمم املتح��دة ل�ش���ؤون الالجئ�ين .تقيي��م م�ش�ترك
لالحتياجات الغذائية:
http://202.54.104.236/intranet/hfn/Food/Food_page.htm
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املياه وال�رصف
ال�صحي والنظافة
ال�صحية
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الر�سائل الأ�سا�سية
ُ tتلب��ي خدم��ات املياه وال��صرف ال�صح��ي والنظاف��ة ال�صحي��ة االحتياج��ات الأ�سا�سية؛
ويع��د توف�ير هذه اخلدمات ب�ش��كل ٍ
ونوعا من الأمور امللح��ة وال�رضورية لبقاء
كما ً
كاف ً
الأ�شخا���ص على قيد احلياة ويف �صحة جي��دة .ومن ثم ،ف�إن هذه اخلدمات تعترب من �أهم
اخلدمات التي ُت َّقدم يف املخيمات.
 tيج��ب �أن تتوف��ر كمية كافية م��ن املياه ال�صاحلة لل�رشب والطه��ي والنظافة ال�شخ�صية.
ويج��ب �أن تك��ون مرافق ال�رصف ال�صحي على م�ستوى منا�س��ب من الناحية الثقافية و�أن
تك��ون م�أمونة اال�ستخدام .كما يجب تعزي��ز النظافة ال�شخ�صية من خالل ر�سائل وا�ضحة
و�سهلة الفهم .ويجب التعامل مع الأمور املتعلقة بكمية املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة
ال�صحية بنف�س درجة االهتمام ملنع انت�شار الأمرا�ض والأوبئة.
 tلكي تكون الأن�شطة املتعلقة باملياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية ف َّعالة وناجحة،
يل��زم �أن تك��ون هناك م�شاركة من جانب �سكان املخيم ،وخا�صة الن�ساء والفتيات .وبقدر
الإم��كان ،يج��ب ا�ست�ش��ارة املقيم�ين يف املخي��م و�إ�رشاكه��م يف جميع نواح��ي الأن�شطة
اخلا�ص��ة باملياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية مث��ل التخطيط والتنفيذ والتن�سيق
واملراقبة وال�صيانة والر�صد.
 tيف الغال��ب تك��ون املنظمات الإن�سانية املتخ�ص�ص��ة واجلهات التي تقدم خدمات املياه
وال��صرف ال�صحي والنظافة ال�صحية هي امل�س�ؤولة عن تخطي��ط �أن�شطة املياه وال�رصف
ال�صحي والنظافة ال�صحية وتن�سيقها وتنفيذها و�صيانتها� .إال �أن �أن�شطة املياه وال�رصف
ال�صح��ي والنظاف��ة ال�صحي��ة حتت��اج �إىل مراقب��ة من جان��ب وكال��ة �إدارة املخيم .فعلى
الوكالت�ين �أن يعم�لا جن ًب��ا �إىل جن��ب و�أن يقوم��ا بتبلي��غ جمتم��ع النازح�ين ب�أدوارهم
وم�س�ؤولياتهم.
 tتر�ش��د معاي�ير وم�ؤ�رشات العملي��ات والقطاعات الإن�سانية ،مب��ا يف ذلك خدمات املياه
وال��صرف ال�صحي والنظافة ال�صحية ،املنظم��ات الإن�سانية �إىل الطريقة الأف�ضل ل�ضمان
أي�ضا
ح��ق الأ�شخا���ص النازحني يف احلياة ب�ش��كل يكفل لهم ال�سالمة والكرام��ة ،وت�ساعد � ً
على قيا�س ت�أثري وفعالية الأن�شطة الإن�سانية.
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مقدمة
تلب��ي خدمات املياه وال��صرف ال�صحي والنظافة ال�صحية االحتياج��ات الأ�سا�سية ،حيث ُيعد
توف�ير هذه اخلدمات ب�شكل ٍ
ونوعا م��ن الأمور امللحة الالزمة لبقاء الأ�شخا�ص على
كما ً
كاف ً
قي��د احلياة ويف �صح��ة جيدة .ومن ثم ،ف�إن هذه اخلدمات تعترب م��ن �أهم اخلدمات التي ُتق َّدم
يف املخيم��ات .ميث��ل النق�ص امل�ستمر يف املياه �أو عدم كفاية دورات املياه �أو فقدان ال�سيطرة
عل��ى ق�ض��اء احلاجة يف الأماك��ن املفتوحة �أو ع��دم مالئمة الأنظمة امل�ستعمل��ة للتخل�ص من
كبريا ق��د ي�ؤدي �إىل انت�شار العديد من
خطرا ً
النفاي��ات �أو ع��دم مالئمة �أنظمة ال�رصف ال�صحي ً
الأمرا�ض والأوبئة ،مثل الإ�سهال والكولريا .ويتوىل م�س�ؤولية تقليل هذه املخاطر و�إدارة قطاع
املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية باملخيم ب�شكل يتما�شى مع املعايري الدولية  -يف
معظم املخيمات واملواقع ال�شبيهة باملخيمات  -منظمة �إن�سانية متخ�ص�صة� ،أي جهة لتقدمي
خدمات املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية.
ال ميكن �أن تقت�رص خدمات املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية على اجلوانب التقنية
فح�س��ب ،ولكن يج��ب �أن ُتنفَّذ هذه اخلدمات بفهم ومنهج �سليم لتوفري احلماية ،وال�سيما حماية
الن�س��اء والفتيات .ويف �أغلب املخيمات ،تكون الن�س��اء والفتيات م�س�ؤولة عن الطهي والتنظيف
والغ�سل واحل�صول على املياه لق�ضاء الأغرا�ض املنزلية .وعند قيامهن بهذا الدور يتعر�ضن يف
الغال��ب لتهديد �أكرث خطورة وهو �إ�ساءة اال�ستغ�لال واالعتداء اجلن�سي .ويجب �أن تراعي ك ٌل من
جهات تقدمي خدمات املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية ووكالة �إدارة املخيم النواحي
الأمنية ،و�أن تت�أكد من �إن�شاء دورات املياه والبنية التحتية للمياه وال�رصف ال�صحي والنظافة
ال�صحي��ة يف �أماكن ميكن حمايتها ،لكي تتمكن الن�ساء والفتيات من الو�صول �إليها ب�أمان لي ًال
ونه��ارا .وبالرغ��م م��ن �صعوبة تعزي��ز دور املر�أة �أحيا ًن��ا� ،إال �أن م�شاركة الن�س��اء والفتيات يف
ً
التخطيط خلدمات املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية وتنفيذها و�صيانتها ميثل �أهمية
كبرية .فيجب �أن ت�شارك املر�أة يف هذه الأعمال �إىل �أق�صى حد.
«�...إن الأه��داف الرئي�سي��ة م��ن برام��ج �إم��دادات املياه يف ح��االت الطوارئ
وبرامج ال�رصف ال�صحي هي توفري احلد الأدنى من كمية املياه ال�صاحلة لل�رشب
واحل��د م��ن نقل الأمرا���ض التي تنتقل عن طري��ق الفم والرباز واحل��د من ناقالت
الأمرا���ض .وهن��اك هدف �آخر بال��غ الأهمية له��ذه الربامج وهو تهيئ��ة الظروف
املنا�سب��ة لك��ي يعي���ش الأ�شخا�ص حي��اة كرمية وي���ؤدون امله��ام اليومية ،مثل
الذهاب �إىل دورات املياه واال�ستحمام ب�شكل ي�ضمن لهم الكرامة والراحة النف�سية
والأم��ان( »...امليثاق الإن�س��اين واملعايري الدنيا يف جم��ال اال�ستجابة للكوارث،
م�رشوع �سفري� ،2000،ص )19
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وكقاع��دة عام��ة ،ف���إن توفري كمي��ة كافية م��ن املي��اه ذات الكف��اءة املتو�سطة يعت�بر �أف�ضل
ونظ��را لأن خدمات املي��اه وال�رصف ال�صحي
م��ن توف�ير كمية قليلة م��ن مياه ال�رشب النقية.
ً
والنظافة ال�صحية تتعلق ب�إنقاذ حياة الأ�شخا�ص ،فيجب التخطيط لها وتنفيذها ب�أعلى درجة
من الرعاية وامل�س�ؤولية جتاه �سكان املخيم.
ول�ضم��ان جودة خدمات املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية وفعاليتها وم�ساءلة
امل�س�ؤول�ين عنها ،يجب �أن تكون هناك مراقبة دورية �سليم��ة لهذه اخلدمات .وتقع امل�س�ؤولية
الرئي�سي��ة عل��ى عاتق جهة تقدمي خدمات املي��اه وال�رصف ال�صحي والنظاف��ة ال�صحية كجزء
املن�سق
م��ن التزامها املهني ،بينما تقع امل�س�ؤولية الثانوية على وكالة �إدارة املخيم بو�صفها
ّ
الع��ام لتقدمي اخلدم��ات الإن�سانية .ويعترب التن�سي��ق الفعال بني جهات تق��دمي خدمات املياه
أمرا �رضور ًيا ،حيث �إن كال الطرفني
وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية ووكالة �إدارة املخيم � ً
يج��ب �أن يعم�لا جن ًبا �إىل جنب و�أن يعلنا عن �أدوارهم وم�س�ؤولياتهم الثنائية ب�شفافية ل�سكان
املخيم والإدارة املحلية/ال�سلطات احلكومية.
كم��ا يجب �أال ينع��زل قطاع املياه وال��صرف ال�صحي والنظافة ال�صحي��ة يف املخيم عن
نظرا الرتباطه ال�شديد بقطاعات ال�صح��ة والإيواء والبيئة وقطاعات �أخرى.
باق��ي القطاعاتً ،
بدءا من التخطيط
كم��ا يجب توطيد الروابط امل�شرتكة بني القطاعات طوال ف�ترة عمل املخيم ً
وحت��ى �إقامته و�صيانته وو�صو ًال �إىل �إغالقه .على �سبيل املثال� ،إذا كانت املياه ملوثة ،ي�ؤدي
ذل��ك �إىل �إ�صاب��ة ال�سكان بالأمرا�ض ،وق��د تكون هناك �صعوبة يف التعام��ل مع احلاالت التي
ت�أت��ي �إىل مراكز ال�صح��ة� .إن الف�شل يف تنظيم عمليات التخل�ص م��ن النفايات و�ضمان وجود
��صرف �صح��ي منا�سب لن ي�ؤثر على �سكان املخيم فح�سب ،ولك��ن قد ي�ؤثر بال�سلب على البيئة
أي�ضا.
واملجتمع امل�ضيف � ً
يجب �أن تتوافق خدمات املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية املقدمة يف املخيمات
مع معايري وم�ؤ�رشات متفق عليها دول ًيا �أو حمل ًيا .ويف الغالب ت�ستخدم جهات تقدمي خدمات
املياه وال��صرف ال�صحي والنظافة ال�صحية املعايري وامل�ؤ��شرات التي مت و�ضعها والتو�صية
به��ا من ِقبل م�رشوع �سف�ير �أو مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئ�ين (انظر املربع �أدناه).
ومن �أ�شهر املعايري الدولية التي ميكن تطبيقها هو توفري  20-15لرت من املياه لكل فرد/يوم
– لكي ُت�ستخدم يف ال�رشب والطهي والنظافة البدنية .ويجب �أن ت�ستخدم ك ٌل من وكاالت �إدارة
املخيم��ات وجهات تقدمي خدم��ات املياه وال�رصف ال�صحي والنظاف��ة ال�صحية هذه املعايري
وامل�ؤ�رشات .فهي تقوم بتوجيه ودعم املنظمات الإن�سانية لكي تتبع �أف�ضل الطرق ل�ضمان حق
أي�ضا على قيا�س
الأ�شخا���ص النازحني يف احلياة ب�شكل يكفل لهم ال�سالمة والكرامة ،وت�ساعد � ً
ت�أثري وفعالية الأن�شطة الإن�سانية.
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يج��ب �أن يتوف��ر يف مكات��ب وكال��ة �إدارة املخي��م ن�سخة واحدة عل��ى الأقل
م��ن امليثاق الإن�ساين واملعاي�ير الدنيا يف جمال اال�ستجاب��ة للكوارث واخلا�ص
أي�ضا با�سم «كتيب معايري �سفري» ،وكتيب مفو�ضية
مب�رشوع �سفري ،والذي ُيعرف � ً
الأمم املتح��دة ل�ش�ؤون الالجئ�ين اخلا�ص بحاالت الطوارئ .وهذان الكتيبان هما
م��ن الأعم��ال القيا�سي��ة للمنظم��ات الإن�سانية الت��ي تعمل يف املخيم��ات .وهما
يحتويان على توجيهات وقواعد ومعايري وم�ؤ�رشات يجب �أن يكون كل ع�ضو من
موظفي وكالة �إدارة املخيم على علم بها.

الق�ضايا الرئي�سية
الأدوار وامل�س�ؤوليات

بوج�� ٍه ع��ام ،تقوم جهة تق��دمي خدمات املي��اه وال�رصف ال�صح��ي والنظاف��ة ال�صحية بقيادة
وتن�سي��ق قطاع النظاف��ة يف املخيم ،وعلى ذلك تكون هذه اجله��ة م�س�ؤولة عن تخطيط وتنفيذ
و�صيان��ة خدمات املياه وال��صرف ال�صحي والنظافة ال�صحية والبني��ة التحتية اخلا�صة بها.
و�إذا كان��ت هن��اك جه��ات متعددة تقوم بتق��دمي خدمات املي��اه وال�رصف ال�صح��ي والنظافة
ال�شخ�صية يف خميم واحد ،يجب ت�سمية �أحد هذه اجلهات لتقوم بقيادة قطاع املياه وال�رصف
ال�صحي والنظافة ال�صحية للمخيم ،وتكون جهة االت�صال الأوىل لوكالة �إدارة املخيم وهيئات
ال�رصف ال�صحي املحلية.
لق��د �أثرت �أمواج ت�سونامي التي �رضب��ت �إندوني�سيا يف عام  2004والزلزال
ال��ذي ��ضرب باك�ستان يف عام  2005على عدد كبري م��ن املدن والقرى .وبوج ٍه
عام ،يف املواقع احل�رضية متكنت هيئات ال�رصف ال�صحي املحلية من اال�ضطالع
بدور �أكرب يف تنظيم وتن�سيق الإغاثة يف حاالت الطوارئ يفوق الدور الذي لعبته
يف املخيمات الواقعة يف املناطق الريفية .فهذه الهيئات تتمتع باملعرفة الفنية
اجليدة بالأنظمة املحلية لتوفري املياه والتخل�ص من النفايات ،والتي قد تتعر�ض
للتحطم �أو االنهيار على �أثر الكوارث الطبيعية.
�إن امل�س�ؤولي��ة الأ�سا�سي��ة التي تتحملها وكالة �إدارة املخيم ب�ش���أن التن�سيق واملراقبة ال�شاملة
للخدمات الإن�سانية املقدمة يف املخيم ت�رسي على خدمات املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة
أي�ض��ا� ،ش�أنها �ش�أن كاف��ة القطاعات الأخرى .ويجب �أن تق��وم جهات تقدمي خدمات
ال�صحي��ة � ً
املي��اه وال�رصف ال�صحي والنظاف��ة ال�صحية بتبادل خطط العمل اخلا�صة بها والبيانات التي
جتمعها و�أن تقوم ب�إعداد تقارير عن اخلدمات املقدمة والفجوات التي تتم مالحظتها وتقدمي
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ذل��ك �إىل وكال��ة �إدارة املخي��م ،حتى تكون لديها �ص��ورة وا�ضحة و�شاملة ع��ن خدمات املياه
وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية يف املخيم .فلن تتمكن وكالة �إدارة املخيم من امل�شاركة
يف �إع��داد ا�سرتاتيجي��ات �شامل��ة لتق��دمي اخلدم��ات الإن�ساني��ة يف املخي��م �إال �إذا متكن��ت من
احل�ص��ول على هذه املعلومات ب�شفافية وو�ضوح .ومن ط��رق التن�سيق مع جهة تقدمي خدمات
املي��اه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية ما يلي :االجتماعات الدورية؛ وتبادل املعلومات
ب�ش��كل دوري من خالل �إ�سرتاتيجية لإدارة املعلومات يتفق عليها الطرفان؛ وت�سهيل الو�صول
�إىل الفئ��ات امل�ستهدف��ة وفئ��ات املجتمع والأ�شخا�ص/الق��ادة الرئي�سيني من �س��كان املخيم؛
والتفاو�ض ب�ش�أن تق�سيم املهام �إذا دعت احلاجة.
يجب �أن تتفق ك ٌل من وكالة �إدارة املخيم وجهات تقدمي خدمات املياه وال�رصف ال�صحي
والنظاف��ة ال�صحي��ة على توجيهات وقواعد ولوائح تنظيمي��ة للتن�سيق بينهما ،وذلك منذ بداية
العم��ل يف املخيم .ويج��ب �أن تتما�شى هذه التنظيمات مع القواعد والتنظيمات العامة لتن�سيق
خدم��ات املخي��م ،و�أن يتم �إجمالها يف �شكل اخت�صا�صات يت��م االتفاق عليها .ويجب �أن تعمل
وكال��ة �إدارة املخي��م عن كث��ب وبو�ضوح مع جه��ات تقدمي خدمات املي��اه وال�رصف ال�صحي
والنظاف��ة ال�صحية و�أن يقوموا بالإعالن عن �أدواره��م وم�س�ؤولياتهم ب�شفافية ل�سكان املخيم
والإدارة املحلية لكي ت�ضمن ما يلي:
•تق��دمي خدم��ات املياه وال��صرف ال�صح��ي والنظافة ال�صحي��ة ب�شكل يتواف��ق مع معايري
وم�ؤ�رشات متفق عليها دول ًيا �أو حمل ًيا
•وجود نظام مراقبة وتن�سيق فعال لقطاع املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية
•وج��ود نظ��ام مراقبة و�صيانة جمتمع��ي (مثل جلان املي��اه وال�رصف ال�صح��ي والنظافة
ال�صحية) لفح�ص البنية التحتية للمياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية ب�شكل دوري
– مث��ل �أنظمة �إمداد املي��اه ودورات املياه وال�رصف ال�صحي – حتى ميكن الإبالغ عن
الثغرات ب�شكل �رسيع
•م�شارك��ة املقيم�ين يف املخيم ،وبخا�ص��ة الن�ساء والفتي��ات ،يف ت�صمي��م وت�شييد و�إقامة
مرافق مياه و�رصف �صحي ونظافة �صحية منا�سبة ومقبولة ثقاف ًيا
•�إمكانية ح�صول املقيمني يف املخيم على املواد الالزمة للنظافة البدنية ب�شكل ٍ
كاف ،مثل
�صاب��ون اال�ستحمام وال�صابون الذي ي�ستخدم يف غ�سل املالب�س واملواد ال�صحية اخلا�صة
بالطمث والفوط/وفوط الأطفال القابلة للغ�سل (�إذا كانت م�ستخدمة ب�شكل تقليدي).
 ttملزيد من املعلومات حول ال�سلع غري الغذائية ،انظر الف�صل .13
•�إب��رام اتفاقيات خا�ص��ة باال�ستخدام وال�صيان��ة مع املجتمع امل�ضي��ف ،وذلك عندما يتم
ا�ستخدام م�صادر املياه املوجودة خارج املخيم عن طريق �سكان املخيم
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•تنظي��م املعرف��ة واخلربة الفنية والثقافية للمقيمني يف املخي��م وهيئات ال�رصف ال�صحي
املحلية وا�ستخدامها
•�إتب��اع اللوائ��ح التنظيمية اخلا�صة بخدم��ات املياه وال�رصف ال�صح��ي والنظافة ال�صحية
واحرتام القانون الوطني.
ويف الع��ادة ،تتمتع جهات تقدمي خدمات املياه وال��صرف ال�صحي والنظافة ال�صحية بخربة
فني��ة قوي��ة وقدرة على احل�صول على املواد .ورغم ذلك ،ف�إن امل�س�ؤوليات واملهام املوكلة �إىل
ه��ذه اجله��ات تختلف من �سي��اق لآخر وتعتمد �إىل ح��د كبري على عوامل معين��ة مثل م�شاركة
�سكان املخي��م �أو توفر البنية التحتية للمياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية واملوجودة
بالفع��ل داخ��ل املخي��م ومنطقة الن��زوح .ويف الغالب ،تق��وم وكالة املياه وال��صرف ال�صحي
والنظافة ال�صحية بتقدمي ما يلي:
•توف�ير كمي��ة كافية م��ن �إمدادات املي��اه ال�صاحلة لل��شرب والطهي والنظاف��ة البدنية مع
مراعاة مطابقتها للموا�صفات وو�صولها يف الوقت املنا�سب
•املراقبة الدورية جلودة املياه و�ضمان مطابقتها للموا�صفات الفنية
•مواد لتخزين وجمع املياه مثل الأوعية وال�صفائح �أو مواد جلمع مياه املطر
•مواد خا�صة بالنظافة ال�شخ�صية مثل ال�صابون واملواد ال�صحية
•البني��ة التحتية للمياه وال��صرف ال�صحي والنظافة ال�صحية ،مث��ل دورات املياه ودورات
املياه الآمنة ،ومرافق اال�ستحمام والغ�سيل ،و�أنظمة التخل�ص من النفايات ال�صلبة – حفر
القمامة ومواقع القمامة – ونظام �رصف �صحي منا�سب ملياه الأمطار ومياه الف�ضالت
•�صيان��ة وتنظيف البني��ة التحتية اخلا�صة باملي��اه وال�رصف ال�صح��ي والنظافة ال�صحية
باملخيم وذلك بالتعاون الوثيق مع النازحني
•حم�لات تعزيز وتثقيف �صحية لتقدمي �إر�شادات خا�صة با�ستخدام مرافق املياه وال�رصف
ال�صحي والنظافة ال�صحية والبنية التحتية اخلا�صة بها – بهدف توعية الأ�شخا�ص بطرق
انتقال الأمرا�ض و�أ�ساليب جتنب ذلك.
يك��ون فري��ق املوظفني يف جهة تق��دمي خدمات املي��اه وال�رصف ال�صح��ي والنظافة ال�صحية
 مث��ل املهند�س�ين والفنيني واملن�سقني امليدانيني – على ات�ص��ال دائم ب�سكان املخيم ب�شكليوم��ي ،حيث يقوم��ون بفح�ص و�إ�ص�لاح البنية التحتي��ة للمياه وال�رصف ال�صح��ي والنظافة
ال�صحي��ة وتثقيف الأ�شخا�ص وتدريبهم .ولذلك ،فمن املهم �أن يت�رصف فريق املياه وال�رصف
ال�صح��ي والنظاف��ة ال�صحي��ة ب�شكل ح�سا���س ثقاف ًيا جت��اه املقيمني يف املخي��م و�أن يحرتموا
الن�ساء والفتيات ب�صفة خا�صة.
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م��ن الأف�ض��ل �أال تق��وم وكال��ة �إدارة املخي��م ب��دور ُمق�� ِّدم اخلدم��ات لربامج
امل�ساع��دات التقنية الأخ��رى يف املخيم مثل املياه وال��صرف ال�صحي والنظافة
ال�صحي��ة .فقد يت�سبب كون وكال��ة �إدارة املخيم م�س�ؤولة عن ك ٍل من �إدارة املخيم
وع��ن توفري اخلدمات يف خلق توترات وافتق��اد الو�ضوح ويف وجود ت�ضارب يف
امل�صال��ح .وبالرغم من ذلك ،فقد ُيحتم االفتقار �إىل مقدمي اخلدمات يف املخيم،
�أو وجود عدد قليل من الأ�شخا�ص النازحني املقيمني يف املخيم على وكالة �إدارة
ور ْن ِدي ،تتوىل
املخي��م �أن تت��وىل م�س�ؤوليات �إ�ضافي��ة .ويف خميم لالجئ�ين يف ُب ُ
وكال��ة �إدارة املخي��م والت��ي تعت�بر �رشيك ا�سرتاتيج��ي ملفو�ضي��ة الأمم املتحدة
ل�ش���ؤون الالجئ�ين م�س�ؤولية تقدمي خدم��ات املياه وال�رصف ال�صح��ي والنظافة
ال�صحية وتوزيعها والتدريب عليها �إىل جانب م�س�ؤوليتها عن �إدارة املخيم.

�إمدادات املياه

يك��ون توف�ير كمية مالئمة م��ن املياه ب�شكل فوري عل��ى ر�أ�س الأولويات يف ح��االت الطوارئ
واملخيم��ات .يج��ب �أن تك��ون ه��ذه املي��اه �آمنة و�صاحل��ة لل�رشب والطه��ي والنظاف��ة البدنية.
وبالرغ��م م��ن �أن �ضمان جودة املياه حتت��اج �إىل مراقبة دائمة عن طريق مع��دات تقنية فنية،
ف�إن توفري كمية كافية من املياه ذات الكفاءة املتو�سطة يعترب �أف�ضل من توفري كمية قليلة من
املياه ذات الكفاءة العالية .ويف العادة ،ال ميكن مراعاة معايري جودة املياه – على النحو الذي
تبين��ه منظم��ة ال�صحة العاملية  -يف املخيمات و�/أو ال ميك��ن توفري كميات كافية من املياه.
ويف ه��ذه احل��االت ،يجب �أن تق��وم وكالة �إدارة املخيم وجهة تق��دمي خدمات املياه وال�رصف
ال�صحي والنظافة ال�صحية ب�إخبار املقيمني يف املخيم ،حتى يتفهموا التدابري البديلة والقيود
امل�ؤقتة وطرق ال�صيانة وال�رصف ال�صحي التي يجب تطبيقها حتى يتح�سن الو�ضع.
وبوج ٍه عام ،ميكن تق�سيم املياه التي يتم تقدميها يف املخيمات �إىل نوعني – املياه ال�سطحية
مثل مياه الأنهار والبحريات ،واملياه اجلوفية مثل مياه الآبار والآبار العميقة والينابيع.
وعموما ،يكون من ال�صعب مراقبة جودة املياه ال�سطحية .ويف املناطق التي تندر فيها املياه
ً
داخل املخيم ،يختار املقيمون يف املخيمات �أن ي�سعوا للح�صول على املياه من الأنهار وامل�صادر
غري املحمية يف املناطق املحيطة بهم� ،إن وجدت .وقد ت�ضطر الن�ساء والفتيات �إىل ال�سري مل�سافات
طويلة يف مناطق غري �آمنة ،فيتعر�ضن لتهديد �أكرث خطورة وهو االعتداء اجلن�سي.
�أم��ا املي��اه التي يتم احل�صول عليه��ا من م�صادر املياه اجلوفية فتك��ون يف الغالب نقية
وذات ج��ودة معقولة ب�سب��ب الرت�شيح الطبيعي .ويف الغالب ميكن حف��ر الآبار العميقة والآبار
أمرا �أكرث �سهولة .وميكن
داخ��ل املخيم ،مما يجعل حماية املياه و�صيانتها ومراقب��ة جودتها � ً
تق�سيم م�صادر املياه اجلوفية �إىل:
•تلك التي تكون على عمق �أقل من ثالثة �أمتار وتعترب �ضحلة ،مثل الآبار الب�سيطة،
•وتلك التي تعترب عميقة (�أعمق من ثالثة �أمتار) ،مثل الآبار العميقة.
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�صوت من امليدان

يعترب �إقليم �إت�شيه الواقع يف جزيرة �سومطرة �إقليم ذو مناخ ا�ستوائي ويعاين من
غ��زارة الأمطار �أثناء مو�س��م الأمطار .ويف املناطق ال�ساحلية ،مل يعتد الأ�شخا�ص
عل��ى احلف��ر لأعم��اق بعي��دة للو�ص��ول �إىل املياه اجلوفي��ة وكان��وا يعتمدون يف
�ش�ؤونه��م املعي�شي��ة على �آباره��م ال�ضحلة اخلا�ص��ة بهم .وعندم��ا �رضبت �أمواج
ت�سونامي �إقليم �إت�شيه يف عام  ،2004فقد ما يزيد عن مائة �ألف �شخ�ص حياتهم.
وفقد �أغلب الناجني ،على الأقل ،منازلهم ومتعلقاتهم و�أ�صبحوا �أ�شخا�صا نازحني
داخل ًي��ا .وب�سب��ب الكمي��ات الغزيرة من املي��اه التي غمرت ال�ساح��ل ،فقد حتولت
العدي��د من املناطق �إىل �أرا�ضي رطب��ة .ويف ال�شهور التي تلت الكارثة ،مل يعد من
املمك��ن حفر �آبار �ضحل��ة يف العديد من املناطق – مبا يف ذلك املخيمات – لأن
املياه التي على عمق �أقل من ثالثة �أمتار قد تلوثت ب�سبب ت�رسب املياه املاحلة.
وبوج��ه خا���ص يف موا�سم الأمطار ،يكون جمع مياه الأمطار من الأ�سطح �أو من خالل تقنيات
خي��ارا �إ�ضاف ًي��ا .و�إذا كان جمع مياه الأمط��ار ُي�ستخدم ب�شكل
خم�ص�ص��ة جلم��ع مياه الأمطار
ً
متكرر ،فيجب �أن يقوم مقدم خدمات املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية بفح�ص جودة
املي��اه .وبقدر الإمكان ،يجب �أال ت�ستخ��دم مياه الأمطار يف ال�رشب ولكن ميكن ا�ستخدامها يف
التنظيف والنظافة البدنية فقط.
كم��ا ميكن نقل املياه ع��ن طريق �شاحنات من خارج املخيم ويت��م تخزينها يف خزانات
و ِق��رب .ويج��ب �أن يت�أكد مقدم خدمات املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية من مراقبة
ج��ودة املي��اه يف امل�صدر الذي ت�أتي من��ه ويف خالل عملية النقل وعل��ى م�ستوى املخيم قبل
تقدميها �إىل �سكان املخيم.
عندم��ا تتعر���ض املناطق احل�رضي��ة لك��وارث طبيعية ،مثل ال��زالزل �أو عند
تعر�ضه��ا لأعم��ال احل��رب ،ففي الغال��ب تتعر�ض �أنظم��ة �إمداد املي��اه وال�رصف
ال�صح��ي العام��ة �إىل �أ��ضرار ج�سيم��ة .وحينه��ا ميك��ن �أن ي�صبح نق��ل املياه يف
ونظرا لأن نقل املياه
�شاحنات هو احلل الفوري الوحيد لدعم املجتمعات النازحةً .
م�ستداما ،فيجب �أن تتعاون جهات تقدمي خدمات املياه
يف �شاحنات ال يعترب ح ًال
ً
وال��صرف ال�صحي والنظافة ال�صحية مع هيئ��ات ال�رصف ال�صحي املحلية لبذل
كافة اجلهود املمكنة لإ�ص�لاح البنية التحتية الأ�صلية للمياه وال�رصف ال�صحي
والنظافة ال�صحية وت�شغيلها مرة �أخرى ب�أي �شكل من الأ�شكال.

معايري وم�ؤ�رشات �إمدادات مياه ال�رشب

يف حني �أنه يف خميمات الالجئني ي�ضمن تفوي�ض وم�س�ؤوليات مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون
الالجئني يف الغالب �أن تتوافق �إمدادات مياه ال�رشب مع املعايري وامل�ؤ�رشات اخلا�صة باملنظمة
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(املبينة يف كتيب مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني اخلا�ص بحاالت الطوارئ)� ،إال �أنه
يك��ون يف الغالب من الأكرث �صعوبة تطبي��ق معايري مماثلة يف خميمات الأ�شخا�ص النازحني
داخل ًي��ا .وبوج ٍه عام ،تقوم جهات تقدمي خدمات املي��اه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية
التي تعمل يف خميمات الأ�شخا�ص النازحني داخل ًيا بالتخطيط ال�ستخدام املعايري وامل�ؤ�رشات
املبين��ة يف امليثاق الإن�ساين واملعايري الدنيا يف جمال اال�ستجابة للكوارث اخلا�ص مب�رشوع
�سفري� .إال �أن هذا ال يعني �أنه ال ميكن تطبيق معايري وم�ؤ�رشات مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون
أي�ضا.
الالجئني يف خميمات الأ�شخا�ص النازحني داخل ًيا � ً
ي�ض��ع م��شروع �سف�ير ثالث��ة معاي�ير �أ�سا�سي��ة لإم��دادات مي��اه ال�رشب يف
املخيم��ات� :أن يتمكن جميع الأ�شخا�ص من احل�صول على كمية كافية من املياه
ال�صاحل��ة لل�رشب والطه��ي والنظافة البدنية ب�شكل �آمن .وتك��ون املناطق العامة
لتوفر املياه قريبة من املخيمات لل�سماح با�ستخدام احلد الأدنى من املياه.
�أن تك��ون املي��اه �صاحل��ة لل�رشب عند جمعه��ا و�أن تكون ذات ج��ودة عالية
بحيث ت�صلح لل�رشب واال�ستخدام يف �أغرا�ض النظافة البدنية والداخلية بدون �أن
تت�سبب يف خماطر كبرية على ال�صحة ب�سبب الأمرا�ض املنقولة باملياه� ،أو ب�سبب
التلوث الكيميائي �أو الإ�شعاعي من اال�ستخدام ق�صري الأجل.
�أن يك��ون لدى الأ�شخا�ص الو�سائ��ل واللوازم ال�رضورية جلمع كميات كافية
م��ن املي��اه وتخزينها وا�ستخدامه��ا لأغرا�ض ال�رشب والطه��ي والنظافة البدنية،
ول�ضمان �أن تظل مياه ال�رشب �آمنة ب�شكل ٍ
كاف حتى يتم ا�ستخدامها.
يو�ض��ح اجل��دول �أدن��اه مقارنة لبع���ض امل�ؤ��شرات املتعلقة با�ستخ��دام و�إم��دادات املياه يف
مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني وم�رشوع �سفري:
م�رشوع
�سفري
احلد الأدنى من متطلبات املياه
النقية (لرت�/شخ�ص/يوم)

15

احل��د الأق�ص��ى للم�ساف��ة بني
�أماكن الإيواء و�صنابري املياه 500
ونقاط توزيع املياه (باملرت)

مفو�ضية
الأمم
ل�شئوناملتحدة تعليقات
الالجئني
20-15
�( 200أو
امل�شي لب�ضعة
دقائق)

احل��د الأدن��ى ال��ذي تخ�ص�صه
مفو�ضية الأمم املتحدة ل�شئون
الالجئني للحياة هو .7
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�أق�ص��ى ع��دد
م��ن الأ�شخا�ص 250
لكل �صنبور مياه
�أق�ص��ى ع��دد م��ن الأ�شخا�ص
لكل بئر/م�ضخة يدوية

-

80
200

املياه املتوف��رة لغ�سل اليدين
يف دورات املي��اه العمومي��ة 2-1
(لرت/م�ستخدم/يوم)

2-1

�إمدادات مي��اه ال�رشب للمراكز -4 0
ال�صحي��ة وامل�ست�شفيات (لرت/
60
م�ستخدم/يوم)

60-40

بالن�سب��ة لتنظي��ف دورات
املي��اه العمومي��ة كالهم��ا
يرجح تخ�صي�ص  8-2لرت/
دورة مياه/يوم

�إم��دادات مياه ال��شرب ملراكز
30-20 -1 305
الإطعام العالجية

 ttملزيد من املعلومات عن معايري املياه لكل �شخ�ص ،انظر الف�صل .7

ي�ستخ��دم اجل��دول املب�ين �أدن��اه م�ؤ�رش م��شروع �سفري ال��ذي ي�ش�ير �إىل ا�ستخ��دام  15لرت لكل
ا�ستعرا�ضا لكميات املياه (باملليون لرت) التي يحتاجها عدد معني
�شخ�ص/يف كل يوم ويقدم
ً
من الأ�شخا�ص النازحني على مدى فرتات زمنية معينة:
الوقت (الأيام)
1
ال�سكان
0.0075
500
0.0150
1000
0.075
5000
0.1500
10000
0.3000
20000
0.7500
50000
1.5000 100000
7.5000 500000
15.000 1000000

30
0.225
0.450
2.250
4.500
9.000
22.500
45.000
225.000
450.000

60
0.45
0.90
4.50
9.00
18.00
45.00
90.00
450.00
900.00

360
180
120
90
2.738
1.35
0.9
0.675
5.475
2.70
1.8
1.350
27.380
13.50
9.0
6.750
54.750
27.00
18.0
13.500
108.600
54.00
36.0
27.000
273.750 135.00
90.0
67.500
547.500 270.00
180.0
135.000
2.737.500 1.350.00
900.0
675.000
5.475.000 2.700.00 1.800.0 1.350.000

ويف خميمات الأ�شخا�ص النازحني داخل ًيا ب�صفة خا�صة ،يكون من ال�صعب ،بل من امل�ستحيل،
توف�ير مي��اه تتوافق مع املعايري وامل�ؤ��شرات الدولية .ويف الغالب ،يكون ذل��ك ب�سبب النق�ص
العام يف املياه يف منطقة النزوح� ،أو العجز يف �أو عدم توفر عدد جهات تقدمي خدمات املياه
وال��صرف ال�صح��ي والنظافة ال�صحي��ة التي تفي بحاجة عدد كبري م��ن الأ�شخا�ص النازحني.
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ويف ه��ذه احلاالت ،يج��ب �أن تتفق ك ٌل من املنظمات الإن�ساني��ة املعنية والإدارة املحلية على
معاي�ير وم�ؤ��شرات حملي��ة تهدف �إىل �ضمان توف�ير حياة كرمية و�صحة جي��دة للمقيمني يف
املخي��م .ويف �سياق��ات الن��زوح الداخلي حي��ث يتم تطبيق نظ��ام املجموعات ،فتق��وم بالدور
الري��ادي جمموعة املياه وال�رصف ال�صحي والنظاف��ة ال�صحية بالتعاون الوثيق مع جمموعة
تن�سيق املخيمات و�إدارة املخيمات (.)CCCM
و�س��واء يف حال��ة الالجئ�ين �أو الأ�شخا�ص النازح�ين داخل ًيا ،يج��ب �أن تراعي املنظمات
الإن�سانية املعنية ،عند تنظيم �إمدادات مياه ال�رشب املقدمة �إىل املخيم واالتفاق على املعايري
وامل�ؤ��شرات ،توفر املياه داخل املجتمع امل�ضيف املحيط باملخيم .ويف �أثناء موا�سم اجلفاف
ب�صف��ة خا�ص��ة ،رمبا يع��اين املجتمع امل�ضي��ف من نق�ص �شدي��د يف املياه ،بينم��ا يتم توفري
كمي��ات كافية م��ن املياه للمخيم عن طريق املنظمات الإن�ساني��ة .وقد ي�ؤدي عدم التوازن يف
ه��ذا ال�صدد �إىل وقوع توترات حادة وحوادث �أمنية .وقد وقعت حوادث تخريب للبنية التحتية
للمياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية يف املخيمات عندما �شعر �سكان املجتمع امل�ضيف
ب�أنه��م يتم تهمي�ش م�شاكلهم واحتياجاته��م .وبالتايلُ ،يف�ضل �أن ينتفع املجتمع امل�ضيف هو
الآخر �إىل حد ما من اخلدمات املقدمة للمخيم.

�صوت من امليدان

ور ْن�� ِدي يق��ع على قم��ة ت��ل .وبا�ستخ��دام مولدات
«هن��اك خمي��م لالجئ�ين يف ُب ُ
كهربائي��ة قوية ،يتم �ضخ املياه �إىل �أعل��ى كل يوم من م�صدر طبيعي للمياه يقع
يف الأ�سفل �إىل خزانات مياه خر�سانية يف املخيم .وقد مت توفري احلماية الالزمة
مل�ص��در املياه ،وتت��م مراقبة نظام املي��اه و�صيانته بالكامل ب�ش��كل منتظم عن
طري��ق جهة تقدمي خدمات املي��اه وال�رصف ال�صحي والنظاف��ة ال�صحية .وقد مت
عم��ل الرتتيبات الالزم��ة مع املجتمع امل�ضيف ،حتى يت�سن��ى لهم اال�ستفادة من
م�ص��در املياه خارج املخيم ،وميكنهم احل�صول على املياه واالنتفاع من الر�صد
التقنية الفنية لهذه البنية التحتية».

توزيع ح�ص�ص املياه

ح�سا�سا ،لكنه قد ي�صبح �رضور ًيا حتت ظروف خا�صة .فمو�سم
أمرا
ً
يعترب توزيع �إمدادات املياه � ً
اجلفاف �أو اجلفاف امل�ستمر �أو انهيار البنية التحتية �أو الو�صول املحدود �إىل املخيم وبالتايل
احلد من �إمدادات املياه ،ميكن �أن تكون هذه �أ�سباب ت�ستلزم توزيع ح�ص�ص املياه لفرتة معينة.
وعل��ى �أي��ة حال ،يج��ب �أن ت�ضمن وكال��ة �إدارة املخيم وجهة تقدمي خدم��ات املياه وال�رصف
ال�صحي والنظافة ال�صحية ما يلي:
•توفري �إمدادات مياه ال��شرب للأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة مثل الأطفال والن�ساء
احلوامل والأمهات املر�ضعات وكبار ال�سن واملعاقني والعاجزين عن احلركة
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•�إع��داد جدول زمني بالت�شاور مع �سكان املخيم ،وخا�ص��ة الن�ساء والفتيات ،ب�ش�أن مواعيد
فتح و�إغالق م�ضخات و�صنابري املياه
•�إخبار �سكان املخيم ب�أي تغيري يف توزيع ح�ص�ص املياه ب�شفافية ،حتى يعرفوا ويتفهموا
�سبب ندرة املياه والقيود التي مت فر�ضها
•تثقي��ف املقيم�ين يف املخيم ب�شكل ٍ
كاف ب�ش�أن احلاج��ة �إىل االقت�صاد يف ا�ستخدام املياه
عند الغ�سل واحلد من ري النباتات.
عندما تكون هناك ندرة يف املياه ،جتب مراعاة التوجيهات الأربعة التالية:
•تقليل ا�ستهالك املياه
•جمع مياه الأمطار
•�إعادة تدوير املياه
•ا�ستعادة دورات املياه الطبيعية

جتنب التلوث

ت�أتي حماية مياه ال�رشب التي يتم تقدميها يف املرتبة الثانية من الأهمية بعد توفري هذه املياه.
فتج��ب حماية املي��اه يف امل�صدر نف�سه و�أثناء النقل ويف �أماك��ن التخزين .ويف حني �أنه ت�صعب
حماية املياه ال�سطحية وامل�صادر الطبيعية �أو الأنهار املوجودة خارج املخيم� ،إال �أنه ميكن مراقبة
م�ص��ادر املي��اه اجلوفية مثل الآب��ار والآبار العميقة ب�شكل �أكرث �سهول��ة .ورغم ذلك ،فمن املمكن
�أن تتعر���ض املياه للتل��ون يف �أي مكان ،بد ًءا من جمعها وحت��ى ا�ستهالكها .وتعترب املمار�سات
م�صدرا رئي�س ًيا من م�صادر تلوث مياه ال�رشب الآمنة .وبالتايل ،يجب
ال�صحية ال�سيئة داخل الأ�رس
ً
�أن ت�ضمن جهة تقدمي خدمات املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية ما يلي:
•املراقب��ة الدورية جلودة املياه املوجودة يف الآبار وامل�ضخات والآبار العميقة وخزانات
املي��اه  -مب��ا يف ذلك مي��اه الأمطار الت��ي يتم جمعها -بق��در الإمكان حت��ى تتوافق مع
املعايري التقنية
•�إحاط��ة مراك��ز و�صناب�ير املياه والآب��ار والآب��ار العميقة ب�سي��اج ملنع و�ص��ول الأطفال
واحليوانات �إليها
•�سقاية احليوانات يف منطقة تبعد عن مرافق املياه التي ي�ستخدمها �سكان املخيم
•تنظيم فحو�صات �سالمة و�أمن يف البنية التحتية للمياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية
من خالل �سكان املخيم وجلان املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية يف املخيم
•و�ض��ع نظ��ام جمتمع��ي ل�صيانة ال��صرف ال�صح��ي والتنظي��ف ،والذي يركز عل��ى �ضمان
ال�رصف ال�صحي اجليد حول مناطق وم�صادر املياه ،لتجنب املياه الراكدة
•�أن يتم تنفيذ �أن�شطة لتعزيز ال�صحة وحمالت تثقيفية و�أن يتفهمها �سكان املخيم
•امت�لاك الأ��سر الفردية لعدد ٍ
كاف م��ن ال�صفائ��ح والأوعية واملواد الأخ��رى الالزمة ذات
اجلودة العالية مع وجود �أغطية لهذه الأوعية لتخزين املياه ب�شك ٍل �آمن.
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كقاع��دة عامة ،يجب افرتا�ض تلوث جميع م�ص��ادر املياه .فيجب اختبارها
ب�شكل م�ستمر لأن ك ًل من املياه اجلوفية واملياه ال�سطحية متثل تهديدات خطرية
دائما و�ضع معاجلة املياه امللوثة على
وميكن �أن حتتوي على مواد �سامة .ويجب ً
ر�أ�س الأولويات .ويتطلب ذلك خربة عالية من جانب جهات تقدمي خدمات املياه
وال��صرف ال�صح��ي والنظافة ال�صحي��ة من �أجل حماي��ة �سكان املخي��م والبيئة.
وجتب مراقبة ا�ستخدام املواد الكيميائية يف تطهري املياه ب�شكل منا�سب.
 ttراج��ع �صحائف الوقائ��ع التف�صيلية ملنظمة ال�صحة العاملية لتنظيف وتطهري الآبار
والآبار العميقة يف ق�سم الأدوات من هذا الف�صل.
 ttملزيد من املعلومات حول الق�ضايا البيئية ،انظر الف�صل .6

ال�رصف ال�صحي

يعترب التخل�ص الآمن من الف�ضالت الب�رشية من �أهم الأولويات التي يجب و�ضعها يف احل�سبان
م��ن بداي��ة �إقام��ة املخي��م .ويف حاالت الط��وارئ ذات امل��دى الطوي��ل على وج��ه اخل�صو�ص
تت�س��اوى �أهمية ال�رصف ال�صح��ي املنا�سب مع �أهمية توفري �إمدادات مياه ال�رشب ب�شكل كاف.
م�صدرا رئي�س ًيا من م�صادر التلوث وتلوث املياه ،ويف العادة تكون
فالف�ضالت الب�رشية تعترب
ً
ه��ي امل�س�ؤول��ة عن العديد من امل�ش��اكل ال�صحية والأمرا�ض مثل الإ�سه��ال وال ُزحار والكولريا.
وبالت��ايل ،يج��ب النظر �إىل توفري ال�رصف ال�صحي املنا�سب على �أنه �أمر مرتبط ارتباطً ا �شدي ًدا
اهتماما �شدي ًدا.
بالرعاية ال�صحية ويجب �أن يوىل
ً
ع��رف منظم��ة ال�صح��ة العاملي��ة ال��صرف ال�صح��ي ب�أن��ه الإدارة الآمن��ة
تـُ ّ
للف�ض�لات الب�رشي��ة (ف�ض�لات اجل�س��م)  -والت��ي ت�شم��ل الب��ول وال�براز — من
خ�لال توف�ير دورات مي��اه وتعزي��ز النظاف��ة البدني��ة .ويعترب ال��صرف ال�صحي
مفهوما �أو�سع ،حيث ي�شم��ل مو�ضوعات ترتاوح بني �ضمان جودة املياه،
البيئ��ي
ً
والتخل���ص من الف�ض�لات الب�رشية ومي��اه الف�ض�لات والقمام��ة؛ وال�سيطرة على
احل�رشات والقوار�ض؛ وممار�سات التعامل مع الغذاء ،وال�رصف ال�صحي.

يعت�بر توف�ير الو�صول الآمن �إىل ع��دد ٍ
كاف من دورات املياه/دورات املي��اه يف �أي وقت من
النه��ار �أو اللي��ل �أح��د امل�س�ؤولي��ات الأ�سا�سي��ة جلهة تقدمي خدم��ات املياه وال��صرف ال�صحي
والنظاف��ة ال�صحي��ة ،وجتب مراقبة ذل��ك ودعمه من ِقبل وكالة �إدارة املخي��م .ويجب �أن تكون
دورات املياه �أو دورات املياه لي�ست بعيدة عن �أماكن الإيواء ،حتى ال ت�ضطر الن�ساء والفتيات
عل��ى وجه اخل�صو�ص �إىل قط��ع م�سافات طويلة يف مناطق غري حممية �أو مناطق مظلمة حتى
ي�صلن �إليها .وعند ت�صميم و�إن�شاء مرافق ال�رصف ال�صحي ،يجب �أن تراعي جهة تقدمي خدمات
املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية ما يلي:
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•الراحة
•النظافة
•ال�سالمة
•املالئمة الثقافية
ويجب �أن تتوافق مرافق ال�رصف ال�صحي بقدر الإمكان مع ممار�سات ق�ضاء احلاجة والطهارة
التقليدي��ة �أو الأ�ش��كال املف�ضلة لل��دورات مياه �أو املعاي�ير الثقافية �أو الديني��ة الأخرى .ومن
الأف�ضل �أن يتم تقييم ذلك عن طريق �سكان املخيم �أنف�سهم.
ويختلف مدى التطور التقني ملرافق املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية يف املخيمات
عموما� ،ستقوم جهات تقدمي خدمات املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة
م��ن �سياق لآخر .لكن
ً
ال�صحية ب�إقامة البنية التحتية الأ�سا�سية التالية:
•دورات مياه/دورات مياه عامة �أو عائلية مبا يف ذلك مرافق لغ�سل اليدين
•مرافق عامة �أو عائلية لال�ستحمام واالغت�سال
•مرافق عامة لغ�سل املالب�س وجتفيفها
•�أنظمة للتخل�ص من الف�ضالت ب�شكل دوري
•�أنظمة �رصف �صحي ملياه الف�ضالت ومياه الأمطار.

معايري وم�ؤ�رشات ال�رصف ال�صحي

بالن�سبة لل�رصف ال�صحي ،غال ًبا ما ت�ستخدم مفو�ضية الأمم املتحدة ل�شئون الالجئني وم�رشوع
�سفري نف�س امل�ؤ�رشات .يو�ضح اجلدول �أدناه بع�ض امل�ؤ�رشات حيث مت ا�ستخدام بع�ض الأرقام.
وهناك معايري �أخرى مذكورة يف الفقرات املتعلقة بهذا الأمر من هذا الف�صل.

مفو�ضية الأمم املتحدة ل�شئون الالجئني
�أق�صى عدد من الأ�شخا�ص لكل دورة مياه/دورة مياه عمومية
�أق�صى م�سافة بني �أماكن الإيواء واملرحا�ض/دورة املياه (باملرت)
�أق�صى م�سافة بني م�صادر املياه اجلوفية ودورات املياه/دورة املياه واملجاري
(باملرت)
�أق�صى م�سافة بني عمق املرحا�ض ومن�سوب املياه (باملرت)
�أق�صى م�سافة بني �أماكن الإيواء وحاويات القمامة �أو حفر القمامة اخلا�صة
بالأ�رس (باملرت)
عدد الأ�رس لكل حاوية قمامة �سعة  100لرت

م�رشوع �سفري/
مفو�ضية الأمم املتحدة
ل�شئون الالجئني
20
50
30
1.5
15
10
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يف الغال��ب ،يف بداية وقوع حالة الطوارئ ،عندما يحدث النزوح على نطاق
�أو�س��ع ،ال ميكن تلبية احتياج��ات ال�رصف ال�صحي ل�سكان املخيم وال يتم حتقيق
م�ؤ��شرات ال��صرف ال�صح��ي املنا�سب��ة .ويف هذه احلال��ة ،تعت�بر مفو�ضية الأمم
أمرا مقبوالً .وبد ًال
املتح��دة ل�شئون الالجئني توفري دورة مي��اه لكل � 100شخ�ص � ً
م��ن ذلك ،يجب �أن تفكر جه��ة تقدمي خدمات املياه وال��صرف ال�صحي والنظافة
ال�صحي��ة ووكال��ة �إدارة املخي��م يف تخ�صي�ص موق��ع لق�ضاء احلاج��ة يف مكان
مفتوح �إذا لزم الأمر.

دورات املياه ودورات املياه

تكون �أنظمة التخل�ص من الف�ضالت الب�رشية يف املخيمات واملناطق الريفية ب�سيطة ورخي�صة
بوج�� ٍه ع��ام ،مثل دورات املياه التي تكون على �شكل حفر ودورات املياه التي تكون على �شكل
خن��ادق .وميك��ن العثور على �أ�شخا�ص يتمتعون باملعرفة واخل�برة يف �إن�شاء مثل هذه دورات
املياه داخل املجتمع النازح .ويتم توفري �أنواع متعددة من دورات املياه والتقنيات:
•تعت�بر دورات املي��اه التي يتم حفرها على �أعماق قليلة ه��ي �أ�شهر الأنواع امل�ستخدمة يف
املخيمات ومواقع املخيمات وميكن حت�سينها عن طريق التهوية ،حتى ت�صبح دورات مياه
حم�سنة وجيدة التهوية .ويتم ا�ستخدام هذا النوع من دورات املياه عن طريق �أ�رس فردية �أو
جمموع��ة من الأ�رس .وميكن بناء دورات املياه املح�سن��ة واملهواة بحفرتني (دورات مياه
مالئما عندما ال ميكن حفر احلُفر على
حم�سن��ة وجيدة التهوية ذات حفرت�ين) ،وهذا يكون
ً
م�سافات عميقة وبالتايل متتلئ هذه دورات املياه ب�رسعة.
•يت��م حف��ر دورات املياه الت��ي على �شكل خنادق يف حاالت الط��وارئ لتت�سع لعدد �أكرب من
امل�ستخدم�ين؛ ويجب حفرها على عمق يرتاوح ب�ين  1.8و 2.5مرت وبات�ساع يرتاوح بني
 75و� 90سم؛ ومن امل�ستح�سن �أن تكون يف حدود  3.5مرت لكل � 100شخ�ص.
•وتعت�بر دورات املي��اه التي ُتنظف ب�سكب املاء ب�سيطة من حي��ث الت�صميم ،ولكنها حتتاج
�إىل ترب��ة نف��اذة حتى تت�رسب املياه .ويكون هذا النوع م��ن دورات املياه منا�س ًبا فقط �إذا
توفرت املياه التي ميكن ا�ستعمالها ،و�إذا كان �سكان املخيم على علم بكيفية التعامل مع
هذا النوع من دورات املياه من الناحية الثقافية.
••	 �أم��ا دورات املي��اه التي يتم حفرها على �أعماق بعيدة� ،سواء يدو ًيا �أو �آل ًيا ،فيمكن
حفرها ب�شكل �رسيع ولكنها ت�شكل تهديدات خطرية ب�سبب الروائح الكريهة وظهور الذباب
وتلوث املياه اجلوفية.
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تعت�بر ال�سالم��ة واخل�صو�صي��ة م��ن الأم��ور الهام��ة التي يج��ب �أخذهما يف
االعتب��ار عن��د ت�صمي��م دورات املياه و�إن�ش��اء البني��ة التحتية للمي��اه وال�رصف
ال�صح��ي والنظافة ال�صحية .ويحتاج �س��كان املخيم �إىل ال�شعور بالراحة والتعود
عل��ى البنية التحتي��ة واخلدمات املقدم��ة .ويجب توفري اخل�صو�صي��ة وم�ساحات
منا�سبة.وكم��ا يج��ب �أن تتمك��ن الن�س��اء احلائ�ض��ات م��ن غ�سل مالب���س الوقاية
ال�صحية �أو التخل�ص من مواد احلماية ال�صحية ب�شكل منا�سب.
 ttانظ��ر كتيب مفو�ضي��ة الأمم املتحدة ل�شئون الالجئني اخلا�ص بحاالت الطوارئ (�ص
 )272-270للح�صول على معلومات تقنية ب�ش�أن ت�صميم دورات املياه
ي�ضع م�رشوع �سفري معياري��ن �أ�سا�سيني للتخل�ص من الف�ضالت الب�رشية يف
املخيم��ات .والهدف من هذي��ن املعيارين هو �ضمان وجود عدد ٍ
كاف من دورات
املي��اه وقربه��ا من �أماك��ن �إقامة الأ�شخا���ص ليتمكنوا من الو�ص��ول �إليها ب�شكل
نهارا �أو ليالً .ثان ًيا� ،أن يكون لدى
�رسي��ع و�آمن ومقبول يف جميع الأوقات �س��واء ً
الأ�شخا���ص حق يف الو�ص��ول �إىل دورات املياه ،والتي يت��م ت�صميمها وت�شييدها
و�صيانتها بطريقة معينة لكي تكون مريحة و�صحية و�آمنة اال�ستخدام.
تعتمد �إقامة دورات املياه ونوع دورات املياه التي تتم �إقامتها على ما يلي:
•اخل�صائ�ص املادية ملوقع املخيم واملنطقة املحيطة به – مثل ت�رسب املياه ونوع الرتبة
وتوفر املياه والرياح ومياه الأمطار واملنحدرات وال�رصف ال�صحي.
•العادات والأعراف الثقافية ل�سكان املخيم ،مثل ممار�سات ق�ضاء احلاجة التقليدية.
يف املخيم��ات املنظم��ة التي بها م�ساح��ات كافية ،ت�ستفي��د املجتمعات النازح��ة يف الغالب
م��ن املواق��ع املنا�سبة وميك��ن �إقامة املخيمات ب�ش��كل يتما�شى مع املعاي�ير الدولية ،مبا يف
ذل��ك قطاع املياه وال��صرف ال�صحي والنظافة ال�صحية .ويف املخيم��ات الع�شوائية ،ميكن �أن
أمرا
تك��ون �إقامة دورات املي��اه والبنية التحتية للمياه وال�رصف ال�صح��ي والنظافة ال�صحية � ً
�صع ًب��ا .فق��د يكون نق�ص امل�ساح��ات الكافية �أو تكد�س �أماكن الإي��واء �أو عدم مالئمة الظروف
أمرا م�ستحيالً .ومن ث��م ،تواجه وكاالت
اجليولوجي��ة من الأم��ور التي جتعل احرتام املعاي�ير � ً
�إدارة املخيمات وجهات تقدمي خدمات املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية العديد من
التحديات يف بحثها عن حلول توفيقية بني املعايري والظروف.
ومب��رور الوق��ت ،ي�صبح من ال�رضوري تفري��غ دورات املياه �أو وق��ف ا�ستخدامها  -وهي
حقيق��ة يج��ب �أخذها يف االعتب��ار عند التخطيط لإن�ش��اء هذه دورات املي��اه .وميكن ا�ستخدام
�سيارات تفريغ ال�رصف ال�صحي لإزالة املواد اللينة وال�سوائل ،ولكنها قد ال تتوفر �أو ال ت�ستطيع
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الو�ص��ول �إىل مواق��ع دورات املي��اه .و�إذا كان��ت هناك م�ساح��ات كافية ،يك��ون �إغالق دورات
ل� احلفر وت�شييد حفر جديدة هو اخليار الأف�ض��ل .وتكون جهة تقدمي خدمات املياه
املي��اه وم� أ
وال��صرف ال�صح��ي والنظافة ال�صحية م��ع جلان املياه وال�رصف ال�صح��ي والنظافة ال�صحية
باملخي��م غال ًب��ا هي امل�س�ؤولة ع��ن مراقبة دورات املي��اه التي امتلأت بالفع��ل ،حتى ميكنهم
و�ضع خطط فورية لأخذ الإجراءات املنا�سبة.
يف ح��االت الط��وارئ يف املواق��ع احل�رضية ،يك��ون من ال�صع��ب� ،إن مل يكن
م��ن امل�ستحيل ،حفر دورات مي��اه لأن الأ�سفلت يغطي الأر���ض يف هذه املناطق.
وبالت��ايل يك��ون ا�ستخ��دام دورات مياه كيميائي��ة �أو دورات مي��اه يف �شكل حفر
ب�سيطة هو اخليار الأول.
 ttللح�صول على معلومات حول املعايري الدنيا مل�رشوع �سفري ومفو�ضية الأمم املتحدة
ل�شئون الالجئني حول تخطيط املواقع وال�رصف ال�صحي ،انظر الف�صل .7
 ttللح�صول على املعلومات حول ال�رصف ال�صحي الطوارئ ،انظر املذكرة الفنية ملنظمة
ال�صحة العاملية يف ق�سم «الأدوات» من هذا الف�صل.

ق�ضاء احلاجة يف الأماكن املفتوحة

بالرغم من �أن ق�ضاء احلاجة يف الأماكن املفتوحة ال يزال �أحد املمار�سات ال�شائعة يف بع�ض
الثقاف��ات الريفية ،فيج��ب �أن تدعو وكالة �إدارة املخيم املقيم�ين يف املخيم �إىل جتنب القيام
بذلك يف املخيمات بقدر الإمكان .فق�ضاء احلاجة يف الأماكن املفتوحة يحمل خماطر ال ميكن
ال�سيطرة عليها تتمثل يف انت�شار الأمرا�ض والأوبئة.
ويف ح��االت الط��وارئ ال�شدي��دة ،ق��د ال تكون �رسع��ة �إن�ش��اء دورات املياه كافي��ة لتلبية
أمرا
االحتياجات يف بداية الأمر .ويف هذه احلالة ،يكون ق�ضاء احلاجة يف الأماكن املفتوحة � ً
ال ميكن جتنبه ،ويجب توفري مرافق لق�ضاء احلاجة ب�شكل فوري.
وميك��ن تخ�صي���ص �أماكن لق�ض��اء احلاجة و�إحاطته��ا ب�سياج ،مع مراع��اة �أن تكون هذه
الأماك��ن بعيدة ب�شك ٍل �آمن عن مراكز توفر املياه و�إع��داد الطعام ومواقع التخزين ،وكذلك عن
�أماك��ن ال�سك��ن واملباين �أو الطرق العام��ة .ويجب �أال يتم تخ�صي���ص الأرا�ضي املنخف�ضة التي
ميك��ن �أن تتعر���ض للفي�ضان��ات ك�أماكن لق�ضاء احلاج��ة .ورغم ذلك ،يج��ب �أن تتمكن الن�ساء
والفتي��ات م��ن الو�صول �إىل �أماكن ق�ضاء احلاجة ب�سهولة .فيجب �أن تت�أكد وكالة �إدارة املخيم
وجه��ة تقدمي خدمات املي��اه وال�رصف ال�صح��ي والنظافة ال�صحية م��ن �أن جميع الأ�شخا�ص
املقيمني يف املخيم على علم باملخاطر التي ت�شكلها �أماكن ق�ضاء احلاجة املفتوحة.
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يج��ب �أن تتواف��ق مراف��ق ال��صرف ال�صح��ي م��ع ممار�سات ق�ض��اء احلاجة
التقليدي��ة بقدر الإم��كان .وبالرغم من ذلك ،فرمبا يتوج��ب �أن يكون هناك حت ٍد/
تغي�ير لتقلي��ل املخاطر ال�صحية اخلط�يرة �أثناء النزوح وا�س��ع النطاق .وبال �شك،
ف�سيك��ون م��ن ال�صعب توفري ال��صرف ال�صحي للمجتمعات املعت��ادة على ق�ضاء
احلاجة يف الأماكن املفتوحة وجماري املياه وبني الأ�شجار ب�شكل �أ�سا�سي .ومع
ذلك ،فمن املهم القيام ب�أن�شطة لتعزيز النظافة للق�ضاء على هذا ال�سلوك اخلاطئ
وت�شجيع الأ�شخا�ص على التعود على ا�ستخدام دورات املياه.

ال�رصف ال�صحي

حتم��ل مياه الف�ض�لات التي تخلفها دورات املي��اه ومرافق اال�ستحم��ام �أو الناجتة عن الطهي
وغ�سيل الأطباق العديد من الكائنات املجهرية .و�إذا مل يتم ت�رصيف هذه املياه ب�شكل �صحيح
فيحتم��ل �أن تت�سب��ب يف ع��دوى و�أمرا�ض و�أوبئة .كما ميكن �أن ت�صبح مي��اه الف�ضالت �أو مياه
الأمطار الراكدة م�أوى للح�رشات مثل النامو�س.
ي�ض��ع م��شروع �سفري معياري��ن �أ�سا�سيني لل�رصف ال�صحي .يج��ب �أن يتمتع
الأ�شخا���ص ببيئ��ة خالية م��ن خماطر الت�آكل ب�سب��ب املياه ومن املي��اه الراكدة،
مب��ا يف ذلك مي��اه الأمطار ومياه الفي�ضان��ات ومياه الف�ض�لات الداخلية ومياه
الف�ض�لات الناجت��ة عن املرافق الطبي��ة .ثان ًيا ،يجب �أن يتوف��ر لديهم الو�سائل –
املراف��ق (قن��وات ال��صرف ال�صحي/املج��اري) والأدوات – للتخل���ص من مياه
الف�ضالت الداخلية ب�شكل منا�سب وف َّعال وحلماية �أماكن الإيواء واملرافق العائلية
�أو املجتمعية الأخرى من الفي�ضان �أو الت�آكل.
وعل��ى ح�سب امل��وارد الب�رشية واملالي��ة وبناء على ال�سي��اق ،يتوىل م�س�ؤولي��ة �إن�شاء و�صيانة
نظام ال�رصف ال�صحي للمخيم �إما وكالة �إدارة املخيم �أو جهة تقدمي خدمات املياه وال�رصف
ال�صح��ي والنظاف��ة ال�صحي��ة �أو حتى هيئات ال��صرف ال�صحي املحلية (خا�ص��ة يف املناطق
احل�رضية) .ويجب �أن تتفق جميع اجلهات امل�شاركة على الأدوار وامل�س�ؤوليات املوكولة �إليهم
ويقومون بالإعالن عنها �إىل �سكان املخيم.
يت��م تخطيط موقع املخيم قبل و�صول الأ�شخا�ص النازحني داخل ًيا �أو الالجئني ،ويف�ضل
�أن يك��ون عل��ى تربة رملية �أو على �أر�ض منحدرة قلي�لاً .ويحدد نوع الرتبة �أو الأر�ض الطريقة
الت��ي يت��م ا�ستخدامها يف �أنظم��ة الرت�شي��ح .ويف الغالب يك��ون الرت�شيح هو الطريق��ة الأ�سهل
دائما هي اخليار الأف�ضل؛ فقد
للت�رصي��ف وع��ادة ما يتم تطبيق هذه الطريقة ،ولكنها ال تكون ً
تت�سبب ُحفر املجاري التي يتم بنا�ؤها على �أر�ض طفالية (طينية رملية) يف مردود عك�سي لأن
تر�شيح الرتبة يكون حمدو ًدا يف هذه الرتبة.
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فر�صا جيدة
يعت�بر التخطيط لنظ��ام ال�رصف ال�صح��ي يف املخيم وتنفي��ذه ً
ل��وكاالت �إدارة املخيم وجهات تقدمي خدمات املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة
ال�صحي��ة حت��ى تقوم ب�إ�رشاك �س��كان املخيمات .وميكن �أن تتحم��ل الأ�رس� ،إذا مت
تزويده��ا ب��الأدوات والتدريب التقن��ي املنا�سب ،م�س�ؤولية �صيان��ة قنوات املياه
الب�سيط��ة التي تقع حول �أماكن �إيوائهم .و�إذا دعت احلاجة ،يجب �إ�رشاك املجتمع
امل�ضي��ف كذل��ك يف التخطي��ط ،لأن �أنظمة ال��صرف ال�صحي قد ت�ؤث��ر على البيئة
املوجودة حول املخيم.
أم��را ممك ًنا .فالن��زوح يحدث غال ًب��ا ب�شكل غري
للأ�س��ف ،ال يك��ون تخطيط املخي��م يف الغالب � ً
متوق��ع .وعندما تتكد���س �أماكن الإيواء �أو ا ِ
خليَام ب�شكل غري خمط��ط� ،أو عندما ي�صعب تر�شيح
أمرا بال��غ ال�صعوبة .ولكن،
املي��اه ب�سب��ب الرتبة الطفالي��ة ،ي�صبح تنفيذ نظام ��صرف �صحي � ً
وج��ود بع���ض التح�سينات القليلة والهامة يف ال�رصف ال�صحي حول نقاط توفر املياه والبنية
التحتي��ة الأخرى للمياه وال�رصف ال�صحي والنظاف��ة ال�صحية �أو مواقع التوزيع ت�ساعد �سكان
املخيم على حت�سني ظروفهم املعي�شية.
يف الغال��ب تكون مياه الف�ضالت املوج��ودة يف القنوات املفتوحة التي متر
عل��ى �أماكن �إقامة �سكان املخيم مكا ًنا يج��ذب الأطفال للعب فيه .وعندما تكون
هن��اك ندرة يف املياه ،قد ت�صبح القنوات املفتوحة م��ن عوامل �إغراء الأ�شخا�ص
ال�ستخدام مياه الف�ضالت يف الأغرا�ض املنزلية.

تنظيف و�صيانة البنية التحتية للمياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية

ال ُيع��د تنظيف البني��ة التحتية للمياه وال��صرف ال�صحي والنظافة ال�صحي��ة و�صيانتها عم ًال
لطيفًا ،ولكنه �رضوري .فلن يتم ا�ستخدام دورات املياه �إذا مل تكن نظيفة .وللحفاظ على البنية
التحتي��ة للمياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية يف حالة جيدة وقابلة لال�ستخدام ،يجب
وعموما ،يتم متثيل �س��كان املخيم يف قطاع
�أن يك��ون هن��اك دعم م��ن جانب �سكان املخي��م.
ً
املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية من خالل جلان منتخبة خا�صة باملياه وال�رصف
ال�صح��ي والنظافة ال�صحي��ة .ويجب �أن تقوم وكالة �إدارة املخيم وجه��ة تقدمي خدمات املياه
وال��صرف ال�صحي والنظاف��ة ال�صحية بدعم وتعزيز ا�ستخدام ه��ذه اللجان املجتمعية .فبدون
وج��ود م�شارك��ة جدية من جانب �س��كان املخيم� ،سيكون من ال�صع��ب للغاية �صيانة وتنظيف
البنية التحتية للمياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية.
فعال ،مب��ا يف ذلك التنظي��ف وال�صيانة ،يجب �أن
ولك��ي يت��م و�ضع نظام م�س��ح ومراقبة ّ
تتف��ق جهة تقدمي خدمات املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية وجلان املياه وال�رصف
ال�صح��ي والنظاف��ة ال�صحي��ة و�س��كان املخي��م عل��ى الأدوار وامل�س�ؤولي��ات ،وعل��ى القواع��د
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والتنظيم��ات .ويج��ب و�ضع خط��ة عمل يومية للقي��ام بعملي��ات تفتي�ش على البني��ة التحتية
للمياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية ،ويجب �إبالغ جهة تقدمي خدمات املياه وال�رصف
ال�صح��ي والنظاف��ة ال�صحي��ة عن وجود �أي ثغ��رات .وميك��ن �أن تتوىل جلان املي��اه وال�رصف
ال�صح��ي والنظاف��ة ال�صحية ،التي يتم توجيهها وتدريبها من ِقب��ل جهة تقدمي خدمات املياه
وال��صرف ال�صح��ي والنظافة ال�صحية ،م�س�ؤولي��ة تثقيف �سكان املخيم ب�ش���أن طرق ا�ستخدام
وتنظيف و�صيانة البنية التحتية للنظافة ب�شكل منا�سب.
أمرا �صع ًبا بدون امل��واد وقطع الغيار الالزمة .ويجب �أن تقوم
يك��ون التنظيف وال�صيانة � ً
جه��ة تق��دمي خدمات املي��اه وال�رصف ال�صح��ي والنظافة ال�صحي��ة ،خا�ص��ة بالن�سبة لأنظمة
�إمدادات مياه ال�رشب ،ب�ضمان توفر قطع الغيار ب�شكل ٍ
كاف ومنا�سب من الناحية التقنية ،مثل
�صنابري و�أنابيب املياه والغ�ساالت .ويجب �أن تكون قطع الغيار على م�ستوى ٍ
عال من اجلودة
ل�ضمان عدم تعطل م�ضخات و�صنابري املياه عن العمل ب�شكل متكرر.

التخل�ص من النفايات ال�صلبة

ت�ش�ير النفايات ال�صلبة �إىل �أي ف�ضالت غري �سائلة تنت��ج عن الأ�رس واملرافق الطبية والأ�سواق
ومناط��ق توزي��ع الأغذية وامل�صادر الأخرى .وهي ال ت�شري �إىل الف�ضالت الب�رشية .وي�ؤدي عدم
التخل���ص م��ن القمامة والنفايات �أو التخل�ص منها ب�شكل �س��يء �إىل زيادة التهديدات اخلطرية
مث��ل تل��وث املياه ال�سطحية واملياه اجلوفي��ة والبيئة بوج ٍه عام ،حيث تعت�بر هذه بيئة جيدة
النت�شار الذباب وجذب الفئران والقوار�ض الأخرى التي تنقل العديد من الأمرا�ض.
ي�ض��ع م�رشوع �سف�ير معياري��ن �أ�سا�سي�ين لإدارة النفاي��ات ال�صلبة ،بهدف
�ضم��ان �أن الأ�شخا���ص �أ) يعي�شون يف بيئة خالية من التلوث الناجت عن النفايات
ال�صلب��ة ،مب��ا يف ذلك النفايات الطبية ،ب) لديهم و�سائ��ل للتخل�ص من النفايات
وفعال.
املنزلية ب�شكل منا�سب ّ
من �أكري الطرق �شيوع ًا للتخل�ص من الف�ضالت التي يتم جمعها من الأ�رس والأ�سواق واملدار�س
والبنية التحتية الأخرى ما يلي:
•حفر القمامة وال�صناديق واحلاويات التي ت�ستخدمها الأ�رس �أو جمموعات الأ�رس جلمع القمامة
ُ
•احلفر اجلماعية ومواقع القمامة التي تت�سع ال�ستخدام عدد �أكرب من جمموعات الأ�رس.
هن��اك ثالثة تقنيات �أ�سا�سي��ة ُت�ستخدم عادة يف املخيمات للتخل�ص م��ن النفايات ال�صلبة –
وهي دفن القمامة وحرقها وحتويلها �إىل �سماد.
أي�ضا الدفن ال�صحي �أو التخل�ص من القمامة ب�شكل خا�ضع
•يعت�بر دفن الف�ضالت (وي�سمى � ً
أمرا ب�سيط ن�سب ًيا ولكن ينبغي توخي احلذر .ويجب
لل�سيطرة) يف اخلنادق �أو احلفر العميقة � ً
�أن يك��ون هناك نظام �رصف �صحي منا�سب لتجنب تلوث م�صادر املياه .فعندما ال يتوفر
نظ��ام ��صرف �صحي منا�سب ،ق��د ت�صبح هذه اخلن��ادق خزانات حامل��ة للأمرا�ض� ،سواء
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لا �أم �آج�لاً .ويج��ب �إغالق احلف��ر التي يتم دف��ن الف�ضالت بها ب�ش��كل �آمن عن طريق
عاج� ً
طبقات من الرتبة عند امتالئها؛ �سواء �أكانت ال تزال قيد اال�ستخدام �أو مت �إغالقها بالفعل.
وجتب �إحاطة �أماكن دفن القمامة ب�سياجات و�أن تكون بعيده ب�شك ٍل �آمن عند �أماكن الإيواء
والبنية التحتية للمياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية.
•�أحيا ًنا يكون احلرق هو اخليار الوحيد عندما ال تتوفر �أر�ض كافية لدفن الف�ضالت .ويف هذه
احلال��ة ،يج��ب �أن يتم احلرق بعي ًدا عن املوقع لأن النار والدخان قد ي�سببان خماطر �شديدة
يف مواقع املخيمات املزدحمة� .أما النفايات الطبية ،فيجب �أال يتم دفنها ويتم حرقها فقط
با�ستخدام حمرقة منا�سبة تقن ًيا يف مراكز �صحية وحتت �إ�رشاف فريق طبي ُمدرب.
أمرا مفي ًدا يف الأن�شطة الزراعية و�أن�شطة احلدائق،
•�أما حتويل النفايات �إىل �سماد فهو يعترب � ً
ولكن ي�صعب تنفيذه يف حاالت الطوارئ .وتكون هذه الطريقة منا�سبة يف املخيمات ذات
امل��دى الطوي��ل وعندما تتوفر م�ساح��ة كافية داخل املخيم وحوله .فه��ذه الطريقة تتطلب
معرف��ة تقني��ة معينة وتدري��ب ومتابعة .ويج��ب تخزين القمام��ة بعناية .وتزي��د املواقع
واحلُفر الكبرية التي ت�ستخدم يف حتويل النفايات �إىل �سماد من خطر ت�صاعد الأبخرة التي
قد ت�شكل خماطر �صحية ل�سكان املخيم.
عن��د و�ض��ع نظ��ام للتخل�ص م��ن نفايات املخي��م ،يجب �أن تت�أك��د جهة تقدمي خدم��ات املياه
وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية ووكالة �إدارة املخيم مما يلي:
•جمي��ع امل��واد والبنية التحتية� ،سواء �صناديق �أو حاويات �أو ُحفر �أو حمارق ،على م�ستوى
ٍ
عال من الكفاءة وم�أمونة اال�ستخدام.
•�إحاطة جميع املواقع والأماك��ن املخ�ص�صة جلمع القمامة والف�ضالت ب�سياجات ،حلماية
الأطفال على وجه اخل�صو�ص ،ول�ضمان عدم اقرتاب احليوانات منها
•و�ض��ع خط��ة عمل يومي��ة وجدول يوم��ي للتخل�ص من الف�ض�لات وال�سيط��رة على املواقع
واحلُفر و�صيانته��ا ،وذلك بالتعاون مع جلان املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية
و�سكان املخيم
•االتف��اق عل��ى الأدوار وامل�س�ؤولي��ات مع �سكان املخي��م وجلان املياه وال��صرف ال�صحي
والنظاف��ة ال�صحي��ة ،حت��ى يت��م توزي��ع امله��ام بو�ض��وح ،وم��ن الأف�ض��ل �أن يت��م و�ض��ع
اخت�صا�صات ر�سمية تبني تق�سيم املهام
•توفر �أدوات معينة مثل عجالت اليد واملجارف التي ت�ستخدم يف التنظيف وال�صيانة
•جمع املواد القابلة لإعادة اال�ستخدا،م ،من مواقع العمل على �سبيل املثال ،و�إعطاءها ملن
ي�ستفيدون منها.
 ttللح�ص��ول على معلومات ح��ول التخل�ص م��ن النفايات ال�صلبة راج��ع املذكرة الفنية
ملنظمة ال�صحة العاملية يف ق�سم «الأدوات» من هذا الف�صل.
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ي���ؤدي وج��ود النفايات وع��دم التخل�ص منها �إىل خلق بيئ��ة مادية حمبطة.
فق��ذارة املخي��م وروائح��ه الكريه��ة وحالته غري ال�صحي��ة تدمر ال��روح املعنوية
للأ�شخا�ص الذين يواجهون العديد من التحديات اليومية.

التخل�ص من اجلثث

يزي��د معدل الوفيات يف املخيمات واملواقع ال�شبيهة باملخيمات يف بداية النزوح �أو عندما ال
يتم توفري االحتياجات الأ�سا�سية للأ�شخا�ص لفرتة معينة .وميكن �أن ت�ؤدي الأوبئة والأمرا�ض
و�س��وء التغذي��ة والإ�صابات الناجت��ة عن القتال �إىل زيادة عدد املوت��ى يف املخيم خالل فرتة
ق�صرية.
هناك بع�ض الثقافات التي ال تزال تعترب �أمرا�ض و�أوبئة معينة ،مثل فريو�س
الإيدز �أ�شياء حمظورة حتى ال يقوم �أقرباء ال�شخ�ص امل�صاب بالإبالغ عن حالته.
كثريا من املعدل الذي
ولذلك ،فيمكن �أن يكون معدل الوفيات يف املخيمات �أعلى ً
يتم الإبالغ عنه .وهناك �سبب �آخر لعدم الإبالغ عن حاالت الوفاة وهو �أن يخ�شى
�أقرباء امليت تقليل ح�صتهم التموينية.
يعترب الدفن هو الطريقة الأف�ضل والأب�سط للتخل�ص من اجلثث� ،إذا كان ذلك مقبو ًال من الناحية
الثقافية .وعند تخطيط املخيم ،يجب �أن تقوم اجلهات املعنية ،مبا يف ذلك وكالة �إدارة املخيم،
بتخ�صي���ص مواقع منا�سبة للمقابر ودفن املوتى على م�سافة بعيدة عن �أماكن الإيواء والبنية
التحتي��ة ،وع��ن �أماكن احل�صول عل��ى املياه اجلوفية .ويج��ب اختيار مواقع الدف��ن و�إن�شا�ؤها
بالت�شاور الوثيق مع املجتمع النازح.
يعترب الدفن من الأمور احل�سا�سة والعاطفية يف جميع الثقافات .وبقدر الإمكان ،يجب �أن
حت�ترم املنظمات الإن�سانية الط��رق التقليدية للمجتمع النازح يف دفن موتاه .ويجب �أن تدعم
جهة تقدمي خدمات املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية �أقرباء امليت عن طريق توفري
املعدات التقنية الالزمة حلفر القرب والدفن وكذلك مالب�س و�أكفنة الدفن.
تف�ض��ل بع���ض الثقافات ح��رق جثة املي��ت .ورمبا ي�صع��ب ذلك يف املخيم��ات واملواقع
ال�شبيه��ة باملخيمات ب�سبب نق�ص الأماك��ن والبنية التحتية الالزمة لذلك .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
ف���إن ح��رق اجلثث يحتاج �إىل كمية كب�يرة من الوقود والنار واحلطب وه��ي �أ�شياء قد ال ميكن
توفريها .ويف هذه احلالة ،يجب �أن تبحث وكالة �إدارة املخيم مع ممثلني من املجتمع النازح
ع��ن حلول �أخ��رى .فتحت ظ��روف النزوح قد يك��ون الأ�شخا���ص قادرين على تغي�ير عاداتهم
التقليدية.
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أمرا بالغ ال�صعوبة .فقد ا�ضطر
يف املخيمات املزدحمة الع�شوائية ،ي�صبح الدفن � ً
الأ�شخا�ص النازحون داخل ًيا يف �شمال �أوغندا على �سبيل املثال �إىل العي�ش ل�سنوات
طويل��ة يف خميم��ات مزدحمة للغاية ومل ُي�سمح لهم باخل��روج من املخيمات .فقد
كان��ت هناك قيود �شديدة على حرية احلركة .ومن ثم ،مل يكن لديهم حل �سوى دفن
موتاهم داخل املخيم بالقرب من �أماكن الإيواء واملياه اجلوفية.
خطرا بال ًغا النت�شار الأوبئة .فهي
�إنه مما يخالف الواقع �أن نعتقد �أن اجلثث متثل ً
ال ت���ؤدي �إىل ذل��ك �إال �إذا كان ال�سب��ب يف الوف��اة هو حمى التيفو���س �أو الطاعون
�أو الكول�يرا �أو احلم��ى النزيفية مثل حمى الإيبوال .ويف ه��ذه احلاالت ،يجب دفن
اجلثث على الفور واحلد من جتمعات اجلنازات.
 ttملزي��د م��ن املعلومات حول التخل�ص من اجلثث ،انظر املذكرة الفنية ملنظمة ال�صحة
العاملية يف ق�سم «الأدوات» من هذا الف�صل.
يف حاالت الطوارئ وا�سعة النطاق ،رمبا يلزم �إن�شاء م�ستودع �أو �أكرث لتخزين
اجلث��ث لت�سهيل التعرف على املوتى .ويف املواقع الغري خا�صة بالطوارئ ،فرمبا
أي�ضا وج��ود م�ستودع جث��ث لت�سهيل تتبع الأ��سر لذويهم والعث��ور عليهم.
يل��زم � ً
ويج��ب �أن يك��ون م�ست��ودع اجلث��ث مكا ًنا �آم ًنا يتك��ون من �أربعة �أق�س��ام – غرفة
لال�ستقب��ال وغرف��ة للعر�ض وغرفة لتخزين اجلثث الت��ي ال ميكن عر�ضها وغرفة
لل�سجالت ولتخزين املتعلقات ال�شخ�صية.

تعزيز النظافة ال�صحية

يرتبط التثقيف ب�ش�أن النظافة ال�صحية وتعزيزها ارتباطً ا �شدي ًدا بال�صحة والثقافة ال�صحية .و�سواء
يف املخيم��ات جي��دة التخطيط �أو يف املخيمات الع�شوائية واملزدحم��ة ،فمن ال�رضوري �أن يتفهم
املقيمون يف املخيم الأثر املبا�رش الناجت عن النظافة ال�صحية ال�سليمة على عافيتهم اجل�سدية.
ي�ض��ع م��شروع �سفري معيارين �أ�سا�سيني لتعزي��ز النظافة ال�صحية .يجب �أن
تكون جميع قطاعات ال�سكان املت�أثرة على علم ب�أهم ممار�سات النظافة ال�صحية
الت��ي ت�ش��كل اخلط��ر الأكرب عل��ى ال�صحة و�أن تك��ون لديهم القدرة عل��ى تغيريها.
ويج��ب �أن تتوفر لديهم معلومات وم��وارد منا�سبة ب�ش�أن ا�ستخدام املياه ومرافق
ال��صرف ال�صحي حلماي��ة �صحتهم وكرامته��م .ويجب �أن تعك���س جميع املرافق
واملوارد املقدمة مواطن ال�ضعف واحتياجات وتف�ضيالت كافة قطاعات ال�سكان
املت�أث��رة .ويجب �إ�رشاك امل�ستخدم�ين يف �إدارة و�صيانة مرافق النظافة ال�صحية
حيثما يكون منا�س ًبا.
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لا ع��ن ال��صرف ال�صحي
ال ميك��ن �أن يك��ون تعزي��ز النظاف��ة ال�صحي��ة بدي� ً
املنا�س��ب و�إم��دادات مياه ال��شرب الكافي��ة والتي تعت�بر مفتاح توف�ير النظافة
ال�صحية اجليدة.
وحفر القمامة
يعترب توزيع ال�صابون و املواد ال�صحية �أو تنظيف الأدوات وتوفر دورات املياه ُ
ع��رف م�رشوع �سفري تعزيز
�أح��د الأمور� ،أما ا�ستخدامه��ا ب�شكل منا�سب ومنتظم فهو �أمر �آخرُ .ي ِّ
النظاف��ة ال�صحي��ة ب�أنه «اجلمع بني معرفة ال�سكان وممار�ساته��م ومواردهم ،ومعرفة الوكالة
[جه��ة تقدمي خدمات املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية] ومواردها ،حيث تعمل هذه
الأ�شياء على جتنب ال�سلوكيات اخلطرية اخلا�صة بالنظافة ال�صحية».
ومن هذا املنطلق ،يجب �أن تعطي جهة تقدمي خدمات املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة
ال�صحية وجلان املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية و�سكان املخيم الأولوية للق�ضايا
الرئي�سي��ة املتعلق��ة بالنظاف��ة ال�صحية .وم��ن الأف�ضل �أن يت��م الرتكيز �أو ًال على ع��دد من �أهم
امل�ش��اكل املتعلق��ة بالنظافة ال�صحية بد ًال من توجيه عدد كبري م��ن الإر�شادات والقواعد التي
ق��د ال ي�ستطيع��ون التع��ود عليها .ويج��ب �أن تت�سم الر�سائ��ل واملعلومات املوجه��ة بالو�ضوح
والب�ساط��ة و�سهول��ة الفه��م .فيج��ب نقلها باللغ��ة املحلية عن طري��ق فريق يك��ون على دراية
باملمار�سات التقليدية والهياكل االجتماعية.
يف املجتمع��ات النازحة من مناطق ريفية نائية ،رمبا ينت�رش اجلهل خا�صة
ب�ين الن�س��اء والفتيات .ويج��ب �أن تكون وكاالت �إدارة املخيم��ات وجهات تقدمي
خدمات املياه وال��صرف ال�صحي والنظافة ال�صحية على علم ب�أن املن�شورات �أو
الإعالنات املكتوبة ت�صل �إىل الرجال فقط من �سكان املخيم ،ولكنها ال ت�صل �إىل
الكثري من الأطراف املعنية.
ميكن بتثقيف �سكان املخيم حول جوانب النظافة ال�صحية واال�ستخدام املنا�سب ملرافق املياه
وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية من خالل و�سائل وبرامج متعددة و�إبداعية ،مثل:
•الأبواق �أو البث الإذاعي �أو الإعالنات العامة
•املل�صقات والإ�شارات والر�سومات والر�سوم الكاريكاتورية
•االجتماعات واجلماعات الن�شطة
•االحتفاالت والأحداث التقليدية واملجتمعية
•عرو�ض الأفالم وعرو�ض الفيديو
•الأعمال الدرامية ولعب الأدوار والألعاب والأغاين.
وميك��ن �أن يك��ون ر�س��م البنية التحتية للمي��اه وال�رصف ال�صح��ي والنظافة
ال�صحي��ة �إح��دى الط��رق اجليدة جل��ذب الأطفال عل��ى وجه اخل�صو���ص ،ك�أن يتم
ر�سم خزانات املي��اه ودورات املياه يف �شكل ر�سوم كاريكاتورية م�ضحكة ولكن
تثقيفي��ة ،تو�ضح الطريق��ة ال�صحيحة ال�ستخدام مرافق املي��اه وال�رصف ال�صحي
والنظافة ال�صحية وكيفية �ضمان القيام بالنظافة البدنية ب�شكل �سليم.
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مكافحة ناقالت الأمرا�ض

يف البلدان اال�ستوائية ،ال تزال املالريا والإ�سهال هي الأمرا�ض التي تنتقل عن طريق ناقالت
كب�يرا للإ�صابة باملر�ض
خطرا
ً
الأمرا���ض الت��ي ت�شكل تهدي�� ًدا �صح ًيا ً
عاما ،حي��ث �إنها ت�شكل ً
وت�ؤدي �إىل الوفاة .تنتقل املالريا عن طريق البعو�ض ،بينما ينتقل الإ�سهال عن طريق الذباب،
ولك��ن هناك ناق�لات �أمرا�ض �أخرى تعترب خط�يرة على وجه اخل�صو���ص يف املخيمات حيث
يعي�ش الب�رش واحليوانات م ًعا يف مناطق �ضيقة.
اخلطر
ناقل املر�ض
�أمرا�ض العيون؛ الإ�سهال
الذباب
املالريا؛ داء الفيالريات؛ حمى ال�ضنك؛ احلمى ال�صفراء؛ التهاب الدماغ
البعو�ض
كالية
ال�سو�س
فو�س الأُ َّ
اجلرب؛ ال َّت ْي ُ
الراجِ َعة
ى
ُم
حل
ا
الوبائية؛
القمل
التيفو�س
َّ َّ
الطاعون (من الفئرات التي حتمل العدوى)؛ التيفو�س الوبائية
الرباغيث
احلمى الراجعة؛ احل َُّمى ا ُ
ملبَ َّق َعة
القرادة
احل�رشات َّ
ُح َّمى ع�ضة اجلُرَذ؛ دا ُء البرَ ِ
ال�سلْمونيال َت؛ حمى ال�سا
الفئران
مي َّيات؛ دا ُء َّ
(اجلدول من كتيب مفو�ضية الأمم املتحدة ل�شئون الالجئني اخلا�ص بحاالت الطوارئ� ،2007 ،ص )275

لت�شخي�ص الأمرا�ض التي تنتقل عن طريق ناقالت الأمرا�ض ومواجهتها وعالجها ،يلزم وجود
رعاي��ة طبي��ة من ِقب��ل �أخ�صائيني .وميك��ن �أن يقوم �س��كان املخيم بدور كب�ير ملنع املخاطر
والأمرا���ض .ويج��ب �أن ت�سته��دف وكالة �إدارة املخي��م وجهة تقدمي خدم��ات املياه وال�رصف
ال�صحي والنظافة ال�صحية توفري ثقافة النظافة ال�صحية املنا�سبة للمقيمني يف املخيم ،حتى
يتفهم��وا العالق��ة بني نق�ص النظافة والنظاف��ة ال�صحية من ناحية واملخاط��ر املحتملة التي
ميكن �أن تظهر من ناحية �أخرى.
تب��د أ� الوقاية من الأمرا�ض وال�سيطرة على ناق�لات الأمرا�ض على م�ستوى الأ�رس ،ولكنها
ت�شمل جميع قطاع��ات املخيم .ويجب �أن ترتكز ا�سرتاتيجيات ال�سيطرة على ناقالت الأمرا�ض
عل��ى تقلي��ل عدد ناق�لات الأمرا���ض وكثافته��ا واحلد م��ن االت�صال ب�ين الإن�س��ان وناقالت
الأمرا���ض ومواقع انت�شارها .وبدون �أن تكون هن��اك م�شاركة ن�شطة من جانب �سكان املخيم،
قد تف�شل وكالة �إدارة املخيم وجهة تقدمي خدمات املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية
يف الت�أك��د م��ن �أن ناق�لات الأمرا�ض والأمرا�ض الت��ي تنقلها حتت ال�سيط��رة .وتعترب املعرفة
واخل�برة املحلية
هاما يف التعرف على الأمن��اط املو�سمية والأمرا�ض التي تنتقل عن
ً
عن�رصا ً
طريق ناقالت الأمرا�ض ومواقع انت�شار ناقالت الأمرا�ض.
حتتوي ال�سيطرة على الأمرا�ض التي تنتقل عن طريق ناقالت الأمرا�ض على جميع الإجراءات
والأن�شطة املبينة �أعاله ،والتي ميكن ا�ستخدامها من �أجل:
•�إن�ش��اء خميمات ومواقع يف �أماكن منا�سبة من حي��ث اخل�صائ�ص الطبيعية واجليولوجيا؛
ويجب جتنب امل�ستنقعات والأرا�ضي الرطبة
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•توفري مياه �رشب �آمنة يف �أماكن يتم �صيانتها
•�إن�شاء نظام �رصف �صحي �سليم يف املخيم و�صيانته ،حتى ال ت�صبح املياه الراكدة مرت ًعا
للبعو�ض
•تنظيف دورات املياه ودورات املياه وتفريغها ب�شكل منا�سب يف الوقت املنا�سب ،حتى ال
يبي�ض فيها الذباب وينت�رش بها
•توزيع معدات تخزين �آمنة ومنا�سبة للأ�رس املعي�شية ،مثل احلاويات والأوعية
•تنظي��ف القمام��ة والتخل���ص منها ب�ش��كل �آمن ،حت��ى ميكن حماي��ة الأغذية م��ن الفئران
والقوار�ض الأخرى
•�ضم��ان عدم اق�تراب احليوانات الأليفة من الأماكن التي يعي���ش فيها الأ�شخا�ص و�أماكن
تناولهم للطعام و�أماكن اغت�سالهم و�أماكن ح�صولهم على املاء.
ال تعت�بر ال�سيط��رة الكيميائي��ة عل��ى الأمرا���ض التي تنتقل ع��ن طريق ناق�لات الأمرا�ض هي
اخليار الأف�ضل يف املخيمات ،ولكنها تكون حتمية يف بع�ض الأحيان .ف�أثناء �أوبئة الإ�سهال،
أمرا فعا ًال يف تقليل عدد الذباب البالغ .وتتطلب ال�سيطرة
يك��ون ر���ش الأماكن ومناطق الإيواء � ً
الكيميائي��ة وج��ود متابع��ة تقني��ة متخ�ص�ص��ة .ويجب تدري��ب الفريق املعن��ي واملقيمني يف
املخيم على هذا الأمر .ويجب �أن تت�أكد جهة تقدمي خدمات املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة
ال�صحي��ة م��ن توفر معلومات كافية حول امل��واد الكيميائية امل�ستخدم��ة .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
يج��ب تزوي��د الفريق واملقيم�ين يف املخيم بالأجه��زة الالزمة وحمايتهم ب�ش��كل منا�سب عند
التعامل مع املواد الكيميائية.
يف املناط��ق الت��ي حتتوي على خط��ر الإ�صابة مبر�ض املالري��ا ب�شكل ٍ
عال
عل��ى وج��ه اخل�صو�ص ،رمبا يلزم توزي��ع مواد معاجلة باملبي��دات احل�رشية مثل
النامو�سي��ات والبطاط�ين واملالءات واخلي��ام .ويعترب ر�ش اخلي��ام طريقة جيدة
ملنع انت�شار العدوى .كما ميكن ر�ش �أماكن الإيواء التي ال تتخذ �شكل خيام والتي
تكون مغطاة بالرتبولني.
 ttملزي��د م��ن املعلومات حول الأمرا�ض التي تنتقل ع��ن طريق ناقالت الأمرا�ض ،انظر
الف�صل .16
ق��د ت�صب��ح بع���ض الإج��راءات التفاعلية الت��ي ترم��ى �إىل مواجه��ة م�شاكل
ناقالت الأمرا�ض ذات ت�أثري عك�سي .على �سبيل املثال ،فقد مت الإبالغ عن زيادة
يف الفئ��ران ومت ر�ص��د �أج��ور معينة لكل ف�أر مي��ت يتم ت�سليم��ه .ومل ينظر �سكان
املخي��م �إىل القوار���ض عل��ى �أنها ناقالت �أمرا���ض ،بل ر�أوا الأمر عل��ى �أنه م�صدر
«هام» للدخل.
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الأ�شخا�ص ذوو االحتياجات اخلا�صة/الأ�شخا�ص املعر�ضون
خلطر بالغ

غال ًب��ا ما يت��م جتاهل �شواغل الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�ص��ة والأ�شخا�ص املعر�ضون
خلط��ر بال��غ يف املخيمات .ويف موق��ف النزوح ،رمبا يزي��د هذا التجاه��ل لأن املجتمع يكون
حت��ت �ضغط معني ،وميكن �أن تنهار هياكل الرعاي��ة االجتماعية التقليدية وقد تفقد العائالت
الق��درة على العناية بالآخري��ن .ورغم ذلك ،فيجب �أن تت�أكد وكال��ة �إدارة املخيم وجهة تقدمي
خدم��ات املي��اه وال�رصف ال�صحي والنظاف��ة ال�صحية من �أن هناك اهتم��ام خا�ص بال�شواغل
املتعلق��ة باملياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية للأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة
والأ�شخا�ص املعر�ضني للخطر.
•ع��ادة ما تكون الن�ساء والفتيات م�س�ؤولة عن ع��دد كبري من املهام وامل�س�ؤوليات املنزلية
مث��ل احل�ص��ول على املي��اه لأ�رسهم .ولذل��ك فيجب �أن تك��ون �أوقات االنتظ��ار عند �أماكن
احل�ص��ول عل��ى املي��اه ق�صرية بق��در الإمكان ،حت��ى ال ت�ضي��ع الن�ساء والفتي��ات �ساعات
و�ساع��ات يحتجنه��ا للقيام ب�أن�شط��ة �أخرى .بالإ�ضاف��ة �إىل ذلك� ،سوف يعم��ل توفري عدد
ٍ
كاف من �صنابري وم�ضخات املياه التي تعمل ب�شكل جيد ،وال�صفائح والأوعية على تقليل
اخلطر بالن�سبة للن�ساء والفتيات الالتي يح�صلن على املياه من خارج املخيم عندما يكون
من ال�صعب حمايتهن.
•�إذا �أمك��ن ،يجب توفري �إ�ضاءة جيدة يف مرافق املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية
العامة و�أن تكون يف مناطق �آمنة ،حتى ال تخ�شى الن�ساء والفتيات ا�ستخدامها يف امل�ساء.
ويجب متهيد الطرق امل�ؤدي �إىل البنية التحتية للمياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية،
حت��ى يت�سن��ى للأ�شخا�ص الذي��ن ي�ستخدم��ون الع�� َّكّازات والأ�شخا�ص الذي��ن ي�ستخدمون
املقاعد املتحركة ا�ستخدام هذه الطرق.
•عن��د ت�صميم دورات املياه ومرافق املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية ،يجب �أخذ
احتياجات الأطفال والأ�شخا�ص املعاقني ج�سد ًيا يف االعتبار .ويجب �أن تقوم جهة تقدمي
خدم��ات املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية بت�صميم و�إن�شاء دورات مياه خا�صة
ومرافق ا�ستحمام تنا�سب هذه الفئات بحيث ميكنهم ا�ستخدامها ب�سالمة و�سهولة.
•عندم��ا تكون هناك ن��درة يف مياه ال�رشب �أو ال�سلع غري الغذائية التي ت�ستخدم يف النظافة
ال�صحية والتنظيف ،يجب �أن تت�أكد جهة تقدمي خدمات املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة
ال�صحية من جعل الأولوية للأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة والأ�شخا�ص املعر�ضني
للخط��ر .فالأطفال دون �سن اخلم�سة �أعوام والأمه��ات املر�ضعات و�/أو كبار ال�سن هم �أول
من يعانون ب�سبب فقدان الأ�شياء الأ�سا�سية مثل املاء �أو ال�صابون.
•يج��ب �إطالق حم�لات �إعالمية ملواجهة االعتقادات اخلاطئة فيما يتعلق باملر�ضى – مثل
االعتق��اد ب���أن ال�شخ�ص الذي يحمل فريو�س الإيدز ميك��ن �أن يت�سبب يف تلوث نقاط املياه
امل�شرتك��ة من خالل االت�صال اجل�س��دي مع املاء .يجب �إخبار النا�س ب�أن فريو�س الإيدز ال
ميكن �أن ينتقل �إال من خالل الدم واملني وال�سوائل اجلن�سية والإبر امللوثة.
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قائمة املراجعة اخلا�صة بوكالة �إدارة املخيم

الأدوار وامل�س�ؤوليات

 يت��م تدريب موظفي املخيم عل��ى حماية الفئات ذات االحتياجات اخلا�صة والعناية بهم،
ويقومون بالتوقيع على مدونة �سلوك.
 هن��اك ع��دد ٍ
كاف من جهات تقدمي خدم��ات املياه وال�رصف ال�صح��ي والنظافة ال�صحية
تعمل يف املخيم؛ وتتم ت�سمية قائد لقطاع املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية.
 تتمت��ع جهات توفري خدمات املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية باخلربة التقنية
الكافية ،مع توفر الفريق املدرب والأدوات عالية اجلودة.
 يت��م تو�ضي��ح الأدوار وامل�س�ؤوليات يف قط��اع النظافة واالتفاق عليها ب�ين وكالة �إدارة
املخي��م وجهة تقدمي خدم��ات املياه وال�رصف ال�صحي والنظاف��ة ال�صحية وجلان املياه
وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية وهيئات ال�رصف ال�صحي املحلية.
 االخت�صا�صات ثابتة.
 يتم �إطالع �سكان املخيم على هوية اجلهات التي تعمل وطبيعة العمل ومكانه وتوقيته.
 تتف��ق اجله��ات امل�شاركة املعني��ة على معايري دولي��ة �أو حملية ليت��م تطبيقها يف قطاع
املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية باملخيم.
 يت��م ت�أ�سي�س خدمات املياه وال�رصف ال�صح��ي والنظافة ال�صحية والبنايات التحتية لها
وف ًقا للمعايري وامل�ؤ�رشات والتوجيهات ،وتتم �صيانتها ومراقبتها ب�شكل دوري.
 مت و�ضع نظام عام ملراقبة �أن�شطة املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية.
 يتم تبادل خطط وبيانات العمل؛ ويتم الإبالغ عن اخلدمات والثغرات واالحتياجات.
 ي�ش��ارك �س��كان املخيم ،وخا�صة الن�س��اء والفتيات ،ب�ش��كل ٍ
كاف يف جميع جوانب �أن�شطة
بدءا من التخطيط والت�صميم وحتى التنفيذ
املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية – ً
والت�شييد ،واملراقبة والتن�سيق ،وال�صيانة والتنظيف.
 ت�ستخ��دم وكال��ة �إدارة املخيم وجهة تقدمي خدم��ات املياه وال��صرف ال�صحي والنظافة
منهجا اجتماع ًيا كما �أنهما يدعمان ويعززان م�شاركة املجتمع من خالل جلان
ال�صحية
ً
املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية باملخيم.
 يتم �أخذ املعرفة واخلربة املحلية يف االعتبار ويتم ا�ستخدامها.
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 يق��وم فري��ق وكال��ة �إدارة املخيم وفري��ق جهة تقدمي خدم��ات املياه وال��صرف ال�صحي
والنظافة ال�صحية بالت�رصف ب�شكل منا�سب وح�سا�س ثقاف ًيا جتاه �سكان املخيم.

�إمدادات مياه ال�رشب
 مت التعرف على م�صادر املياه احلالية (داخل املخيم وخارجه) وعمل خرائط لها؛ كما مت
تقييم �إمدادات مياه ال�رشب البديلة.
 مت التعرف على م�ستوى من�سوب املياه اجلوفية و�أخذه يف االعتبار.
 ميكن ل�سكان املخيم الو�صول �إىل كمية كافية من املياه التي تتمتع بجودة معقولة وف ًقا
للمعايري وامل�ؤ�رشات.
 ميكن الو�صول �إىل مناطق توفر املياه ب�سهولة ،كما ميكن ت�أمينها وحمايتها.
 تتم ال�سيطرة على جودة املياه ومراقبتها ب�شكل دوري.
 هن��اك اهتمام خا�ص بتوفري ال�رصف ال�صحي اجليد ح��ول البنية التحتية لإمدادات مياه
ال�رشب.
 يتم تقييم االحتياجات ق�صرية املدى واالحتياجات بعيدة املدى من املياه ،ويتم تنظيم
�إمدادات املياه وف ًقا لذلك.
 يتم �إجراء تقييم خلطر تعر�ض املياه وم�صادرها للتلوث.
 عند اللزوم ،تتم معاجلة املياه لتح�سني جودتها.
 ميلك املقيمون يف املخيم �أدوات كافية لتخزين املياه مثل الأوعية وال�صفائح.
 يت��م �إب��رام اتفاقيات م��ع املجتمع امل�ضيف عندما يت��م ا�ستخدام م�ص��ادر املياه الواقعة
خارج املخيم.
 مت تقيي��م احتم��االت ا�ستف��ادة املجتمع امل�ضيف م��ن خدمات املياه وال��صرف ال�صحي
والنظافة ال�صحية التي يتم تقدميها يف املخيم وكيفية ذلك.
 �إذا مت توزي��ع املياه يف �شكل ح�ص�ص ،فيتم �إخبار �سكان املخيم ب�شكل ٍ
كاف و�شفاف عن
�سبب تطبيق الإجراءات البديلة (انظر التوجيهات الأربعة).
 يتم �إعطاء الأولوية للأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة والأ�شخا�ص املعر�ضني للخطر
عند ندرة املياه.
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ال�رصف ال�ص���حي العام/دورات املياه/ق�ض���اء احلاجة يف الأماكن
املفتوحة
 يتوفر ع��دد ٍ
كاف من دورات املياه ومرافق اال�ستحمام ومرافق غ�سل املالب�س والتجفيف
املنا�سبة من الناحية الثقافية.
 يتم تخ�صي�ص �أماكن �آمنة ملرافق ال�رصف ال�صحي تتما�شى مع املعايري.
 يتم تقييم توفر املواد املحلية الالزمة للت�شييد.
 يتم �إ�رشاك الن�ساء والفتيات يف ت�صميم و�إقامة مرافق ال�رصف ال�صحي.
 ي�شعر املقيمون يف املخيم بالراحة جتاه البنايات التحتية اخلا�صة «بالنظافة» ويعرفون
كيفية ا�ستخدامها و�صيانتها.
 يف جميع مرافق ال�رصف ال�صحي ،تتم مراعاة جوانب الراحة والنظافة ال�صحية وال�سالمة
واخل�صو�صية واملالئمة الثقافية.
 يت��م التعرف على ممار�سات ق�ض��اء احلاجة املحلية التقليدية ،ويت��م �أخذها يف االعتبار
فيما يتعلق بالنظافة ال�صحية وال�سالمة.
 تتم مراعاة قدرات دورات املياه فيما يتعلق بالتخل�ص من الف�ضالت الب�رشية يف مرحلة
التخطيط.
 يت��م تفري��غ دورات املي��اه ب�ش��كل دوري؛ ويت��م تنظيف و�صيان��ة البنية التحتي��ة للمياه
وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية بالكامل ب�شكل دوري.
 حتتوي دورات املياه ومواقع ق�ضاء احلاجة على مرافق لغ�سل اليد.
 يتم تقييم حالة الرتبة للتخل�ص من الف�ضالت الب�رشية يف املوقع.
 يت��م و�ضع �سي��اج حول مواقع ق�ضاء احلاج��ة املفتوحة ويتم عزلها عل��ى م�ساحة كافية
بعيدة عن �أماكن الإيواء واملياه اجلوفية واملرافق العامة.
 يتم �إخبار �سكان املخيم ب�شكل ٍ
كاف عن خماطر ق�ضاء احلاجة يف الأماكن املفتوحة.
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ال�رصف ال�صحي/التنظيف وال�صيانة
 يكون موقع املخيم نظيفًا بوج ٍه عام.

 يت��م ت�أ�سي�س نظام ��صرف �صحي منا�سب من الناحية التقنية ،مم��ا ي�ضمن حماية موقع
املخيم من مياه الف�ضالت الراكدة والفي�ضانات.
 تت��م �صيان��ة نظام ال�رصف ال�صح��ي ب�شكل دوري من خالل �س��كان املخيم وجلان املياه
وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية.
 يت��م �أخذ انح��دار موقع املخيم ونوع الرتب��ة ودرجة الرت�شيح يف االعتب��ار عند التخطيط
لو�ضع نظام ال�رصف ال�صحي.
 هناك اهتمام خا�ص بتوفري ال�رصف ال�صحي اجليد حول البنية التحتية للمياه وال�رصف
ال�صحي والنظافة ال�صحية.
 يت��م توفري الأدوات واملواد الالزمة للمقيمني يف املخيم ،حتى يتمكنوا من حماية �أماكن
الإيواء اخلا�صة بهم والبنية التحتية من الفي�ضانات ومياه الف�ضالت.
 تتنقل جلان املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية يف املخيم و�سكان املخيم للقيام
ب�أعمال التنظيف وال�صيانة؛ ويتم حتديد الأدوار وامل�س�ؤوليات الثنائية بو�ضوح.

التخل�ص من النفايات ال�صلبة/التخل�ص من اجلثث
 يت��م التع��رف عل��ى املمار�س��ات املحلي��ة للتخل���ص م��ن النفاي��ات ال�صلب��ة و�أخذها يف
االعتبار.
 يتم التعرف على �أنواع النفايات ال�صلبة (مثل النفايات املنزلية �أو التجارية �أو الطبية).
 يتم و�ضع نظام �سليم للتخل�ص من النفايات ال�صلبة ومراقبته ب�صفة دورية.
 يت��م و�ض��ع جداول زمنية ومواعي��د للتخل�ص من النفاي��ات ال�صلبة بالت�ش��اور مع �سكان
املخيم.
 تك��ون مواق��ع و�صنادي��ق وحاوي��ات القمام��ة �آمن��ة ،ويت��م ت�صميمه��ا طب ًق��ا للمعاي�ير
وامل�ؤ�رشات.
 يتم حرق النفايات الطبية يف حمارق خا�صة حتت �إ�رشاف فريق متخ�ص�ص.
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 تتوفر �أدوات معينة مثل عجالت اليد واملجارف.
 يتم جمع املواد القابلة لإعادة اال�ستخدام و�إعطا�ؤها ملن ميكنهم اال�ستفادة منها.
 يتم التعرف على معدل الوفيات يف املخيم ومراقبته.
 يق��وم املقيم��ون يف املخيمات ب�إب�لاغ الإدارة املحلية ووكال��ة �إدارة املخيم عن حاالت
الوفاة.
 تت��م �إحاط��ة مواقع منا�سبة يتم تخ�صي�صها للدفن واملقاب��ر ب�سياجات ،وتكون يف مكان
بعيد عن �أماكن الإيواء واملياه اجلوفية.
 يت��م تزوي��د �أقرب��اء املتوفى باملواد الالزم��ة حلفر الق�بر والدفن وكذلك مالب���س و�أكفنة
والدفن.
 يتم دفن الأ�شخا�ص الذين يتوفون ب�سبب حمى التيفو�س �أو الكولريا ب�شكل �رسيع.

تعزيز النظافة ال�صحية /ال�سيطرة على ناقالت الأمرا�ض
 يت��م التعرف على تكرار الأمرا�ض التي تنتقل ع��ن طريق ناقالت الأمرا�ض؛ ويتم التعرف
على الأمرا�ض التي تنتقل عن طريق ناقالت الأمرا�ض طب ًقا مل�ستوى خطورتها.
 يتم التعرف على م�شاكل النظافة ال�صحية الرئي�سية.
 يت��م �إع��داد �إ�سرتاتيجي��ة لتعزي��ز النظافة ال�صحي��ة ويتم توف�ير التثقيف ب�ش���أن النظافة
ال�صحية ل�سكان املخيم.
 يتم نقل ر�سائل ومعلومات وا�ضحة وب�سيطة ل�سكان املخيم لتعزيز النظافة ال�صحية.
 يتفه��م �س��كان املخيم العالقة بني النظافة ال�صحية غري املالئم��ة والأمرا�ض التي تنتقل
عن طريق ناقالت الأمرا�ض.
 ت�شرتك الن�ساء والفتيات يف تعزيز النظافة ال�صحية �إىل �أق�صى حد.
 يتم ا�ستخدام و�سائل �إبداعية ،مثل الأعمال الدرامية ولعب الأدوار والر�سوم الكاريكاتورية
والر�سومات ،للتوا�صل مع الأطفال والأ�شخا�ص الأميني.
 �إذا مت ا�ستخ��دام املواد الكيميائية يف التطهري ،يتم التعرف عليها وتخزينها وا�ستخدامها
بال�شكل املنا�سب ويتم تدريب الفريق املعني بالكامل على كيفية ا�ستخدامها.
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الأدوات
تتوف��ر معظ��م الأدوات والن��شرات وغريه��ا من الوثائ��ق امل�ش��ار �إليها على
�أ�سطوان��ة جمموعة الأدوات ( )Toolkit CDواملرفقة ب��كل كتيب مطبوع .كذلك مت
و�ضع روابط لتحميل امللفات اخلا�صة باملو�ضوع من على �شبكة الإنرتنت.
•�إر�شادات �أف�ضل املمار�سات لإنهاء ت�شغيل دورات املياه ذات امل�ستويات املرتفعة الطارئة
�أو �شبه الدائمة يف �رسيالنكا
•�إطار اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالثكنات
•�إر�شادات �إنهاء ت�شغيل مرافق املياه وال�رصف ال�صحي من �رسيالنكا
•�أوك�سفام (منظمة �أك�سفورد للق�ضاء على اجلوع) دليل �إر�شادات لأدوات الآبار املحفورة يدو ًيا
•�أوك�سفام (منظمة �أك�سفورد للق�ضاء على اجلوع) جدول �إمدادات مياه ال�رشب حلاالت الطوارئ
•�أوك�سفام (منظمة �أك�سفورد للق�ضاء على اجلوع) ال�رصف ال�صحي قليل التكلفة يف حاالت الطوارئ
•�أوك�سفام (منظمة �أك�سفورد للق�ضاء على اجلوع) معاجلة املياه يف حاالت الطوارئ
•�سج��ل املهند�سني للإغاثة يف حاالت الطوارئ ،مذكرة التدري��ب على �إنهاء ت�شغيل دورات
املياه (زلزال جنوب �آ�سيا)
•م��شروع �سف�ير .2004 ،القائم��ة املرجعي��ة لتقييم االحتياج��ات الأولية لإم��دادات مياه
ال�رشب وال�رصف ال�صحي
•جمموعات املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية وجمموعة تن�سيق املخيمات و�إدارة
املخيمات—م�صفوفة الأدوار وامل�س�ؤوليات
•منظمة ال�صحة العاملية -تنظيف وتطهري خزانات تخزين املياه
•منظمة ال�صحة العاملية -تنظيف وتطهري الآبار يف حاالت الطوارئ
•منظمة ال�صحة العاملية -تنظيف وتطهري الآبار العميقة يف حاالت الطوارئ
•منظمة ال�صحة العاملية -ال�رصف ال�صحي يف حاالت الطوارئ  -التخطيط
•منظمة ال�صحة العاملية -ال�رصف ال�صحي الطوارئ  -اخليارات التقنية
•منظمة ال�صحة العاملية -ر�سائل �رضورية خا�صة بالنظافة ال�صحية يف حاالت الطوارئ
بعد الكوارث
•منظمة ال�صحة العاملية -التخل�ص من اجلثث يف حاالت الطوارئ
•منظمة ال�صحة العاملية �أدنى كمية من املاء الزمة لال�ستخدام الداخلي يف حاالت الطوارئ
•منظمة ال�صحة العاملية� -إعادة ت�أهيل �أنظمة توزيع املياه ذات الأنابيب �صغرية النطاق
•منظمة ال�صحة العاملية� -إدارة النفايات ال�صلبة يف حاالت الطوارئ
•منظمة ال�صحة العاملية -تعزيز املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية
•منظمة ال�صحة العاملية� -إر�شادات جلودة مياه ال�رشب
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الر�سائل الأ�سا�سية
 tيعت�بر امل�أوى �أك�ثر من جمرد �سق��ف� ،إنه و�سيلة ل�ضم��ان ال�صحة والأم��ن واخل�صو�صية
والكرامة ل�سكان املخيم.
 tل�ضمان منهج متكامل ،فهناك �رضورة للتن�سيق الوثيق بني برامج الإيواء يف املخيمات
وال�سياق��ات ال�شبيه��ة باملخيم وب�ين التدخالت الأخ��رى ،والتي ت�شمل املي��اه وال�رصف
ال�صح��ي والنظاف��ة ال�صحي��ة ،وال�صح��ة واملعي�شة واحلماي��ة والبنية التحتي��ة الأ�سا�سية
للمخيم.
� tإن احتياج��ات وا�ستخ��دام امل���أوى تتغري عرب الزمن ،والأ�شخا���ص بحاجة �إىل امل�ساندة
ل�صيانة �أماكن �إيوائهم وحتديثها و�إعادة ا�ستخدامها .فيجب �أن تكون املواد والت�صميمات
م�ستدامة ومرنة بالقدر الكايف لل�سماح بتكييفها ح�سب ا�ستخدامها امل�ستخدم.
 tهن��اك حاج��ة لتقيي��م املوارد والقدرات قب��ل ال�رشوع يف البناء ع�بر الت�شاور ومالحظة
ماهي��ة م��واد البن��اء املتوف��رة وامل�ستخدمة حملي�� ًا لبناء وح��دات الإي��واء ،وتقدير مدى
�إمكاني��ة عملية الت�شييد ال�رسيع��ة والآمنة باال�ستعانة باخلربات املحلية .ويجب �أن ت�ؤخذ
بعني االعتبار الق�ضايا املتعلقة باملحافظة على البيئة.
 tمن الهام جداً ت�ضمني الإجراءات اخلا�صة ب�إدارة املخاطر �ضمن برامج الإيواء عرب احلد
م��ن تهدي��دات تف�شي الأمرا�ض ال�ض��ارة بال�صحة العامة والعن��ف وال�رسقة والأ�رضار من
احلرائ��ق والفي�ضان��ات والرياح القوية .والهدف هو جتنب تعري���ض الأ�رس النازحة ملزيد
من الأخطار.
 tال يج��ب التقلي��ل م��ن �أهمي��ة امل�ساندة الفنية القوي��ة خالل جميع مراح��ل الربنامج� .إن
وكال��ة �إدارة املخي��م وموفري امل�أوى بحاجة �إىل الت�أكد من توفر الطاقم الكايف من �أجل
الإ�رشاف الفني على ت�شييد وحدات الإيواء ور�صد ا�ستخدامها ومعدالت �إ�شغالها.

 454جمموعة �أدوات �إدارة املخيم | الف�صل  - 15امل�أوى

مقدمة
�إن امل�أوى مطلوب من �أجل �صحة و�أمن وكرامة الأ�شخا�ص .وامل�أوى هو �أكرث من جمرد احلماية
م��ن �أحوال الطق���س لأنه يف�سح املجال �أم��ام العي�ش وتخزين املقتني��ات و�صون اخل�صو�صية.
وتكّ��ن برامج الإيواء اجلي��دة الأ�رسة من احل�صول على فر�ص العمل وتق��وي لديها الإح�سا�س
مُ
بالأمن �أثناء العي�ش يف جمتمع م�ؤقت.
امل���أوى ه��و «ف�ض��اء للعي�ش مغط��ى و�صالح لل�سكن��ى ويوفر البيئ��ة الآمنة
وال�صحي��ة واملعي�شية ويعطي اخل�صو�صية والكرامة للمجموعات والأ�رس والأفراد
ال�ساكنني فيه».
ت��وم كور�سيلي��ز و�آنتوني�لا فيتال« ،اال�ستق��رار امل�ؤقت لل�س��كان النازحني»� ،ص.
411
يج��ب التحق��ق من جميع اخلي��ارات املتعلقة ب�إيواء الأ��سر النازحة منذ بداي��ة العمليات .و�إذا
كان موف��رو امل�أوى �أو وكالة �إدارة املخي��م يتولون �أو يحد ّثون خميم قائم ،فعليهم �أن ي�أخذوا
الوق��ت ال��كايف لتقييم ما قد مت بناءه بالفعل من قبل �س��كان املخيم/امل�ستوطن .وال تن�سى �أن
املكون��ات املادي��ة لربنامج امل���أوى ال تقت�رص فقط على اجلدران وال�سق��ف لكنها ت�شمل �أي�ض ًا
املالب�س والفر�ش و�أواين الطهي -والتي ُت�سمى �إجماال باملواد غري الغذائية
 ttملزيد من املعلومات حول العنا�رص غري الغذائية ،انظر الف�صل .13
ويف �سياق��ات �أخ��رى �أو يف بداي��ة عملي��ات الطوارئ ،فق��د يكون من الأك�ثر مالئمة النظر يف
�إ�ص�لاح املب��اين القائم��ة �أو ا�ستئجار هياكل غ�ير م�شغلة �أو جعل النازح�ين ينزلون لدى �أ�رس
م�ضيفة .و�ستكون كل خيار له مميزاته وعيوبه اجللية عند و�ضعه مو�ضع التنفيذ� .إن التخطيط
ال�سلي��م مل��شروع امل���أوى ي�ستلزم ب�ش��كل متزامن �سد احتياج��ات الأ�رس النازح��ة و�أثرها على
املجتمع��ات امل�ضيف��ة .وق��د تقت�ضي احلاج��ة تعوي�ض ًا ع��ن الآث��ار العك�سية على اجل�يران �أو
املجتمعات امل�ضيفة.
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امل�أوى يف املراكز اجلماعية� -صوت من امليدان

«عل��ى الف��ور بعد الن��زوح الرئي�س��ي لل�س��كان يف جورجيا يف ع��ام  ،1993وجد
بع���ض الأ�شخا���ص النازح�ين داخلي ًا م�لاذاً له��م يف اخليام ،لك��ن الأغلبية متت
ا�ست�ضافته��ا من قبل �أ�صدق��اء و�أ�رس ويف مباين عامة .ولقد مت ا�ستخدام جمموعة
كب�يرة خمتلفة من املباين كمراكز جماعية ،والتي �شملت الفنادق وعنابر العمال
وريا���ض الأطف��ال واملجمعات الريا�ضي��ة وامل�صانع واملدار���س وامل�ست�شفيات.
فف��ي جورجيا هن��اك الكثري من املباين غ�ير امل�ستغلة �أو املهج��ورة بعد �سنوات
م��ن الركود ال�صناعي وكانت �أغلب هذه املباين غ�ير م�ستغلة قبل �أن ي�ستقر فيها
الأ�شخا�ص النازحون داخلي ًا من تلقاء �أنف�سهم».
�إن �أخ��ذ احتياجات وحدات الإيواء للأ�رسة الفردي��ة بعني االعتبار �سيحدد نطاق ونوعية موقع
املخي��م .وميك��ن التعرف عل��ى احتياجات امل���أوى للمجتمع من خالل مناق�ش��ات فرق الرتكيز
واحل��وار مع جمتم��ع املخيم واملجتمع امل�ضي��ف للتو�صل �إىل ت�صميم��ات وخ�صائ�ص امل�أوى
املنا�سبة .كما يتطلب تخطيط املوقع وت�صميمات املخيم �أن يو�ضع بعني االعتبار تقدمي و�صيانة
خدم��ات املخيم الأخرى ،مث��ل توزيع املواد الغذائية وغري الغذائي��ة ومتطلبات البنية التحتية
الأخرى للمخيم والإمدادات اللوجي�ستية اخلارجية .وب�شكل عام ،من الهام جداً و�ضع خطة موقع
وا�ضحة قبل ال�رشوع يف بناء وحدات الإيواء �أو يف توزيع املواد .ويتعني فهم اعتبارات تخطيط
املوقع فيما يتعلق بامل�أوى والطريقة التي �سيعي�ش الأ�شخا�ص بها يف املخيم.
�إن الطريق��ة الت��ي ق��د مت به��ا التفاو���ض حول الأر���ض وقد مت به��ا تطوير
أثر
العالق��ات املبك��رة بني �سكان املخي��م واملجتمع امل�ضيف �سيكون له��ا �أي�ض ًا � ً
على ت�سيري و�إدارة املخيم.
 ttملزيد من املعلومات حول �إن�شاء و�إغالق املخيم ،انظر الف�صل .7
�إن الأ�شخا���ص النازح�ين ي�ستق��رون ع��ادة يف خميمات بدائي��ة �أو ذاتية ال�صن��ع قبل و�صول
املنظم��ات الإن�ساني��ة .واعتم��اداً على حجم كل خميم ذات��ي ال�صنع ،فقد ين�ص��ب الرتكيز على
حتديث الهياكل القائمة ونقلها من مكانها بغية �إعادة هيكلة املخيم� ،أي تنفيذ تدابري ال�سالمة
حلماي��ة البنية التحتية القائمة -بد ًال من بناء م���أوى جديد .و�إذا كانت وكالة �إدارة املخيم ال
متل��ك القدرات الفنية الكافي��ة ،ف�إن هذه املهام حتتاج �إىل تنفيذه��ا والإ�رشاف عليها من قبل
موفر متخ�ص�ص يف خدمات الإيواء.
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�إن امل�ستوطن��ات �أو مواق��ع املخي��م يت��م انتقاءه��ا وت�صميمها ب�شكل مث��ايل قبل و�صول
الأ�شخا���ص النازح�ين وا�ستن��اداً �إىل املعايري الفنية الدولي��ة التي توفر �إط��ار عمل للوكاالت
لو�ضع خطط العمل التي تلبي امل�ستويات املطلوبة للخدمات .وقد يكون من ال�صعب تلبية هذه
امل�ستوي��ات عند بدء العمليات ،خا�صة يف الأو�ضاع غري امل�ستقرة واملت�أزمة .ومن املرجح �أن
بلوغ املعايري املثالية هو عملية تتطور عرب الزمن� .إن جمموعة �أدوات �إدارة املخيمات تو�صي
با�ستخ��دام معاي�ير دني��ا ويلخ���ص هذا الف�ص��ل بع�ض من تل��ك املعايري امل�ستخدم��ة من قبل
م�رشوع �سفري ومفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني .ومن املالحظ �أن ت�سليم هذه املعايري
الدنيا �سوف يعتمد كثرياً على عوامل حملية وثقافية ،رغم �أن الق�صد منها هو ال�شمول.
ا�ستخدم معايري وم�ؤ�رشات ال�صحة واحلماية والبيئة ملتابعة برامج الإيواء!

الق�ضايا الرئي�سية
اعتم��اداً على الو�ضع وال�سياق ،ف�إن ت�شيي��د و�صيانة م�أوى املخيم �إما �أن يقع �ضمن م�س�ؤولية
وكال��ة �إدارة املخيم �أو قد يتم التخطيط ل��ه وتنفيذه من قبل موفر متخ�ص�ص خلدمات الإيواء.
ويف احلالة الأخرية ،يتعني على وكالة �إدارة املخيم �أن تفي ب�إحدى وظائفها الأ�سا�سية وتر�صد
م�ستوى اجلودة العام وفاعلية برامج الإيواء يف املخيم ،مع الأخذ دوم ًا بعني االعتبار تقاطع
العالقات بني املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية ،وال�سالمة والأمن وامل�شاركة .وعند
ر�ص��د برامج الإي��واء يف املخيمات وال�سياقات امل�شابهة للمخيم ،يج��ب �إعطاء اهتمام خا�ص
للتنفيذ ال�سليم لهياكل التن�سيق وااللتزام باملعايري.
 ttملزيد من املعلومات حول �أدوار وم�س�ؤوليات وكالة �إدارة املخيم ،انظر الف�صل 2

التخطيط لتدخالت الإيواء

من املمكن �إىل حد ما تنظيم برامج الإيواء يف �سياق املخيم يف الفئات الآتية:
•اال�ستعدادات/الطوارئ
•امل�أوى الطارئ
•العناية بامل�أوى و�صيانته وحتديثه
•�إغالق امل�أوى ووحدات الإيواء امل�ستدامة.
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اال�ستعدادات/الطوارئ

عند التخطيط �أو اال�ستعداد ل�سيناريوهات تتعلق بتدفقات ملزيد من ال�سكان على املخيم (مبن
فيه��م ه�ؤالء الذين يع��زون �إىل الزيادات الطبيعي��ة يف �سكان املخيم كنتيج��ة للمواليد) ،ف�إنه
يج��ب على وكال��ة �إدارة املخي��م �أن ت�ضع «�سلم باخلي��ارات» ي�سمح بالزي��ادة �أو التخفي�ضات
يف توف�ير امل���أوى اعتماداً على �أعداد من يت��م ا�ستقبالهم من الوافدين اجل��دد .و�سوف ي�ضمن
التخطي��ط به��ذه الطريقة توف��ر االحتياطيات املالئمة من مواد امل���أوى املنا�سبة عند احلاجة
�إليه��ا .وال تن���س �أنه من الهام جداً �أخذ ا�سرتاتيجيات اخل��روج بعني االعتبار عند هذه املرحلة
كذلك.

امل�أوى الطارئ/االنتقايل

كم��ا يت�ض��ح من دليل «�أ�شي��اء �أ�سا�سية جدي��رة باملعرفة» ملجموعة املخيم الط��ارئ ،ف�إن كل
توف�ير مل���أوى يحمل من ب�ين غاياته «البق��اء والأمن وال�سالم��ة وكرامة الإن�س��ان وموا�صلة
احلي��اة االجتماعي��ة» .لهذا ،يج��ب �أن يكون الهدف م��ن ت�صميم م�ساعدات الإي��واء الطارئ هو
التنفي��ذ ال�رسيع .ومن جه��ة �أخرى ف�إن املخيمات عادة ما تدوم ل�سن�ين طويلة ويجب �أن يلي
برامج الإيواء برامج مل�ساندة �شاغليها يف احل�صول على م�أوى �أكرث متانة وتعمرياً.
�إن امل�صطل��ح «م���أوى انتقايل» م�صطلح �شائع اال�ستخدام يف برام��ج الإيواء ويوحي ب�أن
امل�أوى قابل للنقل من مكانه والتعديل والتو�سيع .فمن املمكن ،عند االقت�ضاء� ،إعادة ا�ستخدام
م��واد مث��ل الأغطية البال�ستي��ك �أو اخلي��ام �أو العروق/البو�ص يف مرحلة الحق��ة عند االنتقال
�إىل م��كان �إيواء �أك�ثر دميومة وتعمرياً .ومن جهة �أخرى توحي برامج «امل�أوى االنتقايل» ب�أن
ت�صور حول ماهية حلول الإيواء امل�ستدامة و�أين ميكن العثور عليها .وهذه لي�ست احلال
هناك
ً
دوم ًا يف املخيمات.
 ttانظر �أمثلة حول وحدات الإيواء الطارئة واالنتقالية يف املربع �أدناه.
عل��ى وكال��ة �إدارة املخي��م القيام مبا يلي �إذا كانت تدير خميم حي��ث ال ت�ستخدم �سوى وحدات
الإيواء الطارئة (�أو اخليام):
• ت�شجيع منظمات وموفري خدمات الإيواء على و�ضع الربامج التي توفر ما يلزم من املواد
والتدريب من �أجل دعم م�أوى معمر مبجرد حتديد مكان اال�ستقرار الدائم
•الوع��ي ب�إمكانية �إع��ادة ت�أهيل املخيم��ات �أو �إرجاعها حلالتها الأ�صلي��ة مبجرد مغادرة
الأ�شخا�ص لها ،وعليه ف�إن املواد اخلام وطرق الت�شييد حتتاج �إىل اختيارها بعناية.
 ttملزيد من املعلومات حول �إعادة ت�أهيل البيئة ،انظر الف�صل .6
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•�ض��ع يف اعتب��ارك �أن ت�صميم امل�أوى الذي يق��ع عليه االختيار �سيعتمد عل��ى �أمور عديدة
مثل:
 ما ي�ستطيع الأ�شخا�ص بناءه املواد اخلام املتوفرة املدة املتوقعة للنزوح نوعية املباين التي يعي�ش فيها ال�سكان امل�ضيفون�إن توزي��ع املواد غري الغذائي��ة اخلا�صة بامل�أوى ،مث��ل الأغطية البال�ستيك
و�أدوات التثبي��ت� ،ستعتم��د على ال�سياق وعلى جودة امل��واد اخلام .و�سوف يتعني
تكرار التوزيع كل فرتة عام �أو عامني �إذا مل يكن م�سموح ًا لل�سكان حتديث �أماكن
�إيوائهم �أو كانوا غري قادرين على ذلك.

�أمثلة حول وحدات �إيواء طارئة وانتقالية

 -1دارفور ،ال�سودان :مت توزيع الأغطية البال�ستيك ك�إجراء طارئ لتغطية وحدات
الإي��واء املبني��ة من الطوب اللنب �أو الأغ�صان مبعرف��ة النازحني �أنف�سهم .وتزامن
ه��ذا مع توزيع �أدوات للتثبيت ومواد هيكلية (مث��ل العروق والبو�ص للوقاية من
الأ��ضرار البيئية التي ال �سبيل �إىل ال�سيط��رة عليها) ومت توفري تدريب .ومت توفري
العم��ال لت�شييد وح��دات الإيواء له�ؤالء م��ن ذوي االحتياج��ات اخلا�صة والأفراد
الأكرث عر�ضة للمخاطر.
 -2باك�س���تان :مت توزيع اخليام مع البطاطني واملواقد و�أواين الطهي .وبعد �أ�شهر
قليلة من الزلزال ،مت توفري تدريب على ن�صب اخليام ب�شكل �سليم ومت ت�شكيل فرق
متنقلة للم�ساعدة يف عملية ن�صب اخليام.
وتوفرت القدرة للأ�شخا�ص لإعادة نقل اخليام �إىل مواقع منازلهم املدمرة خالل
مرحلة �إعادة الإعمار.
 -3جورجيا :مت ترميم مدر�سة وجمموعة من ال�شقق ال�ست�ضافة النازحني.
� -4أوغندا :يف العادة كانت �أ��سر النازحني تقوم بنف�سها ببناء وت�سقيف وحدات
الإي��واء .فتم توزيع �أغطية بال�ستيك عل��ى ه�ؤالء العائدين �إىل الوطن خالل مو�سم
الأمط��ار �أو عندم��ا كان الع�ش��ب ال ي��زال منخف�ض�� ًا بدرج��ة ال ت�سم��ح بقطع��ه �أو
عندم��ا فقدوا م���أوى املخيم ب�سبب ان��دالع احلرائق .ومت تزوي��د الأ�شخا�ص ذوي
االحتياجات اخلا�صة بربامج خا�صة مل�ساعدتهم يف بناء م�أوى لهم.
tt
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 -5بورون���دي :مت بناء وح��دات الإيواء امل�ستدام��ة -ح�سب ت�صميم��ات املجتمع
املحل��ي امل�ضيف -ومت��ت �صيانتها ومتويله��ا من قبل مفو�ضي��ة الأمم املتحدة
ل�شئ��ون الالجئني ووكال��ة متخ�ص�صة .ومت توفري فر���ص العمل والدخل لالجئني
وللمجتمع امل�ضيف.

حجم وحدات الإيواء

�إن العي�ش يف خميم ي�شكل حتدياً .وقد تكون ال�ضو�ضاء وما يرتبط بها من افتقار للخ�صو�صية
ب�سب��ب العي���ش يف مث��ل ه��ذه الأماكن املزدحمة جترب��ة م�ؤملة للغاي��ة بالن�سبة جلمي��ع �أفراد
الأ��سرة .لكن من املمكن التخفيف جزئي ًا من هذه ال�ضغوط ب�ضمان توفر امل�ساحة الكافية يف
وح��دات الإيواء من �أجل النوم وتغي�ير امللب�س وللعناية بالأطفال �أو املر�ضى وتخزين الطعام
واملي��اه واملقتنيات وتوفري املكان املنا�سب للتجمع��ات الأ�رسية املجتمعية .ويجب �أن تتوفر
يف كل م�أوى م�ساحة �إ�ضافية للأكل واالغت�سال .وقد حتتاج الأ�رس يف املخيمات طويلة الأجل
�إىل م�ساحة �إ�ضافية من �أجل الأعمال املنزلية وتخزين الأدوات وامل�ؤن.
�إن املعي��ار  3م��ن معايري امل���أوى والإدارة مل�رشوع �سفري ين�ص على ��ضرورة �أن تتوفر
للأ�شخا���ص امل�ساحة املغط��اة الكافية من �أج��ل الإقامة الكرمية والقي��ام بالأن�شطة املنزلية
ال�رضوري��ة وت�سهي��ل �سبل الإعا�ش��ة .غري �أنه قد ال يك��ون بالإمكان تلبية ه��ذه الإر�شادات يف
جميع املواقف .وحتتاج وكاالت �إدارة املخيمات �إىل �أن تكون مدركة وب�شكل عملي للمتغريات
االجتماعية وتكون م�ستعدة لل�سماح باال�ستثناءات:
•�إن برام��ج الإي��واء وتوزيع املواد غ�ير الغذائية غالب ًا ما يجري عل��ى �أ�سا�س �أ�رسي .بيد �أن
�أحج��ام الأ��سرة قد تتفاوت ب�شكل ملحوظ وقد تتغري �أي�ض ًا ع�بر الوقت .وهذا قد ي�ؤدي �إىل
مواقف حيث يكون للفرد الواحد م�أوى بنف�س حجم م�أوى الأ�رسة امل�ؤلفة من  12فرد.
•ق��د حت��دث التعقي��دات يف ظل عالقات تعدد الزوج��ات ،حيث قد يتم ت�سجي��ل عدة زوجات
عل��ى �أنه��ن «تنتمني» لنف���س الأ�رسة وهذا قد يق��ود �إىل ح�سا�سيات اجتماعي��ة وذات �صلة
باخل�صو�صية �إذا ما ا�ضطرت جميعهن �إىل العي�ش يف نف�س املنزل.
•�إن الزواج �أو الطالق قد يعني �أن الأ�رس جمربة على العي�ش على مقربة من بع�ضها �أكرث مما
قد ترغب .ويف �أغلب احلاالت ،يكون الت�رشد هو م�صري الن�ساء والأطفال يف حالة الطالق.
الح��ظ �أن احلج��م القيا�س��ي للخيم��ة ه��و  16مرت مرب��ع -مبا يكف��ي ثالثة
�أ�شخا�ص فقط.
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عل��ى الرغم م��ن �أن كل من مفو�ضي��ة الأمم املتحدة ل�شئون الالجئني وم��شروع �سفري يعمالن
على «�أن تتوفر للأ�شخا�ص م�ساحة املعي�شة املغطاة الكافية من �أجل الإقامة الكرمية[ ،حيث]
ميك��ن القيام بالأن�شط��ة املنزلية ال�رضورية ب�ش��كل ُمر�ضي والقيام ب�أن�شط��ة ت�سهيل الإعا�شة
ح�س��ب اللزوم»� ،إال �أن هذه امل�ؤ�رشات تعتمد �إىل ح��د كبري على املناخ وخدمات �أخرى متوفرة
ل�سكان املخيم .وي�شار �إىل �أن م�ؤ�رش م�رشوع �سفري للم�أوى يعادل  3.5مرت مربع من امل�ساحة
املغط��اة لل�شخ���ص الواحد .بينما تق�ترح مفو�ضي��ة الأمم املتحدة ل�شئ��ون الالجئني ()2007
م�ساح��ة ترتاوح بني  3.5مرت مربع �إىل  5.5م�تر مربع .كما ت�شري م�رشوع �سفري �أي�ض ًا �إىل �أنه
يف ح��ال عدم تي�رس بلوغ ه��ذا الهدف� ،أو كان �أكرب من امل�ساح��ة النمطية امل�ستخدمة من قبل
ال�س��كان املت�أثرين ،فحينئذ يجب �أن يو�ضع بعني االعتب��ار �أثر امل�ساحة املغطاة ال�ضيقة على
الكرامة وال�صحة واخل�صو�صية.
يف �سريالي��ون ،حت��دث بع���ض «زيجات امل�صلحة» حت��ى يت�أهل الأ�شخا�ص
للح�صول على منزل جديد وا�ستالم وحدات �إيواء بحجم �أ�رسة �أكرب .وهذا �أدى �إىل
ق�ضايا تتعلق باحلماية حيث �أجربت الن�ساء على مثل هذا النوع من الزواج.

تق�سيم امل�ساحة الداخلية

داخ��ل وحدات الإيواء الفردي��ة ،يجب توفري التق�سيمات الفرعية الداخلية ملختلف �أفراد الأ�رسة
ال�سيما حيث يكون الرجال ،الن�ساء و�/أو الأطفال معتادين على النوم يف غرف منف�صلة .ومن
اجلدي��ر بالإ�ش��ارة �أنه يف بع���ض ال�سياقات يكون من ال�شائع بالن�سب��ة للأ�رس املمتدة �أن تتحد
وتتقا�سم وحدات الإيواء مما ي�سمح للرجال والن�ساء بالنوم يف وحدات �إيواء منف�صلة.
يف وحدات الإيواء اجلماعية ،يجب �أن ي�شجع التق�سيم على مل �شمل الأ�رس ،ويجب �أن ي�شجع
التخطيط الداخلي على الف�صل بني الف�ضاء املنزيل وال�شخ�صي.

�إغالق املخيم

عندم��ا يحني وقت �إغالق املخيم ،ف�إن ملكية مواد الإيواء تبقى يف العادة له�ؤالء الذين عا�شوا
يف وح��دات الإي��واء� .إال �أن هناك ظروف حيث قد ترغب وكالة �إدارة املخيم يف االحتفاظ بهذه
املواد �أو االحتفاظ بوحدات الإيواء بحالتها الكاملة حتى ت�ستطيع حتديث املخيمات املتبقية
يف املنطق��ة -كما كان احلال بالن�سبة ملخيمات ما بعد ت�سونامي يف باتيكاوال ب�رسيالنكا-
�أو �أنها قد تقرر نقل �أ�رس النازحني �إىل منازل �أن�ش�أت بالفعل.
�إن وكال��ة �إدارة املخي��م يجب �أن حت�سم امل�ساءل املتعلقة مبن ميلكون وحدات الإيواء قبل
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�إغالق املخيمات .وهذه امل�س�ألة ت�صبح �أكرث �إحلاح ًا يف حالة وحدات الإيواء الأطول �أمداً ،مثل
تل��ك امل�صنوع��ة من الطوب اللنب وال ميك��ن نقلها من مكانها .يف الغالب يت��م ت�سليم املن�ش�آت
امل�ستدام��ة للمجتم��ع امل�ضي��ف ،على الرغم م��ن �أن املال��ك الطبيعي لها يك��ون يف العادة هو
�صاح��ب الأر�ض الت��ي �أقيمت عليها .وب�شكل مثايل ،يجب ح�سم ه��ذه امل�سائل قبل ال�رشوع يف
الت�شيي��د .والبد من االتف��اق على امل�سائل املتعلقة بحقوق امللكية قب��ل وقت طويل من �إغالق
املخيم.
يجب و�ضع الرتتيبات من �أجل:
•النق��ل امل�ستقبل��ي ملواد الإيواء �إىل �أماك��ن اال�ستقرار الدائم؛ وغالب ًا م��ا يتطلب ذلك توفري
املركبات بالنظر �إىل �صعوبة نقل مواد الإيواء .وتكون وحدات الإيواء امل�صنوعة من الطوب
اللنب �أو احلديد �أو من الأطر اخل�شبية ثقيلة ب�شكل ملحوظ .و�سوف حتتاج املجموعات ذات
االحتياجات اخلا�صة والأكرث عر�ضة للمخاطر للم�ساعدة يف تفكيك وحمل و�إعادة جتميع
مواد الإيواء.
•التخل�ص من مواد الإيواء املهجورة ،حيث يكون احلرق والدفن و�إنهاء اال�ستخدام جميعها
من اخليارات املطروحة .و�سيكون التنظيم و�إعادة الت�أهيل البيئي للموقع �أكرث �صعوبة يف
حال ا�ستخدام اخلر�سانة وغريها من مواد الإيواء امل�ستدامة يف الت�شييد.
 ttملزيد من الإر�شاد حول �إعادة الت�أهيل البيئي ،انظر الف�صل .6

�أنواع برامج الإيواء

�أي�� ًا كان ن��وع برنام��ج الإيواء املنفذ يف املخيم ،ف���إن املهمة املتعلق��ة باحل�صول على املواد
ال�صحيحة والأ�شخا�ص املنا�سبني لإمتام عملية التنفيذ ت�شكل �أهمية �أ�سا�سية.
فيما يلي تو�ضيح للأنواع املختلفة لربامج الإيواء .وقد حتتاج �إىل اجلمع بينها عندما ال تكون
املواد متوفرة حملياً.
•يعت�بر توزيع املواد غ�ير الغذائية �أحد �أكرث �أ�شكال تدخالت الإيواء الطارئة �شيوعاً .وميكن
ت�ضمني جمموعات الأدوات يف التوزيعات مل�ساعدة الأ�شخا�ص على بناء هياكل �أكرث �أمناً.
والحظ �أن �أواين الطهي تكون مدرجة غالب ًا �ضمن مواد الإيواء .وجتب العناية باملوا�صفات
وبعملية امل�شرتيات ل�ضمان اجلودة امل�ستدامة للمواد.
•ميك��ن ا�ستخ��دام الإي�صاالت بد ًال من ت�سليم املواد غ�ير الغذائية ،مما ي�سمح ل�سكان املخيم
ب��صرف الإي�صاالت من جتار معتمدين .وهذا من �شانه �أن ي�ساعد الأ�شخا�ص يف احل�صول
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عل��ى احتياجاته��م الفعلية لت�شييد وح��دات �إيوائهم .غ�ير �أن هذه النظم تعتم��د على قدرة
التج��ار وق��د تخل��ق عملة ثانوية .وتعت�بر ا�ستخدام الإي�ص��االت �أكرث �شيوع�� ًا و�سط �أماكن
اال�ستيط��ان املبعرثة �أو و�سط الأ�شخا�ص املقيمني على �أر�ضهم� ،أكرث منها بالن�سبة له�ؤالء
يف خميمات.
•وميك��ن ا�ستخ��دام التوزيع��ات النقدية ب��د ًال من توزيع امل��واد .ويعطى النق��د حتى يتمكن
الأ�شخا���ص من �رشاء م��ا يحتاجون .وكما احلال مع الإي�صاالت ،يعت�بر النقد �أكرث �شيوع ًا
كتدخ��ل �إيواء و�سط الأ�شخا�ص املبعرثين �أكرث منه بالن�سبة له�ؤالء يف املخيمات الر�سمية
�أو احل�رضية.
 ttملزيد من املعلومات حول اال�ستجابات القائمة على النقد يف احلاالت الطارئة ،انظر
ق�سم القراءات واملراجع.
•ميكن تقدمي برامج التدريب بالرتافق مع �إن�شاء املنزل امل�ؤقت .وقد تت�ضمن بالإ�ضافة �إىل
�أ�ساليب الت�شييد خماطر احلرائق والفي�ضانات ون�صب اخليام.
م��ن ال�شائع عند بداية موق��ف طارئ �أن يتم حتديث املباين القائمة مثل تلك
امل�ستخدمة يف خميمات اال�ستقبال واملخيمات االنتقالية .وهذه املخيمات قد ال
تك��ون �رضورية �سوى للأ��سر التي تنتظر ت�شييد موقع خمي��م منظم �أو كجزء من
عملية �إغالق�/إعادة خميم.
وعل��ى العك�س من ذلك ،ف���إن املراكز اجلماعية التي تق��دم امل�أوى اجلماعي
يف مب��اين عامة غري م�شغلة مثل املدار�س �أو ريا�ض الأطفال �أو الفنادق �أو مباين
امل�صان��ع يك��ون الق�صد منه��ا عادة توفري امل���أوى امل�ؤقت �أو االنتق��ايل� .إن هذه
املو�ضوع��ات غري م�شمولة حتدي��داً يف جمموعة �أدوات �إدارة املخيم� ،إال �أنه ميكن
تطبيق العديد من نف�س ق�ضايا الإدارة هذه على تلك ال�سياقات.

طرق التنفيذ

�إن الر�صد الفعال للمخيم يف املوقع ي�شكل جتربة تت�سم بالتحدي ويتطلب طاقم فني م�ؤهل من
�أج��ل الإ�رشاف .وي�شرتط يف الطرق املنتقاة لتنظي��م و�إدارة برامج الإيواء �أن ت�رشك جمتمعات
النازحني من خالل جمموعات الرتكيز وجلان �إيواء املخيم� .إن �سيا�سات وطرق تنفيذ برنامج
الإيواء يف املخيمات �سوف تعتمد كثرياً على طبيعة النزوح وال�سياق املحلي ووفرة مواد البناء
والط��رق الثقافية للبن��اء ووفرة العمال امل�ؤهلني واملهارات و�س��ط املجتمع النازح واملجتمع
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امل�ضيف .ويجب �أن تكون وكالة �إدارة املخيم على وعي ببع�ض اخليارات لتنفيذ برامج الإيواء
ومن بينها:
•البن��اء املبا�رش ،حيث تدير املنظم��ة امل�س�ؤولة عملية الت�شييد وت�ستخ��دم العمالة وت�رشف
عليه��ا .و�س��وف يتطلب ذلك الكثري م��ن وق��ت �إدارة العاملني وامل�رشف�ين امل�ؤهلني الذين
ي�رشفون على تقدم �سري بناء وحدات الإيواء .وهذه الأنواع من الربامج ميكن �أن ت�ؤدي �إىل
افتق��ار يف «امللكية» بالن�سبة ل�سكان املخيم لأنها ت�ضع امل�ساءلة عن الت�شييد على عاتق
املنظمة املنفذة.
•التعاق��د  -ح�ين ت�ستخ��دم املنظمة امل�س�ؤولة عن امل���أوى مقاو ًال �أو منظم��ة �رشيكة لبناء
وحدات الإيواء .وهذا يتطلب عمالة مهرة لر�صد �أعمال الت�شييد والإعالن عن انتهاء الربنامج
عند مراحل متفق عليها م�سبق ًا لعملية الت�شييد (مبعنى ،الأ�سا�س والعتبة وال�سقف) .كما �أنه
قد ي�ؤدي �إىل افتقار يف «امللكية» بالن�سبة ل�سكان املخيم.
 ttانظر ملحوظة حول ا�ستخدام و�إدارة اخلرباء الفنيني �أدناه.
•يت��م البن��اء باجلهود الذاتي��ة �أو مب�ساعدة من املجتمع ،حيث يق��وم �أع�ضاء املجتمع ببناء
�أماك��ن �إيوائه��م ب�أنف�سه��م .وهذا قد يكون بدون �أج��ر �أو ب�أجر (نقداً �أو عين�� ًا مقابل طعام)
اعتم��اداً عل��ى الق��درات ودرج��ة تعقيد امل�أوى .وق��د تكون له��ذا الأ�سل��وب فاعلية خا�صة
بالن�سب��ة لت�صميمات امل���أوى الب�سيط��ة والتقليدية لدى املجتمعات املعت��ادة على ت�شييد
�أماك��ن �إيوائه��ا ب�أنف�سها لكن��ه ال يتنا�سب مع الهي��اكل املعقدة (مثل تل��ك امل�صنوعة من
اخلر�سان��ة امل�سلحة) الت��ي ال يعرف طريقة ت�شييدها �سوى عدد قلي��ل من �أع�ضاء املجتمع
امل�شتغلني بحرفة البن��اء .ويكون الإ�رشاف والدعم مطلوبني والتعرف على �أع�ضاء املخيم
العر�ضة للمخاطر ودعمهم �أمر بالغ الأهمية.

ا�ستخدام و�إدارة اخلرباء الفنيني

بالن�سب��ة ملهام معينة ترتب��ط ب�إقامة امل�أوى ،قد تقت�ض��ي احلاجة وجود خرباء.
ف���إذا كان��ت وكالة �إدارة املخي��م يف �شك ح��ول م�س�ألة فنية ما فعليه��ا �أن تطلب
امل�ش��ورة من املتخ�ص���ص املنا�س��ب و�أن ت�ستعني بخدمات��ه �أو تتعاقد معه .ويف
ح�ين �أن املتخ�ص�ص�ين الفنيني ميكنهم توفري قيمة م�ضاف��ة ،فت�أكد من انعكا�س
املعرف��ة والعادات املحلي��ة يف جميع القرارات الفنية .وك��ن على دراية مبخاطر
الإفراط يف هند�سة هياكل الإيواء الب�سيطة .وميكن تفادي النفقات التي ال حاجة
لها واالقرتاحات غري املجدية �إذا كانت اخت�صا�صات الدعم الفني وا�ضحة وتركز
على م�صلحة املجتمع.
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قد ت�شمل الأمثلة اخلا�صة بتوقيت احلاجة �إىل الطاقم الفني ما يلي:
•التعامل مع خماطر مثل الفي�ضانات والرياح والزالزل
•امل�شورة املتعلقة بالتخطيط الفعلي والعملي يف اختيار وتخطيط املوقع
•�أثناء و�ضع برامج الإيواء وتنفيذها ور�صدها
•عن��د احلاجة �إىل و�ضع م�رشوع��ات ت�شييد تف�صيلية �أو خطط بناء م��ن �أجل وحدات الإيواء
الأك�ثر تعمرياً �أو حتديث املباين القائمة �أو مب��اين البنية التحتية الرئي�سية .وجتب مراعاة
�أن تكون �صناعة الت�شييد املحلية قادرة على بناء ما و�ضعت من �أجله الت�صميمات
•عندما ي�ساعد كاتب �أعمال يف ر�صد عقود الت�شييد والإ�رشاف عليها.
وميث��ل لف�س��اد دوم ًا م�شكل��ة عندما ت�ستخ��دم ال�سلع الأولية عالي��ة التكلفة.
و�س��واء كان الف�ساد على نطاق �صغري �أو كبري ،ف�إنه يتعني الت�صدي لهذه امل�شكلة
بالتن�سي��ق م��ع موفر خدم��ات الإي��واء .وتت�ضمن بع���ض ا�سرتاتيجي��ات مكافحة
الف�ساد ما يلي:
•الردع -ردع ال�سل��وك الفا�سد بفر�ض العقوبات واللجوء �إىل النظام الق�ضائي
القائم و�آليات التحقيق والف�صل الداخلية
•نظم و�إجراءات احلماية -للتقليل من فر�ص ظهور الف�ساد -وهذه قد تت�ضمن
نظ��م الإح�صائي��ات وامل�ساءلة ،و�إج��راءات تقدمي العط��اءات ،ومهام مراجعة
احل�سابات و�إجراءات الر�صد والإدارة
•القب��ول -يتعل��ق بالطريق��ة التي ُينظر به��ا �إىل ال��وكاالت الإن�سانية من قبل
املجتمع��ات التي تعمل فيها وتت�ضمن ا�سرتاتيجيات حل�شد امل�ساندة املحلية
لتدخ�لات امل�ساع��دات من خ�لال التوعية و�إ��شراك امل�ستفيدي��ن� .إن الأمر ال
يتعل��ق بقبول الف�ساد ،بل يتعلق بالوقاي��ة من الف�ساد من خالل حتقيق قبول
الوكالة وح�شد الدعم لها.
وم��ن املرج��ح �أن يكون اجلمع بني هذه الطرق ه��و الطريقة الأمثل ملكافحة
الف�ساد يف �سياق املخيم.

العناية بامل�أوى و�صيانته وحتديثه

عق��ب ا�ستجاب��ة امل���أوى الطارئة �ستقت�ض��ي ال�رضورة م���أوى �أكرث قوة ودميوم��ة للبقاء ملدة
الن��زوح .وهذا ي�صدق بوجه خا�ص يف املناطق ذات امل�ستويات املتطرفة من درجات احلرارة
�أو هط��ول الأمط��ار �أو ت�ساقط الثلوج �أو الرياح .ويف العادة ،يك��ون من املكلف توفري ال�صيانة
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على املدى الطويل للم�أوى املبني لال�ستخدام يف املدى الق�صري ،عالوة على عدم وفائه بالدور
الكامل للم�أوى من حيث اخل�صو�صية والكرامة.
�إن الوكاالت امل�س�ؤولة حتتاج ،حني حتديث امل�أوى� ،إىل �أن ت�ضع بعني االعتبار �أمد احلياة
املتوقع لوحدات الإيواء واملخيم واملدة التي يتوقعها كل من ال�سكان امل�ضيفني و�سكان املخيم
لبقاء املخيم ،والدميومة الفعلية لوحدات الإيواء واملخيم ،عالوة على الدميومة املت�صورة من
قبل كل من ال�سكان امل�ضيفني وه�ؤالء الذين يعي�شون يف املخيم.
ويتحق��ق امل���أوى والإ�سكان املعمر عندما يتم العثور على حل��ول �إيواء دائمة للأ�شخا�ص
املت�أثري��ن .ويف الع��ادة ال يج��ب ت�شييد وحدات الإي��واء امل�ستدامة يف املخيم��ات التي يق�صد
ا�ستخدامه��ا ب�ش��كل م�ؤق��ت فقط ،ما مل يتف��ق على اال�ستخ��دام وامللكية طويل��ة الأجل وتو�ضع
اخلط��ط لذل��ك .ومث��ال على هذا هو حيث يت��م ت�شييد املباين الت��ي ميكن ت�سليمه��ا �إىل ال�سكان
امل�ضيفني.
ال ت�ش��كل املخيمات حلو ًال م�ستدامة ويف الع��ادة ال يجب بناء امل�أوى الدائم
يف املخيم��ات .ويختلف التخطي��ط للمخيمات عن التخطي��ط لأماكن اال�ستيطان
الدائمة ،وجتب مراعاة فهم هذه االختالفات.
�إن الزح��ام ورداءة تخطيط املوقع املبدئي جتعل م��ن ال�صعب �صيانة وحتديث وحدات الإيواء
يف مرحلة الحقة .غري �أن حتديث امل�أوى امل�شيد ب�شكل رديء تعترب �أولوية ل�صيانة املخيم وقد
يقع تنظيمها وب�شكل مبا�رش على عاتق وكالة �إدارة املخيم.
ب�شكل مث��ايل ،يتحمل �سكان املخيم امل�س�ؤولية ع��ن �صيانة وحتديث �أماكن
�إيوائهم.
�س��واء كان��ت وكال��ة �إدارة املخيم تت�ش��ارك يف امل�س�ؤوليات مع موفر خدم��ات الإيواء �أم تقوم
بتنفيذ �صيانة امل�أوى ب�شكل مبا�رش ،فيمكنها بدء الربامج من خالل:
•تقيي��م ال�رشوط الأ�سا�سية ،مبا يف ذلك ا�ستخ��دام وحدات الإيواء الراهنة من قبل ال�ساكنني
ووظيفة وحدات الإيواء الراهنة
•الت�أكد من قيام جلان خميم الإيواء بدرا�سة و�ضع واحتياجات امل�أوى ورفع تقرير بها
•�إن�شاء نظام فعال للتقييم والر�صد من �أجل اال�ستجابة والدعم ال�رسيعني
•بناء قدرات ال�صيانة و�سط طاقم الوكالة نف�سه وجمتمع النازحني
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•الت�أكد من وفرة وتخزين معدات و�آالت ال�صيانة واملواد التي تكون مطلوبة كثريا
•حل املنازعات على تخ�صي�ص وحدات الإيواء وقطع الأر�ض و�سط جمتمع النازحني
•التو�س��ط يف املنازع��ات عل��ى تخ�صي�ص وح��دات الإيواء وقط��ع الأر�ض ب�ين احلكومة �أو
املجتمع امل�ضيف وبني جمتمعات النازحني
•التفاو���ض يف مواقع الأ�شخا�ص النازحني داخلي ًا م��ع ال�سلطات ومالك الأرا�ضي حول ما
�إذا كان ي�سم��ح للأ�شخا�ص بتحديث �أماكن �إيوائهم وقطع الأر�ض ،حيث قد تقوم ال�سلطات
التابع��ة للحكومة املحلية بو�ض��ع �ضوابط معينة على �أماكن توطني الأ�شخا�ص النازحني
داخلي ًا
•الت�أك��د من تلبي��ة احتياجات الإيواء للوافدين اجلدد ب�رسعة و�إع��داد قطع الأر�ض ال�شاغرة
وتخ�صي�صها
•حتديد وحدات الإيواء ال�شاغرة (�أو املحتمل �إزالتها)
•ا�ستب��دال وح��دات الإيواء القدمية �أو املت��ضررة �أو املدمرة ،حيث يكون م��ن الأ�سهل غالب ًا
املطالب��ة باملواد املت��ضررة ،وهذا �سي�ساع��د �أي�ض ًا يف جتنيب �سكان امل���أوى الت�سبب يف
�إ�رضار متعمد من �أجل احل�صول على مواد جديدة
•الت�أكد من القواعد الوا�ضحة وال�شفافة حول توقيت ا�ستبدال املواد
•الت�أكد من م�شاركة املجتمع يف �أن�شطة ال�صيانة وتوعية جمتمعات النازحني حول �أهمية
�صيانة امل�أوى.

املخاطر

متث��ل املخاطر جمموعة من التهديدات (مثل تعر�ض وحدات الإيواء للفي�ضانات) مع التعر�ض
لتل��ك املخاط��ر (املرتفع��ة حيث ال يوجد ��صرف) .وقد تتزاي��د درجة التعر�ض له��ذه املخاطر
ب�سبب عوامل مثل اختيار املوقع الرديء (على �سبيل املثال �إذا كان املوقع يقع يف �سهل كثري
التعر�ض للفي�ضانات).

النمل الأبي�ض واحل�رشات

�أ�ساليب حماية وحدات الإيواء من النمل الأبي�ض واحل�رشات ت�شمل:
•ر���ش وطالء دعامات الإ�سناد بزيت املحركات الق��دمي �أو غري امل�ستخدم خملوط ًا بالديزل؛
ويجب القيام بذلك بعد االنتهاء من قطع الأخ�شاب ،لكن قبل البدء يف �أعمال الت�شييد
•ر�ش املبيدات احل�رشية :وميكن القيام بذلك حتت �إ�رشاف منظمة �صاحبة خربة يف مكافحة
احل��شرات وبالتن�سي��ق بني موف��ري خدمة �آخري��ن مثل وكال��ة املياه وال��صرف ال�صحي
والنظافة ال�صحية وغريها من الوكاالت ال�صحية.
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 ttملزيد من املعلومات حول النظافة ال�صحية وال�رصف والبنية التحتية للمياه وال�رصف
ال�صحي والنظافة ال�صحية ،انظر الف�صل .14
•الت�أكد من تنظيف دورات املياه و�صيانتها
•احلد من �أعداد احل�رشات عرب �صيانة قنوات ال�رصف لوحدات الإيواء الفردية
•معاجل��ة الأماك��ن املوبوءة بحرق وا�ستبدال جميع مواد الفر���ش يف املخيم -بعد الت�شاور
مع ه�ؤالء الذين يقدمون خدمات �صحية
•جمع املخلفات من املنازل واملجتمعات املتجمعة مع ًا يف املخيم
م��ن اله��ام ج��داً �صيان��ة وحتديث بيان��ات الإي��واء (ت�سجي��ل و�إح�ص��اء املن��ازل؛ التوزيعات؛
الإ�صالح��ات؛ تقديرات التكلف��ة اخلا�صة بالتحديثات وبيانات التخطي��ط الأخرى) التي ميكن
تبادله��ا مع الآخرين .وميك��ن اال�ستفادة من هذه املعلومات عند الت�ص��دي للمخاطر ال�صحية
وملعاجلة م�شاكل حمددة ترتبط بالأوبئة التي قد تظهر يف �أجزاء معينة من املخيم.

الأمطار/الفي�ضانات

�إن �أف�ضل طريقة لتفادي خماطر الفي�ضانات هي من خالل انتقاء املوقع والتخطيط اجليد
 ttملزيد من املعلومات خول تخطيط املخيم ،انظر الف�صل 7
غالب�� ًا ما تكون وح��دات الإيواء غري حممية من املياه قبل مو�س��م الأمطار .وعليه يو�صى قدر
امل�ستط��اع بتنظيم عمليات توزي��ع للأغطية البال�ستك يف الأ�شهر الت��ي ت�سبق هطول الأمطار.
وبالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك ،ميكن احليلولة دون ح��دوث العديد من الفي�ضانات ع�بر �صيانة قنوات
ال��صرف وقنوات الري .و�إذا كان م�سح املوقع قب��ل مو�سم الأمطار ي�شري �إىل �أن وحدات الإيواء
تق��ع داخل مناط��ق عر�ضة ملخاطر الفي�ضانات ،فقد يكون من ال��ضروري حينئذ نقلها ملكان
�آخر .ويجب النظر يف ا�ستخدام املناطق املرتفعة �إذا مل يكن هناك من خيار �آخر.
ن�ص���يحة عملية لوكال���ة �إدارة املخيم لدى �أخذ اال�س���تعدادات للوقاية من
الفي�ضانات:
•االحتف��اظ مبخزون م��ن الأدوات (املجارف والف�ؤو���س) لأعمال احلفر والردم
الطارئ��ة والتي يجوز �إقرا�ضها ل�س��كان املخيم على �أ�سا�س يومي �أو من خالل
جلنة �صيانة املخيمات التابعة لل�سكان
tt
 468جمموعة �أدوات �إدارة املخيم | الف�صل  - 15امل�أوى

•توعي��ة كل �أ�رسة �أنه يتعني عليها حفر قنوات �رصف امل�أوى اخلا�ص بها قبل
هطول الأمطار ،وميكن ربط ذلك بربامج الرعاية وال�صيانة �أو تنظيمه من قبل
وكالة املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية
•الت�أك��د من ات�ص��ال قنوات ال�رصف اخلا�صة بامل���أوى الفردي بنظام ال�رصف
اخلا�ص باملوقع وعدم �سيالنها على وحدات �إيواء اجلريان
•توف�ير الدع��م امل��ادي� ،أو ت�شجي��ع املجتم��ع على توف�ير الدعم ،حلف��ر قنوات
ال�رصف� -أو لرفع الأ�سقف -من �أجل الأفراد العر�ضة للمخاطر
•حتديد املناطق يف املخيم ،قبل موا�سم الأمطار ،املعر�ضة ملخاطر الفي�ضانات
وطلب الدعم الهند�سي لإعادة هند�سة الأر�ض لتح�سني ال�رصف والت�شاور ب�ش�أن
االنتقال ملكان �آخر تفادي ًا ملخاطر الفي�ضانات
•املعاينة الب�رصية لوحدات الإيواء املعر�ضة ملخاطر الت�رسب
•�إع��داد امل��واد مثل الأغطي��ة البال�ستي��ك و�أدوات التثبي��ت �أو الأ�رشطة املغطاة
بالقطران لإ�صالح الأ�سقف
•توف�ير احل�صى من �أجل قنوات ال�رصف -م��ع مالحظة �أن احلاجة قد تقت�ضي
نظ��ام �رصف �أ�سمنتي يف املناطق الت��ي تكون فيها م�ستويات هطول الأمطار
مرتفعة كثرياً
•خ�لال تخطيط املوق��ع ،ا�ستخ��دم املناطق املنخف�ض��ة للعب ومناط��ق �أخرى
قليل��ة الأهمية :العمل على �أ�سا���س مبد أ� »تقييم الأولوي��ات« بالن�سبة للمرافق
عن��د التخطيط يف مناط��ق الفي�ضانات -املناطق الأقل �أهمي��ة ميكن ال�سماح
بتعر�ضها للفي�ضان �أوالً.

احلرائق

قد تكون احلرائق من �أبرز �أ�سباب الإ�صابة والوفاة وفقدان املمتلكات يف �سياق املخيم .وعليه
يجب �أن تكون اخلطط يف مو�ضع التنفيذ ل�ضمان الوقاية واال�ستعدادات .وقدر امل�ستطاع يجب
تب��ادل ه��ذه اخلطط مع �س��كان املخيم حتى يع��رف الأ�شخا�ص ماذا يفعل��ون يف حالة اندالع
احلرائ��ق .وميك��ن ت�شكي��ل �أو تعي�ين اللجان القائم��ة لكي تتحم��ل امل�س�ؤولية ع��ن الوقاية من
احلرائق واال�ستعدادات لها والتعامل معها.
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ن�صيحة لوكاالت �إدارة املخيمات ب�ش�أن التعامل مع خماطر احلرائق:
الوقاية
 -1يجب تزويد املواقع بحواجز حرائق منتظمة
 -2ب�ش��كل مثايل ،يج��ب �أن تكون امل�سافة بني وحدات الإيواء وكحد �أدنى �ضعف
ارتفاع كل منها
 -3حتظ��ر الن�يران �أو �أل�سنة اللهب املك�شوفة داخل وح��دات الإيواء ما مل تكن يف
منطقة حمكمة جيداً -رجاء مالحظة �أن ال�سيا�سات الوطنية قد تتفاوت كثرياً
يف هذا ال�صدد
 -4تقنني الأوقات التي ي�سمح فيها با�ستخدام نريان الطهي يف املوا�سم اجلافة
 -5الت�أك��د من و�ض��ع ال�شموع -يف حال ال�سماح به��ا يف املخيم -يف م�صابيح
�أو قناديل
 -6تنبي��ه �سكان املخيم بعدم ترك ال�شمعة م�ضاءة �أثناء النوم �أو عند مغادرتهم
للم�أوى
 -7توف�ير تدريبات التوعية ح��ول املخاطر املرتبطة بالتدخ�ين بداخل وحدات
الإيواء �أو بالقرب منها
 -8الت�أكد من عدم مالم�سة املواقد للجدران القابلة لال�شتعال �أو القرب منها
 -9الت�أكد من مرور املداخن عرب جدران �صلبة �أو عرب �صفيح م�ضاد للحرائق
 -10الت�أك��د من و�ض��ع م�صابيح الإنارة الكهربائية عل��ى م�سافة ال تقل عن 20
�سنتيمرت من �سقف اخليمة �أو من املواد الأخرى القابلة لال�شتعال
� -11إجراء املعاينة املنتظمة للأ�سالك الكهربائية
اال�ستعدادات
 -1تزوي��د حمط��ات احلرائق ب��دالء (بثقوب �صغ�يرة للحد من خماط��ر ال�رسقة)؛
والرمال وخمافق النريان وطفايات النريان
 -2مالحظ��ة �أن ر���ش املي��اه ق��د ي���ؤدي فق��ط �إىل مزي��د م��ن انت�ش��ار حرائ��ق
الكريو�سني
 -3توف�ير ناقو���س حرائق لتنبيه �س��كان املخيم الآخرين حول ان��دالع احلرائق
الكبرية
� -4إن�ش��اء جل��ان احلرائ��ق املجتمعي��ة لتدريب �س��كان املخيم عل��ى الوقاية من
احلرائق والتعامل معها
 -5تنفي��ذ حواج��ز احلرائق واحلفاظ عليها خالية من ال��ركام والت�أكد من جتهيز
حمطات احلرائق للم�ساعدة يف التعامل مع احلرائق.
tt
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يف حالة ن�شوب احلرائق
 -1الت�أك��د م��ن عدم وج��ود �أحد داخ��ل امل�أوى/اخليم��ة وحينها فق��ط �إ�سقاطها
للم�ساعدة يف الوقاية من انت�شار احلريق
 -2تذكر توعية �سكان املخيم حول «�أ�سلوب توقف وارمتي وتدحرج» -يف حال
ن�شب��ت النريان يف مالب�سك ،فتوقف حيث �أن��ت ،وارمتي على الأر�ض وتدحرج
حتى تطفئ النريان.
�إذا تعر�ضت لإ�صابات احرتاق
 -1رطب املنطقة املت�أثرة باملاء البارد �أو مبن�شفة مبللة على الفور
 -2قم بحماية احلرق بقطعة ملب�س نظيفة
 -3ا�سع يف طلب امل�ساعدة الطبية يف �أ�رسع وقت ممكن
 -4حافظ على دفئ �ضحايا احلروق.

معي���ار ال�س�ل�امة من احلرائ���ق  2007ملفو�ض���ية الأمم املتحدة ل�ش���ئون
الالجئني
«�إذا كان��ت امل�ساحة ت�سم��ح بذلك ،فيجب �أن تكون امل�ساح��ة بني املباين الفردية
منا�سبة للحيلول��ة دون مالم�سة املباين املت�صدعة واملحرتقة للمباين املجاورة.
ومن ثم يجب �أن تكون امل�سافة الفا�صلة بني الهياكل وكحد �أدنى �ضعف االرتفاع
العام لأي هيكل« .و�إذا كانت مواد البناء قابلة لال�شتعال كثرياً (الق�ش ،الأغ�صان،
ال��خ)» ،فتجب زيادة ه��ذه امل�ساف��ة �إىل � 4-3أمثال االرتفاع الع��ام .كذلك يجب
و�ضع اجتاه الرياح ال�سائدة بعني االعتبار».
لق��د تكيف��ت وح��دات �إي��واء الأ�رس يف خميم��ات الأ�شخا�ص النازح�ين داخلي ًا
�شدي��دة االزدح��ام يف �شمال �أوغندا مع خماطر احلرائ��ق بطرق مبتكرة ،وذلك من
خ�لال عدم �إحكام الربط بني ال�سق��ف املكون من الأغ�صان وبني اجلدار امل�ستدير
للك��وخ .وله��ذا فعندما تندلع احلرائ��ق كان مبقدور الأ�شخا���ص النازحني داخلي ًا
�إ�سقاط الأ�سقف من فوق اجلدران ،ومن ثم �إن�شاء حواجز متنع انت�شار النريان.
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الرياح/الأعا�صري

�إن الرياح العاتية كتلك املرتبطة بالأعا�صري ميكن �أن تدمر وحدات الإيواء.
ن�صيحة عملية ال�ستعدادات وكالة �إدارة املخيم للرياح القوية:
� -1إجراء تقييم هيكلي للم�أوى يف املخيمات :يف حال عدم توفر الطاقم امل�ؤهل،
فين�صح باال�ستعانة بدعم هند�سي من �أجل �إجراء التقييم
 -2العم��ل عل��ى نتائج التقيي��م ،و�إذا كان الوقت ي�سمح بذل��ك ،تعديل ت�صميمات
امل�أوى والت�أكد من �أن �أية حتديثات مل ت�سفر عن زيادة املخاطر �سوءاً
 -3الت�أك��د م��ن ت�أمني املواد غ�ير املثبت��ة -بخا�صة احلدي��د املتموج�/صفائح
الق�صدير -لأنها قد تكون بالغة اخلطورة يف الرياح العاتية
 -4النظ��ر يف توزيع حبال �إ�ضافية وم�سام�ير ت�سقيف وغريها من مواد التثبيت
قبل الأوقات املتوقعة لهبوب الرياح
� -5إح�ضار املهند�سني ملعاينة نقاط ال�ضعف ال�شائعة -الو�صالت ال�ضعيفة بني
الأ�سقف واجلدران ،واالفتقار �إىل املقويات القطرية والأ�سا�سات الرديئة
 -6تثبيت الأغ�صان ومواد الت�سقيف باحلبال
 -7الت�أكد من ت�أمني ربط احلبال على اخليام والهياكل امل�ؤقتة الأخرى و�إحكام
ربطها للحيلولة دون تطاير هذه الهياكل يف الرياح.

الزالزل

يف ح��ال الت�شكك ح��ول قدرة املقاومة الزلزالي��ة لوحدات الإيواء يف املخي��م ،جتب اال�ستعانة
مبهند�س لتقييم الهياكل واقرتاح التح�سينات .ويو�صى با�ستخدام مهند�س لتقييم مدى �سالمة
الأبنية القائمة قبل ا�ستخدامها كمراكز جماعية حيث تكون خماطر وقوع الزالزل �أو ال�صدمات
مرتفع��ة .وبوج��ه عام ،ف�إن الهياكل خفيفة الوزن وح�سنة التثبي��ت تكون �أقل احتما ًال للت�سبب
يف �إ�صابات .وحيث �أمكن ،يجب تفادي املنحدرات احلادة لأنها تكون �أكرث عر�ضة لالنهيارات
ال�صخرية .وتذكر �أنه:
•حيث تكون خماطر الزالزل مرتفعة ،يجب ت�شجيع الأ�شخا�ص على تخزين الأ�شياء والأواين
الثقيلة بالقرب من الأر�ض حيث ال ميكنها ال�سقوط على ر�ؤو�س الأ�شخا�ص.
•حي��ث يقع زلزال يحتاج الأ�شخا�ص �إىل التدريب على عدم اجلري فوراً للخروج من املباين
�إذ الألواح والزجاج قد ت�سقط من �أعلى.
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املناخات الباردة/اال�ستعدادات ال�شتوية

حت��ى يف البيئات ال�صحراوية التي قد تكون حارة �أي�ض�� ًا �أثناء النهار ،فقد يكون املناخ �شديد
ال�برودة ليالً .وترتبط املوا�سم الباردة بارتف��اع يف الإ�صابات الناجتة عن احلرائق و�أمرا�ض
اجله��از التنف�س��ي و�أمرا�ض الع�ين -التي تعزى �إىل الزيادة يف مع��دالت الطهي داخل الأماكن
املغلق��ة .ويف �أغل��ب املخيم��ات ،ن��ادراً ما يكون الوق��ود متوف��راً بالكميات الكافي��ة من �أجل
التدفئة حتى يف �أكرث املناخات برودة ،وهذا هو ال�سبب الذي قد يدفع بالأ�شخا�ص �إىل الطهي
قبل �رشوق ال�شم�س عندما تكون درجات احلرارة عند �أدنى م�ستوياتها.
وهذه بع�ض الإر�شادات التي جتب مراعاتها يف الطق�س البارد:
•االحتف��اظ ب��كل ما يالم�س الب�رشة دافئ�� ًا وجاف ًا (املالب�س والفر���ش والبطاطني والو�سائد
والأر�ضية)
•احلفاظ على دفئ املكان واحلد من م�ساحة الرياح الباردة ببناء الأ�سقف املنخف�ضة.
لدعم �سكان املخيم يف املناخات الباردة ،ميكن لوكالة �إدارة املخيم القيام
مبا يلي:
•التفاو���ض م��ع م�لاك الأر�ض/احلكوم��ة من �أجل بن��اء اجل��دران بارتفاعات
منخف�ضة من الطني للحد من التيارات الهوائية منخف�ضة امل�ستوى
•التن�سي��ق م��ع املنظم��ات امل�س�ؤولة عن توف�ير �إمدادات املياه م��ن �أجل توفري
�إم��دادات املياه الكافي��ة ل�سد احتياجات بناء اجل��دران املنخف�ضة من الطني،
و�إذا دعت ال�رضورة �إقرا�ض الأدوات الأ�سا�سية ل�سكان املخيم
•الت�أك��د من ح�صول الأ�رس على كفايتها من الأغطية البال�ستيك �أو البطاطني �أو
املواد الأخرى ل�صد التيارات الهوائية ،وهذا �رضوري لتح�سني درجات حرارة
اله��واء املحيط والراحة احلرارية خا�صة حي��ث ال يتوفر �سوى قدر حمدود من
الوقود لأغرا�ض التدفئة( .ومن الناحية الأخرى ،ف�إن نق�ص التيار الهوائي قد
ي���ؤدي �إىل انت�شار �أمرا�ض اجله��از التنف�سي مثل مر�ض  .)TBوتكون معدالت
التهوي��ة املرتفع��ة للغاي��ة -زيادة ع��ن �ستة تغي�يرات هوائي��ة يف ال�ساعة-
مطلوب��ة للحد من مع��دالت انت�شار �أمرا�ض اجله��از التنف�سي ،وال تكون ممكنة
من الناحية العملية بدون تخ�صي�ص موارد الوقود الكافية لأغرا�ض التدفئة
•العمل مع وكالة املياه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية حول اال�ستعدادات
ال�شتوية لإمدادات املياه وطرق الو�صول �إليها
•الت�أك��د م��ن ح�ص��ول �سكان املخي��م عل��ى الإم��دادات الغذائية الكافي��ة لأنهم
يكون��ون بحاجة ملزيد من ال�سعرات احلرارية يف الطق�س البارد( .انظر معايري
tt
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م��شروع �سفري للإط�لاع على الن�صائح الواج��ب �إتباعها عندم��ا تكون درجة
ح��رارة املنطق��ة املحيطة �أدنى م��ن  20درجة مئوية) .وم��ن املفيد احل�صول
على دعم فني من �أخ�صائي تغذية يف حالة اختالط الأمور.
•النظر يف ت�شييد جدران �صلبة منخف�ضة امل�ستوى حول امل�أوى للحيلولة دون
التي��ارات الهوائي��ة الباردة عل��ى ارتف��اع الأر�ضية ،وبناء اجل��دران ال�صغرية
حلجز الأبواب
•النظر يف ت�شييد �أماكن تدفئة جمتمعية -يف �أماكن منف�صلة للرجال والن�ساء.

الطق�س الثلجي

�إن الثلوج قد تت�سبب يف ت�صدع وحدات الإيواء؛ ويحتاج الأ�شخا�ص النازحون (عن طريق جلنة
خميم الإيواء �إن كانت موجودة) �إىل اال�ستعداد لهطول الثلوج الثقيلة قبل بداية ف�صل ال�شتاء:
م��ا ميك��ن لوكال��ة �إدارة املخي��م القي��ام ب��ه لال�ستع��داد لهط��ول الثلوج يف
املخيمات املكونة من خيام:
•تكوي��ن فريق ا�ستعداداً لهطول الثلوج� -إما م��ن خالل �أفراد طاقم العاملني �أو
من خالل جلان الإيواء
•�إر�سال الفرق حول املخيمات للت�أكد من تثبيت/ن�صب وحدات الإيواء بال�شكل
ال�صحي��ح و�إحكام ربط احلب��ال املتينة (على اخليام والت�أك��د من �إحكام ربط
ال�ساتر)
•على الفريق �أن يوعي الأ�رس حول طريقة �إزالة الثلوج عن وحدات الإيواء ب�شكل
منتظم يف حال ت�ساقطها -حتى لو وقع ذلك لي ًال
•�إعداد وحدات الإيواء الطارئة يف حالة الت�صدع
•الت�أك��د م��ن توف��ر ال��صرف للحيلول��ة دون الفي�ضان��ات الناجتة ع��ن ذوبان
الثلوج
•النظ��ر يف توزيع حب��ال و�أدوات تثبي��ت �إ�ضافية لت�أمني الهي��اكل �أو الأغطية
البال�ستيك للحفاظ على الهياكل جافة وامل�ساعدة يف �إزالة الثلوج
•اال�ستع��داد حت�سب ًا لت�صدع اخليام �أو امل���أوى ب�سبب احلرائق ولذا يو�صى بعدم
ال�سم��اح ب�إ�شع��ال الن�يران املك�شوف��ة يف اخليام/وح��دات الإي��واء وان تكون
املواقد حتت �أ�سقف حممية من ال�سقوط.
 ttانظر احتياطات ال�سالمة �أعاله.
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املناخات احلارة

ال غن��ى ع��ن الظ��ل والتهوية يف املناخات احل��ارة .ولهذا يو�صى بت�شجي��ع ا�ستخدام مواد مثل
الأغ�صان �أو �أوراق �شجرة املوز �أو الطالء العاك�س على �أ�سقف وحدات الإيواء.
ومن جهة �أخرى ،يجب �أن تو�ضع الآثار على البيئة لقيام ال�سكان بح�صد املواد الالزمة لتغطية
�أ�سقفه��م بعني االعتبار .كم��ا ميكن �أن توفر �شبكات الظل حلوال جيدة التهوية تكون �أف�ضل من
الأغطية البال�ستيك.
وعلى �أية حال ،يجب على وكالة �إدارة املخيم القيام مبا يلي:
•ت�شجي��ع موفر خدمات الإيواء على التفكري يف �إجراءات ت�صميم امل�أوى املالئم مثل تهوية
امل�أوى املح�سنة وامل�ساحات اخلارجية املظللة ومظالت النوافذ �أو الأ�سقف البارزة
•دعم �سكان املخيم يف بناء النوافذ املظللة والقيام بغري ذلك من حت�سينات
•النظر يف ت�شجيع زراعة النباتات املت�سلقة حول وحدات الإيواء.

خدمات البنية التحتية
ي�ساعد ترقيم وحدات الإيواء على:

•ا�ستي�ضاح من هم امل�سجلني ب�صفتهم مقيمني يف املخيم
•حتديد هوية الأ�رس
•تتب��ع �س��كان املخيم ،وحتدي��داً �إذا كان ال�سكان مرتبطني برقم املنزل ال��ذي يعي�شون فيه.
وميكن االحتفاظ بهذه البيانات يف دفاتر �آمنة �أو حتى يف نظام املعلومات اجلغرافية

يج��ب ترقيم املنازل الفردية برتتيب منطقي مبا يتفق مع خطة املوقع لتحديد وحدات الإيواء
الفردية ف�ض ًال عن املنطقة التي جاءوا منها .ومن جهة �أخرى فقد يحتاج عمال الطالء وغريهم
من العمال امل�شاركني �إىل مالب�س حماية حتى ال يتلفوا مالب�سهم اخلا�صة.
 ttملزيد من املعلومات حول ترقيم وحدات الإيواء ،انظر الف�صل 7
ق��د ن�شه��د �أحيان ًا ج��دا ًال حول ل��ون الط�لاء امل�ستخ��دم -يف اجلنينة ،غرب
دارفور ،عرف مديرو املخيم �أن اللون الأحمر كان ي�ستخدم ب�شكل تقليدي من قبل
ف�صائل معار�ضة لف�صائل �أخرى يف بع�ض املخيمات.
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الكهرباء /الإنارة

يف الغال��ب تكون �صيانة وتركي��ب �إمدادات الكهرباء عملية مكلفة وق��د جتعل املخيمات �أكرث
دميوم��ة مما ه��و م�ست�صوب �أو مرغوب فيه .وم��ن جهة �أخرى ،فهناك ح��االت عديدة حيث قد
مت توفريه��ا فع�لاً .وت�ستخ��دم الطاقة الكهربائية ب�ش��كل �أكرث �شيوع ًا لأغرا�ض الإن��ارة �إذ �أنها
ت�ستخ��دم طاقة �أقل م��ن التدفئة ومن ثم تتطلب القليل من اال�ستثم��ار يف البنية التحتية .ويف
العادة ،تقع امل�س�ؤولية على عاتق احلكومة �أو هيئة الكهرباء الر�سمية يف الرتكيب وال�صيانة.
وقد يفرط الأ�شخا�ص يف ا�ستخدام �إمدادات الكهرباء ،الأمر الذي قد تكون له م�ضاعفات تتعلق
بالتكلف��ة عل��ى اجلهة املوردة ،لكن��ه قد ي�ؤدي �أي�ض��اً ،وهو الأكرث خط��ورة� ،إىل م�شاكل تتعلق
بالأمن وال�سالمة .وعليه ،ف�إن الوكالة امل�س�ؤولة ينبغي عليها القيام مبا يلي:
•الت�أك��د م��ن قيام فن��ي كهرباء متخ�ص���ص مبعاينة الأ�س�لاك للحد من خماط��ر ال�صدمات
الكهربائية و�/أو اندالع احلرائق
•معاين��ة ترتيب��ات تو�صيالت الأ�س�لاك الداخلية والت�أكد م��ن �أن امل�صابي��ح لي�ست �شديدة
القرب من املواد القابلة لال�شتعال مثل الأ�سقف امل�صنوعة من الأغ�صان
•ر�ص��د �إن كانت �أي من الأ��سر يف املخيم قد ح�صلت على مولد/م�صدر كهرباء خا�ص بها.
وعن��د اللزوم ق��د تقت�ضي احلاجة حمالت توعي��ة ب�ش�أن اال�ستخدام الآم��ن -مثل التخزين
الآمن و�إعادة امللء بالوقود و�إخراج الغازات العادمة.

الطاقة املنزلية

�إن احلاج��ة �إىل الوق��ود اخل�شبي حول املخيمات يف الغالب م��ا ت�ؤدي �إىل م�شاكل كبرية تتعلق
باحلماي��ة عند البحث عن الأخ�شاب؛ وم�شاكل �صحية تعزى �إىل الدخان داخل الأماكن املغلقة
وم�شاكل بيئية تعزى �إىل الأثر الناجت على البيئة من جمع الأخ�شاب للوقود.
ن��ادراً م��ا يكون هناك حل وحي��د الحتياجات الطاق��ة املنزلية ويف الع��ادة تكون هناك
حاج��ة لربنام��ج كجزء م��ن �إدارة املخيم يجمع بني الدعم من �أجل بن��اء املواقد ذات املداخن
وا�ستخ��دام الأواين املنا�سب��ة ذات الأغطي��ة وجم��ع الوق��ود وجتفي��ف الوق��ود واحل�صول على
الإم��دادات من املنطق��ة ب�شكل م�ستدمي .وب�شكل مثايل ،يجب و�ض��ع الوقود بعني االعتبار لدى
حتديد حجم املخيم وكذلك لدى حتديد موقع املخيم �أثناء عملية الإن�شاء.

الغاز

ن��ادراً ما يتم توفري الغاز املنق��ول ب�أنابيب للمخيمات مع �أن هناك �أمثلة على مراكز تعاونية
حي��ث ت�ستخدم �إم��دادات الغاز القائمة .وحي��ث ي�ستخدم الغاز املنق��ول ب�أنابيب ،ف�إن احلاجة
تقت�ضي وجود فنيني متخ�ص�صني ملعاينة الرتكيبات .وكثرياً ما ي�ستخدم الغاز يف ا�سطوانات
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�صغرية لأغرا�ض الطهي .ف�إذا كان وقود الطهي م�ستخدم يف خميم ،فيجب تخزين اال�سطوانات
خ��ارج وحدات الإيواء لتف��ادي الأدخنة .كما ق��د تقت�ضي ال�رضورة اتخاذ الإج��راءات الأمنية
للحيلولة دون ال�رسقة.

احتياجات امل�ستفيدين

غالب�� ًا م��ا تكون �أف�ض��ل و�سيلة لتحدي��د االحتياجات والفج��وات ل�سكان خمي��م هي من خالل
الزيارات (يف�ضل اليومية) املنتظمة لوحدات الإيواء الفردية من قبل طاقم �إدارة املخيم.

امل�أوى والتعر�ض للمخاطر

�إن حتدي��د �س��كان املخيم من ذوي االحتياجات اخلا�صة ،وال��ذي �سيحتاجون لدعم خا�ص يف
ت�شييد و�صيانة م�أواهم ،هو �أمر بالغ الأهمية .ويتعني على وكالة �إدارة املخيم �إعطاء اهتمام
خا�ص لر�صد احتياجات ه�ؤالء الأ�شخا�ص وو�ضع ال�سيا�سات اخلا�صة �أثناء:
•تخ�صي�ص قطعة الأر�ض .لو �أمكن ،ميكن الربط بني الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة
وب�ين �آليات الدعم التقليدي��ة .ويعترب املوقع ال�صحيح مل�أواهم �أمر بالغ الأهمية مبا يكفل
و�ضع��ه بعني االعتبار ،وذلك حتى ي�ستطيع��ون احل�صول على امل�ساعدة من اجلريان �أو من
الأ�شخا�ص يف نف�س املنطقة ،وكذلك من وكالة �إدارة املخيم والو�صول ب�سهولة �إىل مرافق
البنية التحتية واخلدمات
•توزي��ع ونق��ل مواد الإيواء �إىل قط��ع الأر�ض .وتكون امل�ساعدة مطلوب��ة يف نقل املواد لأن
عنا�رص الإيواء تكون يف العادة ثقيلة.
•ت�شييد وحدات الإيواء :بناء امل�أوى ميكن �أن يكون عملية �شاقة بدني ًا
•�صيانة وحدات الإيواء.
تذك��ر �أن حت��ى الأفراد واملجموع��ات الذين هم بحاج��ة �إىل امل�ساعدة لي�سوا
عدمي��ي احليل��ة يف ح��د ذاتهم .فم��ن اجلائ��ز �أن الأ�شخا���ص النازحني ق��د فقدوا
دياره��م وممتلكاته��م لكنه��م مل يفقدوا مهاراته��م وخرباتهم .وله��ذا يراعى دعم
وحت�س�ين ا�سرتاتيجي��ات التواف��ق ل��دى جمي��ع املجموع��ات -مبا فيه��م من هم
«عر�ضة للمخاطر».

 ttملزي��د م��ن املعلوم��ات ح��ول حماي��ة الأ�شخا���ص ذوي االحتياج��ات اخلا�صة ،انظر
الف�صل 11
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تخ�صي�ص امل�ساكن

وه��ذا يحتاج لعناي��ة خا�صة ،حيث تعي���ش املجموعات ذات االحتياج��ات اخلا�صة والعر�ضة
للمخاط��ر يف املخيمات .وحيثما �أمكن ،يجب احرتام االختيارات ال�شخ�صية يف حتديد املواقع
له���ؤالء الأ�شخا�ص واملجموعات .ومن جهة �أخرى ،ف�إن الف�صل قد يزيد من التعر�ض للمخاطر
من خالل خلق «�أقلية من املعر�ضني للمخاطر».

ال�رسقة/الأمن

تت�ضمن الن�صائح العملية التي يجب و�ضعها بعني االعتبار ما يلي:
•قم بتوفري �أقفال الأبواب حلفظ املمتلكات و�ضمان الأمن
•تفاو���ض م��ع م�لاك الأر�ض/ال�سلطات حتى ي�سم��ح للأ�شخا�ص ببناء الأ�س��وار حول قطع
الأر�ض �إذا كانوا يرغبون يف ذلك ،و�إذا كانت لديهم امل�ساحة الكافية له
•�ض��ع برامج توزيع املواد التي ت�شجع على املرونة واختي��ار امل�ستفيد ب�ش�أن طريقة تقييم
التهدي��دات الأمني��ة والتعام��ل معه��ا .ف���إذا فعلت ذلك ،فت�أك��د من �إط�لاع املانحني حول
�سيا�ست��ك وت�أك��د من احل�ص��ول على موافقته��م .هل ي�سعدهم ،عل��ى �سبيل املث��ال ،لو �أخذ
امل�ستفي��دون الأغطي��ة البال�ستيك املوزعة م��ن �أجل «امل���أوى» وا�ستخدموها بد ًال من ذلك
يف حماية موا�شيهم؟
•�شج��ع الأ��سر على حتديث �أماك��ن �إيوائه��م وجعلها �أك�ثر خ�صو�صية بالط��رق التي تكون
مقبولة لهم من الناحية الثقافية ب�أكرب قدر ،فمجرد �سور من الأغ�صان ب�سمك  1مليمرت قد
ي�ساعد يف جعل الأ�شخا�ص ي�شعرون بدرجة �أكرب من الأمن وي�ساعد يف احلد من ال�رسقة.
 ttملزيد من املعلومات حول ال�سالمة والأمن يف املخيم ،انظر الف�صل .12
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قائمة املراجعة اخلا�صة بوكالة �إدارة املخيم
البيانات الدميوغرافية
 و�ضع حجم الأ��سرة النمطية بعني احل�سبان ،مبا يف ذلك عدد الن�ساء/الفتيات والرجال/
الفتية.
 تتق��رر ا�ستجاب��ة امل�أوى ح�سب كل �أ�رسة ،مع الأخذ بعني احل�سبان عدد الأ�شخا�ص يف كل
�أ�رسة.
 املعرفة بعدد الأ�شخا�ص الذين هم بدون م�أوى مالئم و�أماكن تواجدهم.
 املعرفة بعدد الأ�شخا�ص الذين هم بدون منزل و�أماكن تواجدهم.
 املعرفة بالأ�رس التي تعي�ش معاً.
 تو�ضع بعني احل�سبان اخل�صو�صية الأ�رسية والفردية.
 يت��م التخطيط للربامج التي مُتكن الأ�شخا�ص من العي�ش مع ًا عي�ش ًا كرمي ًا وتوفري الرعاية
واحلماية لأ�رسهم.

التن�سيق مع وحدات الإيواء الأخرى
 يتم النظر يف خيارات توطني ممكنة �أخرى مثل الإيجار.
 و�ضع خطة املوقع املن�سقة والواقعية قبل ال�رشوع يف البناء.
 و�ضع خطة مياه و�رصف �صحي للمخيم مبا يف ذلك �إمدادات املياه وال�رصف يف املوقع
والتوعية بالنظافة ال�صحية والتخل�ص من املخلفات ال�صلبة.
 انتق��اء املوق��ع بال�شكل الذين ي�ضمن وج��ود املخيم بعيداً عن تهدي��دات الأمن وال�سالمة،
مثل مناطق ال�رصاعات �أو االنهيارات ال�صخرية.

املخاطر والتعر�ض للمخاطر
 القيام بالر�صد لتبني ما �إذا كان ال�سكان معر�ضني للعنف �أو للتحر�ش ،وذلك عند احل�صول
على امل�ساعدة من خميم الإيواء.
 عدم وجود خطر و�شيك على احلياة ب�سبب امل�أوى �أو امللب�س �أو الفر�ش غري املالئم.
 تقييم املخاطر املحتملة على احلياة وال�صحة والأمن ب�سبب امل�أوى غري املالئم.
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 املعرف��ة باملخاط��ر التي تواج��ه الأ�شخا���ص املعر�ض�ين للمخاط��ر �أو املجموعات ذات
االحتياجات اخلا�صة و�سط ال�سكان ،مبا يف ذلك ه�ؤالء امل�صابني بفريو�س نق�ص املناعة
املكت�سبة/الإيدز.
 ت�شجي��ع اال�سرتاتيجي��ات املجتمعي��ة القائم��ة مل�سان��دة الأ�شخا���ص ذوي االحتياج��ات
اخلا�صة ومعاجلة الفجوات يف توفري اخلدمات.
 تو�ض��ع بعني احل�سبان �أثر ترتيب��ات العي�ش العام والتنظيم االجتماعي لل�سكان النازحني
على حماية الأ�شخا�ص املعر�ضني للمخاطر والعناية بهم.
 تت��م م�سان��دة الأ�شخا���ص الأكرث عر�ض��ة للمخاطر ،وه���ؤالء ذوي االحتياج��ات اخلا�صة
لت�شييد وحتديث �أماكن �إيوائهم ،ونقل مواد الإيواء من مواقع التوزيع.
 يتم تنفي��ذ التدابري لر�صد وحت�سني الأو�ضاع املعي�شية له�ؤالء ذوي االحتياجات اخلا�صة
و�أ�رسهم والقائمني على رعايتهم.
 يت��م تقيي��م م��دى احلاجة لتداب�ير مكافحة احل��شرات الناقل��ة للأمرا�ض ،ال�سيم��ا �شباك
البعو�ض احلوامل ،ل�ضمان �صحة ورفاهية الأ�رس.
 كم��ا تت�ضمن تدابري مكافحة احل�رشات الناقلة للأمرا���ض التدريب �أو ال�رصف ال�صحي �أو
العالج.

الطوارئ
 يتم التخطيط لكوارث �أخرى حمتملة مثل ن�شوب احلرائق.
 و�ض��ع خط��ة وتوف��ر امل��واد الكافي��ة للتعامل مع تدفق��ات ال�س��كان اجل��دد والتعامل مع
�سيناريوهات �أخرى.
 جتري املناق�شات حول خطط م�أوى �أكرث تعمرياً بني �إدارة املخيم وال�سلطات املحلية وال�سكان.

الإدارة
 توج��د منظم��ة �إي��واء ن�شط��ة يف املخي��م ويكون لديه��ا ما يكفي م��ن امل��وارد واملهارات
والقدرات لدعم احتياجات الإيواء.
 ميكن ا�ستئجار الأفراد املهرة (املحليني �أو الدوليني) لدعم برامج الإيواء.
 يقوم طاقم عمل يتمتع بالكفاءة واملهارة بر�صد م�رشوعات الت�شييد؛
 وج��ود جلنة �إيواء عاملة ت�ضم ممثلني عن الن�ساء والرجال والأقليات �أو الفئات املعر�ضة
للمخاطر وذوي االحتياجات اخلا�صة ويكون لها دور حمدد ب�شكل وا�ضح.
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الأن�شطة املنزلية
 املعرف��ة بالأن�شطة املنزلية واملعي�شي��ة الداعمة التي تتم عادة داخل وحول وحدات �إيواء
الأ�شخا�ص املت�أثرين ،وتراعي اعتبارات توفري امل�ساحة الالزمة لها.
 ويج��ب �أن تو�ض��ع بع�ين االعتب��ار االحتياج��ات والأن�شط��ة املختلف��ة للن�س��اء والرجال
والأطفال والأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة حول امل�أوى.

املجتمع امل�ضيف والأثر البيئي
 املعرفة بالق�ضايا مو�ضع القلق للمجتمع امل�ضيف والت�صدي لها.
 يكون توفري امل�أوى مبا يتما�شى مع املمار�سات والأعراف املحلية.
 يو�ض��ع بعني االعتبار مدى �إمكانية ا�ستخدام وحدات الإيواء والبنية التحتية للم�أوى من
قبل املجتمع امل�ضيف بعد �إغالق املخيم.

اعتبارات �أخرى
 تقيي��م الأثر البيئي للم���أوى والوقود وال�رصف ال�صحي والتخل���ص من املخلفات وو�ضع
اخلطط لذلك.
 ينظر يف فر�ص دعم املعي�شة من خالل توفري املواد وت�شييد امل�أوى وحلول التوطني.

ال�صيانة
 الت�صدي للق�ضايا �أو التح�سينات ذات �أعلى �صايف قيمة بالن�سبة لل�سكان.
 دعم الأ�شخا�ص يف �صيانة �أماكن �إيوائهم من خالل �أف�ضل الو�سائل املالئمة.
 تو�ص��ي وكالة �إدارة املخيم باحللول يف حال وجود �أي �أ�سباب �إدارية حتول دون حتديث
الأ�شخا�ص لأماكن �إيوائهم.
 وجود م�ساحة فعلية كافية لتحديث وتو�سيع وحدات الإيواء.
 ح�صول �سكان املخيم على الأدوات واملواد الالزمة لتحديث �أماكن �إيوائهم.
 و�ضع �أثر التحديثات على املوارد الطبيعية املحلية.
 توف�ير الدعم امل��ادي والفني عند االقت�ض��اء مل�ساعدة �سكان املخيم عل��ى �صيانة �أمكان
�إيوائهم.
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الأدوات
تتوف��ر معظ��م الأدوات والن��شرات وغريه��ا من الوثائ��ق امل�ش��ار �إليها على
 كذلك مت.) واملرفقة ب��كل كتيب مطبوعToolkit CD( �أ�سطوان��ة جمموعة الأدوات
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•منوذج لإ�سرتاتيجية �إيواء انتقايل
)•اتفاق ا�ستئجار م�ساكن انتقالية (منوذج من تيمور ال�رشقية
•ملخ�ص بالتنفيذ الفني للم�أوى االنتقايل
)�أنثى-•موجز مبالحظات �أوك�سفام حول امل�أوى والنوع (ذكر
•موجز مبالحظات �أوك�سفام حول املعايري الدنيا للم�أوى
 �إر�ش��ادات لتخطي��ط وحتديث �أماكن توطني الأ�شخا�صUN-HABITAT, SUDP. Bosasso- •
)2و1( النازحني داخلي ًا

قراءات ومراجع
Sultan Barakat,, 2003, ‘‘Housing reconstruction after conflict and
disaster’’. Humanitarian Policy Network. www.sheltercentre.org/shelterlibrary/
items/pdf/NetworkPaper043HousingReconstructionAfterConflictAndDisaster.pdf

Alexandra Causton and Graham Saunders, 2006. “Responding to Shelter
Needs in Post-earthquake Pakistan: a Self-help Approach”, Humanitarian
Exchange 34. www.odihpn.org/report.asp?id=2810
Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE). The Pinheiro Principles
– United Nations Principles on Housing and Property Restitution for
Refugees and Displaced Persons. www.cohre.org/store/attachments/Pinheiro%20
Principles.pdf

CHF International, 2005. The Economic Impact of Shelter Assistance in
Post-Disaster Settings. http://www.chfhq.org/files/2136_file_EIES_final.pdf
Tom Corsellis and Antonella Vitale, 2005. Transitional Settlement Displaced
Populations, Oxfam Publishing. www.sheltercentre.org/shelterlibrary/items/pdf/
Transitional_Settlement_Displaced_Populations_2005.pdf

 امل�أوى- 15  جمموعة �أدوات �إدارة املخيم | الف�صل482

J. Davies and R. Lambert, 2003. Engineering in Emergencies, ITDG.
Emergency Shelter Cluster. Key Things to Know.
http://ocha.unog.ch/humanitarianreform/Portals/1/cluster%20approach%20page/
clusters%20pages/Em%20Shelter/Key%20THINGS%20TO%20KNOW.doc

Paul Harvey, 2007. ‘‘Cash-based responses in emergencies’’. Humanitarian
Policy Group. www.odi.org.uk/HPG/papers/hpgreport24.pdf
Médecins Sans Frontières (MSF), 1998. Temporary & Semi-permanent
Buildings for Health Structures in Refugee Camps. www.sheltercentre.org/
shelterlibrary/items/pdf/MSF_TempSemiPermBuildings4InRefugeeCamps1998.pdf

MSF, Shelter Centre, 2006. Shade Nets: Use and Deployment in Humanitarian
Relief Environments. www.sheltercentre.org/shelterlibrary/items/pdf/Shade_Nets_
Field_Booklet.pdf

Multi-agency, 2007. Housing and Property Restitution for Refugees and
Displaced Persons: Implementing the “Pinheiro Principles”, Handbook.
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/aI131e/aI131e00.pdf

OCHA, 2003. Glossary of Humanitarian Terms in relation to the Protection
of Civilians in Armed Conflicts.
OCHA, 2004, Tents – A Guide to the Use and Logistics of Family
Tents in Human-itarian Relief. http://ochaonline.un.org/OchaLinkClick.
aspx?link=ocha&DocId=1002112

OCHA, IFRC, CARE, 2008. Timber. A Guide to the Planning, Use,
Procurement and Logistics of Timber as a Construction Material in
Humanitarian Operations
www.humanitariantimber.org/files/download/TIMBER_Draft_1.0_Jan_08_A5.pdf

OXFAM, IFRC, 2007, Plastic Sheeting Guidelines. A Guide to the Specification
and Use of Plastic Sheeting in Humanitarian Relief.
http://www.plastic-sheeting.org/ref/Plastic_Sheeting_2007.pdf

ProVention Consortium, 2007. Tools for Mainstreaming Disaster Risk
Reduction.
www.proventionconsortium.org/themes/default/pdfs/tools_for_mainstreaming_DRR.pdf

483  امل�أوى- 15 جمموعة �أدوات �إدارة املخيم | الف�صل

Shelter Centre, 2007, Shelter after Disaster.
www.sheltercenter.org/sheltercentre/attached/SM07b-SAD.pdf

The Sphere Project, 2004 Humanitarian Charter and Minimum Standards
in Disaster Response. www.sphereproject.org/component/option,com_docman/
task,cat_view/gid,65/Itemid,203/lang,English/

UNEP, 2007. After the Tsunami. Sustainable Building Guidelines for SouthEast Asia.http://postconflict.unep.ch/publications/dmb_bb_tsunami.pdf
UNHCR, 2006. Master Glossary of Terms, Rev. 1.
www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=42ce7d444&page=search

UNHCR, 2007 Handbook for Emergencies.
www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900SID/AMMF-75TFLQ?OpenDocument

Winterised Shelter Assistance for Disaster Affected Populations in Postearthquake Pakistan 2005. www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/
Portals/1/cluster%20approach%20page/clusters%20pages/Em%20Shelter/Tollkit%20
Field/8.2%20Pakistan%202005/8.2.2%20Shelter,%20Building%20Safety,%20
Winterization/8.2.2.1%20Winterisation%20Plan%20(11%20Nov%2005).pdf

 امل�أوى- 15  جمموعة �أدوات �إدارة املخيم | الف�صل484

الرعاية ال�صحية
والتوعية ال�صحية
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الر�سائل الأ�سا�سية
 tغالبا ما تكون احلالة ال�صحية ل�سكان املخيم �ضعيفة والعديد منهم يكونون معر�ضني خلطر
التعر�ض ملجموعة معقدة من عوامل التهديد واملخاطر امل�ؤدية �إىل املر�ض والوفاة .لذا يجب
علىموفرياخلدماتال�صحيةالعملبالتن�سيقمعوكالة�إدارةاملخيمعلى�ضمانتوفرخدمات
الرعاية ال�صحية املالئمة ،مبا يف ذلك ا�ستق�صاء احلاالت ب�شكل فعال والتوعية ال�صحية لكل
املقيمني باملخيم وذلك للتخفيف من حاالت ال�ضعف الذي يعانون منه.
ُ tيعد تقليل اخل�سائر يف الأرواح (معدل الوفيات) وتقليل معدالت الإ�صابة باملر�ض (االعتالل)
وامل�ساهمة يف حت�سني جودة املعي�شة هي الأهداف الرئي�سية للخدمات ال�صحية يف حاالت
املخيم��ات .لذل��ك ،ينبغي على موفري اخلدم��ات ال�صحية و�ضع قائم��ة �أولويات للأ�سباب
الرئي�سية امل�ؤدية �إىل الإ�صابة بالأمرا�ض وحاالت الوفاة التي ميكن جتنبها ،وحتديد قائمة
�أولوي��ات للثغرات املوجودة يف نظام اال�ستجاب��ة ال�صحية والقيام بالأن�شطة املالئمة من
�أجل �سد تلك الثغرات.
 tحت��ى تك��ون خدمات الرعاية ال�صحي��ة فعالة ،يجب �أن ي�شارك �س��كان املخيم يف القرارات
جزءا �أ�سا�س ًيا من الربنامج الكلي من �أجل تو�صيل اخلدمات
الرئي�سية من البداية و�أن يظلوا ً
ال�صحية وتقييمها ،حيث يجب تقدمي اخلدمات ال�صحية «مع» ال�سكان ولي�س «من �أجلهم».
 tتعت�بر احل�صبة واحدة م��ن �أهم امل�شكالت ال�صحية اخلطرية التي تتم مواجهتها يف حاالت
املخيم��ات وكانت ُتعد ال�سبب الأ�سا�سي لوفاة الالجئ�ين والأ�شخا�ص النازحني داخل ًيا يف
العدي��د م��ن حاالت الطوارئ يف املا�ضي .لذا تعد املب��ادرة ب�إطالق حملة حت�صني جماعي
�ضد مر�ض احل�صبة على قمة �أولويات موفري اخلدمات ال�صحية يف املخيم.
 tم��ن املع��روف �أن �سوء التغذية احلاد هو �أحد الأ�سب��اب الرئي�سية للوفاة بني �سكان املخيم،
ويعود هذا ب�صفة �أ�سا�سية �إىل �أن �سوء التغذية يزيد من ال�ضعف من ناحية الت�أثر باملر�ض.
بناء عل��ى االحتياجات ن�شاطً ا
ل��ذا يعد �إجراء تقيي��م للتغذية وتنفيذ برامج تغذية م�صممة ً
مهم��ا يف املخيم ،وكذل��ك الت�أكد من ا�ستهالك كل �شخ�ص م��ن �سكان املخيم حلوايل
�أول ًي��ا ً
� 2100سع��رة حراري��ة يوم ًيا ويجب �أن حت�صل الفئات ال�ضعيفة والفئات ذات االحتياجات
اخلا�صة يف املخيم على اهتمام خا�ص ،مبا يف ذلك ح�ص�ص الغذاء ،وفق احتياجاتهم.
 tعلى الرغم من كون وكالة �إدارة املخيم لي�ست اجلهة املخت�صة بال�ش�ؤون ال�صحية يف الغالب،
فيمك��ن اتخاذ خطوات جوهرية بالتعاون مع جمموعة ال�صحة/موفري اخلدمة يف املخيم
للح��د م��ن �آثار الأوبئة ون�رش التوعية ال�صحية .وميكن �أن تكون ج��ودة �إدارة املخيم حمد ًدا
�أ�سا�س ًيا للحياة والوفاة بالن�سبة ل�سكان املخيم.
 486جمموعة �أدوات �إدارة املخيم | الف�صل  - 16الرعاية ال�صحية والتوعية ال�صحية

مقدمة
ُيع��د تقليل اخل�سائ��ر يف الأرواح (معدل الوفيات) وتقليل مع��دل الإ�صابة باملر�ض (االعتالل)
وامل�ساهم��ة يف حت�س�ين ج��ودة املعي�شة هو اله��دف الرئي�س��ي للخدمات ال�صحي��ة يف حاالت
املخيم��ات .فغال ًبا م��ا يواجه الالجئون والأ�شخا�ص النازحون داخل ًيا الذين يعي�شون يف بيئة
خميم ظروفًا معي�شية �شديدة االزدحام ،بالإ�ضافة �إىل عدم كفاية الغذاء وامل�أوى واملياه غري
الآمن��ة وع��دم كفاية خدمات الرعاي��ة ال�صحية ونق�ص التح�صني �ض��د �أمرا�ض البيئة اجلديدة
والو�ض��ع ال�سي��ئ .بالإ�ضافة �إىل ه��ذا ،قد يكون ه���ؤالء الأ�شخا�ص و�صل��وا �إىل املخيم بالفعل
وهم يف حالة �ضعف وهزال نتيجة املر�ض واجلوع واال�ضطهاد والعنف اجل�سدي وال�صدمات.
�سواء وحدها �أو بالإ�ضافة �إىل �سوء التغذية ،يف ارتفاع
نتيجة لهذه الظروف ،ت�ساهم الأمرا�ضً ،
معدالت الوفيات.
ميكن �أن ميثل احلفاظ على �صحة جيدة �أو التمتع ب�صحة جيدة يف موقع املخيم حتد ًيا ،ولكن
برغم ذلك ميكن حتقيقه بوا�سطة التدخالت متعددة القطاعات .تت�ضمن الأن�شطة:
•حت�سني البيئة وظروف املعي�شة ل�سكان املخيم عن طريق تقليل االزدحامات
•التخل�ص من الف�ضالت بال�شكل املالئم
•الت�أكد من توفر الإمدادات الكافية من الغذاء واملاء
•مكافحة ناقالت الأمرا�ض
•توفري امل�أوى الكايف
•ن�رش التوعية ال�صحية والتدريب على الر�سائل الأ�سا�سية
ي�ساه��م قطاع ال�صح��ة يف حتقيق هدف خف�ض معدل الوفيات وخف���ض معدل االعتالل ورفع
م�ست��وى جودة املعي�شة من خالل تطبيق الإجراءات الوقائية و�إدارة حاالت الأمرا�ض بال�شكل
املالئم .يت�ضمن هذا:
•و�ض��ع نظام منا�سب للإ�رشاف ،و�إذا �أظهرت البيانات ح��دوث تف�شي لأحد الأمرا�ض ،يجب
مبكرا ومن كفاية هذه اال�ستجابة
الت�أكد من �إمكانية اال�ستجابة ً
•الت�أكد من تنفيذ �آليات التن�سيق والتخطيط بال�شكل ال�صحيح بحيث تتم م�شاركة املعلومات
وترجمتها يف �صورة اتخاذ للقرارات وتخطيط للإجراءات بفعالية ويف الوقت املنا�سب
•تطبيق نظام �صحي �أ�سا�سي ،وتعيني فريق موظفني له وتزويده بالتجهيزات ب�شكل �رسيع،
ل�ضمان العالج املبكر واملالئم للأمرا�ض الرئي�سية
•توف�ير التوعية ال�صحية املتعلق بالوقاية م��ن الأمرا�ض واحلفاظ على �صحة جيدة لكافة
الأ�شخا�ص الذين يعي�شون �أو يعملون يف املخيم
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تبد أ� املراحل املتعددة للحياة يف املخيم – والتي ُي�شار �إليها غال ًبا بـ «دورة النزوح» �أو «دورة
حي��اة املخي��م» – منذ بداية النزوح وت��دوم حتى يتم تنفيذ حل دائم .ترتب��ط مرحلة الطوارئ
ببداي��ة النزوح الذي يجرب الأ�شخا���ص على طلب اللجوء خارج مناطقه��م �أو بلدانهم الأ�صلية.
ميكن �أن تت�سم مرحلة الطوارئ مبا يلي:
•ارتفاع معدالت الوفيات – ما يزيد عن حالة وفاة لكل � 10000ساكن كل يوم
•غي��اب اخلدمات ال�صحية يف املخي��م �أو تكد�س الطلب على البني��ة التحتية ال�صحية وعدم
كفايتها
•عدم وجود ا�ستجابة كافية من ال�سلطات املحلية �أو الوطنية
•انهيار �أية �آليات اعتيادية للتن�سيق
دائما يف مرحلة الطوارئ يف بيئة املخيم ،وغال ًبا ما تكون
فم��ا هو مث��ايل لي�س قابال للتنفيذ ً
هن��اك عقب��ات كبرية عند تقدمي اخلدمات الأ�سا�سية .على الرغم م��ن ذلك ،ينبغي بذل كل جهد
ممك��ن بذل��ه لتنفيذ �أف�ض��ل املمار�سات ،حتى مع وج��ود قيود على تعي�ين املوظفني واملوارد
املادي��ة و�أنظم��ة الدعم والأمان والتموي��ل والتن�سيق .ويتم حتديد خدم��ات الطوارئ تب ًعا لكل
بيئ��ة خميم ،وي�ستم��ر حتدي اخلدمات للظروف من �أجل البقاء لأج��ل طويل حتى تتم ال�سيطرة
على معدالت الوفيات.
تتمي��ز املرحلة الثانية� ،أو مرحل��ة ما بعد الطوارئ ،بدرجة �أكرب م��ن اال�ستقرار .تنخف�ض
مع��دالت الوفي��ات �إىل �أق��ل من حال��ة وفاة واح��دة� 10000/ساكن لكل يوم ويك��ون عاد ًة مت
الوفاء باحلد الأدنى ملعايري االحتياجات الأ�سا�سية كالغذاء واملاء وامل�أوىُ .تعد هذه املرحلة
فر�ص��ة للتو�سع وحت�سني اخلدمات ال�صحية الت��ي مت ت�أ�سي�سها �أثناء مرحلة الطوارئ ،ولتطوير
فوائد برامج التوعية ال�صحية وم�شاهدة نتائجها.
يف املرحلة الثالثة والأخرية ،يتم حتديد احللول الدائمة ،ويغادر �سكان املخيم موقعه .يف
هذه املرحلة ،حتتاج الق�ضايا املتعلقة ب�إدارة املعلومات ،مثل احلمالت الإعالمية والإحاالت
و �رسية ال�سجالت ال�صحية� ،إىل و�ضعها مو�ضع االعتبار .وب�شكل مماثل ،يكون مطلوب ت�سليم/
�إيقاف ت�شغيل مرافق الرعاية ال�صحية يف املخيم و�إجراء تقييم ملتطلبات الرعاية ال�صحية يف
مناط��ق الع��ودة و�/أو التوطني .يجب تخطيط احتياجات الرعاية ال�صحية ل�سكان املخيم �أثناء
عملي��ة �إغالق املخي��م والعودة/التوطني ،خا�ص ًة له���ؤالء الذين يعانون م��ن الإعاقة احلركية
ولديهم احتياجات �أخرى خا�صة متعلقة بالرعاية ال�صحية.
�سيعر�ض هذا الف�صل الق�ضايا املتعلقة بالرعاية ال�صحية التي يجب �أن تكون وكالة �إدارة
املخي��م عل��ى وعي بها من �أجل دعم تن�سي��ق القطاع ال�صحي ور�ص��د �أن�شطة موفري اخلدمات
ال�صحية يف املراحل املتعددة لدورة حياة املخيم.
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الق�ضايا الرئي�سية
الأدوار وامل�س�ؤوليات

عموما يف املخيم ،ولكن عاد ًة ما
ُتعد وكالة �إدارة املخيم الهيئة املخت�صة بالتن�سيق والر�صد
ً
يت��وىل موف��ر اخلدمة ال�صحية تن�سيق القط��اع ال�صحي .لذلك يكون موف��ر اخلدمة ال�صحية هو
امل�س�ؤول الأول عن تخطيط اخلدمات ال�صحية وتنفيذها و�إدارتها ور�صدها .ينبغي على وكالة
�إدارة املخي��م العمل مع ال�رشكاء احلكوميني وجمموعة ال�صحة لت�أ�سي�س وكالة �صحية قيادية
يف املخيم.
تت�ضمن الأدوار وامل�س�ؤوليات الرئي�سية للوكالة ال�صحية القيادية ما يلي:
•التن�سيق مع ال�سلط��ات ال�صحية املحلية ب�ش�أن كافة اجلوانب املتعلقة باخلدمات ال�صحية
داخل املخيم
•ت�سهي��ل التع��اون بني كافة موف��ري اخلدمة ال�صحي��ة ل�ضمان التنفي��ذ والر�صد املالئمني
للخدمات ال�صحية املتفق عليها يف اجتماعات التن�سيق
•جم��ع املعلومات من موفري اخلدمة ال�صحية و�إعداد التقارير حول الق�ضايا ال�صحية ذات
ال�صلة
•ن�رش معلومات حول الق�ضايا ال�صحية �إىل القطاعات والوكاالت الأخرى ذات ال�صلة
•التن�سيق مع وكالة �إدارة املخيم.
تت�ضمن الأدوار وامل�س�ؤوليات الرئي�سية لوكالة �إدارة املخيم ما يلي:
•فه��م امل�صطلحات واال�سرتاتيجيات الرئي�سية للخدمات ال�صحية يف حاالت املخيمات من
�أجل تف�سري نتائج التقارير ال�صادر عن موفري اخلدمات ال�صحية
•ن��شر حتديثات املعلومات املتعلقة بالق�ضايا ال�صحية وتنبيه هيئات التن�سيق ذات ال�صلة
ب�أي ثغرات وازدواجية فيها
•ا�ستخدام هذه املعلومات لدعم اتخاذ اال�ستجابات املالئمة للق�ضايا ال�صحية يف املخيم
•دعم الوكالة ال�صحية القيادية والتن�سيق معها يف �أي �أمور قد تتطلب م�ساعدة �إ�ضافية
تك��ون كل م��ن الوكالتني م�س�ؤولتني ع��ن الت�أكد من الت��زام م�ستوى جودة اخلدم��ات ال�صحية
املقدم��ة بوا�سطة كافة ال��وكاالت ال�صحية باملعايري املقبولة حمل ًي��ا وعامل ًيا وبالأخالقيات
الطبية.
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يج��ب االت�ص��ال بال�سلط��ات ال�صحية املحلي��ة و�إ�رشاكها م��ن بداية الربامج
الطبي��ة يف املخي��م ،حي��ث ُيع��د التعاون معه��م عند �إقام��ة امل�ؤ�س�س��ات ال�صحية
ودعمها هو الأ�سا�س لو�ضع برامج ناجحة وا�ستمرارها.
تع��د �إدارة معلوم��ات الرعاي��ة ال�صحية من الأوج��ه املهمة لدور التن�سيق ال��ذي ميكن �أن تقوم
وكال��ة �إدارة املخي��م بت�سهيله ،كم��ا يجب تو�ضيح كيفي��ة تبادل املعلومات .ب�ش��كل عام ،يتم
تو�صي��ل املعلومات امل�ستخل�صة من �سكان املخيم �إىل موفري اخلدمة ال�صحية مبا�رش ًة .وعند
أمرا معق ًدا .فال يجب
تعدد موفري اخلدمة ال�صحية يف املخيم ،ميكن �أن يكون تدفق املعلومات � ً
فق��ط �أن تتوفر كاف��ة املعلومات ذات ال�صل��ة للوكالة ال�صحية القيادية ووكال��ة �إدارة املخيم
م��ن �أج��ل التخطي��ط واتخاذ الق��رار ،بل يجب كذل��ك تزويد موف��ري اخلدمة ال�صحي��ة الآخرين
باملعلومات.
يف ه��ذه املواق��ف ،يجب ترتيب عق��د اجتماعات تن�سي��ق ال�ش�ؤون ال�صحي��ة ب�شكل منتظم
و�إدارته��ا بوا�سط��ة الوكالة ال�صحي��ة القيادية .يجب �أن يتم من خالل ه��ذه االجتماعات جمع
املعلوم��ات ال�صحي��ة ون�رشه��ا بني موفري اخلدم��ة وا�ستخال���ص املعلومات املهم��ة لتزويد
اجتماع��ات التن�سي��ق العام التي تعقدها وكال��ة �إدارة املخيم بها .ويج��ب �أن ُتعقد اجتماعات
أي�ضا �أن ت�سمح
ال�صحة �أ�سبوع ًيا �أو �شهر ًيا (و�أحيا ًنا يوم ًيا �أثناء انت�شار الأوبئة) ،ولكن ينبغي � ً
قن��وات االت�ص��ال بتمكني ال��وكاالت ال�صحية التي توف��ر اخلدمات داخل املخي��م من م�شاركة
املعلوم��ات �أو امل�ش��كالت التي تواجهها الوكالة ال�صحية القيادية عن��د احلاجة �إليها من �أجل
حاالت الطارئة.
م��ن املفيد عقد اجتماعات تن�سيق ال�ش�ؤون ال�صحية قبل اجتماعات التن�سيق
الع��ام ب�أي��ام قليلة ،حتى ميكن مناق�ش��ة النقاط الرئي�سية التي مت��ت �إثارتها يف
اجتماع القطاع يف الوقت املنا�سب مع جميع القطاعات ومع وكالة �إدارة املخيم
يف اجتماعات التن�سيق العامة.
�سرتك��ز الأق�س��ام التالي��ة م��ن ه��ذا الف�ص��ل عل��ى �إب��راز امل�صطلح��ات والأوج��ه الرئي�سي��ة
ال�سرتاتيجي��ات ال�صحة يف املخي��م ،و�رشح النقاط املهمة املتعلق��ة بالإ�رشاف على اخلدمات
ال�صحي��ة وتن�سيقها ،وق��د مت ت�ضم�ين الأدوار وامل�س�ؤوليات الإ�ضافية لوكال��ة �إدارة املخيم/
الوكالة ال�صحية القيادية.
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التن�سيق بني ال�سلطات ال�صحية املحلية
ووكاالت الإغاثة ال�صحية

ق��د تكون هناك مقاومة من م�س�ؤويل ال�صحة املحليني للأ�شياء التي ك�شفت عنها
عملي��ات التقيي��م �أو للأن�شط��ة ال�صحي��ة وهو ما ينعك���س �سل ًبا عل��ى احلكومة �أو
الدول��ة .يجب على وكالة �إدارة املخيم الدفاع ع��ن الأن�شطة ال�رضورية واملعايري
املالئمة مع احلفاظ على عالقة عمل فعالة مع ال�سلطات.

عمليات التقييم

ُن�س��ق بوا�سط��ة الوكالة ال�صحي��ة القيادي��ة ،بالتعاون م��ع وكالة
يح��دد التقيي��م املبدئ��ي امل َ
�إدارة املخي��م ،االحتياج��ات ال�صحية واخلدمات املتوف��رة والثغرات� .ست�ساع��د نتائج التقييم
ا�سرتاتيجيات التنفيذ يف اتخاذ قرار �إما بدعم اخلدمات املوجودة� ،أو ما �إذا كانت هناك حاجة
خلدمات جديدة.
متمر�سا ومو�ضوع ًيا قدر الإمكان وم�ستق ًال عن الت�أثريات
من املهم �أن يكون فريق التقييم
ً
ال�سيا�سي��ة �أو الت�أث�يرات الأخرى .ب�ش��كل مثايل ،يجب �إمتام التقييم املبدئ��ي خالل ثالثة �أيام
م��ن ب��دء تكوين املخيم �أو خالل ثالثة �أيام من الو�صول �إىل خميم قائم بالفعل� .إذا كان هناك
وقت للتخطيط لإعداد املخيم ،وو�صل الأ�شخا�ص يف جمموعات متو�سطة العدد و�سهلة الإدارة،
فيمكن للفرز ال�صحي لكل �شخ�ص �أن يكون مبثابة تقييم مبدئي.

عنا�رص التقييم ال�صحي

معلومات عامة
تت�ضمن املعلومات الرئي�سية معلومات �أ�سا�سية عن النزوح وحجم ال�سكان ،مق�سم ًة على �أ�سا�س
ال�س��ن ون��وع اجلن�س وتوفر الطعام واملياه .متثل الأرقام الدقيق��ة لأعداد ال�سكان �أهمية كبرية
لو�ضع ا�سرتاتيجيات �صحية جمدية.
حتديد الق�ضايا ال�صحية ذات الأولوية
تقدي��را ملعدالت الوفيات و�أ�سب��اب الوفاة وبيانات حول
تت�ضم��ن املعلوم��ات التي مت جمعها
ً
وباء
ن�سب��ة االعت�لال ب�سبب الأمرا�ض الأكرث
ً
�شيوع��ا ووجود الأمرا�ض التي يحتم��ل �أن ت�شكل ً
(مث��ل الكولريا و داء ال�شيغيالت واحل�صبة والته��اب ال�سحايا) ومدى تف�شي �سوء التغذية احلاد
وبيان��ات حول نطاق التطعيم .وتوف��ر معدالت الوفيات �أف�ضل م�ؤ��شر لتقييم خطورة املوقف
وتفهم �أ�سباب الوفاة ،حيث متثل الأ�سا�س لإر�شاد التدخالت الأولية.
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تواجد الأمم املتحدة واجلهات احلكومية وغري احلكومية و�أن�شطتها يف قطاع ال�صحة
يج��ب �أن يوف��ر التقييم املبدئي نظرة عام��ة للجهات املتواجدة يف املخي��م وماهية اخلدمات
املتوف��رة �أو املخط��ط توفريها بوا�سطة كل منظمة ومدى قدراته��م الت�شغيلية واملجاالت التي
�ستغطيه��ا اخلدمات التي يقدمونه��ا .يف املخيمات الكبرية ،قد توفر ال��وكاالت ال�صحية نف�س
أمرا �أ�سا�س ًيا لتعظيم املوارد
اخلدم��ات يف مناطق خمتلفة من املخيمُ .تعد ه��ذه النظرة العامة � ً
املتاحة ومنع تداخل اخلدمات .ويجب ا�ستك�شاف اخلدمات ال�صحية املوجودة داخل �أو خارج
املخي��م كما يج��ب الت�أكد من قدرتها على توف�ير رعاية �صحية ل�سكان املخي��م .يت�ضمن ذلك
الت�أك��د م��ن حتديد م�ست�شف��ى الإحالة وخمترب الإحالة م��ن �أجل التحليل العين��ات والت�أكد من
�سهول��ة الو�ص��ول �إليه وحتديد اخلدم��ات الطبية املوج��ودة بالفعل .يجب عل��ى الفريق الت�أكد
م��ن توفر موظفي ال�صحة امل�ؤهلني من ال�سلطات ال�صحي��ة املحلية ووكاالت الإغاثة ال�صحية
ووجودهم داخل املخيم وكذلك حتديد �سكان املخيم الذين يعانون من حاالت �صحية خا�صة.
كما ينبغي تقييم م�ستوى التدريب الذي ح�صلوا عليه.
 ttملزي��د م��ن املعلوم��ات ح��ول �إط��ارات تعي�ين املنظم��ات والأن�شط��ة ،انظ��ر ق�س��م
«الأدوات».

الطرق

يج��ب جم��ع املعلومات املذكورة �أعاله ب�رسع��ة وب�شكل مب�سط �أثناء التقيي��م املبدئي من �أجل
ت�صور ُيعتمد عليه لل�سكان .من �أمثلة طرق التقييم� :إجراء مقابالت مع ال�سلطات ال�صحية
عم��ل ُ
املحلي��ة ومقابالت مع �سكان املخيم ،جتميع لبيانات ح��ول االعتالل والوفيات من املن�ش�آت
الطبي��ة و�إجراء مقابالت م��ع موفري اخلدمات ال�صحية غري الر�سمي�ين ( مث ًال قابالت التوليد
التقليديات) واملالحظة املبا�رشة – مثل تعداد القبور لتحديد معدالت الوفاة وزيارة املن�ش�آت
ال�صحية املوجودة بالفعل.
0
غال ًب��ا ما تكون املعلومات الأق��ل �أكرث فائد ًة :تذكر �أنه يجب �أن تكون جميع
املعلوم��ات التي مت جمعها مفيد ًة ،لذا قاوم الرغبة يف جمع الكميات الكبرية من
املعلومات املف�صلة التي لن يكون لها تطبيق فوري.
 ttلالطالع على مثال حول تقييم مبدئي لل�صحة ،انظر ق�سم «قراءات ومراجع».
يت��م �إج��راء التقييم املبدئي ب�شكل �رسيع و ُي�ستخدم لتحديد ��ضرورة القيام ب�إجراء طارئ .من
املفرو���ض �إج��راء تقيي��م للمتابعة خ�لال �أ�سبوع �إىل ثالث��ة �أ�سابيع ،و�سيتم م��ن خالله توفري
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معلومات �أكرث تف�صي ًال للحفاظ على ا�ستجابة �صحية منظمة ومن�سقة ل�سكان املخيم .بالإ�ضافة
�إىل ه��ذا ،ميك��ن �إجراء عمليات تقييم متخ�ص�صة يف هذا الوقت ،مثل تقييم مدى انت�شار حاالت
نق���ص العنا�رص الغذائية ال�صغرى �أو معدالت التح�صني بني الأطفال .يف هذه املرحلة ،ينبغي
تطبي��ق اال�ستطالعات با�ستخدام طريقة العينة البيانية .ال ينبغي �أن تنتظر �أن�شطة الإغاثة يف
الأيام الأوىل (مثل تطعيم احل�صبة والتدخالت املتعلقة بالغذاء واملياه) حتى يتم �إجراء تقييم
�شامل .ميكن تنفيذ تقييمات الر�صد هذه بالتن�سيق مع الأن�شطة املذكورة �أدناه.
انتبه عن��د اختيار ُمب ِلغني رئي�سيني .فقد يتجاهل املُب ِلغون ،مثل كبار ال�سن
يف املخي��م وقادت��ه ،امل�شكالت ال�صحي��ة مل�ستخدمي اخلدم��ة ال�صحية املهمني.
ُتع��د وفي��ات الأطفال من �أهم امل�شكالت وعاد ًة ما تك��ون الن�ساء واملراهقات هن
مقدمي الرعاية الأ�سا�سيني للأطفال .لذا يجب و�ضعهم مو�ضع االعتبار عند �إجراء
عمليات التقييم .بالإ�ضافة لهذا ،قد يواجه الأ�شخا�ص ذوو االحتياجات اخلا�صة
والفئ��ات املعر�ضة للخطر ،مث��ل الأقليات والأ�شخا���ص ذوي الإعاقات ،حتديات
كمب ِلغني رئي�سيني.
عند احل�صول على الرعاية ال�صحية ويجب �إ�رشاكهم ُ

التطعيم
حملة التطعيم اجلماعي �ضد احل�صبة

تعل��ن منظمة ال�صحة العاملية با�ستمرار عن مر�ض احل�صبة ك�أحد الأ�سباب الرئي�سية للوفيات
ؤخرا .تعد حتركات ال�س��كان والكثافة املرتفعة
يف الأطف��ال يف العدي��د من حاالت الط��وارئ م� ً
لل�س��كان م��ن عوام��ل اخلطر الت��ي ت�سهل انتق��ال الفريو�س وق��د ت�ساهم يف االنت�ش��ار حتى يف
املناط��ق ذات التغطية التح�صيني��ة العالية .بالإ�ضافة �إىل هذا ،يرتب��ط اعتالل ال�صحة وحالة
�س��وء التغذية للأ�شخا�ص امل�صابني باحل�صبة بارتفاع معدالت الوفيات .لهذه الأ�سباب ،حتى
�إذا ك�شف التقييم املبدئي عن عدم وجود حاالت �إ�صابة باحل�صبة ،يعد التح�صني اجلماعي �ضد
احل�صبة على قمة الأولويات.
ميكن �أن ي�ستمر انت�شار احل�صبة بني ال�سكان املوجودين يف مناطق تغطيها
احلم�لات التطعيمية بدرج��ة عالية .يغطي تطعيم احل�صب��ة امل�ستخدم حال ًيا ،يف
الظ��روف العادي��ة %85 ،من الأطفال عند �إعطائه عند عم��ر ت�سعة �أ�شهر .وال يزال
هن��اك عدد كبري من ا أِل�شخا���ص ي�شتبه يف �إ�صابتهم باحل�صبة و�ضعفاء �أكرث من
ناحي��ة التعر�ض للإ�صابة عند انت�شار املر���ض ب�سبب العدوى ال�شديدة له .الهدف
هو �ضمان التغطية بن�سبة  %100للأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم بني �ستة �أ�شهر
عاما.
و�أربعة ع�رش ً
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ينبغي �أن ت�شرتك ال�سلطات ال�صحية املحلية التي تتوىل تنفيذ «برنامج التح�صني املو�سع» يف
تن�سي��ق حملة التطعيم اجلماعي وتنفيذها من البداية ،حي��ث تعترب حملة التح�صني اجلماعي،
ب�شكل �أ�سا�سي ،ممار�سة لوجي�ستيةُ .يعد الت�أكد من التن�سيق بني جميع الأنظمة م�س�ؤولية وكالة
�إدارة املخيم والوكالة ال�صحية القيادية من �أجل الو�صول لهدف االقرتاب من حتقيق التغطية
بن�سب��ة  .%100وتدع��م ع��ادة منظم��ة الأمم املتحدة للطفول��ة (اليوني�سي��ف) ومنظمة ال�صحة
العاملي��ة ال�سلط��ات املحلية وال�رشكاء الآخرين للت�أكد من �أن��ه مت حت�صني جميع الأطفال �ضد
احل�صبة يف حاالت الطوارئ.
عاما بغ�ض النظر
ب�شكل مثايل ،يجب تطعيم جميع الأطفال من �سن �ستة �أ�شهر �إىل �أربعة ع�رش ً
ع��ن حالة عملي��ة التطعيم ال�سابق��ة .تتميز �إ�سرتاتيجي��ة التطعيم غري االنتقائ��ي هذه باملزايا
التالية:
•ع��دم وج��ود �آث��ار جانبية لتعاطي جرعة ثاني��ة من تطعيم احل�صبة وميك��ن �أن حت�سن من
اال�ستجابة التح�صينية.
•�إمكانية تغطي��ة حملة التطعيم لل�سكان ب�صورة �رسيعة بينما ُيعد فح�ص بطاقات التطعيم
ال�شخ�صية ا�ستهالكً ا للوقت.
•انخفا���ض احتمالية اخلط�أ (على �سبيل املثال ،ق��د تتم قراءة البطاقات ب�شكل غري �صحيح
�أو قد يتم تبديل بطاقات الأ�شقاء).
عل��ى الرغ��م من ذلك ،قد يكون ملدى توف��ر التطعيم والتمويل وامل��وارد الب�رشية وانت�شار وباء
احل�صبة حمل ًيا ت�أثري على اختيار املجموعات التي �شملها التطعيم .عند توفر �إمكانية حت�صني
�سكان املخيم بالكامل ،فيجب تطعيم الفئات التالية ،وف ًقا لرتتيب الأولوية هذا:
•الأطفال الذين يعانون من �سوء التغذية �أو املر�ضى الذين ترتاوح �أعمارهم بني �ستة �أ�شهر
عاما والذين التحقوا مبراكز التغذية �أو يتلقون العالج داخل امل�ست�شفى
و�إثني ع�رش ً
�شهرا
•جميع الأطفال الآخرين الذين ترتاوح �أعمارهم بني �ستة �أ�شهر �إىل ثالثة وع�رشين ً
•جمي��ع الأطف��ال الآخري��ن الذين ت�تراوح �أعمارهم ب�ين �أربع��ة وع�رشين
�شه��را �إىل ت�سعة
ً
�شهرا
وخم�سني ً
عاما
�شهرا �إىل �أربعة ع�رش ً
•جميع الأطفال الذين يبلغون من العمر �ستني ً
ال يو�ص��ى ب�إعط��اء التطعي��م حتت �سن �ستة �أ�شه��ر ،حيث �إن ذلك ينطوي عل��ى خماطر التداخل
م��ع الأج�سام امل�ضادة من الأم .يف حاالت اال�ستق��رار ،تعمل برامج التطعيم �ضد احل�صبة على
نظرا للبيئة التي تنطوي على خماطر كبرية يف حاالت
التطعيم حتى �سن اخلام�سة فقط ،ولكن ً
املخيم��ات ،يو�ص��ى ب���أن ي�شمل التطعي��م الأطفال حتى �س��ن الرابعة ع�رش .وينبغ��ي �أن تقرتن
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حم�لات التح�صني اجلماعي �ضد احل�صبة بتوزيع فيتامني (�أ) على الأطفال من �سن �ستة �أ�شهر
عاما ،ولكن ال يجب ت�أجيلها لهذا ال�سبب .فقد �أظهرت نتائج �إ�ضافة فيتامني
وحتى �أربعة ع�رش ً
(�أ) �إنه ي�ؤدي �إىل خف�ض حاالت الوفاة املرتبطة باحل�صبة ب�صورة ملحوظة.
يج��ب �إعط��اء جميع الأطفال حتت �س��ن ت�سعة �أ�شهر جرع��ة ثانية من تطعيم
احل�صب��ة يف �سن ت�سعة �أ�شه��ر مع احلفاظ على فرتة فا�صلة تقدر ب�شهر واحد كحد
�أدن��ى بني اجلرعتني .ميكن �إعطاء الأطفال جرعة ثانية من فيتامني (�أ) �إذا كانت
هناك فرتة فا�صلة تقدر ب�أربعة �إىل �ستة �أ�شهر منذ اجلرعة ال�سابقة.
ميكن �إعطاء تطعيم احل�صبة عند الو�صول �إىل املخيم .على الرغم من ذلك� ،إذا تعذر ذلك ب�سبب
توط�ين ال�سكان �أو ب�سبب ازدحامهم يف مراكز اال�ستقبال ،في�ستلزم الأمر تنظيم حملة حت�صني
جماعي .وتتميز حملة التح�صني بالعنا�رص التالية:
•احلملة الإعالمية والتثقيفية :ينبغي �إعالم �سكان املخيم مبوقع مراكز التطعيم ،و�إعطائهم
معلومات حول التطعيم واملخاطر املرتبطة به و�أهمية احل�صول على التطعيم.
•تدريب فريق التح�صني :ال ي�شرتط �أن يكون بع�ض �أع�ضاء الفريق عمال م�ؤهلني يف جمال
الرعاية ال�صحية ،حيث ميكن للتدريب ال�شامل �إعدادهم للحملة.
•مراك��ز التح�صني :يجب �أن يكون هن��اك مركز تطعيم واحد �أو اثنني لكل � ،10000شخ�ص،
حيث متثل امل�سافة �إىل مراكز التطعيم عائ ًقا حمتم ًال للح�صول على التح�صني ومن املف�ضل
وجود مراكز متعددة منت�رشة يف �أرجاء املخيم بد ًال من متركزها يف �إحدى املن�ش�آت.
•�أن�شطة التعميم :ميكن للعاملني مبجال ال�صحة يف املجتمع التحرك يف �أرجاء املخيم �أثناء
احلملة و�إحالة الأطفال �إىل مراكز التح�صني.
•بطاق��ات التطعي��م :يتم �إ�صدارها لكل طفل .عند وجود طفل يبلغ من العمر �ستة �إىل ثمانية
و�ضح ملقدم الرعاية
�أ�شه��ر فينبغي الإ�شارة �إىل عم��ره بو�ضوح على البطاقة ،ويج��ب �أن ُي َ
�رضورة تلقي الطفل لتطعيم ٍ
ثان عند بلوغه �سن ت�سعة �أ�شهر.
•تق��دمي التقارير :يج��ب �إعداد �سجل يومي ب�أعداد من تلق��وا التطعيم لكل يوم (ولكل موقع)
وعدد اجلرعات امل�ستعملة.
tt

لالطالع على مثال لنموذج مراقبة تطعيم احل�صبة انظر ق�سم «الأدوات»

اعتبارات لوجي�ستية متعلقة بتطعيمات احل�صبة.

بناء على حجم ال�س��كان امل�ستهدفني ،حيث يجب
•يج��ب �أن يت��م �إ�صدار �أمر تطعيم احل�صبة ً
�أال يزيد حجم الفاقد من التطعيم خالل احلملة اجلماعية عن  ،%15كما يجب احلفاظ على
كمية احتياطية من التطعيم (ب�شكل مثايل ،يجب �أال يزيد عن  %25من الكمية الكلية).
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•يتمي��ز تطعي��م احل�صبة باحل�سا�سية جت��اه احلرارة ويجب �أن يتم نقل��ه وتخزينه يف درجة
ح��رارة ت�تراوج بني � 2إىل  8درجات مئوية .لذا يج��ب و�ضع نظام �سل�سلة تربيد تعمل على
احلف��اظ عل��ى التطعيمات �آمن��ة يف درجات احل��رارة املالئمة مهما كان��ت درجة احلرارة
باخلارج ومهما كانت التقلبات املناخية املو�سمية.
•لدعم االحتياطات العامة – مت ت�صميم جمموعة الإجراءات ملنع نقل فريو�س نق�ص املناعة
الب�رشية ،وفريو�س االلته��اب الكبدي (ب) ،وم�سببات الأمرا�ض الأخرى املوجودة يف الدم
عن��د توف�ير امل�ساعدات الأولية �أو الرعاية ال�صحي��ة – يجب توفري املحاقن ذاتية الإتالف
(م�صمم��ة بحيث يكون م��ن امل�ستحيل �إعادة ا�ستخدامها) و�صنادي��ق الأمان للتخل�ص من
الأدوات احلادة.
 ttملزيد من املعلومات حول احلفاظ على �سل�سة التربيد ،انظر ق�سم « قراءات ومراجع »
لقد ثبت �أن فريق حت�صني واحد مكون من اثنني من القائمني بالتطعيم ميكنهم تطعيم حوايل
من � 500إىل  700فرد يف ال�ساعة تقري ًبا .فيما يلي مثال الحتياجات العاملني من �أجل القيام
بحملة تطعيم جماعي:
مركز التح�صني
يجب �أن
يغطي مركز
التح�صني الواحد
�أو مركزي
التح�صني
� 10000شخ�ص
من ال�سكان

املوظفون

الأعداد

م�رشف – ممر�ض��ة �أو �أحد موظفي ال�صحة �شخ���ص واح��د – ميك��ن له��ذا
ال�شخ�ص الإ�رشاف على عدة فرق
امل�ؤهلني
موظف لوج�ستيات

�شخ���ص واح��د – ميك��ن له��ذا
ال�شخ�ص العمل مع عدة فرق

موظفون لإعداد التطعيم

�أربعة �أ�شخا�ص

موظفون لإعطاء التطعيم

�شخ�صان

موظفون للت�سجيل والتدوين

�ستة �أ�شخا�ص

موظفون للحفاظ على النظام والتحكم يف
ح�شود ال�سكان

�ستة �أ�شخا�ص

التطعيمات الأخرى �ضد الأمرا�ض املعر�ضة للتحول �إىل �أوبئة

عل��ى خالف تطعي��م احل�صبة ،يجب بدء �إطالق كاف��ة حمالت التطعيم اجلماع��ي الأخرى فقط
بع��د الت�أكد من وجود مر�ض معر�ض للتحول �إىل وب��اء يف املخيم والو�صول �إىل عتبة التحول
�إىل وب��اء (النقطة التي عنده��ا يتم �إعالن تف�شي الفر�ض وميكن عنده��ا درا�سة القيام بتطعيم
جماع��ي) .يج��ب عل��ى الوكال��ة ال�صحي��ة القيادية التباح��ث مع ال�سلط��ات ال�صحي��ة املحلية
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وامل�س�ؤول�ين واخل�براء يف الأمرا���ض املعدية عند درا�س��ة م�س�ألة بدء حمل��ة تطعيم للتح�صني
اجلماع��ي �ضد الأمرا�ض املعر�ضة للتحول �إىل وباء ،حيث تتباين طرق التطعيم وف ًقا للظروف
العامة .ومن بني بع�ض الأمرا�ض املعر�ضة للتحول �إىل �أوبئة واملمكن الوقاية منها بالتطعيم
ما يلي:
•الته��اب ال�سحاي��ا البكت�يري – يحدث ب�سب��ب املر�ض الني�رسي��ات ال�سحائي��ة (Neisseria
 )meningitidisواملعروف��ة با�س��م احلم��ى ال�شوكي��ة منج��و ك��وكاي .تت�ضم��ن ال�سم��ات
الإكلينيكي��ة حدوث حم��ى ب�صورة فجائية و�صداع �شديد وتيب���س يف الرقبة وقيء وتهيج
عار�ض .مبا �أن العدوى تنتقل من �شخ�ص �إىل �شخ�ص عرب الرذاذ يف حاالت الزحام ،تكون
عتبة التحول �إىل وباء منخف�ضة يف حالة املخيم .وتكون املجموعة ذات الأولوية للح�صول
على التطعيم هي الأطفال بني عمر �سنتني وع�رشة �سنوات.
عتبة التحول �إىل وباء هي عدد حاالت املر�ض التي يجب الت�أكد من وقوعها
م��ن �أجل الأعالن عن تف�ش��ي الوباء .ي�شري انخفا�ض عتبة التحول �إىل وباء �إىل �أن
البيئة �أكرث عر�ض ًة للت�أثر بانتقال الأمرا�ض املعر�ضة للتحول �إىل وباء.
•تت�سب��ب احلم��ى ال�صفراء يف حدوث �أوبئة خطرية مبعدالت وفاة مرتفعة .وينتقل الفريو�س
�إىل الإن�س��ان بوا�سط��ة البعو���ض الناقل للأمرا���ض .ومن بني ال�سم��ات الإكلينيكية حدوث
حم��ى ب�صورة فجائية و�ص��داع و�آمل بالع�ضالت وغثيان وقيء واحمرار يف العينني .تظهر
هذه الأعرا�ض الإكلينيكية يف املرحلة احلادة من املر�ض وميكن اخللط بينها وبني العديد
من الأمرا�ض الأخرى .يتبع ذلك حدوث فرتة تنخف�ض فيها حدة الأعرا�ض ثم ت�أتي مرحلة
الت�سمم ،حيث يظهر على املري�ض حالة من ال�صفراء (حدوث ا�صفرار باجللد) بعد �أ�سبوعني
م��ن بداي��ة �أول الأعرا�ض .كذلك قد ي�صاحب ذلك ح��دوث نزف من اللثة والأنف ويف الرباز
والق��يء .ميك��ن �إعطاء تطعي��م لكل ف��رد يف املخيم من عم��ر �شهرين ومينح ه��ذا التطعيم
حت�صي ًنا ملدة ع�رشة �سنوات على الأقل.

التح�صني الروتيني :برنامج التح�صني املو�سع ()IPE

متمما لربامج
ج��زءا
يف مرحل��ة م��ا بعد الطوارئ ،يج��ب �أن يكون برنام��ج التح�صني املو�سع
ً
ً
الرعاية ال�صحية ذات املدى الأطول .يتكون برنامج التح�صني املو�سع املعياري من تطعيمات
�ض��د احل�صبة والدفرتيا وال�شه��اق (ال�سعال الديكي) و توك�سيد التيتانو�س واللقاح الفموي �ضد
�شل��ل الأطف��ال ولقاحات «بي �سي ج��ي» �ضد ال�سل .يج��ب �أن يتلقى جمي��ع الأطفال حتت �سن
اخلام�س��ة التح�صينات ال�رضورية للفئ��ة العمرية املنا�سبة لهم .ال يجب البدء يف هذا الربنامج
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�إال �إذا كان م��ن املتوق��ع بق��اء ال�سكان م�ستقرين لف�ترة (بعد �ستة �أ�شهر مبدئ ًي��ا ولكن مع ذلك
يك��ون الأمر معتم�� ًدا على الو�ضع الع��ام) وكفاية امل��وارد الب�رشية وامل��وارد املتعلقة باملواد
الالزم��ة للتنفي��ذ (مثل �سل�سلة التربيد) ووجود خطة لالندماج يف الربنامج القومي للتح�صني.
يج��ب تق��دمي التح�صين��ات الروتينية ع�بر نقاط حت�ص�ين ثابتة مث��ل امل�ست�شفي��ات واملراكز
ال�صحية ونقاط ال�صحة ومراكز التغذية �أو مراكز الفرز/الت�سجيل .يجب على كل نقطة من هذه
النق��اط التحق��ق من حالة التطعيم من خالل بطاقات التطعي��م وتطعيم الأطفال يف احلال يف
حال��ة توفر م�ستلزمات التطعيم �أو الإحالة �إىل �إحدة نقاط التح�صني .كما يجب �أن يتم التحقق
م��ن حال��ة التطعيم والإحالة �إىل نق��اط التح�صني من خالل �أن�شطة التعمي��م التي تتم بوا�سطة
العاملني مبجال ال�صحة يف املجتمع.
 ttلالطالع على مثال جلدول برنامج حت�صني مو�سع روتيني ،انظر ق�سم «الأدوات»

التغذية

غال ًب��ا م��ا ي�ؤدي عدم كفاية الغذاء �أو التهديد بانعدام الأمن الغذائي بني ال�سكان النازحني �إىل
تزاي��د خماطر �سوء التغذية والتي تع��د �أحد عوامل زيادة معدالت االعتالل والوفيات .ميكن �أن
ينتج �سوء التغذية عن نق�ص العنا�رص الغذائية الكربى (املغذيات التي تزود بالطاقة) ونق�ص
العنا��صر الغذائي��ة ال�صغ��رى ( مث��ل الفيتامين��ات والأم�لاح) .غال ًبا ما يكون �س��كان املخيم
�أك�ثر �ضعفًا جت��اه التعر�ض لنق�ص املغذي��ات ب�سبب فقد مقومات املعي�ش��ة وتعطل الإمدادات
الغذائي��ة والقيام برح�لات طويلة �إىل املخيم وتف�شي الأمرا�ض املعدي��ة .قد يعاين الأ�شخا�ص
الذي��ن ي�صل��ون املخيم بالفعل من ارتف��اع م�ستويات �سوء التغذية .وغال ًب��ا ما تكون الأ�سباب
امل�ؤدي��ة �إىل �س��وء التغذية معقد ًة و�شاملة لعدة قطاعات .ويجب على وكالة �إدارة املخيم ر�صد
ما �إذا كان هناك تن�سيق بني قطاع ال�صحة والقطاعات احليوية الأخرى ،مثل املياه وال�رصف
ال�صح��ي والنظاف��ة ال�صحية والتعليم ومقومات املعي�شة ،فيما يتعل��ق بربامج الغذاء والتغذية
�أم ال .وتع��د منظم��ة الأمم املتح��دة للطفولة (اليوني�سيف) هي اجلهة العام��ة القيادية بالن�سبة
للتغذية ويجب على وكالة �إدارة املخيم �أو الوكالة ال�صحية القيادية ا�ست�شارتها للح�صول على
امل�ش��ورة �أو خربات �إ�ضافي��ة .ويعترب برنامج الغذاء العاملي هو الوكال��ة القيادية فيما يتعلق
بالغذاء وامل�س�ؤول عن كل من احل�ص�ص التموينية العامة والتغذية التكميلية.
ي�شري مفهوم الأمن الغذائي �إىل قدرة الأ�رسة على �إطعام �أفرادها ،مبا ميكّنهم
من العي�ش حياة كاملة وفعالة.
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املتطلبات الغذائية

عند ح�ساب متطلبات الطاقة وت�صميم احل�ص�ص التموينية يف املخيم ،يكون ما يوازي 2100
�سع��ر حراري/ل��كل �شخ�ص يف الي��وم الواحد هو الرقم املبدئي للتخطي��ط يف مرحلة الطوارئ.
وجت��ب مراع��اة زيادة ال�سعرات احلرارية ل��كل �شخ�ص يف اليوم الواح��د املحددة يف احل�ص�ص
العامة يف احلاالت التالية:
•وج��ود �أع��داد غري متكافئة م��ن الرجال البالغني ،حي��ث يتطلب الرج��ال البالغون �سعرات
حرارية �أكرث لكل يوم للحفاظ على حالة غذائية مثالية
•انت�ش��ار ح��اد للمر�ض والأوبئة و�س��وء التغذية العام و�/أو �أن يك��ون معدل الوفيات الأويل
�أكرب من ُ ( 1يعرف معدل الوفيات الأويل ب�أنه عدد الوفيات لكل  10000كل يوم)
•ازدي��اد م�ستويات الن�ش��اط بني ال�سكان بالكام��ل (على �سبيل املثال عن��د تطبيق برنامج
الغذاء مقابل العمل يف املخيم وتنفيذ �أعمال كثيفة العمالة)
•عندما يكون متو�سط درجة احلرارة �أقل من  20درجة مئوية.

الأمرا�ض الرئي�سية الناجتة عن نق�ص التغذية

ميك��ن �أن حت��دث حاالت نق�ص التغذية �أو تنح�رس �أثن��اء الطوارئ وتوجد عالقة ترابط بني هذه
الأمرا�ض ونق�ص التغذية .ميكن �أن ينتج عن الإ�سهال �سوء امت�صا�ص وفقد للمغذيات و�أمرا�ض
�أخ��رى تثبط ال�شهية مع ا�ستمرار زيادة احلاجة للعنا�رص الغذائية الكربى وال�صغرى للم�ساعدة
يف حماربة املر�ض.
توج��د فئت��ان من �سوء التغذية – �سوء التغذية احلاد واملزم��ن .يرتبط �سوء التغية املزمن
ب�س��وء التغذي��ة لف�ترة زمني��ة طويلة وال يرتب��ط بارتفاع مع��دالت الوفيات .يف ح�ين �أن �سوء
التغذي��ة احلاد هو الفئة التي ت�ساهم يف ارتفاع معدالت االعتالل والوفيات يف املخيم ،ولذلك
ينبغي �أن يكون هو النوع الذي يتم تقييمه �أثناء مرحلة الطوارئ .ميكن �أن يظهر �سوء التغذية
احلاد اخلطري بعدة �صور:
•اله��زال :يت�سم بفقد للده��ون والع�ضالت ب�شكل خطري ،والتي يحلله��ا اجل�سم للح�صول على
�شيوعا يف حالة
الطاقة .وهو �أكرث �أنواع �سوء التغذية الناجتة عن نق�ص بروتينات الطاقة
ً
الطوارئ.
•كوا�شيورك��ور :يت�سم هذا املر���ض ب�شكل �أ�سا�سي بالوذمة (تورم نتيج��ة تراكم ال�سوائل يف
امل�ساحات بني خاليا اجل�سم ،يبد أ� عاد ًة يف القدمني وال�ساقني) وقد يرافقه �أحيا ًنا تغيريات
يف ل��ون ال�شع��ر �إىل اللون املائل للرمادي �أو االحم��رار .تت�ضمن كذلك ال�سمات الإكلينيكية
فقد للإح�سا�س وانفعال �سلوكي ونق�ص يف ال�شهية.
•كوا�شيورك��ور ه��زايل :يت�س��م ه��ذا املر���ض مبزي��ج من الفق��د الكب�ير للع�ض�لات والدهون
والوذمة.
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يحت��اج اجل�س��م كذل��ك �إىل الفيتامينات والأمالح حتى يق��وم بوظائفه ب�ش��كل ٍ
كاف وللحماية
�ضد الأمرا�ض .وتعد فيتامينات (�أ) و(ب) و(ج) و(د) والأمالح مثل احلديد وال�صوديوم واليوم
والزن��ك واملغنا�سي��وم والبوتا�سيوم ه��ي املغذيات الرئي�سي��ة التي يحتاجه��ا اجل�سم من �أجل
القي��ام بوظائف��ه بال�شكل املالئم .ميكن �أن ي�ؤدي نق�ص العنا�رص الغذائية ال�صغرى �إىل ازدياد
خماطر الوفاة واالعتالل والعمى ونتائج �سلبية للمواليد والقابلية للعدوى .من ال�رضوري عند
توزي��ع الغذاء يف املخيم التحقق من تزويد الأ�شخا�ص بالعنا�رص الغذائية ال�صغرى .فيجب �أن
ت��زود احل�ص��ة التموينية العامة اجل�س��م بالعنا�رص الغذائية ال�صغرى ،وه��و الأمر الذي يتحقق
ع��اد ًة ع��ن طريق �إ�ضاف��ة بع�ض ال�سلع الأ�سا�سي��ة التي مت حت�سينها (مثل املل��ح املزود باليود
واحلبوب املُح�سنة) .على الرغم من ذلك ،قد يكون ال يزال من ال�رضوري توفري عنا�رص غذائية
�صغ��ري مكملة من خالل النظ��ام ال�صحي (مثل �أقرا�ص احلديد للن�س��اء احلوامل وفيتامني (�أ)
للأطفال).
 ttملزيد من املعلومات حول توزيع الغذاء ،انظر الف�صل .13

تقييم احلالة الغذائية ومراقبتها

ي�ساع��د �إج��راء ا�ستق�ص��اء غذائي يف تقدي��ر درجة �سوء التغذي��ة احلاد بني ال�س��كان وي�ستخدم
لو�ض��ع درج��ة للطوارئ من �أج��ل تو�صيل امل�ساع��دات الغذائية ولتخطي��ط التدخالت املتعلقة
بالغ��ذاء التكميل��ي .كذل��ك �سيك��ون مبثاب��ة البيان��ات املعياري��ة امل�ستخدم��ة للمقارن��ة م��ع
اال�ستق�ص��اءات امل�ستقبلي��ة لر�صد املوقف على مدى فرتة زمني��ة .وينبغي �إجراء تقييم مبدئي
للحال��ة الغذائي��ة ل�سكان املخي��م ب�أ�رسع ما ميكن يف مرحلة الط��وارئ وينبغي الإ�رشاف عليه
بوا�سط��ة �أخ�صائي التغذية .وينبغي �أن يقي���س اال�ستق�صاء عينة بيانية للأطفال بني عمر �ستة
�شهرا .يف حالة �صعوبة الت�أكد من عم��ر الطفل ،يكون املعيار الفا�صل
�أ�شه��ر وت�سع��ة وخم�سني ً
ل�ضمه��م لال�ستق�صاء هو اختيار الأطفال الذين ترتاوح �أطوالهم بني � 65سم و� 110سم .ويجب
�أن ت�شتمل املقايي�س التي مت جمعها �أثناء اال�ستق�صاء ما يلي:
•الوزن والطول� .سيتم ا�ستخدام هذان القيا�سان حل�ساب م�ؤ�رش الوزن مقابل الطول لكل طفل
تقييما مو�ضوع ًيا لدرجة �سوء التغذية احلاد .يتم التعبري عن هذا
و ُيع��د مقيا�س اجل�سم هذا
ً
امل�ؤ��شر يف �ص��ورة درجة معياري��ة ( .)Z scoreوتعترب الدرج��ة املعيارية هذه انحرافًا
معيار ًي��ا م�ستم��د من عدد ال�سكان الذي يعد مبثابة الأ�سا���س املرجعي( ،انظر املربع �أدناه
لالطالع على الدرجة املعيارية مل�ؤ�رشات �سوء التغذية).
•عم��ر الطف��ل ونوع جن�س��ه .تختلف معادل��ة الدرجة املعياري��ة بالن�سبة للذك��ر عن الأنثى
وي�ساعد ت�سجيل ال�سن يف التحقق من وجود املعيار الفا�صل للت�ضمني.
•وج��ود مر�ض الوذمة� .سب��ق تعريفها �أعاله ،ي�شري وجود الوذم��ة الثنائية �إىل �سوء التغذية
احلاد حتى من دون وجود الدرجة املعيارية املناظرة لكتلة الوزن مقابل الطول.
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فيما يلي قيا�سات �إ�ضافية ميكن جمعها �إذا اقت�ضت ال�رضورة:
•املحي��ط اخلارجي من منت�صف الذراع العلوي .يع��د املحيط اخلارجي من منت�صف الذراع
العل��وي مقيا�س �رسيع وب�سي��ط للمحيط اخلارجي للذراع الأي�رس م��ن نقطة املنت�صف بني
ؤ�رشا ينبئ عن اخلط��ر الراهن للوفاة ب�سبب �سوء
الك��وع والكت��ف .وميكن �أن يتم اعتباره م� ً
التغذي��ة .على الرغ��م من ذلك ،ينطوي هذا املقيا�س على خماط��رة كبرية للخط أ� ويجب �أن
ج��زءا م��ن عملية الفرز املكون��ة من خطوتني� .إذا ُوج��د �أن قيا�س �أح��د الأطفال �أقل
يك��ون
ً
م��ن نقطة الف�صل اخلا�صة باملحي��ط اخلارجي ،جتب �إحالته �إىل مركز قيا�س الوزن مقابل
الطول حيث يتم هناك �أخذ القيا�س مرة ثانية لإ�رشاكه يف برنامج تغذية انتقائي.
•م�ؤ�رش كتلة اجل�سم .ميكن �أن ي�ستخدم مع املراهقني (الأ�شخا�ص بطول �أكرب من � 137سم)
وللبالغ��ات غري احلوام��ل لتقرير وجود �س��وء التغذية .يواجه غال ًب��ا البالغون واملراهقون
خماط��ر �أق��ل ل�سوء التغذي��ة مقارن ًة بالأطف��ال ال�صغار ،ولكن يف ظ��روف معينة قد يكون
م��ن ال�رضوري �إ��شراك هذه املجموعة العمرية .يتم احت�س��اب املعادلة التالية على �أ�سا�س
[الوزن(/االرتفاع×االرتفاع)] = م�ؤ�رش كتلة اجل�سم.
فيما يلي نقاط الف�صل امل�ستخدمة لتحديد �سوء التغذية احلاد بالن�سبة مل�ؤ�رشات خمتلفة.
الدرج��ة املعيارية لل��وزن مقابل
احلالة الغذائية
الطول
املع��دل العامل��ي ل�س��وء �أق��ل م��ن  2درج��ة معياري��ة �أو
التغذية احلاد
الإ�صابة بالوذمة
�سوء التغذية احلاد املعتدل بني  3و�أقل من  2درجة معيارية
�سوء التغذية احلاد اخلطري �أق��ل م��ن  3درج��ة معياري��ة �أو
الإ�صابة بالوذمة

املحيط اخلارجي من منت�صف
الذراع العلوي
�أق��ل م��ن  125مم �أو الإ�صابة
بالوذمة
بني  110مم و�أقل من  125مم
�أق��ل م��ن  110مم �أو الإ�صابة
بالوذمة

يت�ضم��ن املع��دل العاملي ل�س��وء التغذية احلاد كل من �س��وء التغذية املعتدل
واخلطري.
ال توج��د قواع��د معينة لتكرار �إج��راء اال�ستق�صاءات ،ولكن يو�صى يف مرحل��ة الطوارئ بتكرار
�إج��راء ا�ستق�صاء غذائي كلم��ا دعت ال�رضورة وف ًقا ملا ت�سمح به امل��وارد ،فعندما تكون تكون
�أنظمة الإمدادات الغذائية غري محُ كمة ،قد حتدث اندفاعات للعديد من الأ�شخا�ص وخماطر �أكرب
النت�ش��ار الأوبئة وارتفاع معدالت الوفي��ات .ميكن لال�ستق�صاءات الإ�ضافية تو�سيع امل�ؤ�رشات
لتت�ضم��ن
تقييم��ا مثل تقييم نق���ص العنا�رص الغذائية ال�صغرى �أو حال��ة تطعيم احل�صبة وف ًقا
ً
لأولويات الو�ضع املتغري.
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التقاط عينات بيانية

ف��ر �سكان نازحون من منطقة غري �آمنة يف �رشق �إفريقيا� .أ�س�س الأ�شخا�ص الذين
و�صل��وا �أو ًال خمي��م قاموا ب�إن�شائ��ه ب�أنف�سه��م وا�ستقر الوافدون اجل��دد يف دوائر
تت�س��ع با�ستم��رار حول �أطراف ه��ذا املخيم .مل يكن هناك تع��داد منظم لل�سكان �أو
تنظي��م للأ�رس وكان �سكان املخي��م ينتقلون ب�شكل يوم��ي .مت تطبيق �أ�سلوب �أخذ
العين��ات العنقودية من �أجل �إجراء ا�ستق�صاء غذائي ،ولكن بد أ� يف قيا�س الأطفال
املوجودين يف و�سط املخيم فقط .ق�ضت الأ�رس املوجودة على �أطراف املخيم وق ًتا
�أطول يف رحلتهم �إىل املخيم ،مما يعني فرتات �أطول من دون احل�صول على الغذاء
املنا�سب �أو اخلدمات ال�صحية الأ�سا�سية .متت مراجعة نتائج اال�ستق�صاء الغذائي
بوا�سط��ة الوكالة ال�صحية القيادية وكانت م�ستويات �سوء التغذية منخف�ضة .ومل
يتم تطبيق �أية برامج غذائية تكميلية.
على الرغم من ذلك ،كانت هناك احتياجات للأ�شخا�ص من بني ال�سكان الوافدين
ؤخرا مل يتم قيا�سها .هل مت متثيل الفئة الأكرث �ضعفًا والتي تواجه
الذين و�صلوا م� ً
خماطر كبرية ل�سوء التغذية بال�شكل املالئم يف اال�ستق�صاء؟ ما الأ�سئلة التي كان
ب�إمكان وكالة �إدارة املخيم توجيهها �إىل الفريق الذي يجري اال�ستق�صاء الغذائي
قب��ل اتخ��اذ القرارات املتعلق��ة بالربنامج؟ ه��ل كان ب�إمكان البيان��ات امل�ؤكدة
اخلا�ص��ة باملراف��ق ال�صحي��ة �أن ترفع راي��ة التحذي��ر؟ تكون نتائ��ج اال�ستق�صاء
ذات �صل��ة ومفي��دة فقط �إذا كانت �إجراءات �أخذ العين��ات موحدة ومطبقة بال�شكل
ال�صحي��ح ل�ضم��ان �أن الأ�شخا�ص مو�ض��ع القيا�س ميثلون ال�س��كان بالكامل و�أن
النتائج قابلة للمقارنة على مر الوقت.

برامج التغذية االنتقائية

يوجد نوعان من برامج التغذية:
•برامج التغذية العامة ل�سكان املخيم بالكامل
•برامج التغذية االنتقائية املكونة من تغذية عالجية و�/أو تكميلية للفئات ال�ضعيفة.
يعم��ل الت�سل�س��ل الهرمي للتدخ��ل الغذائئ على و�ض��ع �أولوية لتدبري احل�ص���ص التموينية
الأ�سا�سي��ة لأغلبية ال�سكان من خالل دعم غذائي ُمركز ومتخ�ص�ص للأفراد الذين يعانون �سوء
التغذي��ة .مبج��رد ح�صول �أغلبية ال�سكان على كميات كافية من الغ��ذاء ،تكون الأولوية الثانية
هي توفري غذاء تكميلي ذي جودة عالية للأفراد الذين يعانون من �سوء تغذية حاد �أو متو�سط.
عند توفر ح�ص�ص تكميلية كافية لأغلبية الأ�شخا�ص املت�أثرين ب�سوء التغذية احلاد/املتو�سط،
عنده��ا ميك��ن للرعاية العالجية املقدمة له�ؤالء الذين يعانون م��ن �سوء تغذية حاد/خطري �أن
تك��ون فعالة .ميكن ت�ضمني الأ�شخا�ص ذوي االحتياج��ات اخلا�صة (مثل الن�ساء احلوامل) يف
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برام��ج التغذي��ة التكميلية �أو العالجية حتى ل��و مل يكّن م�ؤهالت ك�أ�شخا���ص يعانني من �سوء
تغذية حاد.
ميك��ن تنفيذ برامج التغذي��ة االنتقائية بطريقتني ،التغذية يف املراك��ز ال�صحية �أو برامج
التغذي��ة �أو احل�ص�ص «املقبو�ضة» للتغذي��ة التكميلية .يف احلالة الأخرية ،تتم زيادة احل�ص�ص
لتتم مراعاة امل�شاركة على م�ستوى الأ�رسة.
فيما يلي خمطط قرار لتنفيذ برامج تغذية انتقائية .برجاء مالحظة �أنه ينبغي ا�ستخدام خمطط
القرار هذا ب�شكل ا�سرت�شادي فقط وينبغي تعديله ليتنا�سب مع حاالت املخيمات املحلية.
الإجراء املطلوب
االكت�شاف
الغ��ذاء املتوف��ر عل��ى م�ستوى و�ضع غري ُمر�ضي
الأ��سرة �أق��ل م��ن � 2100سعر حت�س�ين احل�ص���ص العام��ة حتى يت��م توفري الغ��ذاء واحل�ص��ول عليه
حراري ل��كل �شخ�ص يف اليوم بال�شكل الكايف.
و�/أوالتتوفرالعنا�رصالغذائية
ال�صغرى ب�صورة كافية
انت�ش��ار �سوء التغذي��ة بن�سبة و�ضع حرج
� %15أو �أك�ثر �أو وج��ود ن�سبة •احل�ص���ص العام��ة (تك��ون مطلوب��ة �إذا كان الالجئون/الأ�شخا�ص
ت�تراوح ب�ين  %14 - %10النازح��ون داخل ًي��ا يعتم��دون بالكام��ل عل��ى امل�ساع��دات الغذائية
مق�ص��ورا عل��ى الفئ��ات ذات
يعان��ون م��ن وج��ود عوام��ل وال تك��ون مطلوب��ة �إذا كان املوق��ف
ً
االحتياجات اخلا�صة) ،بالإ�ضافة �إىل:
جتعل الو�ضع �أكرث خطورة
•تغذي��ة تكميلي��ة �شامل��ة لكاف��ة الأع�ض��اء م��ن الأ�شخا���ص ذوي
االحتياج��ات اخلا�ص��ة والفئ��ات املعر�ضة للخطر خا�ص�� ًة الأطفال
ال�صغار والن�ساء احلوامل والالتي ُير�ضعن
•برامج تغذية عالجية للأفراد الذين يعانون من �سوء تغذية خطري.
انت�ش��ار �سوء التغذي��ة بن�سبة و�ضع خطري
ترتاوح ب�ين  %10و � %14أو •ح�ص���ص التغذي��ة العام��ة فق��ط �إذا كان الالجئون/الأ�شخا���ص
وجود ن�سب��ة ترتاوح بني  %5النازحون داخل ًيا يعتمدون بالكامل على امل�ساعدات الغذائية
و  %9مع وجود عوامل جتعل •التغذي��ة التكميلية املوجهة �إىل الأفراد الذي��ن يعانون �سوء التغذية
يف الفئات ذوي االحتياجات اخلا�صة
الو�ضع �أكرث خطورة
•برامج التغذية العالجية للأفراد الذين يعانون من �سوء تغذية خطري.
انت�ش��ار �سوء التغذي��ة بن�سبة
�أق��ل من  %10مع عدم وجود
�أي ح��االت تع��اين من وجود
عوام��ل جتع��ل الو�ض��ع �أكرث
خطورة

و�ضع مقبول
ح�ص�ص التغذية العامة فقط �إذا كان �سكان املخيم يعتمدون بالكامل
على امل�ساعدات الغذائية.
ال توجد حاجة لتدخالت ال�سكان من �أجل التغذية التكميلية
االهتم��ام بالأف��راد الذين يعانون �س��وء التغذية من خ�لال اخلدمات
املجتمعية املنتظمة.
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تت�ضم��ن العوامل التي جتعل الو�ضع �أكرث خطورة توفري احل�ص�ص التموينية
العام��ة بقدر �أقل من املتطلبات الأ�سا�سية للطاقة وزي��ادة معدل الوفيات الأويل
ع��ن ن�سب��ة  10000/1فرد م��ن ال�سكان ل��كل يوم ووب��اء احل�صب��ة �أو الأمرا�ض
التنف�سية �أو �أمرا�ض الإ�سهال الأخرى ذات ن�سبة الإ�صابة املرتفعة.

منهجيات جديدة يف برامج التغذية العالجية

�أكدت منظمة ال�صحة العاملية وبرنامج الغذاء العاملي واللجنة الدائمة للتغذية بالأمم املتحدة
ومنظم��ة الأمم املتح��دة للطفول��ة (اليوني�سيف) وج��ود �أدلة جديدة تثب��ت �أن تقري ًبا ما يوازي
ث�لاث �أرب��اع الأطفال يعانون من �سوء تغذية حاد وخطري – و�أن الذين يتمتعون ب�شهية جيدة
وال يعان��ون من �أية تعقيدات �صحية – ميكن معاجلتهم يف املنزل بالأغذية العالجية املغذية
اجلاهزة لال�ستخدام.
وتع��د ه��ذه الأغذي��ة عبارة ع��ن �أغذية لين��ة ومغذية وغني��ة بالطاقة ميك��ن �أن يتناولها
الأطف��ال الذين تزي��د �أعمارهم عن �ستة �أ�شهر بدون �إ�ضافة ماء ،ويقلل العالج من خطر التقاط
ع��دوى بكتريي��ة .كما توفر الأغذية العالجي��ة املغذية اجلاهزة لال�ستخ��دام العنا�رص الغذائية
املطلوب��ة لع�لاج الطفل الذي يعاين من �سوء تغذي��ة خطري يف املنزل ،من دون احلاجة لتربيد،
وحت��ى عندم��ا تكون الظ��روف ال�صحية غري ُمر�ضي��ة .ميكن �أن تتم درا�س��ة تطبيق هذا املنهج
املجتمعي املخ�ص�ص ملعاجلة �سوء التغذية اخلطري من ِقبل موفري اخلدمة ال�صحية يف بيئات
املخيم التي تعاين من �سوء تغذية خطري.

�إدماج برام���ج التغذية العالجية مع �أنظمة ال�ص���حة
ال�رسيرية املوجودة

�أظهر ا�ستق�صاء غذائي جرى يف املخيم �أن املعدالت العاملية ل�سوء التغذية احلاد
تبل��غ  %14ومع��دالت �سوء التغذية احل��اد واخلطري تبل��غ  .%3.5فو�ضعت وكالة
الإغاث��ة ال�صحية خطط لو�ضع برنامج تغذية عالجية يف م�ست�شفي الإحالة .على
الرغم من ذلك ،متت مراجعة اخلطة �أثناء اجتماع تن�سيقي مع وكالة �إدارة املخيم،
مما ك�شف �أنه يوجد لدى �أحد املراكز ال�صحية احلكومية يف املخيم برنامج تغذية
عالجي��ة للأطف��ال الذين يعانون من �س��وء تغذية خطري بالإ�ضاف��ة �إىل تعقيدات
طبية من املر�ضى الذين يتلقون العالج داخل امل�ست�شفى .كانت املمار�سات قدمية
وبلغ��ت املع��دالت االفرتا�ضية (عدد الأطفال الذين يرتك��ون برنامج التغذية قبل
تاري��خ الت�رصيح بخروجهم) ن�سبة  .%55زودت الوكال��ة مركز ال�صحة احلكومي
بتجهيزات خا�صة للّنب و�إمدادات �أخرى مل تكن متوفرة .كما عملت الوكالة مع
tt
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املوظف امل�س�ؤول عن العيادة وامل�رشف لتحديث الربوتوكوالت وتعليم املوظفني
املنهجيات املالئمة ملراكز التغذية العالجية .وقد �ساعد دعم اخلدمات املوجودة
بالفع��ل ،بد ًال من �إع��داد �أنظمة موازية ،على زيادة الق��درة طويلة الأجل ملوظفي
ال�صحة احلكوميني ملعاجلة حاالت �سوء التغذية اخلطرية.

ممار�سات التغذية – الر�ضع والأطفال ال�صغار

تكون معدالت الوفيات بني الر�ضع والأطفال ال�صغار يف �أعلى م�ستوى لها يف مرحلة الطوارئ
عندم��ا ت�ص��ل الظ��روف لأق�صى درج��ات التهديد .ل��ذا يو�صي بق��صر التغذية عل��ى الر�ضاعة
الطبيعي��ة للر�ض��ع حتى عم��ر �ستة �أ�شهر .ويو�ص��ى مبوا�صلة الر�ضاعة الطبيعي��ة من عمر �ستة
�أ�شه��ر وحتى عم��ر �سنتني مع �إ�ضافة �أغذية تكميلية كافية .و ُيعد دعم مقدمي الرعاية وتوجيه
امل��وارد النادرة للوفاء مبتطلب��ات االحتيادات الغذائية للر�ضع والأطف��ال ال�صغار يف املخيم
الأم��ر الأكرث �أولوي��ة .وتوجد تو�صيات خمتلف��ة ومعينة للأمهات امل�صاب��ات بفريو�س نق�ص
املناعة الب�رشية/الإيدز حول الإر�شادات املتعلقة بالر�ضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية.
 ttللح�ص��ول عل��ى معلومات �إ�ضافية حول الر�ضاعة الطبيعية و�إر�شاد تكميلي للأمهات
امل�صابات بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشية/الإيدز ،انظر ق�سم « قراءات ومراجع»
ميكن للأن�شطة التالية امل�ساهمة يف احلد من �سوء التغذية بني الر�ضع والأطفال:
•ينبغ��ي على العاملني مبجال ال�صحة يف املجتمع حتديد الأ�رس ال�ضعيفة التي لديها ر�ضع
�أو �أطفال �صغار �أو ن�ساء حوامل.
•ينبغ��ي التفاو�ض حول �أولوي��ة الت�سجيل من �أجل توزيع الغ��ذاء بالن�سبة للأ�شخا�ص ذوي
االحتياجات اخلا�صة والفئات املعر�ضة للخطر.
•ينبغي ترتيب �إن�شاء مراكز م�سترتة للر�ضاعة بالقرب من نقاط الت�سجيل والتوزيع.
•ميك��ن توظي��ف الن�ساء لتق��وم بت�شجيع وم�ساعدة الأ��سر التي لديها ر�ض��ع و�أطفال �صغار
ب�شكل عملي فيما يتعلق مبمار�سات الر�ضاعة.
•ينبغي حتديد الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن الأطفال غري امل�صحوبني بذويهم ،حيث ينبغي �أن
يح�صلوا على الغذاء التكميلي املالئم (مثل بدائل حليب الأم للر�ضع الأيتام).
العامل��ون يف جم��ال ال�صح��ة يف املجتم��ع هم عم��ال مدرب��ون يعملون يف
املي��دان ،ي�ؤدون ع��اد ًة �أن�شطة التوعية ال�صحية وا�ستق�ص��اء احلاالت ب�شكل فعال
وعمل �إحاالت �إىل املرافق ال�صحية.
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الهيكل الأ�سا�سي خلدمات الرعاية ال�صحية

يج��ب عل��ى الهيكل الأ�سا�س��ي خلدمات الرعاي��ة ال�صحية يف املخيم توفري خدم��ات ا�ستق�صاء
فع��ال للح��االت والت�شخي�ص املبكر والعالج املنا�سب للأمرا���ض ذات الأولوية .من ال�رضوري
ّ
�أن يت��م التن�سي��ق مع البنى التحتية لل�صحة املوجودة بالفعل ودعمها .على الرغم من ذلك ،يف
معظم حاالت املخيم��ات قد يتدفق العدد الكبري للمر�ضى الذين ي�ستخدمون اخلدمات (خا�ص ًة
�أثن��اء مرحلة الط��وارئ) ب�شكل يفوق طاق��ة اخلدمات ال�صحية املحلي��ة احلكومية �أو اخلا�صة،
حت��ى �إذا كان��ت حا�صلة عل��ى دعم .لذلك ،قد يكون م��ن ال�رضوري تنفيذ هي��كل �أ�سا�سي جديد
لل�صحة .بغ�ض النظر عن اال�سرتاتيجية� ،أثبتت اخلدمات ال�صحية يف املخيم التي متت هيكلتها
جناحا يف خمتلف الظروف.
وف ًقا للنموذج ذي امل�ستويات الأربعة التايل
ً
املدربات الالتي
•�أن�شط��ة التعميم :يوفر العامل��ون مبجال ال�صحة يف املجتمع والقاب�لات ّ
يقم��ن بالتوليد �أن�شط��ة تعميم .تت�ضمن واجباته��م الزيارات املنزلي��ة وحتديد الأ�شخا�ص
املر�ضى والأطفال الذين يعانون �سوء التغذية و�إحالتهم وحتديد الن�ساء احلوامل لإحالتهن
�إىل مراكز ال�صحة الإجنابية والتوعية ال�صحية الأ�سا�سي وجمع البيانات املتعلقة مبعدالت
الوفيات من �أجل نظام املعلومات ال�صحية.
•املرافق اخلارجية :ينبغي على املراكز ال�صحية توفري ا�ست�شارات �أ�سا�سية ورعاية عالجية
�أ�سا�سية (من دون �أدوية للحقن وقائمة حمدودة من العقاقري الأ�سا�سية) والعالج بالإماهة
الفموية و�ضمادات للجروح و�صيدلية م�ؤمنة ومرافق للتعقيم الب�سيط وجمع للبيانات.
•مرفق مركزي :ينبغي �أن يوفر خدمة على مدى �أربع وع�رشين �ساعة مع خدمات للمر�ضى
الذين يتلقون العالج يف امل�ست�شفى واملر�ضى اخلارجيني .كما قد تتوفر اخلدمات الأ�سا�سية
للمعامل ،ولكنها لي�ست ذات �أولوية يف مرحلة الطوارئ.
املخيم
•م�ست�شفى الإحالة :يجب �أن يكون النظام ال�صحي يف
قادرا على �إحالة املر�ضى �إىل
ً
امل�ست�شفيات للح�صول على خدمات متقدمة .وينبغي على م�ست�شفى الإحالة توفري الرعاية
الطارئ��ة للعمليات اجلراحية والوالدة واخلدمات املعملي��ة و�إجراء الأ�شعة ال�سينية وعالج
الأمرا���ض اخلط�يرة .فقط يف حال��ة خا�صة للغاية ،يف حالة عدم توف��ر م�ست�شفى للإحالة
�أو �شغ ِله��ا بوا�سط��ة بعدد كبري من املر�ض��ى (مثل وجود عدد كبري م��ن احلاالت اجلراحية
الناجتة عن حدوث جروح يف احلروب) ،يجب �إن�شاء م�ست�شفى يف املخيم �أو امليدان .عاد ًة
يك��ون هناك عدد �صغري من املر�ضى �سيتطلبون الإحالة .لذلك ،يجب دعم م�ست�شفى حملى
للإحالة بد ًال من �إن�شاء هيكل موا ٍز يف املخيم.
يج��ب عل��ى وكالة �إدارة املخيم دع��م الوكالة ال�صحية القيادي��ة (�أو موفري
اخلدم��ة ال�صحي��ة) لعقد اجتماع��ات منتظمة لتن�سي��ق ال�ش���ؤون ال�صحية ل�ضمان
وج��ود نظ��ام وا�ضح للإحال��ة داخ��ل كل م�ستوى من الهي��كل الأ�سا�س��ي لل�صحة
ولتوحيد برتوكوالت العالج و�أدوات جمع البيانات.
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يف مرحل��ة الط��وارئ ،ال ُيعد �إن�شاء خمترب يف املخيم من الأمور ذات الأولوية .وتعترب الأولوية
الأ�سا�سية هي �إن�شاء خمترب للإحالة ليتلقى العينات التي مت جمعها من �أجل التحقيق يف حالة
تف�شي �أوبئة (مثل الدو�سنتاريا والكولريا) .ميكن عالج معظم املر�ضى الذين ي�أتون �إىل املرافق
بن��اء على الت�شخي�ص الإكلينيكي ال��ذي يتم اال�ستدالل
ال�صحي��ة باملخي��م يف مرحلة الطوارئ
ً
عليه من الربوتوكوالت .قبل البدء يف تقدمي خدمات نقل الدم يف املخيم ،يجب �إن�شاء املخترب
الذي �سيخترب جميع �أكيا�س الدم للت�أكد من خلوها من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية.
«يف ح��االت الطوارئ ،يج��ب تقدمي اخلدم��ات ال�صحية الوقائي��ة والعالجية
باملجان لالجئ�ين وال�سكان النازحني ،فقد �أظهرت الرباه�ين �أن �أنظمة «ا�سرتداد
التكلفة» يف الدول النامية تقوم برد ن�سبة تبلغ  %5من التكلفة على �أح�سن تقدير،
وتكون هذه التكلفة مبثابة عائق بالن�سبة له�ؤالء الذين يف حاجة ما�سة للخدمات
أي�ضا �أن ميتد النظام لي�شمل ال�سكان املحليني الذين يعي�شون
ال�صحي��ة .كما ميكن � ً
يف مكان قريب للح�صول على اخلدمات باملجان ،ويجب التفاو�ض حول هذا الأمر
مع ال�سلطات ال�صحية مبا يتوافق مع ال�سيا�سة القومية»( .الإ�صدار الثالث من كتيب
مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني حلاالت الطوارئ� ،صفحة )361

املوارد الب�رشية

ينبغي �أن تتم درا�سة مرتبات املوظفني وحوافزهم من بداية التوظيف .فمن حيث املبد�أ ،يجب
�أن يح�ص��ل كاف��ة املوظفني الذين يعمل��ون يوم ًيا ولهم م�س�ؤوليات حم��ددة بو�ضوح و�ساعات
عم��ل حم��ددة على مرتب��ات �أو حوافز .ويجب على وكال��ة �إدارة املخيم دع��م الوكالة ال�صحية
القيادي��ة يف تن�سي��ق �شئ��ون كافة العاملني يف املج��ال ال�صحي يف املخي��م للت�أكد من التزام
اجلميع بنف�س املعايري.
عند توظيف موظفني للخدمات ال�صحية ،يكون ترتيب �أف�ضليات االختيار كالتايل� :سكان املخيم/
الأ�شخا���ص النازح�ين داخل ًيا/الالجئني؛ ثم الأ�شخا�ص املتمر�سني م��ن اجلن�سيات املحلية يف
مزيجا من هذه
املجتم��ع امل�ضيف؛ ثم الأ�شخا�ص اخلارجيني .تتطلب معظ��م حاالت املخيمات
ً
املوارد ،لكن من املهم تذكُ ر �أن اخلدمات ال�صحية تتطور «مع» �سكان املخيم ولي�س «من �أجلهم».
مهما من النظام ال�صحي داخ��ل املخيم ،وينبغي ت�شجيعهن للتقدم واحل�صول
ُتع��د الن�ساء ً
جزءا ً
عل��ى وظائف يف جمال الرعاية ال�صحية .فق��د ت�ؤدي �سيطرة الرجال على اخلدمات ال�صحية �إىل
�إحجام امل�ستخدمني الأ�سا�سيني لها – الن�ساء -عن ا�ستخدامها �أو قبولها.
يج��ب �أن تعك���س ن�سب��ة الن�ساء املوظف��ات واملدربات على توف�ير اخلدمات
ال�صحية ن�سبة الن�ساء املقيمات يف املخيم.
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يو�ضح اجلدول املبني �أدناه احلد الأدنى من متطلبات التوظيف – كما ن�صت معايري العمل يف
املجال – للم�ستويات املختلفة من النظام ال�صحي.
م�ستوى الهيكل
الأ�سا�سي ال�صحي

املن�صب

م�ستويات التوظيف

العاملون مبجال ال�صحة
يف املجتمع
التقليدي��ة
القابل��ة
�أن�شطة تعميم على
موظفة واحدة لكل � 2000شخ�ص من ال�سكان
(القائمة بعملية التوليد)
م�ستوى املجتمع
موظف واحد لكل ع�رشة من العاملني مبجال ال�صحة
م�رشف
يف املجتمع �أو من القابالت
موظف واحد
كبري م�رشفني
من اثنني �إىل خم�سة موظفني
املراف��ق ال�صحي��ة املوظفني بالكامل
عام��ل م�ؤ َه��ل يف جمال موظف واحد بحد �أدنى ،على اعتبار �إجراء خم�سني
اخلارجية
ا�ست�شارة بحد �أق�صى لكل عامل يف اليوم الواحد
ال�صحة
على الأقل موظف واحد لتقدمي العالج بالإماهة
مرفق واحد لكل
� 10000شخ�ص موظفون غري م�ؤهلني الفموية وتقدمي امللب�س والأعمال الإدارية وما �إىل
ذلك
من ال�سكان تقري ًبا
عامل��ون م�ؤهل��ون يف
جمال ال�صحة
خم�سة بحد �أدنى ،وخم�سون ا�ست�شارة بحد �أق�صى لكل
عامل يف اليوم الواحد (رعاية املر�ضى اخلارجيني)،
مرفق �صحي
م��ن � 30 – 20رسي��ر ل��كل عامل يف النوب��ة الواحدة
مركزي
(لرعاية املر�ضى قيد العالج بامل�ست�شفى)
واحدة على الأقل
قابلة
مرفق واحد لكل
واحد على الأقل
طبيب
� 50000شخ�ص
واحد على الأقل
فني خمترب
من ال�سكان
�صيديل
واحد على الأقل
بالتقريب
واحد على الأقل لتقدمي العالج بالإماهة الفموية؛
عام��ل غ�ير م�ؤ َه��ل يف
وواحد على الأقل لل�صيدلية؛ وواحد على الأقل
جمال ال�صحة
لتقدمي امللب�س .و�إعطاء احلقن والتعقيم
موظفون غري م�ؤهلني للت�سجيل واحلفاظ على الأمن
متغري
طبي��ب يتمي��ز مبه��ارة
واحد على الأقل
م�ست�شفى �إحالة لإجراء جراحات
واحدة على الأقل لكل من � 30 – 20رسير يف كل
ممر�ضة
نوبة
موظف واحد لكل � 1000 – 500شخ�ص من ال�سكان
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يت��م تعريف العاملني امل�ؤهلني مبجال ال�صحة ،كم��ا مت حتديدهم يف املخطط �أعاله ،ب�صفتهم
موف��ري خدمة طبية مدربني ر�سم ًيا ،مثل الأطباء �أو املمر�ضات �أو م�س�ؤول العيادة �أو امل�ساعد
الطب��ي .عل��ى الرغم من ذلك ،قد يكون من ال�صعب توظي��ف موظفني طبيني مدربني ر�سم ًيا يف
ٍ
موق��ع املخي��م لتقدمي خدم��ات الرعاية ال�صحي��ة .فقد يك��ون املوظفون غ�ير احلا�صلني على
تدريب طبي قادرين على �أداء واجبات طبية معينة يف وجود دعم �إ�ضايف و�إ�رشاف دقيق .كما
ميك��ن �أن يك��ون هناك �أ�شخا�ص تلقوا تدري ًبا ر�سم ًيا يف بلدانهم الأ�صلية �أو �أماكن ن�ش�أتهم من
املقيمني يف املخيم ،ولكن مل يتم االعرتاف مب�ؤهالتهم من ِقبل ال�سلطات ال�صحية املحلية .يف
هذه احلاالت ،من املهم قيام الوكاالت ال�صحية ووكالة �إدارة املخيم مبناق�شة �إمكانية توظيف
مثل ه�ؤالء الأفراد ،عند ال�رضورة ،يف الوظائف الطبية مع ال�سلطات ال�صحية الوطنية.

التدريب

عن��د توظي��ف مزيج من موظفي ال�صح��ة من بني �سكان املخيم واحلكوم��ة املحلية للعمل م ًعا
يف �أح��د املراف��ق ال�صحي��ة ،يكون م��ن ال��ضروري �إجراء تدري��ب �أويل لتو�ضي��ح كيفية حتديد
احل��االت والربوتوكوالت املالئمة لإدارة احلالة .حتى يف حالة ا�ستخدام طرق حتديد احلاالت
والربوتوك��والت اخلا�ص��ة بال�سلط��ات ال�صحي��ة املحلي��ة� ،سيعد ه��ذا فر�صة جي��دة للموظفني
املحلي�ين م��ن �أجل احل�ص��ول على تدري��ب لتجديد املعلوم��ات وفر�صة لتو�ضي��ح قيام جميع
املوظفني بتحمل امل�س�ؤوليات بنف�س الطريقة.
ُيع��د من ال�رضوري توفري تدري��ب جلميع العاملني وغري العاملني مبج��ال ال�صحة ،الذين
ي�ساع��دون يف تق��دمي الرعاي��ة ال�صحي��ة ،على اتب��اع الإج��راءات الوقائي��ة ال�شاملة يف جمال
الرعاي��ة ال�صحية عند �إدارة الأنظمة ال�صحية يف املخي��م .يجب على الوكاالت ال�صحية الت�أكد
م��ن ح�ص��ول جميع املوظفني الطبيني عل��ى الإمدادات اللوجي�ستية (مث��ل احلاويات امل�صممة
للتخل�ص من الأدوات احلادة والكميات املنا�سبة من الإبر واملحاقن املعدة لال�ستخدام الواحد
ث��م التخل�ص منه��ا) وذلك لت�سهي��ل ممار�سة الإج��راءات الوقائية ال�شامل��ة .وتت�ضمن املبادئ
الأ�سا�سية للإجراءات الوقائية ال�شاملة ما يلي:
•يجب على جميع العاملني غ�سل �أيديهم جي ًدا باملاء وال�صابون ،خا�ص ًة بعد مالم�سة �سوائل
اجل�سم �أو اجلروح.
•يجب ا�ستخدام القفازات واملالب�س الواقية عند مواجهة خطر مالم�سة الدم �أو �سوائل اجل�سم
الأخرى التي يحتمل �أن تكون حاملة لعدوى.
•الت��داول الآم��ن للف�ضالت والإب��ر والأدوات احلادة الأخرى والتخل�ص منه��ا بطريقة �آمنة،
وكذلك التنظيف اجليد وتطهري الأدوات الطبية عند ا�ستخدامها بني مري�ض و�آخر.
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ُيع��د توفر عدد كايف من مرافق املي��اه وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية
أم��را �رضور ًي��ا يف كافة املرافق
واملع��دات الكافي��ة لتنفيذ الإج��راءات الوقائية � ً
ال�صحية ،وحتى يف املراكز ال�صحية ال�صغرية.
يج��ب �أن تك��ون اخلدمات ال�صحية مرنة .يف حالة ح��دوث نف�شي ملر�ض ،قد
ترتف��ع احلاج��ة للرعاية العالجي��ة ب�صورة كب�يرة و�سي�ستلزم الأم��ر توفر موارد
ب�رشية ومادية �إ�ضافية.

اللوجي�ستيات والإمداد

خ�لال التقيي��م املبدئ��ي للمخيم ،يج��ب توثيق جمي��ع املواد الطبي��ة املتوف��رة� .إذا كانت هذه
امل��وارد غري كافي��ة لالحتياجات الطبية ل�س��كان املخيم وال ميكن ت�أمني م��وارد �إ�ضافية من
�سلط��ات احلكوم��ة املحلية �أو العاملني الآخرين يف جمال ال�صح��ة ،ميكن يف هذه احلالة طلب
احل�صول على «جمموعة �أدوات الطوارئ اجلديدة» اخلا�صة مبنظمة ال�صحة العاملية من خالل
منظمة ال�صحة العاملية �أو من مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني.
حتت��وي جمموع��ة الأدوات الأ�سا�سية عل��ى الأدوية الأ�سا�سية والإم��دادات الطبية الأولية
للرعاية ال�صحية والتي تكفي عدد � 10000شخ�ص ملدة ثالثة �أ�شهر .يوجد كذلك لدى �صندوق
الأمم املتح��دة للأن�شط��ة ال�سكاني��ة اثنت��ى ع��شرة جمموع��ة �أدوات معب���أة م�سب ًق��ا خم�ص�صة
الحتياج��ات ال�صحة الإجنابي��ة املختلفة .على الرغم من ذلك ،يج��ب ا�ستخدام هذه ال ُعدد على
امل��دى الق�ص�ير فقط ،ويجب حتديد الإم��داد املعتاد من الأدوية وامل��واد ال�رضورية لالحتفاظ
مبخزون يف جميع املرافق ال�صحية املوجود باملخيم يف �أ�رسع وقت ممكن.
يجب كذلك و�ضع امل�سائل املتعلقة بتخطيط موقع املرفق ال�صحي وال�سيطرة على انت�شار
العدوى والنقل عند الإحالة و�صيانة �سل�سلة التربيد واملخزون الطبي/ال�صدلية مو�ضع الدرا�سة
عند تخطيط البنى التحتية لرعاية ال�صحية.
 ttملزيد من املعلومات بخ�صو�ص «جمموعة �أدوات الطوارئ اجلديدة» وجمموعة �أدوات
ال�صح��ة الإجنابي��ة اخلا�صة ب�صن��دوق الأمم املتح��دة للأن�شطة ال�سكاني��ة ،انظر ق�سم
«الأدوات».
 ttلالط�لاع عل��ى املزي��د ع��ن القائم��ة النموذجي��ة ملنظمة ال�صح��ة العاملي��ة للأدوية
الأ�سا�سية للبالغني والأطفال ،انظر ق�سم «الأدوات».
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�أنظمة املعلومات ال�صحية –

ر�صد ومراقبة الأمرا�ض املعدية وخدمات الرعاية ال�صحية

يجب تنفيذ �أنظمة املعلومات ال�صحية مبجرد بدء تقدمي خدمات الرعاية ال�صحية .توجد ثالث
طرق جلمع البيانات:
•تق��دمي تقاري��ر روتينية عن اال�ست�شارات ب�شكل �أ�سبوع��ي �أو �شهري ،مبا يف ذلك نظام �إنذار
للإبالغ عن الأمرا�ض املعر�ضة للتحول �إىل �أوبئة
•التحقيق��ات يف حالة تف�شي الأوبئة  -يتم جمعه��ا على �أ�سا�س مخُ �ص�ص عند اال�شتباه يف
تف�شي وباء
•اال�ستق�صاءات – يتم تطبيقها عند ت�أخر تقدمي التقارير الروتينية �أو من �أجل جمع البيانات
لغر�ض حمدد (مثل ا�ستق�صاءات الأ�رس املتعلقة بالتغذية �أو التطعيم).
مبج��رد تطبي��ق �أنظم��ة الرعاي��ة ال�صحية وتنفي��ذ اال�ست�شارات ،يج��ب البدء يف عم��ل التقارير
الروتيني��ة .يجب تطوير طرق حتديد احلاالت لكل حال��ة �صحية �أو مر�ض ويجب تدريب جميع
العامل�ين مبج��ال ال�صحة على طرق حتديد احل��االت ،خا�ص ًة الأمرا���ض املعر�ضة للتحول �إىل
�أوبئ��ة .يج��ب اتباع التعريف��ات والأنظم��ة اخلا�صة بالبل��د امل�ضيف عند تطبي��ق طرق حتديد
احل��االت و�أنظمة املعلومات ال�صحية� .إذا مل تكن غري كافية �أو غري متوفرة ،يجب �صياغة هذه
الأنظمة بالتعاون مع ال�سلطات ال�صحية املحلية.
 ttلالط�لاع على املزيد حول الطرق القيا�سية لتحديد احلاالت اخلا�صة مبنظمة ال�صحة
العاملية ،انظر ق�سم «الأدوات».
عند تقدمي التقارير الروتينية من املراكز ال�صحية ،يوفر العاملون مبجال ال�صحة بيانات حول
ع��دد اال�ست�شارات (االعتالل) والوفيات (معدل الوفيات) نتيج��ة الأمرا�ض مق�سم ًة على �أ�سا�س
ال�س��ن (حت��ت خم�س �سن��وات وفوق خم�س �سن��وات) ونوع اجلن�س .ويجب عل��ى كافة م�ستويات
النظ��ام ال�صح��ي ،مبا فيها مرف��ق ال�صحة املركزي �أو املرك��ز ال�صح��ي �أو امل�ست�شفى امليداين
أي�ضا تقدمي �أرقام
امل�ساهم��ة بالبيانات .كم��ا يجب على العاملني مبجال ال�صحة يف املجتمع � ً
الوفي��ات ،ولك��ن لي�س �أرق��ام حاالت االعتالل لأنه��م يحيلون هذه احل��االت �إىل مرفق ال�صحة
املالئ��م .ت�ساه��م �أرق��ام الوفيات الت��ي يقدمها العاملون مبج��ال ال�صح��ة باملجتمع يف عمل
�إح�صائيات املركز ال�صحي من منظور املناطق التي يعملون بها.
جتن��ب ازدواجي��ة �أرقام الوفي��ات .يجب ت�سجي��ل الأفراد الذي��ن ميوتون يف
املراف��ق ال�صحية يف التقرير الروتيني اخلا�ص باملرفق .يجب �أال يقوم العاملون
مبج��ال ال�صح��ة يف املجتم��ع ب�إع��ادة احت�س��اب نف���س ح��االت الوف��اة هذه يف
�سجالتهم اخلا�صة باملجتمع.
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 ttلالطالع على �أمثلة لنماذج املراقبة الأ�سبوعية حلاالت االعتالل والوفيات ،انظر ق�سم
الأدوات.
يج��ب �أن تركز مناذج مراقبة حاالت االعتالل والوفيات عل��ى الأمرا�ض املعر�ضة للتحول �إىل
�أوبئ��ة مثل الإ�سهال الدموي والإ�سه��ال املائي احلاد واال�شتباه يف الكولريا والتهابات م�سالك
اجله��از التنف�س��ي الأ�سفل واحل�صب��ة والتهاب ال�سحاي��ا واملالريا .يجب حتدي��د عتبات الإنذار
بوجود �أمرا�ض معر�ضة للتحول �إىل �أوبئة ويجب �إبالغها �إىل كافة العاملني مبجال ال�صحة يف
املخي��م .كذل��ك يجب قيام �أحد العاملني مبجال ال�صحة املعين�ين بت�سجيل جميع اال�ست�شارات
الت��ي مت��ت معاينتها يف نهاية كل يوم .عند بلوغ �أح��د عتبات الإنذار ،يقوم هذا ال�شخ�ص ببدء
�إع��داد تقرير �إنذاري حول انت�شار املر�ض وتقدمي��ه �إىل الوكالة ال�صحية القيادية .و ُيعد الوقت
حا�سم��ا عند الإبالغ عن الأمرا�ض املعر�ضة للتح��ول �إىل �أوبئة .فيمكن �أن ي�ؤدي الت�أخري
أم��را
ً
� ً
يف اال�ستجابة النت�شار املر�ض �إىل زيادة ن�سبة الوفيات يف املخيم.
 ttلالطالع على �أمثلة لعتبات الإنذار بوجود �أمرا�ض معر�ضة للتحول �إىل �أوبئة ومنوذج
تقرير انت�شار املر�ض ،انظر ق�سم الأدوات.
م��ن املهم مالحظ��ة �أن �أنظم��ة املعلوم��ات ال�صحية يجب �أن تك��ون ب�سيطة
و�سهل��ة التنفي��ذ .ال يجب جمع بيانات ل��ن ي�ستخدمها العامل��ون مبجال ال�صحة.
فنم��اذج البيان��ات ال�صحية بالغ��ة التعقيد وامل�ستهلكة للوقت ت���ؤدي �إىل �إحجام
مقدمي اخلدمة ال�صحية عن ا�ستخدامها.
يف نهاية كل �أ�سبوع �أو �شهر ،يجب دمج البيانات التي جمعها كل مرفق �صحي يف املخيم م ًعا
بوا�سط��ة الوكالة ال�صحية القيادي��ة ون�رشها لكافة العاملني مبج��االت مت�صلة بالأمر وكذلك
أث�يرا على اال�سرتاتيجيات ال�صحية للأ�سبوع �أو
لوكال��ة �إدارة املخيم� .سيكون لهذه البيانات ت� ً
ال�شهر التايل ويجب �أن تت�ضمن هذه البيانات العنا�رص التالية كحد �أدنى:
•مع��دل الوفي��ات الأويل = (الع��دد الإجمايل للوفي��ات خالل فرتة زمنية/الع��دد الإجمايل
لل�سكان) × (/10000عدد �أيام الفرتة الزمنية).
•معدل الوفيات حتت �سن خم�س �سنوات = (العدد الإجمايل للوفيات حتت �سن خم�س �سنوات
خ�لال فرتة زمنية/الع��دد الإجمايل للأطفال حتت �سن خم�س �سن��وات) × (/10000عدد
�أيام الفرتة الزمنية).
•معدل الوفيات الناجتة عن �سبب حمدد = العدد الإجمايل للوفيات الناجتة عن �سبب حمدد
�أثناء فرتة زمنية/العدد الإجمايل لل�سكان خالل نف�س الفرتة الزمنية.
•تعري��ف معدل احل��دوث = عدد حاالت الإ�صابة اجلديدة باملر���ض التي حتدث خالل فرتة
زمنية حمددة يف ال�سكان املعر�ضني خلطر الإ�صابة باملر�ض.
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•معدل احلدوث = (عدد احلاالت اجلديدة امل�صابة نتيجة مر�ض معني يف فرتة زمنية/عدد
ال�س��كان املعر�ضني خلطر الإ�صابة باملر�ض) × (� 10000شخ�ص/عدد �أ�شهر نف�س الفرتة
الزمنية).
•مع��دل ا�ستخ��دام املرف��ق ال�صحي = (الع��دد الإجمايل للزي��ارات �إىل املراف��ق ال�صحية يف
�أ�سبوع واحد/العدد الإجمايل لل�سكان) × � 52أ�سبوع.
•عدد اال�ست�شارات لكل طبيب كل يوم = (العدد الإجمايل لال�ست�شارات (اجلديدة واملتكررة)/
عدد الأطباء العاملني لوقت يوازي دوام كامل يف املرفق ال�صحي)/عدد الأيام التي يكون
مفتوحا خاللها يف الأ�سبوع.
املرفق ال�صحي
ً
يق�صد مب�صطلح « الأطباء العاملني لوقت يوازي دوام كامل» :عدد الأطباء العاملني يف مرفق
�صح��ي مع��د ًال وفق العمل ب��دوام جزئي .على �سبيل املث��ال� ،إذا كانت هناك عي��ادة يعمل بها
ع��شرة موظفني بدوام كامل واثنني من املوظفني يعمل��ون بدوام جزئي ،يكون العدد املكافئ
للموظفني العاملني بدوام كامل( 10 :موظفني بدوام كامل) �( 1 +أي احت�ساب كل من املوظفني
الل ّذين يعملون بدوام جزئي ك�أنهما موظف واحد يعمل بدوام كامل) = .11
النق��اط الإر�شادية ملعدل الوفيات الأويل (يكون معدل الوفيات الأويل لل�سن
حتت خم�س �سنوات عاد ًة �ضعف معدل الوفيات الأويل):
املعدل املتو�سط يف �أغلب الدول النامية  0.5حالة وفاة/10000/يوم
برنامج الإغاثة :حتت ال�سيطرة	�أقل من  1.0حالة وفاة/10000/يوم
برنامج الإغاثة :للو�ضع ال�شديد اخلطورة	�أكرب من  1.0حالة وفاة/10000/يوم
الطوارئ :خارج نطاق ال�سيطرة	�أكرب من  2.0حالة وفاة/10000/يوم
الكوارث الكربى	�أكرب من  5.0حالة وفاة/10000/يوم
�إذا كان مع��دل الوفيات الأويل املعياري معروفًا (وعاد ًة ال يكون هذا هو الو�ضع
الفعل��ي يف ح��االت املخيمات) تن�صح معاي�ير العمل يف املج��ال ب�أنه يف حالة
ت�ضاعف معدل الوفيات الأويل املعياري ،ي�شري هذا الأمر �إىل وجود حالة طوارئ
�صحية عامة خطرية ،وتتطلب ا�ستجابة فورية.
عند جمع البيانات ال�صحية يجب �ضمان �رسية بيانات املري�ض .فتتم مناق�شة كافة املعلومات
املتعلقة باملري�ض ،كتاريخه املر�ضى وحالته وعالجه والتنب�ؤات بحالته ،بني املري�ض ومقدم
اخلدم��ة ال�صحية وامل��شرف فقط .ال يجوز لأي ع�ض��و من فريق املوظف�ين م�شاركة معلومات
املري�ض مع �أي �أ�شخا�ص �آخرين غري م�شرتكني ب�شكل مبا�رش يف رعاية املري�ض من دون �إذن
املري�ض .يف مرحلة الطوارئ ،يجب �إمتام تدريب العاملني مبجال الرعاية ال�صحية على مراعاة
�رسي��ة املري���ض وبياناتهم .عمل ًيا ،ال يك��ون هذا هو الو�ضع الفعلي .تق��ع م�س�ؤولية الت�أكد من
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خ�ضوع كافة املوظفني العاملني مبجال ال�صحة للتدريب املالئم على الأمور املتعلقة بال�رسية
على عاتق وكالة �إدارة املخيم و�/أو الوكالة ال�صحية القيادية �أثناء مرحلة ما بعد الطوارئ� ،إذا
مل يك��ن مت �إجنازه بالفعل �أثناء مرحلة الطوارئ .كذل��ك ينبغي تزويد العاملني مبجال الرعاية
ال�صحي��ة بالدعم اللوجي�ستي املالئ��م للحفاظ على ال�رسية – مثل اخلزان��ات والأقفال ودفاتر
الت�سجيل املزودة بالأغلفة املالئمة والغرف املنا�سبة لإجراء ا�ست�شارات خا�صة.

التحقيقات يف حالة تف�شي �أوبئة

متكررا يف بيئة املخيم،
أمرا
ً
ع��اد ًة ما تكون التقارير والإنذارات بوج��ود حاالت تف�شي لأوبئة � ً
وبالرغ��م م��ن ذلك جتب متابعة كل تقرير بوا�سطة الوكال��ة ال�صحية القيادية �أو بوا�سطة فريق
ا�ستجاب��ة مع�ّيننّ حلاالت تف�ش��ي الأوبئة .كما يجب ت�أكي��د الت�شخي�ص �س��واء بوا�سطة االختبار
املعملي �أو بوا�سطة الطريقة الإكلينيكية ،على ح�سب املر�ض واملوقف العام.
 ttلالطالع على عينة منوذج التحقيق يف حالة تف�شي الأوبئة ،انظر ق�سم الأدوات.
غال ًب��ا م��ا تتبع الأوبئة منطً ��ا معي ًنا ،حيث تكون احل��االت قليلة العدد يف بداي��ة االنت�شار ،ثم
يح��دث ت�صعي��د للح��االت ثم ت�ضمح��ل .على الرغ��م من ذلك ،ال يك��ون هذا هو الو�ض��ع الفعلي
دائم��ا .فبمج��رد الإعالن عن حدوث انت�شار لوباء ،يجب على الوكال��ة ال�صحية القيادية و�ضع
ً
ر�س��م بياين يوم��ي �أو �أ�سبوعي للح��االت امل�صابة باملر�ض .ي�ستخدم ه��ذا الر�سم البياين «عدد
معربا عنها بع��دد «الأيام» �أو «الأ�سابيع» على
احل��االت» على املحور الر�أ�سي والفرتة الزمنية ً
ؤ�رشا
املح��ور الأفق��ي .يج��ب تف�سري م�ؤ��شرات املنحن��ى بعناية وحر���ص ،وميكن �أن يعط��ي م� ً
مل�ستقب��ل الوب��اء وميكّن من نقل املوارد بال�شكل املنا�سب .يج��ب �رشح امل�ؤ�رشات امل�ستخل�صة
من املنحنى اخلا�ص بالوباء لكافة العاملني مبجال ال�صحة يف املخيم.

ال�سيطرة على الأوبئة والأمرا�ض املُعدية
اال�ستجابة حلاالت انت�شار الأوبئة

ينبغ��ي عل��ى الوكالة ال�صحية القيادية بدء تنفيذ خطط الط��وارئ املخ�ص�صة ملواجهة الأوبئة
بالتع��اون م��ع وكال��ة �إدارة املخيم عن��د �إعالن تف�ش��ي �أحد الأوبئ��ة .ويجب �أن يك��ون مقدمو
اخلدمات ال�صحية م�ستعدين للتفاعل مع حدوث انت�شار الأوبئة كما ينبغي �أن يكون لدى وكالة
ال�صحة القيادية خطط طوارئ متوفرة قبل حدوث انت�شار الوباء للحيلولة دون ارتفاع معدالت
االعت�لال والوفي��ات .يجب �أن تت�ضم��ن خطة الط��وارئ التحقق من توفر خم��رون التطعيمات
واملواد (مثل �سوائل احلقن الوريدي واملواد امل�ضادة للميكروبات [دواء لعالج حاالت العدوى
البيكتريي��ة] ،وم��ا �إىل ذلك) وكذلك االحتفاظ بخريط حديثة ل��كل العاملني يف املخيم واملواد
املتوفرة لديهم واملوارد الب�رشية.
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يج��ب فر�ض التدريب على التعرف الإيجابي/ال�سلبي على احلاالت و�آليات �إعداد التقارير
بال�ش��كل املالئم با�ستمرار .كما يجب توفري الربتوكوالت القيا�سية املتعلقة باحلد من املر�ض
والت�شخي���ص والع�لاج لكاف��ة املوظفني مبجال ال�صحة فيم��ا يتعلق بالأمرا���ض املعدية ذات
الأولوية يف املخيم وخا�ص ًة الأمرا�ض املعر�ضة للتحول �إىل �أوبئة.
ويج��ب �أن تكون هذه الربتوكوالت متما�شية م��ع بروتوكوالت ال�سلطات ال�صحية املحلية
�أو تكون م�ستمدة من املبادئ التوجيهية ملنظمة ال�صحة العاملية ومتفق عليها من ِقبل كافة
العاملني يف جمال ال�صحة.
تظه��ر العديد من الأمرا�ض املعدي��ة يف حاالت املخيمات مثل التيفود واحلمى االنتكا�سية
وال�سل وحمى التيفود واحلمى ال�صفراء و احلمى ال�شوكية منجو كوكاي وااللتهاب الكبدي .ومبا
�أن مع��دالت الوفي��ات حمد َدة ال�سبب الناجتة عن هذه الأمرا�ض �أثن��اء مرحلة الطوارئ تكون يف
�أدن��ى معدالته��ا ،يو�صى باال�ستجابة عند الو�صول �إىل عتبة الإنذار .يف مرحلة ما بعد الطوارئ،
ميكن تق��دمي اخلدمات ال�صحية لال�ستجابة للأمرا�ض املعدية املذك��ورة �أعاله بال�شكل املالئم.
فيم��ا يل��ي موجز للأمرا�ض املعدي��ة ذات الأولوية الت��ي جتب معاجلتها �أثن��اء مرحلة الطوارئ
و�إدارة احلاالت وطرق اال�ستجابة النت�شارها املالئمة لها.

�أمرا�ض الإ�سهال

ُتعد �أمرا�ض الإ�سهال ال�سبب الرئي�سي لالعتالل والوفيات يف بيئة املخيم .ففي حاالت املخيمات،
تعد �أمرا�ض الإ�سهال ال�سبب يف ما يزيد عن  %40من الوفيات يف املرحلة احلادة من الطوارئ.
يجب على وكالة �إدارة املخيم الت�أكد من تطبيق الطرق الوقائية مثل توفر املياه النظيفة
وعدد كايف من دورات املياه وتوزيع ال�صابون ورفع الوعي بالنظافة ال�شخ�صية وتعزيز �سالمة
الغ��ذاء والت�شجيع على الر�ضاعة الطبيعية ب�أ�رسع ما ميكن .ميكن عاد ًة عالج الإ�سهال الب�سيط
دائما بتدريب
غ�ير الدم��وي بطرق الإماهة املنا�سب��ة ،ولكن يف بيئة املخيم من املهم القي��ام ً
املوظفني ور�صد �أمرا�ض الإ�سهال املعر�ضة للتحول �إىل �أوبئة  -داء ال�شيغالت والكولريا.
ع��رف الإ�سه��ال ب�أنه رخ��اوة �أو فقد غ�ير معتاد لل�سوائ��ل يف الرباز مبعدل
ُي َّ
ثالثة �أ�ضعاف �أو �أكرث خالل فرتة �أربع وع�رشين �ساعة.
أي�ضا با�سم دو�سنتاري��ا با�سيلية) مر�ض بكتريي خطري ي�ؤثر
يعت�بر داء ال�شيغيالت (واملعروف � ً
عل��ى الأمعاء الدقيقة والغليظة.و ُيعد �أخطر �شكل من �أ�ش��كال املر�ض وال�سبب يف انت�شار الأوبئة
يف موقع املخيم «دو�سنرتيا ال�شيغيالت النوع الأول» والذي يظهر يف �صورة �إ�سهال دموي حاد.
ويح��دث انتقال املر�ض من خالل الغذاء واملياه امللوثني ومن االت�صال من �شخ�ص �إىل �شخ�ص
وه��و مر�ض �شديد العدوى .وميكن �أن يزيد معدل وفيات احلاالت عن  %10يف حالة عدم تطبيق
العالج الفوري والفعال.
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يج��ب عل��ى وكالة �إدارة املخيم الت�أكيد على �أنه يف حال��ة اال�شتباه بوجود مر�ض « دو�سنرتيا
ال�شيغي�لات م��ن النوع الأول» ،يجب على العاملني مبجال ال�صحة الت�أكد �أو ًال من وجود دم يف
عين��ة براز ثم تق��دمي تقرير �إىل الوكالة ال�صحي��ة القيادية �أو فريق مكافح��ة انت�شار الأمرا�ض
با�ستخ��دام من��وذج تقرير انت�ش��ار املر�ض .كم��ا يجب �إجراء االختب��ارات املعملي��ة الت�أكيدية
واختب��ارات ح�سا�سية املواد امل�ض��ادة للميكروبات .قد يتطلب هذا الأمر خمترب �إحالة حيث �إن
ه��ذه االختب��ارات معقدة .على الرغم من ذلك ،ال يج��ب �أن ي�ؤدي هذا الأمر �إىل ت�أخري العالج �أو
�أن�شطة ال�سيطرة على املر�ض� .إذا كان املخزون من املواد امل�ضادة للميكروبات حمدو ًدا ،تكون
الأولوية لعالج املر�ضى ذوي احلاالت الأكرث خطورة .وهم:
•الأطفال حتت �سن خم�س �سنوات ،خا�ص ًة الر�ضع – هو الطفل الذي عمره �أقل من عامني
•الأطف��ال الذي��ن يعانون من �س��وء تغذية خطري والأطف��ال الذين �أ�صيب��وا باحل�صبة خالل
الأ�سابيع ال�ستة املا�ضية
•الأطفال الأكرب �س ًنا والبالغون الذين تبدوا عليهم �أعرا�ض �سوء التغذية
•املر�ضي الذين يعانون من جفاف خطري� ،أو �أ�صيبوا بت�شنج� ،أو الذين ميكن متييز �إ�صابتهم
ال�شديدة باملر�ض من اللحظة الأوىل عند م�شاهدتهم
عاما �أو �أكرث.
•جميع البالغني الذين يبلغون خم�سون ً
 ttملزي��د من املعلومات حول دو�سنرتي��اا ل�شيغيالت من النوع الأول ،انظر ق�سم قراءات
ومراجع.
ُيعد �ض���مات الكولريا مر�ض بكت�يري خطري ي�سبب �إ�سه��ال �سائل غزير م�صح��وب �أحيا ًنا بقيء
فورا ،تت�سبب دورة حياة املر���ض يف فقد كميات كبرية
ق��ذيف .يف حال��ة عالج ه�ؤالء املر�ض��ىٍ ً
م��ن ال�سوائل والأمالح مما ي�ؤدي �إىل جفاف �شديد ووفاة خالل �ساعات .وطريقة انتقال املر�ض
تكون من خالل دخول مواد ملوثة بالرباز للج�سم من خالل الفم وغال ًبا ما ينتقل بوا�سطة الغذاء
�أواملياه امللوثة.
يف حاالت املخيمات ،يف ظل الظروف ال�صحية ال�سيئة واملعي�شة يف م�ساحات
مزدحم��ة ،ميك��ن �أن يت�سب��ب التعامل غري املالئ��م عند انت�شار الكول�يرا يف وقوع
وفي��ات مبع��دل  ،%40مث��ل خميم��ات الالجئني الت��ي �أبلغت عن مع��دالت وفيات
احلاالت يف جمهورية الكونغو الدميوقراطية (التي �أ�صبحت زائري) عام .1994
يج��ب عل��ى وكالة �إدارة املخي��م الت�أكد من �أن جمي��ع املوظفني مبجال ال�صح��ة مدربني على
حتديد اال�شتباه يف الإ�صابة بالكولريا عند:
•�إ�صابة مري�ض يزيد عمره عن خم�س �سنوات بجفاف �شديد نتيجة �إ�سهال مائي حاد (عاد ًة
يكون م�صحوب بقيء)
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•�إ�صابة �أي مري�ض يزيد عمره عن العامني ب�إ�سهال مائي حاد يف منطقة ينت�رش بها مر�ض
الكولريا.
تك��ون الكول�يرا غ�ير م�صحوب��ة ب���أي �أعرا���ض يف  %90من احل��االت ،ولك��ن ه��ذه الناقالت
للمر���ض والت��ي ال حتمل �أعرا�ض��ا تنقل البكترييا ب�ش��كل ن�شط من خالل ال�براز .وحوايل %20
م��ن امل�صابني ب�ضمات الكولريا يتعر�ضون للإ�صابة ب�إ�سهال مائي حاد وتعاين ن�سبة ترتاوح
بني  %20- %10من امل�صابني من �إ�سهال �شديد م�صحو ًبا بقيء .ميكن �أن يرتفع عدد احلاالت
ب�رسع��ة كب�يرة نتيجة لأن فرتة احل�ضانة ق�صرية للغاية (من �ساعتني �إىل خم�سة �أيام) .وي�شري
وج��ود حال��ة كولريا م�ؤكدة واح��دة �إىل انت�شار املر�ض ووجوب ت�أ�سي���س مراكز عالج الكولريا
لإدارة احلاالت.
مبجرد اال�شتباه يف وجود �إ�صابة بالكولريا يف املخيم ،يجب احلد من انت�شار
البكتريي��ا م��ن خالل الك�شف املبكر والت�أكد من �إ�صاب��ة احلاالت والعالج املالئم
وعزل املر�ضى ون�رش الر�سائل ال�صحية.
تت�ضمن �إدارة احلاالت يف حالة حدوث الكولريا عالج اجلفاف من خالل �أمالح الإماهة الفموية
أمرا �أ�سا�س ًيا يف
و�/أو �سوائ��ل احلق��ن الوريدي .وال ُيع��د ا�ستخدام املواد امل�ضادة للميكروب��ات � ً
عالج الكولريا ويجب ا�ستخدامها فقط للحاالت ال�شديدة �أو عند توقع بلوغ ن�سبة �إ�شغال ال رِّأ�سة
�أو خمزونات �سوائل احلقن الوريدي مل�ستويات حرجة.
 ttميك��ن العث��ور عل��ى مزي��د م��ن املعلوم��ات ح��ول ا�سرتاتيجي��ات التحقي��ق يف حالة
تف�ش��ي الأوبئ��ة وت�صميم مراكز العزل و�إعدادها والقواع��د الأ�سا�سية يف مركز الكولريا
وجتهيزات التطهري واحت�ساب احتياجات العالج يف ق�سم قراءات ومراجع.
ال متن��ع القيود املفرو�ضة على التجارة وال�سف��ر انت�شار الكولريا وتعترب غري
�رضورية.

التهابات اجلهاز التنف�سي احلادة

تت�ضم��ن التهابات اجلهاز التنف�سي احلادة مل�سالك اجلهاز التنف�سي العلوي نزلة الربد وتت�ضمن
التهاب��ات م�سال��ك اجله��از التنف�سي الأ�سف��ل االلتهاب الرئ��وي .و ُتعد التهاب��ات م�سالك اجلهاز
مهما يف حاالت االعت�لال والوفيات يف حاالت املخيم��ات .لذلك يجب
التنف���س الأ�سف��ل �سب ًب��ا ً
عل��ى وكالة �إدارة املخيم الت�أكد من قدرة املوظف�ين مبجال ال�صحة على التعرف على عالمات
و�أعرا���ض االلتهاب الرئوي وت�شخي�صه وعالج��ه �أو �إحالة احلاالت ب�أق�صى �رسعة ممكنة .يجب
تدريب العاملني مبجال ال�صحة يف املجتمع على �إحالة جميع الأطفال الذين يعانون من ال�سعال
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و�/أو �صعوبات يف التنف�س �إىل مركز �صحي لإجراء مزيد من التحقيق .وتو�صي منظمة ال�صحة
العاملية مبا يلي من �أجل �إدارة حاالت التهاب اجلهاز التنف�سي احلادة بال�شكل املالئم:
•يجب تقييم �أعرا�ض �سوء التغذية ،حيث �إن �سوء التغذية ي�ؤدي �إىل تزايد خطر الوفاة نتيجة
االلتهاب الرئوي.
•جت��ب �إحالة الأطفال الذين يعان��ون من �سوء تغذية �شدي��د �إىل م�ست�شفيات الإحالة لتقدمي
الرعاية داخل امل�ست�شفى.
•تتكون �إدارة االلتهاب الرئوي من العالج باملواد امل�ضادة للميكروبات ،ولكن اختيار املواد
امل�ضادة للميكروبات يعتمد على الربوتوكوالت الوطنية والأدوية املتاحة.
•يف حال��ة ع��دم توفر الربوتوك��والت �أو الأدوية م��ن ال�سطات ال�صحية املحلي��ة �أو من وزارة
ال�صحة ،فيمكن ا�ستخدام كوترميوك�سازول فموي ملعظم احلاالت .بالن�سبة لاللتهاب الرئوي
ال�شديد ،ميكن ا�ستخدام املواد امل�ضادة للميكروبات القابلة للحقن مثل البن�سلني �أو �أمبي�سيلني
كلورامفينيكول.
�أو
ْ
•م��ن ال��ضروري اتخاذ التدابري الداعم��ة مثل تناول ال�سوائل عن طري��ق الفم ملنع الإ�صابة
باجلف��اف ،والتغذي��ة امل�ستمرة لتجنب الإ�صاب��ة ب�سوء التغذي��ة والتدابري املتعلقة بتقليل
احلمى والوقاية من الربد.
 ttلالط�لاع عل��ى �أمثل��ة م��ن منظم��ة ال�صح��ة العاملية للربتوك��والت الطبي��ة املتعلقة
بالت�شخي�ص و�إدارة �إ�صابات اجلهاز التنف�سي والإ�سهال ،انظر ق�سم الأدوات.

احل�صبة

تعت�بر احل�صب��ة مر�ض فريو�سي �شديد العدوى ينتقل من �شخ���ص �إىل �شخ�ص من خالل �سوائل
اجله��از التنف�س��ي ،وال��ذي يت�سبب يف تلف اجله��از املناعي .وغال ًبا ما حت��دث الوفيات نتيجة
م�ضاعف��ات الإ�صاب��ة ب�أمرا�ض متع��ددة (�أمرا�ض م�صاحبة ولكن ال �صل��ة لها باملر�ض) مثل
االلتهاب الرئوي والإ�سهال و�سوء التغذية.
يج��ب على وكالة �إدارة املخيم الت�أكد من ح�ص��ول العاملني مبجال ال�صحة على التثقيف
ال��كايف فيم��ا يتعل��ق بالأعرا�ض الأولي��ة من �أج��ل ت�سهيل الإحال��ة املبك��رة و�إدارة احلاالت.
فيج��ب عليهم �إدراك العالم��ات والأعرا�ض الأولية املتمثلة يف حمى �شدي��دة و�سعال واحمرار
بالعينني و�سيولة لإفرازات الأنف وبقع كُ ب ِلك (بقع بي�ضاء �صغرية يف احلدود الداخلية للخدود
وال�شفتني) .كما قد يظهر طفح �أحمر يف �صورة بقع خلف الأذنني وعند خط ال�شعر وينت�رش �إىل
اجل�س��م بالكامل .وجتب �إحالة جميع الأ�شخا�ص الذين يعان��ون من هذه العالمات والأعرا�ض
الأولي��ة �إىل �أق��رب مرفق �صحي للتعامل مع ه��ذه الأعرا�ض كما يجب ر�ص��د حالتهم الغذائية
لو�ض��ع احتم��ال �إحلاقهم يف �أحد الربامج الغذائية االنتقائية مو�ض��ع االعتبار .على الرغم من
ذلك ،لي�س من ال�رضوري عزل احلاالت يف حالة طوارئ.
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املالريا
توج��د �أربع��ة �أنواع من الأمرا�ض الطفيلية ت�صيب الإن�سان يطلق عليها ا�سم «مالريا» ،ولكن تعد
�شيوعا ،خا�ص ًة عن��د �إدارة خميم يف جنوب
املت�ص���ورة املنجلية هي املر�ض الرئي�س��ي الأكرث
ً
ال�صح��راء الك�برى ب�إفريقيا .وتقدر منظم��ة ال�صحة العاملية عدد احل��االت امل�صابة باملالريا
بحوايل  300مليون حالة �سنو ًيا يتوفى منهم �أكرث من مليون �شخ�ص يقع  %90منها يف جنوب
ال�صح��راء الك�برى ب�إفريقيا .يتم انتقال املر�ض عن طريق اللدغ من �أنث��ى بعو�ضة الأنوفيلي�س،
والتي تهاجم �أثناء الليل ب�شكل �أ�سا�سي .تتلخ�ص طرق التعرف املب�سطة على املر�ض كما يلي:
• •• املالري��ا الب�سيطة� :إ�صابة ال�شخ�ص باحلمى �أو وج��ود �إ�صابة �سابقة باحلمى خالل
الثم��ان و�أربع�ين �ساعة ال�سابقة� ،سواء مع �أعرا�ض ال�ص��داع� ،آالم الظهر ،الرع�شة ،الغثيان،
الق��يء ،الإ�سه��ال �أو �آالم الع�ض�لات �أو ع��دم وجود ه��ذه الأعرا�ض ،مع ا�ستبع��اد الأ�سباب
الوا�ضح��ة الأخ��رى حل��دوث احلم��ى .يف املناط��ق �أو الأوق��ات الت��ي ترتفع فيه��ا خماطر
الإ�صاب��ة باملالري��ا ،يج��ب ت�صنيف جمي��ع الأطفال حتت �س��ن خم�س �سن��وات امل�صابني
باحلم��ى �أو حدثت لهم �إ�صابة �سابقة باحلمى على �أنهم م�صابون باملالريا .ويف املناطق
�أو الأوقات التي تنخف�ض فيها خماطر الإ�صابة باملالريا ،يتم ت�صنيف الأطفال امل�صابني
باحلمى �أو حدثت لهم �إ�صابة �سابقة باحلمى على �أنهم م�صابون باملالريا ويتم �إعطا�ؤهم
دواء م�ض��اد للمالريا فقط �إذا مل يكونوا يعان��وا من �سيولة �إفرازات الأنف (ب�صفتها عالمة
م��ن عالمات الته��اب اجلهاز التنف�سي احلاد) وعدم وجود ح�صبة �أو �أ�سباب وا�ضحة �أخرى
للإ�صابة باحلمى مثل االلتهاب الرئوي �أو التهاب احللق .ويف املناطق التي تنخف�ض فيها
خماطر الإ�صابة ،يو�صى ب�إجراء االختبارات الطفيلية على �سبيل الت�أكد.
• •• املالري��ا احلادة :تت�س��م بوجود حمى و�أعرا���ض املالريا الب�سيطة ولك��ن بالإ�ضافة
�إىل عالم��ات التهاب الأع�صاب مثل اال�ضطراب والت�شنج وفقدان الوعي و�/أو �أنيميا حادة
وال�صفراء (الريقان) ونزف تلقائي ووذمة الرئة و�/أو ال�صدمة.
 ttملزيد من املعلومات حول املالريا يف حاالت الطوارئ ،انظر ق�سم قراءات ومراجع.
يجب على وكالة �إدارة املخيم �إدراك �أنه يف مرحلة الطوارئ باملخيم ،يكون الت�شخي�ص املعملي
أم��را غري مي�سور و�أن الت�شخي�ص والعالج يج��ب �أن يقوم على �أعرا�ض �إكلينيكية
للمالري��ا عاد ًة � ً
بالإ�ضافة �إىل املعرفة مبخاطر انت�شار املالريا يف منطقة املخيم .مبجرد توفر خدمات املخترب،
يج��ب ت�أكي��د الت�شخي���ص – ما مل يكن هناك وب��اء مالريا مت الت�أكد من��ه ويف تلك احلالة يكون
الت�شخي���ص الإكلينيك��ي مقبوال .ميكن �أن تك��ون االختبارات الت�شخي�صي��ة ال�رسيعة ،على الرغم
أمرا مفي ًدا �أثناء مرحلة الطوارئ لت�أكي��د �إ�صابة احلاالت باملالريا يف املناطق �أو
م��ن تكلفتهاً � ،
الأوقات التي تنخف�ض فيها الإ�صابة باملالريا قبل توفري خدمات املخترب املالئمة.
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يج��ب تطبيق الع�لاج الفعال للمالري��ا مع االطالع ب�ش��كل م�ستمر ملتابع��ة �أحدث �أمناط
مقاوم��ة العقار يف منطقة املخيم .يف حاالت املخيمات التي ترتفع بها معدل الوفيات ب�سبب
املالريا ،يو�صى بعمل توليفة دوائية مع عقار �أرتيمي�سينني ( .)ACTيتزايد ا�ستخدام توليفات
العقاق�ير هذه كعالج �أويل يف عديد من الدول ويتميز بفعالية �رسيعة يف معظم املناطق .ويف
حالة عدم ا�ستخدام ال�سلطات ال�صحية املحلية للتوليفة الدوائية مع عقار �أرتيمي�سينني كعالج
�أويل وع��دم �إجراء درا�س��ات فعالية حديثة حول العقاقري الأولية الت��ي ي�ستخدمونها ،فيو�صى
با�ستخدام التوليفة الدوائية مع عقار �أرتيمي�سيننيُ .يعد التن�سيق مع ال�سلطات ال�صحية املحلية
مطولة م��ن �أجل تطبيق التوليف��ة الدوائية مع عقار
أم��را حتم ًي��ا وقد يتطلب �إج��راء مناق�شات ّ
� ً
�أرتيمي�سينني يف موقع املخيم .يف حالة ارتفاع ن�سب ف�شل العالج وارتفاع ن�سب وفيات احلاالت
امل�صاب��ة باملالريا ،يو�صى بقيام الوكالة ال�صحية القيادية و�/أو وكالة �إدارة املخيم بالتعاون
مع القطاع/املجموعة القيادية بدعم تغيري نظام العالج مع ال�سلطات ال�صحية املحلية.
 ttملزي��د من املعلومات ح��ول مقاومة العقاقري امل�ضادة للمالري��ا وبروتوكوالت �إجراء
االختبارات ،انظر ق�سم الأدوات.
تكون الأولوية ال�صحية الأوىل يف حالة الطوارئ هي �إجراء الت�شخي�ص والعالج الفعالًني للمالريا.
بالإ�ضافة لذلك ،من املهم تطبيق الو�سائل العازلة للحد من لدغ البعو�ض (مثل �شبكات البعو�ض
املعاجلة باملبيدات احل�رشية) ولكن بعد تنفيذ الأولويات ال�سابق ذكرها �أعالهُ .يو�صى بتوزيع
ال�شب��كات املُعاجل��ة يف املجتمع �أثن��اء مرحلة الط��وارئ باملخيم فقط عندما يك��ون املقيمون
يف املخي��م معتادين بالفعل على ا�ستخدام ال�شب��كات .و ُيو�صى بتطبيق �أن�شطة مكافحة ناقالت
الأمرا�ض والتوزيعات املو�سعة للوقاية ال�شخ�صية �ضد لدغات البعو�ض وكذلك «العالج الوقائي
املتقطع» (� )IPTأثناء احلمل لتجنب الأنيميا احلادة وانخفا�ض �أوزان املواليد يف مرحلة ما بعد
الط��وارئ .و«الع�لاج الوقائي املتقطع» عبارة عن جرعة م��ن دواء م�ضاد للمالريا ُيعطى للمر�أة
احلامل ب�شكل منتظم ،ملنع الإ�صابة باملالريا طوال فرتة احلمل.
 ttانظ��ر �أمثل��ة منظمة ال�صحة العاملية للمبادئ التوجيهية العالجي��ة لأمرا�ض الإ�سهال
والتهاب��ات امل�سال��ك التنف�سي��ة واحل�صب��ة واحلمى والأمرا���ض الأخ��رى املعدية وغري
املعدية يف ق�سم الأدوات.

فريو����س نق�ص املناعة الب�رشية/متالزمة نق�ص املناعة املكت�س���بة
(الإيدز)

ت��زداد القابلية للإ�صاب��ة بفريو�س نق�ص املناع��ة الب�رشية/متالزمة نق���ص املناعة املكت�سبة
(الإي��دز) �أثن��اء حالة الطوارئ ،حيث قد تك��ون القواعد االجتماعية التي تنظ��م ال�سلوك �ضعيفة.
ويه��دد ت�شت��ت الأ�رسة ا�ستق��رار العالقات .كذلك قد ي���ؤدي النزوح �إىل االحت��كاك ب�سكان تنت�رش
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بينه��م الإ�صابة بفريو�س نق���ص املناعة الب�رشية مبعدالت خمتلفة .وق��د يكون الهيكل ال�صحي
لا بال�ضغوط ويعاين من عدم كفاية الإمدادات ملنع انتقال فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية،
مثق� ً
مثل �إمدادات االحتياطات العامة �أو العوازل الذكرية .كذلك ،يف املخيمات التي ت�صل �إليها �أعداد
كبرية من امل�صابني يف احلروب ،ميكن �أن تنتقل عدوى فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية من خالل
نقل الدم.
ميكن �أن ينتقل فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية بوا�سطة �أربع طرق �أ�سا�سية:
•العالقات اجلن�سية مع �شخ�ص م�صاب باملر�ض ،خا�ص ًة يف وجود عدوي منقولة جن�س ًيا
•ا�ستخدام �إبر ملوثة (اجلروح الناجتة عن الوخز بالإبرة واحلَقن)
•نقل الدم امللوث �أو منتجات الدم امللوثة
•من الأم �إىل الطفل �أثناء احلمل والوالدة �أو من خالل الر�ضاعة الطبيعية
يج��ب على وكال��ة �إدارة املخي��م الت�أكد م��ن �أن اال�ستجابة لفريو���س نق�ص املناع��ة الب�رشية/
متالزم��ة نق�ص املناعة املكت�سب��ة (الإيدز) وقت الأزمات تتم على م�ستوى خمتلف القطاعات.
يجب على الوكالة ال�صحية القيادية بالتعاون مع وكالة �إدارة املخيم القيام بالإ�رشاف و�ضمان
الب��دء يف تنفيذ وكاالت اخلدمات ال�صحية يف املخيم حل��د �أدين من جمموعة التدخالت للتقليل
من انتقال فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية .بالنظر لأبعد من الكارثة املبا�رشة لإ�صابة �شخ�ص
بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشية/متالزمة نق�ص املناعة املكت�سبة (الإيدز) على الو�ضع العام،
ت�ؤثر الإ�صابة على حياة وحالة هذا ال�شخ�ص وعلى املجموعة االجتماعية التي يتوا�صل معها
ل�سنوات قادمة.
وف ًقا للمبادئ التوجيهي��ة لربنامج الأمم املتحدة امل�شرتك املعني بالإيدز ( ،)UNAIDSيجب
�أن تت�ضمن ا�ستجابة قطاع ال�صحة لفريو�س نق�ص املناعة الب�رشية احلد الأدنى من التدخالت
املو�ضحة فيما يلي:
•توف�ير جتهي��زات �آمنة لنقل ال��دم (عن طريق �إج��راء اختبارات الك�شف ع��ن فريو�س نق�ص
املناعة الب�رشية على الدم قبل نقله) وجتنب كافة عمليات نقل الدم غري ال�رضورية
•االلتزام باالحتياطات العامة
•توفري مواد تثقيفية �أ�سا�سية حول فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية
•توف�ير عوازل ذكري��ة عالية اجلودة ،و ُيف�ضل �أن تقدم باملجان من خالل القنوات املالئمة
التي مت التعرف عليها �أثناء التقييم املبدئي ال�رسيع
•توف�ير عالج متالزمي للعدوى املنقول��ة جن�س ًيا (يعالج املنهج املتالزمي حاالت العدوى
املنقولة جن�س ًيا وف ًقا لعالمات و�أعرا�ض ،ال تتطلب �إجراء اختبارات ت�أكيدية معملية)
•التعامل مع التبعات الالحقة للعنف اجلن�ساين
•�ضمان تو�صيل املواد ب�شكل �آمن
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ميثل الفح�ص الإجباري للك�شف عن الإ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشية
انتهاكً ا حلقوق الإن�سان وال يوجد له تربير من منظور ال�صحة العامة .ميكن و�ضع
الربام��ج التطوعية لالختب��ار وطلب امل�ش��ورة بخ�صو�ص بفريو�س نق���ص املناعة
الب�رشية يف املخيم ،ولكن ال ُيعد هذا تدخ ًال ذو �أولوية �أثناء مرحلة الطوارئ.
يج��ب �أن متت��د اخلدمات املتعلقة بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشية خالل مرحلة ما بعد الطوارئ
لت�شمل مزيدا من التدخالت ال�شاملة املتعلقة مبنع انتقال فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية  ،وكذلك
توف�ير الدعم والرعاي��ة والعالج للم�صابني بفريو�س نق���ص املناع��ة الب�رشية/متالزمة نق�ص
املناع��ة املكت�سب��ة (الإيدز) و�أ�رسهم .يج��ب �أن يت�ضمن هذا تقدمي اخلدم��ات واال�سرتاتيجيات
ملن��ع العن��ف اجلن�سي وتوفري العالجات الوقائية ملنع تف�ش��ي املر�ض بعد التعر�ض له وتوفري
م��واد �إعالمي��ة -تثقيفية� -إخبارية للفئ��ات املعر�ضة خلطر بالغ ،وكذل��ك توفري الفحو�صات
واال�ست�ش��ارات التطوعية واخلدم��ات للحد من انتقال فريو�س نق�ص املناع��ة الب�رشية من الأم
للطف��ل ويج��ب توفري امل�سكن والدعم العائل��ي والرعاية للأ�شخا�ص امل�صاب�ين بفريو�س نق�ص
املناعة الب�رشية/الإيدز.
ت�شم��ل التدخالت الأخرى املتعلقة برعاية الأ�شخا���ص امل�صابني بفريو�س نق�ص املناعة
الب�رشي��ة وعالجهم توفري العالجات الوقائية ملنع تف�ش��ي املر�ض وعالج حاالت العدوى التي
وقعت والعالج امل�ضاد للفريو�سات العك�سية.
 ttملزي��د من املعلومات ،انظ��ر جمموعة �أدوات منظمة ال�صحة العاملي��ة للأمرا�ض املعدية
املقدمة لبلدان حمددة يف ق�سم قراءات ومراجع.

ال�صحة الإجنابية

يج��ب تق��دمي خدمات ال�صحة الإجنابي��ة يف بيئة املخيم كجزء متمم خلدم��ات الرعاية ال�صحية
الأ�سا�سية .وي�ساعد توفري اخلدمات املالئمة يف التغلب على م�ضاعفات احلمل والوالدة التي تعد
م��ن الأ�سباب الرئي�سية للوفي��ات واملر�ض بني الن�ساء م��ن الالجئات/النازحات داخل ًيا يف عمر
أمرا �أ�سا�س ًيا.
�إجناب الأطفال .و ُتعد اال�ستجابة �أثناء مرحلة الطوارئ ملتطلبات ال�صحة الإجنابية � ً
يج��ب توفري خدمات �صحة �إجنابية بجودة عالية على ي��د موظفني مدربني يف املخيم ،مع
ترك القرار للأفراد بخ�صو�ص ا�ستخدام هذه اخلدمات .ومبا �أن خدمات ال�صحة الإجنابية ت�ؤثر على
جانب �شخ�صي للغاية من جوانب حياة الفرد ،يجب تطبيقها ب�أ�سلوب ينا�سب الثقافة املحلية ،مع
�أخذ القيم الدينية والأخالقية ل�سكان املخيم يف االعتبار .يجب على مقدمي هذه اخلدمات توفري
بيئة م� ِؤهلة بحيث ي�شعر الأ�شخا�ص الذين ي�سعون للح�صول على هذه اخلدمات باالرتياح والأمان.
يجب توفري احلد الأدنى من تدخالت ال�صحة الإجنابية التالية يف مرحلة الطوارئ:
•يج��ب حتدي��د �شخ�ص/وكال��ة مركزي��ة لل�صح��ة الإجنابية من �أج��ل الإ��شراف على كافة
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اخلدمات يف املخيم وحت�ضري الق�ضايا واملعلومات الجتماعات تن�سيق ال�ش�ؤون ال�صحية
•يج��ب حتديد كافة الن�س��اء احلوامل والقاب�لات التقليديات والقائمات عل��ى التوليد داخل
املخي��م و�إ�ص��دار «جمموع��ات �أدوات تولي��د نظيف��ة» – مرت مرب��ع من ال��ورق البال�ستيك
وقالب �صابون و�شفرة حالقة وخيط وورقة تعليمات م�صورة،كما يجب توفري العديد من
جمموعات الأدوات للقاب�لات وللقائمات على عملية التوليد وو�ضع نظام ال�ستكماله عند
املدربات على عملية التوليد بتجهيزات
احلاج��ة .يجب تزويد املرافق ال�صحي��ة والقابالت ّ
التولي��د للقابلة املحرتفة با�ستخدام «جمموعة اللوازم ال�صحية اجلديدة حلاالت الطوارئ»
اخلا�صة مبنظمة ال�صحة العاملية.
•يج��ب حتديد مرفق الإحال��ة وو�سيلة االنتقال من �أجل عمليات نقل الن�ساء الالتي تتعر�ض
حلاالت طارئة �أثناء الوالدة
•يج��ب توف�ير ا�ستجابة طبية للناجيات م��ن حوادث العنف اجلن�سي ،مب��ا يف ذلك الو�سائل
العاجل��ة ملنع احلمل بال�شكل املنا�سب من خ�لال املرافق ال�صحية (تتوفر كميات �صغرية
يف «جمموعة اللوازم اجلديدة حلاالت الطوارئ» اخلا�صة مبنظمة ال�صحة العاملية)
•يج��ب على قادة املجتمع املحل��ي والن�ساء احلوامل والقاب�لات والعاملني مبجال ال�صحة
بدء دورة للتعليم املجتمعي حول امل�ؤ�رشات الدالة على وجوب الإحالة.
يجب تنظيم اخلدمات ال�شاملة اخلا�صة بالرعاية قبل الوالدة ،والوالدة ،والرعاية �أثناء النفا�س
ب�أق�صى �رسعة ميكن حتقيقها .يجب �أن تت�ضمن هذه اخلدمات :خدمات تنظيم الأ�رسة ،خدمات
الع��دوى املنقول��ة جن�س ًيا والتطعيمات (توك�سيد التيتانو�س) وعي��ادات «رعاية الطفل» .ت�شمل
�أهداف خدمات ال�صحة الإجنابية ال�شاملة ما يلي:
•الت�أك��د م��ن ح�ضور كافة الن�س��اء احلوامل لعيادات رعاية ما قبل ال��والدة �أربع مرات على
الأقل �أثناء احلمل من �أجل احل�صول على رعاية ما قبل الوالدة والتوعية ال�صحية والك�شف
املبكر عن م�ضاعفات احلمل والتعامل معها.
•الت�أك��د م��ن متكن جمي��ع الن�ساء من التمتع ب��والدة نظيفة و�آمنة على ي��د �إحدى العامالت
املتمر�سات يف جمال ال�صحة.
•توفري رعاية ما بعد الوالدة جلميع الر�ضع حديثي الوالدة
•ت�شجيع الر�ضاعة الطبيعية املبكرة وب�شكل ح�رصي (ملدة ت�صل �إىل �ستة �أ�شهر) وبا�ستمرار
(ملدة ت�صل �إىل عامني) واحلفاظ عليها ودعمها
•�ضم��ان تلق��ي كافة الن�س��اء للرعاي��ة الأ�سا�سية بعد ال��والدة من خالل الزي��ارات املنزلية
والإحالة عند حدوث م�ضاعفات
•عالج م�ضاعفات الإجها�ض العفوي �أو املتعمد وتقليل حدوث الإجها�ض غري امل�أمون
•تقدمي خدمات تنظيم الأ�رسة وفق احلاجة
•منع انتقال فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية من خالل تطبيق االحتياطات العامة
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•توفري احلماية ملنع انتقال الإ�صابة (بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشية) من الأم �إىل الطفل
•من��ع وقوع حاالت الع��دوى املنقولة جن�س ًيا والإ�صابة بفريو���س نق�ص املناعة الب�رشية/
متالزمة نق�ص املناعة املكت�سبة (الإيدز) وتقليل حدوثها.

ال�صحة العقلية والدعم النف�سي االجتماعي

يكون الالجئون والأ�شخا�ص النازحون داخل ًيا الذين ي�صلون �إىل املخيم قد مروا خالل حياتهم
ب�سل�سل��ة م�ستمرة من ال�صدم��ات ،وقد يكونوا اليزالون ميرون بها .بعد الو�صول �إىل املخيم ،قد
ميثل التكا�سل وفقدان القدرة على ممار�سة الأدوار التقليدية �صعوب ًة يتعني عليهم حتملها .وقد
ي�أت��ي الآخرون بتاريخ طبي �سابق من املر�ض النف�سي .ويجب التمييز بني امل�شكالت النف�سية
االجتماعية وبني الأ�شخا�ص الذين يعانون من مر�ض نف�سي ،وتتطلب هاتان املجموعتان من
الأ�شخا�ص احلياة يف بيئتني خمتلفتني.
ق��د تظهر بع���ض العالمات والأعرا�ض على ه�ؤالء الأ�شخا���ص الذين يعانون من �صعوبة
ؤخ��رَا �أو الو�ض��ع اجلديد الذي��ن يعي�شون في��ه ،مثل
التكي��ف م��ع الأح��داث الت��ي يعي�شونه��ا م� ً
ا�ضطراب��ات القلق �أو ا�ضطرابات االكتئاب �أو الأفكار االنتحارية �أو الغ�ضب �أو ال�سلوك العدواين
و�إدمان املخدرات والكحول �أو البارانويا �أو الهي�سرتيا �أو الأرق.
وق��د يعاين الأ�شخا���ص الذين لديهم تاري��خ �سابق ملر�ض نف�سي من عالم��ات �أو �أعرا�ض
م�شابهة كاملذكورة �أعاله وقد ي�ستفيدون ب�شكل غري مبا�رش من التدخالت النف�سية االجتماعية
الوقائي��ة ،ولك��ن عاد ًة ي�ستلزم الأمر منهج طبي �أكرث فعالي��ة لعالج مر�ضهم .ال ُتعد التدخالت
النف�سي��ة االجتماعية موجهة ب�شكل �أ�سا�سي �إىل الأ�شخا���ص الذين ُ�شخ�صت حاالتهم على �أنها
�أمرا�ض نف�سية ،ولكنها موجهة �إىل الأ�شخا�ص غري القادرين على التكيف مع الأحداث الأخرية
�أو مع الو�ضع اجلديد الذي يعي�شونه.
ؤثرا ي�ؤثر على كل خطوة للخدمات املقدمة
يج��ب �أن يكون الدعم النف�سي االجتماعي عام� ً
لا م� ً
يف املخي��م .ويج��ب �أن يت�ضمن احل��د الأدنى لال�ستجاب��ة لقطاع ال�صح��ة يف مرحلة الطوارئ
لالجئني/الأ�شخا�ص النازحني داخل ًيا ما يلي:
•تعزيز الإمكانات القومية لأنظمة ال�صحة لتوفري ال�صحة العقلية والدعم النف�سي يف حاالت
الطوارئ
•ت�ضم�ين اعتبارات نف�س��ة واجتماعية حمددة (مثل توفري امل�ساح��ات الهادئة) ،عند توفري
الرعاي��ة ال�صحي��ة العام��ة وبخا�ص ًة توف�ير اخلدم��ات �إىل الأ�شخا�ص الذي��ن يعانون من
�ضغوط عقلية حادة بعد التعر�ض �إىل �أحداث �صادمة
•ت�شجي��ع البالغ�ين واملراهقني عل��ى امل�شارك��ة يف �أن�شطة بدني��ة وهادفة والت��ي تعد من
االهتمامات العامة
•تطبي��ق اال�سرتاتيجيات الت��ي تهدف �إىل تقليل ال�رضر املتعلق ب�إدم��ان الكحوليات ومواد
الإدمان الأخرى.
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بالن�سب��ة له���ؤالء الذين يعانون من ا�ضطراب��ات عقلية كانت موج��ودة بالفعل ،يجب متكينهم
م��ن احل�ص��ول على الرعاي��ة وموا�صلة تلقى الع�لاج املالئم حلالتهم ،فيج��ب البدء يف تطبيق
ا�سرتاتيجي��ات خا�ص��ة بالأ�شخا�ص الذين يعانون م��ن ا�ضطرابات عقلية �شدي��دة وعا�شوا يف
ال�سابق يف ظل �أو�ضاع �صعبة توفر لهم احلماية وت�أمني احتياجاتهم الأ�سا�سية.
ق��د ميتد دعم ال�صحة العقلية والفن�سية االجتماعية �أثناء مرحلة ما بعد الطوارئ ويو�صى ب�أن
يتم:
•دع��م مقدمي اخلدمة ال�صحية لتطبيق ال�سيا�سات والت�رشيعات احلكومية املالئمة اخلا�صة
بال�صحة العقلية
•تطوي��ر نطاق وا�سع من الرعاي��ة لال�ضطرابات العقلية املرتبطة بحال��ة الطوارئ اجلارية
�أو الت��ي كانت موج��ودة يف ال�سابق بالفعل من خالل الرعاي��ة ال�صحية العامة واخلدمات
ال�صحية املجتمعية
•�ضم��ان ا�ستمرارية اخلدمات ال�صحي��ة املتعلقة بال�صحة العقلية التي مت البدء يف تقدميها
بالفعل
•التحقي��ق يف الأنظم��ة ال�صحية املحلي��ة والقومية والتقليدية و�أن يتع��اون مقدمو اخلدمة
ال�صحية معها بال�شكل املالئم
•موا�صل��ة العالق��ات التعاوني��ة م��ع �أنظمة ال�صح��ة املحلي��ة وتعزيزها لت�صب��ح بالدرجة
املطلوبة
•�أن يحر�ص مقدمو اخلدمة ال�صحية على �ضمان قدرة الأ�شخا�ص الذين يطلبون الرعاية يف
احل��االت النف�سية ب�شكل معتاد على احل�صول على الرعاي��ة املجتمعية وترتيبات املعي�شة
البديلة املالئمة �أثناء وجودهم يف املخيم.

التوعية ال�صحية

يج��ب �أن يتمت��ع كافة الأ�شخا���ص املوجودين يف املخي��م ب�إمكانية احل�صول عل��ى املعلومات
ال�صحي��ة الت��ي ت�سمح له��م بحماية احلال��ة ال�صحية له��م ولأبنائهم وتعزيزها .يج��ب �أن تتفهم
الن�س��اء والرجال واملراهقون والأطفال الكيفية التي تعمل بها �أج�سامهم وكيف ميكنهم احلفاظ
على �صحة جيدة يف بيئة غري م�ألوفة .يتم عاد ًة ن�رش املعلومات ال�صحية بوا�سطة برامج التوعية
ال�صحية ويجب القيام به مع �أول �أن�شطة تتم يف املخيم .وعلى الرغم من �أن ن�رش التوعية ال�صحية
يتم ب�صفة �أ�سا�سية من خالل برامج التعميم املجتمعية ،يجب اعتبار �أن كل ات�صال �أو تعامل يتم
بني النظام ال�صحي والأفراد فر�صة لن�رش املعلومات الطبية .ويجب تذكُ ر ما يلي:
•يج��ب �أن يتواف��ق التوعية ال�صحي��ة يف املخيم مع الو�ض��ع العام و�أن ي�أخ��ذ يف احل�سبان
ال�سلوكيات املتعلقة بال�صحة لل�سكان وكذلك االعتقادات ال�صحية اخلا�صة بهم.
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•�أن تتم �صياغة الر�سائل واملواد باللغة املحلية مع �إيجاد خيارات لل�سكان غري املتعلمني.
•يج��ب �أن ترك��ز املعلومات املقدمة عل��ى الأمرا�ض ذات الأولوية داخ��ل املخيم واملخاطر
ال�صحي��ة الرئي�سي��ة ومدى توفر اخلدم��ات ال�صحي��ة و�أماكنها وت�شجي��ع ال�سلوكيات التي
تهدف حلماية ال�صحة اجليدة وتعززها.
•ينبغي تثقيف ال�سكان حول التغذية وممار�سات الرعاية اخلا�صة بالر�ضع والأطفال ،حيث
�إن هذا الأمر ميثل �أهمية كبرية للوقاية من �سوء التغذية والأمرا�ض.
•يج��ب على الوكالة ال�صحية القيادية/وكالة �إدارة املخيم تن�سيق ر�سائل التوعية ال�صحية
ل�ضمان �أن جميع مقدمي اخلدمة ال�صحية يف املخيم يقدمون ر�سائل مت�سقة ودقيقة.
•يج��ب على مقدم��ي اخلدمة ال�صحية �إج��راء تقييمات ب�صفة منتظم��ة ملعرفة مدى فعالية
الر�سائل ال�صحية املوجهة �إىل اجلمهور امل�ستهدف وه�ؤالء الذين قاموا بتنفيذها.
•ميك��ن �أن متت��د الر�سائ��ل ال�صحية �أثن��اء مرحلة ما بعد الط��وارئ لتت�ضم��ن الر�سائل التي
تتوافق مع اخلدمات ال�صحية ال�شاملة املقدمة يف املخيم.
 ttلالط�لاع عل��ى دلي��ل مي��داين لو�ض��ع ا�سرتاتيجي��ات الإر�ش��اد ال�صح��ي ،انظ��ر ق�س��م
الأدوات.
م��ر �أح��د خميم��ات الأ�شخا���ص النازحني داخل ًي��ا يف �شمال �أوغن��دا بتجربة
انت�ش��ار مر���ض الكولريا.و ن�صح��ت وكال��ة �إدارة املخيم الأ�شخا���ص بعدم �سحب
املي��اه من النهر ب�سب��ب تلوث املياه بالف�ضالت يف �أعلى النهر وت�أكدت من تلوث
مياه النهر بف�ضالت الإخراج .على الرغم من ذلك ،وا�صل املقيمون باملخيم جمع
املياه من النهر ،حيث �إن كمية املياه امل�ضاف �إليها الكلور املوجودة يف العيون
مل تك��ن كافي��ة .ومت تدري��ب العاملني مبج��ال ال�صحة يف املجتم��ع على تثقيف
ال�س��كان فيما يخت�ص بتلوث مياه النهر وبد�أوا �أن�شطة التعميم املتعلقة بالتوعية
ال�صحية .وا�صل ال�سكان جمع املياه من النهر ،و�أثناء ان�شغال وكالة �إدارة املخيم
يف مكافح��ة تف�ش��ي مر�ض يف خميم �آخر ،بد أ� العم��ال ال�صحيون املجتمعيون يف
��ضرب الأف��راد الذين يجمع��ون مياه النه��ر و�إهانته��م .ميكن �أن ي���ؤدي التوعية
ال�صحي��ة يف بيئة املخيم �إىل ح��دوث تبعات غري مق�صودة �إذا مل تقم وكالة �إدارة
املخيم �أو الوكاالت ال�صحية بالإ�رشاف املنا�سب على �أن�شطة التعميم.

الأولويات ال�صحية عند �إغالق املخيم

ُتع��د عملي��ة �إغ�لاق املخيم عملي��ة معقدة وتتطل��ب تن�سي ًقا م��ن كافة القطاع��ات .وبجب على
الوكاالت ال�صحية التي تقوم بتن�سيق الأن�شطة �أثناء مرحلة التخطيط هذه تذكُ ر ما يلي:
مفتوحا يف حالة انت�شار �أوبئة الأمرا�ض املعدية ذات معدالت
•يجب ال�سماح ب�إبقاء املخيم
ً
الوفي��ات املرتفع��ة .كما جتب معاجل��ة الأ�شخا�ص امل�صابني يف املنطق��ة التي حدث بها
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انتقال العدوى ،حيث �إن �إغالق املخيم والتنقل خارجه �إىل مكان به �سكان �أكرث عد ًدا ميكن
�أن ي�ؤدي �إىل انت�شار املر�ض �أكرث.
•�إن مع��دالت ا�ستخ��دام املراف��ق ال�صحية والع��دد الإجم��ايل املتبقي يف املخي��م م�ؤ�رشات
ُت�ستخدم عند التخطيط لتخفي�ض اخلدمات ال�صحية ب�شكل تدريجي (مثل تقليل عدد الأ�رسة
املخ�ص�صة لعالج املر�ضى بامل�ست�شفى و�أن�شطة التعميم.
•يج��ب ا�ستمرار توفري اخلدمات الطبية حتى رحيل كافة املقيمني يف املخيم .عاد ًة ما يكون
لدى �آخر �أ�شخا�ص يرتكون املخيم – مثل الن�ساء الالتي ت�أخر رحيلهن ب�سبب الوالدة والأطفال
وكبار ال�سن الذين يعانون من �سوء التغذية – �أكرب قدر من االحتياجات ال�صحية.
يج��ب �أن يك��ون �سكان املخيم على عل��م باخلدمات ال�صحية املتوفرة له��م عند مغادرة املخيم.
يجب على وكالة �إدارة املخيم/الوكالة ال�صحية القيادية التن�سيق مع ال�سلطات ال�صحية العاملة
يف املناط��ق الت��ي �سيعود �إليه��ا ال�سكان ،م��ن �أجل جمع املعلوم��ات وم�شاركته��ا.و يجب ن�رش
املعلوم��ات الت��ي مت جمعها على ال�س��كان قبل مغادرة املخيم .و ُيعد ه��ذا الأمر �أكرث �صعوب ًة يف
احلاالت التي يت�شتت فيها �سكان املخيم بني مناطق جغرافية متعددة و�سيتطلب الأمر خطة عمل
�أكرث تف�صيالً.
يج��ب �إجراء فرز �صحي قب��ل املغادرة ولكن قد يكون هذا الأمر �صع ًبا يف املخيمات التي
تت��م العودة �إليه��ا تلقائ ًيا .عندما يكون يف الإمكان �إجراء الفرز ،يج��ب �أن تكون هناك �أهداف
وا�ضح��ة للحمالت الإعالمية ،حيث ق��د ُي�ساء فهم الغر�ض من الف��رز ال�صحي واعتباره و�سيلة
ملن��ع الأ�شخا���ص من مغادرة املخيم �أو جلمع بيانات �صحية �رسية لنقلها �إىل مناطق العودة.
ويجب �أن تت�ضمن �أهداف الفرز ال�صحي ما يلي:
•التثقيف والإحالة والإدارة ال�صحيحة للفئات ذات االحتياجات اخلا�صة مثل الأفراد الذين
يعانون من �سوء التغذية
•�إدراك احلاج��ة لال�ستمرار حتت العالج وتبعات اتخاذ قرار العودة والربامج التي قد تتوفر
لهم �أثناء �أو عند العودة (مثل املركبات اخلا�صة لنقلهم �إىل مناطق العودة اخلا�صة بهم �أو
برامج التغذية مل�ساعدتهم على العودة)
•حتدي��د الأ�شخا���ص الذي��ن جت��ب �إحالته��م �إىل خدمات �صحي��ة معينة يف مناط��ق العودة
اخلا�ص��ة به��م ،ووجوب �إ�صدار خطاب �إحال��ة لكل �شخ�ص مت حتديده بلغ��ة منطقة العودة
التي �سيذهبون �إليها
•حتدي��د الأطف��ال الذين يحتاجون �إىل الإحال��ة من �أجل التح�صني (�ض��د احل�صبة �أو �ضمن
برنامج التح�صني املو�سع يف حالة قيام املخيم بالبدء يف هذا الربنامج)
جت��ب مراعاة �ضمان �رسية ال�سجالت الطبية و�إتالف �أي وثائق قدمية �أو غري مطلوبة �أثناء �إغالق
املخيم.
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قائمة املراجعة اخلا�صة بوكالة �إدارة املخيم
 ت�ضم��ن وكالة �إدارة املخيم وجود مذك��رة تفاهم بني كافة مقدمي اخلدمات ال�صحية يف
املخي��م مع ال�سلطات ال�صحي��ة املحلية يتم فيها تو�ضي��ح الأدوار وامل�س�ؤوليات اخلا�صة
بتطبيق اخلدمات ال�صحية وا�سرتاتيجيات اخلروج ومدى امل�ساعدة التي ميكن �أن تقدمها
املرافق ال�صحية املوجودة بالفعل.
 يتم تن�سيق اخلدمات ال�صحية بني الوكاالت وال�سلطات ال�صحية املحلية من خالل تبادل
املعلومات وعقد االجتماعات املنتظمة.

التقييمات
 يتم االنتهاء من تقييم �صحي �رسيع خالل ثالثة �أيام من و�صول �أول �شخ�ص من املقيمني
باملخيم .يكون القائمون على �إجراء عملية التقييم مدربني بال�شكل املالئم ولديهم اخلربة
ذات ال�صلة ولي�س لديهم انتماءات �سيا�سة �أو انتماءات مثرية لل�شبهة.
 يت��م ا�ستخ��دام نتائ��ج التقيي��م ال�صح��ي ال�رسيع للإب�لاغ عند احلاج��ة لتنفي��ذ ا�ستجابة
�صحية.
 يت��م حتدي��ث تعيني مراكز مقدمي اخلدمة ال�صحية يف املخي��م ب�صفة دورية ،مبا يف ذلك
حتديد ماهية �أن�شطتهم ومكان عملهم.
 يت��م تك��رار �إجراء تقيي��م �شامل تب ًعا للو�ض��ع العام خ�لال �أ�سبوع �إىل ثالث��ة �أ�سابيع بعد
التقيي��م ال�صحي املبدئي م��ن �أجل توجيه ا�سرتاتيجيات الرعاية ال�صحية .لذلك يتم تكرار
�إجراء التقييمات ب�صفة دورية وفق احلاجة.

التح�صينات
 يتم تنظيم حمالت تطعيم جماعي �ضد احل�صبة تكون مراقبة ب�شكل جيد ،وذلك بالتعاون
م��ع ال��وكاالت وال�سلطات الوطنية ،لكافة الأطفال الذين ت�تراوح �أعمارهم بني �ستة �أ�شهر
عاما يف املخيم.
�إىل �أربعة ع�رش ً

 يك��ون م��ن املق��رر م��ا �إذا كان يجب الب��دء يف حمالت تطعي��م جماعي �أخ��رى �أم ال ،مثل
حمالت التطعيم �ضد احلمى ال�صفراء و�/أو التهاب ال�سحايا البكتريي.
 يت��م تخطي��ط حم�لات التح�ص�ين الروتيني��ة (برام��ج التح�ص�ين املو�سع��ة) كج��زء م��ن
الإ�سرتاتيجي��ة العام��ة للرعاي��ة ال�صحي��ة للمخيم مبج��رد تطبيق ا�سرتاتيجي��ات الرعاية
ال�صحية الطارئة.
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التغذية
�شهرا
 يت��م الب��دء يف �إج��راء ا�ستق�ص��اء للأطفال من عم��ر �ستة �أ�شه��ر �إىل ت�سعة وخم�س�ين ً
الحت�س��اب درج��ة �سوء التغذية احل��ادة بني �سكان املخيم .يتم �إج��راء ا�ستق�صاءات تغذية
�أخرى على فرتات فا�صلة منتظمة لر�صد التغيريات يف معدالت �سوء التغذية.
 يتمتع كافة الأ�شخا�ص يف املخيم بالأمن الغذائي ويكونون قادرين على تلبية احتياجاتهم
من الطاقة والعنا�رص الغذائية ال�صغرى .يف حالة عدم تلبية هذه االحتياجات ،يتم البدء
يف تطبي��ق برام��ج التغذية .يج��ب �أن تزود احل�ص��ة التموينية العامة كاف��ة املقيمني يف
املخيم بالطاقة والعنا�رص الغذائية ال�صغرى الكافية .فتوفر احل�ص�ص التموينية التكميلية
الفئات ال�ضعيفة والفئات ذات االحتياجات اخلا�صة بالدعم الإ�ضايف.
 يدرب مقدمو اخلدمة ال�صحية املوظفني على اال�سرتاتيجيات التي ت�ضمن تنفيذ ممار�سات
التغذية املالئمة للر�ضع والأطفال ال�صغار (مثل اقت�صار التغذية على الر�ضاعة الطبيعية
للر�ضع من امليالد وحتى عمر �ستة �أ�شهر).

الهيكل الأ�سا�سي خلدمات الرعاية ال�صحية
 مت ت�صمي��م البنى التحتية لل�صحة يف املخيم لتوف�ير اخلدمات ال�صحية بكافة م�ستويات
الرعاي��ة .ي�ستخدم جميع مقدمو اخلدمة ال�صحية نظام الإحالة العام واملتفق عليه داخل
الهيكل الأ�سا�سي لل�صحة وخا�ص ًة بالن�سبة مل�ست�شفى الإحالة.
 ينف��ذ جمي��ع مقدم��و اخلدمة ال�صحي��ة ال�سيا�س��ات ال�صحي��ة وي�ستخدمون ط��رق التحديد
الإكلينيكي��ة وبرتوك��والت الت�شخي���ص وي�صف��ون الأدوي��ة ال�رضوري��ة مب��ا يتما�شى مع
املب��ادئ التوجيهية اخلا�ص��ة بال�سلطة ال�صحي��ة املحلية �أو� ،إذا تع��ذر تطبيق هذا ،يكون
بناء على املعايري الدولية.
و�صف الأدوية ً
�س��واء املحليني
 يت��م ت�أم�ين و�ضع معاي�ير توظيف وتدري��ب والإ�رشاف عل��ى املوظفني،
ً
�أو الدولي�ين (مثل املب��ادئ التوجيهية املتعلقة بالراتب واحلواف��ز) ويلتزم كافة مقدمي
اخلدمة ال�صحية بها.
 يتم الإ�رشاف على توفري املواد بالدرجة الكافية ل�ضمان املمار�سة املالئمة لالحتياطات
العامة وتدريب جميع الوكاالت ال�صحية عليها.
 يت��م دعم الإمداد العام والأنظم��ة اللوجي�ستية ملقدمي اخلدم��ة ال�صحية يف املخيم .ويف
حال��ة عدم كفاية امل��وارد ،يتم تقدمي دع��م للم�ساعدة عن طريق جمموع��ة �إدارة وتن�سيق
املخيمات /جمموعة ال�صحة
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�أنظمة املعلومات ال�صحية
 مت �ضم��ان و�ضع الأنظمة الفعالة لإدارة املعلومات ال�صحية و�أنظمة التن�سيق الفعالة مع
كافة مقدمي اخلدمة ال�صحية يف املخيم.
 مت دع��م تدري��ب كافة ال��وكاالت ال�صحية عل��ى مناذج تق��دمي التقاري��ر الروتينية وطرق
التع��رف على الأمرا���ض املعر�ضة للحول �إىل �أوبئ��ة وعتبات الإن��ذار وبروتوكالت �إعداد
التقارير عن تف�شي الأمرا�ض يف املخيم.

ال�سيطرة على الأوبئة والأمرا�ض املُعدية
 مت تخ�صي�ص وكالة �صحية واحدة لتن�سيق اال�ستجابة عند تف�شي الأمرا�ض .يتم التخطيط
لال�ستجاب��ة يف حال��ة تف�ش��ي مر�ض ع��ن طريق حتدي��د �أحد معام��ل الإحال��ة للت�أكد من
العين��ات واالحتفاظ بخطة طوارئ لل�سيطرة على الأوبئة ون�رشها .يجب �أن تت�ضمن خطة
الط��وارئ وجود خمزونات يتم حتديد موقعها م�سب ًقا وتعيني كافة املوارد املتوفرة للحد
من تف�شي املر�ض.
 مت تطوي��ر الربوتوك��والت املعياري��ة والإكلينيكي��ة لو�ض��ع �أولوي��ات الأمرا���ض املعدية
(ك�أمرا���ض الإ�سهال والتهاب��ات اجلهاز التنف�س��ي احلادة واحل�صب��ة واملالريا) ون�رشها
لت�شمل كافة الأمرا�ض التي تنت�رش بح�سب الو�ضع العام �أثناء مرحلة ما بعد الطوارئ .يتم
دعم تقدمي العالج امل�ستند �إىل �أدلة وجود املر�ض.
 مت �ضم��ان تدريب جميع الوكاالت ال�صحية با�ستخدام املب��ادئ التوجيهية املتفق عليها
لطرق التحديد الإكلينيكية للأمرا�ض املعدية وت�شخي�صاتها وعالجها.
 مت تو�سي��ع اخلدم��ات لت�شم��ل امل�صاب�ين بفريو���س نق���ص املناع��ة الب�رشية/الإي��دز يف
مرحل��ة م��ا بعد الط��وارئ لت�شمل الدعم والرعاي��ة وتقدمي العالج املحتم��ل وكذلك تطوير
حمل��ة �إعالمية �شاملة موجهة ملنع انتقال فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية وزيادة الوعي
باخلدمات املقدمة بخ�صو�ص فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية.

ال�صحة الإجنابية
 مت حتدي��د �إح��دى املنظم��ات �أو الأفراد باعتب��اره نقطة ارت��كاز لال�ستجاب��ة فيما يتعلق
بال�صحة الإجنابية يف املخيم.
 يتوف��ر ح��د �أدين من جمموعة خدم��ات الرعاية الإجنابية لكافة مقدم��ي اخلدمة ال�صحية
الإجنابي��ة (وف ًقا للمرحلة) كم��ا يتم الإ�رشاف على خدمات الرعاية الإجنابية يف املخيم.
كذلك تتوفر «جمموعات �أدوات نظيفة للتوليد» ويتم توزيعها ،وتتوفر جتهيزات للقابالت
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املحرتف��ات للقي��ام بعمليات ال��والدة يف املراكز ال�صحي��ة ،كذلك مت و�ضع نظ��ام �إحالة
لإدارة عمليات التوليد يف احلاالت الطارئة.
 تت��م احليلول��ة دون وق��وع تبع��ات العن��ف اجلن�س��ي و�إدارته��ا – وبخا�ص ًة �ضم��ان توفر
اال�ستجاب��ة الطبية للناجيات من العن��ف اجلن�سي ومعرفة �سكان املخيم بوجود مثل هذه
اال�ستجابة.

ال�صحة العقلية والدعم النف�سي االجتماعي
 يت��م دعم ال�صح��ة العقلية والدعم النف�سي االجتماعي ،والذي يجب �أن يدعم ب�شكل �أ�سا�سي
الأن�شط��ة النف�سي��ة االجتماعي��ة ،م��ع توفر خدم��ات قادرة عل��ى ع�لاج الأ�شخا�ص الذين
يعانون من �أمرا�ض عقلية موجودة من قبل.

التوعية ال�صحية
 متت م�ساعدة الوكاالت ال�صحية لتقييم الو�ضع ال�صحي وال�سكان امل�ستهدفني لتحديد �أهم
امل�شكالت املوجودة لعالجها من خالل ا�سرتاتيجيات ن�رش التوعية ال�صحية.
 يتم ا�ستخدام �أن�سب القنوات والأدوات للتوا�صل مع ال�سكان امل�ستهدفني.
 مت تخطي��ط �أن�شط��ة التقييم والإ�رشاف لر�صد م��دى فعالية ا�سرتاتيجي��ة التوعية ال�صحية
وقيا�سها.

امل�سائل ال�صحية املتعلقة ب�إغالق املخيم
 ت�ستمر اخلدم��ات ال�صحية الأ�سا�سية يف القيام بوظيفتها داخل املخيم حتى مغادرة �آخر
مقيم من املقيمني يف املخيم.
بن��اء على معدالت
 الت�أك��د من تنفي��ذ اخلف�ض التدريج��ي املخطط له للخدم��ات ال�صحية
ً
ا�ستخدام املرفق ال�صحي بالإ�ضافة �إىل العدد الإجمايل لل�سكان املتبقني يف املخيم.
 مت تن�سي��ق املعلومات التي جمعه��ا مقدمو اخلدمة ال�صحية يف مناط��ق العودة وتبادلها
عن��د الإمكان .ومت تنظيم حم�لات �إعالمية لإعالم �سكان املخي��م باخلدمات املتاحة يف
مناطق العودة وكيفية احل�صول عليها لدى الو�صول.
 مت تنفي��ذ الأن�شط��ة اخلا�ص��ة بالف��رز ال�صح��ي واحلمالت الإعالمي��ة التي �سب��ق تن�سيقها
لتو�صي��ل الر�سائل املالئم��ة �إىل �سكان املخيم فيم��ا يتعلق ب��الإدارة الر�شيدة للتدخالت
التي تتم للفرز.
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الأدوات

•مثال لنموذج «من ،ماذا� ،أين» لوكالة �إدارة املخيم
•مثال لنموذج التقييم املبدئي ال�رسيع لل�صحة
•مثال لتن�سيق جمع بيانات املخيم مبا يف ذلك الرعاية ال�صحية ()TSST
•مثال لربوتوكوالت الت�شخي�ص والإدارة الإكلينيكية اللتهابات اجلهاز التنف�سي والإ�سهال
•مثال جلدول برنامج التح�صني املو�سع
•�أمثلة لنماذج ا�ستق�صاء حاالت االعتالل والوفيات
•�أمثل��ة للمب��ادئ التوجيهي��ة العالجي��ة لأمرا���ض الإ�سهال والتهاب��ات امل�سال��ك التنف�سية
واحل�صبة واحلمى والأمرا�ض الأخرى املعدية وغري املعدية
•دليل ميداين لو�ضع �إ�سرتاتيجية الإر�شاد ال�صحي.
http://www.jhuccp.org/pubs/fg/02/

•تتوف��ر معلوم��ات ح��ول متطلب��ات وكيفي��ة طل��ب جمموع��ات �أدوات ال�صح��ة الإجنابي��ة
اخلا�ص��ة ب�صندوق الأمم املتحدة للأن�شطة ال�سكاني��ة على املوقع http://www.unfpa.org/
/procurement

•معلومات حول مقاومة العقاقري امل�ضادة للمالريا وبروتوكوالت �إجراء االختبارات.

http://www.who.int/malaria/resistance.html

•معلومات متعلقة «مبجموعة اللوازم اجلديدة حلاالت الطوارئ»
/http://www.who.int/hac/techguidance/ems/healthkit/en

•عينة لنموذج التحقيق يف حالة تف�شي الأوبئة
•الطرق القيا�سية لتحديد احلاالت اخلا�صة مبنظمة ال�صحة العاملية
•القائمة النموذجية ملنظمة ال�صحة العاملية للأدوية الأ�سا�سية للبالغني والأطفال
•القيم املرجعية للدرجة املعيارية ملعدل الوزن مقابل الطول على �أ�سا�س نوع اجلن�س
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الر�سائل الأ�سا�سية
 tين���ص الإع�لان العاملي حلقوق الإن�سان على التعليم كحق م��ن حقوق الإن�سان الأ�سا�سية
التي ينبغي �أن تت�سم باملجانية والإلزامية «على الأقل يف املراحل االبتدائية والإعدادية».
وم��ن ث��م تلتزم الأطراف الإن�ساني��ة امل�س�ؤولة ،مبا فيها وكال��ة �إدارة املخيم ،بالتفاو�ض
وال�سع��ي من �أجل �إحلاق �أطفال �سكان املخيم باملدار�س املحلية �أو تخ�صي�ص امل�ساحات
الكافية لإن�شاء املدار�س �ضمن حميط املخيم.
 tينبغ��ي على وكالة �إدارة املخيم وجهة توفري خدمات التعلي��م دعم �إطالق وتعزيز املبادرات
املجتمعيةمثلجمعياتالآباءواملعلمني�أوجلانالتعليم.وينبغي�أنيتم�إ�رشاكهذهاجلمعيات
�أو اللج��ان يف عمليات التخطيط وت�صميم الربامج وتقييم االحتياجات التعليمية يف املخيم
بالإ�ضافة �إىل امل�شاركة يف �أعمال ال�صيانة والإ�صالحات املرتبطة باملرافق التعليمية.
 tينبغ��ي �إن�شاء املباين وامل�ساحات املدر�سية وفق ًا للمعايري امل�صدق عليها دولي ًا �أو حملياً.
وم��ن الهام جداً �ضمان اال�ستفادة الآمنة مبدار���س املخيم .ومن بني الق�ضايا التي تتطلب
عناي��ة يف ه��ذا ال�صدد �ضمان �سالمة الط��رق امل�ؤدية من و�إىل املدر�س��ة ووجود رفقة مع
التالميذ �أثناء الذهاب يف الف�صول امل�سائية وخلو الطرق واملمرات من �أي عوائق بالإ�ضافة
�إىل توفري مرافق ال�رصف ال�صحي املالئمة والآمنة يف املدار�س ومراكز التدريب.
 tينبغ��ي �أن ت�سعى املدار�س لكي توظف الفرق التعليمية امل�ؤهلة ب�أ�سلوب يت�سم بال�شفافية
وامل�شارك��ة .وينبغ��ي �أن تعك�س معايري االختيار هاهنا التنوع وامل�ساواة ،فهذا من �ش�أنه
�أن يقل��ل م��ن خماطر اال�ستغ�لال اجلن�سي يف املدار�س كم��ا �سيجعل الآباء �أك�ثر ارتياح ًا
وطم�أنين��ة لإر�سال بناتهم للمدر�سة .وينبغي �أن يتم توفري الدورات التدريبية والتذكريية
جلمي��ع املعلم�ين� ،شامل��ة ال��دورات التدريبية ح��ول املو�ضوع��ات اجلن�ساني��ة وال�صحة
وال�رصف ال�صحي وحقوق الإن�سان والق�ضايا البيئية.
 tغالب ًا ما تكون معدالت عدم االلتحاق �أو الت�رسب من املدر�سة مرتفعة يف مدار�س املخيمات.
وهنا يقع على عاتق اجلهة املوفرة للخدمات التعليمية ،بالتعاون مع الأطراف الرئي�سية،
م�س�ؤولي��ة �أ�سا�سية يف الر�صد الدورية ملعدالت االلتح��اق واحل�ضور والت�رسب ،بالإ�ضافة
�إىل معدالت الر�سوب وا�ستكمال التعليم و�إ�صدار ال�شهادات .كذلك ينبغي بحث الأ�سباب من
وراء عدم االلتحاق باملدر�سة �أو الت�رسب منها ومتابعتها متابعة عن كثب ل�ضمان جودة
م��ا يقدم من خدمات تعليمية وتف��ادي امل�شاكل املتعلقة بحماي��ة الأطفال .كذلك ينبغي
اتخاذ ما يلزم من �إجراءات ت�سهم يف زيادة معدالت االنتظام يف احل�ضور للمدر�سة.
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مقدمة
يكت�س��ي التعلي��م �أهمية حيوية يف رعاية النمو العقلي والنف�س��ي للأطفال وال�شباب نظراً لأثره
الإيجاب��ي على حياتهم اليومية وعالقاتهم االجتماعية وفر�صه��م امل�ستقبلية .و ُيعد احل�صول
عل��ى التعلي��م �أح��د احلق��وق الأ�سا�سية لكل طف��ل .كذلك ف���إن للتعليم �أهمية كب�يرة يف حماية
الأطف��ال وال�شب��اب النازحني ،كما مُيك ّنهم من امل�ساهمة يف حتقيق ال�سالم والتعايف امل�ستدام
ملجتمعاتهم عند العودة �أو �إعادة التوطني �أو الدمج.
وعندما ت�رضب ال�رصاعات والكوارث الطبيعية �رضبتها ،جند �أن من بني �أ�سو�أ الآثار التي
تنجم عنها �أن ما يحدث من �أ�رضار ت�صيب البنى التحتية واخلدمات و�/أو احلاجة يف الهروب
�إىل املناط��ق الأك�ثر �أمن ًا ميكن �أن تخلف فج��وات يف تعليم الأطفال ،ذلك �أن��ه غالب ًا ما تكون
املدار���س ق��د ُدمرت �أو �أغلقت ب�سبب انعدام الأمن .وحت��ى �إذا كانت �إحدى املدار�س قادرة على
العمل ،ف�إن العديد من الأ�رس املت�رضرة من الأزمة ال متلك حينها من املوارد ما يكفيها ل�رشاء
الكت��ب �أو دف��ع امل�رصوفات املدر�سية .كذلك ف�إن جمرد الذه��اب �إىل املدر�سة قد يعر�ض حياة
التلمي��ذ للخطر يف بع�ض املناطق املتوترة ،خا�صة �إذا ما اختار املقاتلون ا�ستهداف املدار�س
�أو املرافق التعليمية.
وفق�� ًا لتقري��ر متابع��ة مب��ادرة توف�ير التعلي��م للجميع لع��ام  2008الذي ن�رشت��ه منظمة
اليون�سكو ،ف�إن ما يقرب من  %37من �إجمايل عدد الأطفال يف �سن املدر�سة البالغ تعدادهم 77
ملي��ون طفل وال يذهبون للمدر�سة يقطنون يف  35بلداً ه�ش ًا يعي�ش �أو�ضاع �رصاعات �أو �أو�ضاع
م��ا بع��د ال�رصاع��ات .ومن ثم يعد دم��ج التعلي��م يف اال�ستجاب��ة الإن�سانية �أمراً حيوي�� ًا لتحقيق
الأهداف الإمنائية للألفية و�أهداف مبادرة توفري التعليم للجميع ).(EFA

ويف بع���ض �أو�ض��اع النزوح ،ق��د ت�صبح املواظبة عل��ى التواجد يف املدر�س��ة و�سيلة مهمة من
و�سائل حتقيق احلماية ،فالتحاق الأطفال وال�شباب باملدر�سة يحميهم من التعر�ض ملا يلي:
•التجنيد يف �أي جماعات م�سلحة
•العنف اجلن�ساين
•الأ�شكال الأخرى من اال�ستغالل ،مبا يف ذلك عمالة الأطفال والدعارة.
وميك��ن لت�سجي��ل ح�ض��ور ومواظبة التالميذ يف مدار���س املخيمات �أن ت�سهم يف ر�ص��د مثل هذه املخاطر
وت�سهل اتخاذ ما يلزم من �إجراءات ملتابعتها يف التوقيت املنا�سب .بيد �أن ح�ضور املدر�سة قد يعر�ض التالميذ
�أحيان�� ًا ملخاط��ر �أكرب تتمثل يف التعر���ض للعنف و�إ�ساءة املعاملة من قبل معلميه��م �أو �أقرانهم .بالإ�ضافة �إىل
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ذل��ك ،فق��د تهاجم بع�ض اجلماع��ات امل�سلحة املدار���س من �أجل �إ�ضع��اف معنويات املجتم��ع وبث اخلوف يف
نفو�س �أفراده وت�سهيل جتنيد مقاتلني من الأطفال .ومن ثم ف�إن الأمر يتطلب بذل بع�ض اجلهود من �أجل حتويل
املدار���س �إىل «م�ساح��ات �آمن��ة للتعلم» ومراقبة ح��وادث احلماية التي ميك��ن �أن حتدث داخ��ل املدر�سة و�أثناء
االنتقال من و�إىل املدر�سة.

متث��ل مدار���س املخيم �أي�ضا املوق��ع املالئم للو�ص��ول باخلدمات واملعلوم��ات �إىل القطاعات
املختلفة من �سكان املخيم كما �أنها تدرب ال�سكان على املهارات احلياتية اخلا�صة مبا يلي:
•تعزيز ال�صحة والتوعية ب�أهمية غ�سل الأيدي
•التوعية بفريو�س نق�ص املناعة املكت�سبة /الإيدز
•الوعي مبكافحة الألغام
•التوعية بحقوق الإن�سان
•تعليم الت�سامح وحل النزاعات بالأ�ساليب غري العنيفة
ويف العدي��د م��ن املخيم��ات ،ي�سه��م الذه��اب �إىل املدر�س��ة بدرجة كب�يرة يف تعزي��ز ال�سالمة
اجل�سدية للتالميذ .ومتى توافرت برامج التغذية املدر�سية اخلا�صة ،ف�إنها ت�صبح عام ًال مكم ًال
للح�ص���ص الغذائية والتي ُتق��دم للأطفال يف مرحلة مهمة من مراح��ل منوهم .وميكن للتعليم
يف ح��االت الطوارئ والذي ي�شمل توفري اال�ست�شارة وغريه��ا من املكونات العالجية �أن ي�سهم
يف تلبي��ة االحتياجات النف�سية واالجتماعية للأطفال املت�أثرين بال�رصاعات والأطفال الذين
عان��وا ظروف ًا وجت��ارب بائ�سة .وهكذا ف�إن العملي��ة التعليمية ب�أكملها ت�سه��م يف تعزيز النمو
البدين والعقلي للأطفال.
ويف حاالت عديدة جند �أطفا ًال و�شباب ًا ممن طالهم الأثر املدمر لل�رصاعات والكوارث الطبيعية
ق��د تعطل��ت جراء ذلك م�سريته��م التعليمية .ومن �أجل تقليل �أثر ه��ذا التعطيل وتفادي ا�ضطرار
التالمي��ذ لإع��ادة ال�سنة �أو االمتحان��ات ،من ال�رضوري �إعادته��م �إىل التعليم ب�أ�رسع ما ميكن.
ول�ضم��ان تواف��ر القدر الكايف م��ن التعليم لهم ،ينبغ��ي على وكالة �إدارة املخي��م �أن تعمل مع
الأطراف التالية:
•الآباء و�أولياء الأمور
•قادة املجتمع
•القادة الطالبيني وال�شبابيني
•املعلمني
•املنظمات غري احلكومية العاملة يف حقل التعليم �أو جهة توفري اخلدمات التعليمية
•مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ،املجموعة �أو غريها من الوكاالت القائدة
•اليوني�سيف
•وزارة التعليم و�/أو ال�سلطات املحلية.
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وم��ن املالئ��م يف ه��ذا ال�صدد �أن يت��م االتفاق على فرتة معين��ة لتكون مبثابة الع��ام الدرا�سي
ب�شكل يتما�شى مع التقومي الدرا�سي ذي ال�صلة وتنظيم ف�صول للتذكري مبا �سبق �أثناء العطالت
�أو تخ�صي�ص فرتة �أكادميية منف�صلة لهذا الغر�ض.
 ttملزي��د م��ن املعلوم��ات عن املعايري وامل�ؤ�رشات اخلا�صة بالتعلي��م ،انظر احلد الأدنى
م��ن املعايري يف تعليم الطوارئ ال�صادر ع��ن ال�شبكة امل�شرتكة بني الوكاالت للتثقيف
يف جمال الطوارئ ،وذلك يف ق�سم الأدوات.

الق�ضايا الرئي�سية
الأدوار وامل�س�ؤوليات

ع��ادة يف املخيم��ات ،تتوىل جهة توف�ير اخلدمات التعليمي��ة �أو ال�سلط��ات التعليمية املحلية
م�س�ؤولية توفري اخلدمات التعليمية .وبالرغم من �أن وكالة �إدارة املخيم ال تكون م�س�ؤولة عادة
ع��ن البن��اء وتو�سي��ع �أو �إدارة املرافق املدر�سي��ة� ،إال �أنها تلعب رغم ذل��ك دوراً مهم ًا يف تعبئة
املجتمع وال�سعي لإحلاق الأطفال وال�شباب باملدار�س .وت�ضطلع وكالة �إدارة املخيم مب�س�ؤولية
�أ�سا�سي��ة يف م�ساءل��ة جهات توفري اخلدمات التعليمية �إذا مل تلبي اخلدمات التعليمية املعايري
الدولي��ة املو�ضوعة يف هذا ال�ش�أن .وعادة ما تتوىل جهة توفري اخلدمات التعليمية امل�س�ؤولية
الرئي�سي��ة عن �إر�ساء العالقات و�إبرام االتفاقيات الر�سمي��ة مع ال�سلطات املحلية والوزارات �أو
امل�ؤ�س�س��ات التعليمي��ة .مع ذلك ،فقد يك��ون من املفيد �أن تقوم وكال��ة �إدارة املخيم بدعم هذه
الإجراءات من خالل التو�سط لدى ال�سلطات املحلية بخ�صو�ص الق�ضايا التعليمية.
ويف بع���ض احل��االت ،قد ت�صبح م�شاركة وكالة �إدارة املخي��م �رضورية عندما تقوم ال�سلطات
املحلية مبا يلي:
•رف�ض �إحلاق الأطفال النازحني بنظامها التعليمي املحلي
•املطالبة مب�ستندات معينة تخ�ص مراحل التعليم ال�سابقة
•فر�ض ر�سوم التحاق و�/أو انتظام باهظة.
•عدم دعم �إن�شاء املدار�س داخل املخيم.
وتن�ش���أ �أغلب ه��ذه امل�شكالت عندم��ا ال ت�ستطيع احلكوم��ة املُ�ضيفة توفري التغطي��ة التعليمية
الكافية ل�سكانها �أنف�سهم.
وقب��ل و�صول الأط��راف اخلارجية ،رمبا جند جمتمع النازحني وقد نظم بالفعل ومببادرة
ذاتي��ة عدداً من الأن�شط��ة التعليمية التي ميكن البناء عليها �إذا كان ذلك مالئماً .ومن املهم �أن
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تق��وم وكالة �إدارة املخيم وجه��ة توفري اخلدمات التعليمية بدعم وتعزي��ز مثل هذه امل�شاركة
وغريها من املبادرات املجتمعية.
وق��د تلع��ب هن��ا وكاالت الأمم املتحدة (مث��ل اليوني�سي��ف ومفو�ضية �ش���ؤون الالجئني)
ووزارة التعليم املحلية دوراً كبرياً يف توفري الدعم الفني لأي جهة لتوفري اخلدمات التعليمية.
وت�شم��ل بع�ض �أ�شكال الدعم التي تقدمه��ا تقييمات االحتياجات املبكرة والإر�شادات اخلا�صة
بال�سيا�س��ة التعليمي��ة وامل�ساعدة يف �إن�ش��اء �أو �إدارة املرافق املدر�سي��ة والتجهيزات املدر�سية
واالتفاق عل��ى املنهج الدرا�سي وتعديله وحتديد وتدريب املدر�سني وتغطية التكاليف الدورية
ملرتبات املعلمني و�ضمان �إ�صدار ال�شهادات واالعتماد.
اعت��ادت منظم��ة اليوني�سي��ف يف حاالت الط��وارئ القي��ام بتوزيع جمموعة
�أدوات تعليمي��ة ُت�سم��ى «املدر�س��ة يف �صن��دوق» وه��ي ت�شتمل على خي��م ومواد
تعليمية وترفيهية .وميكن لوكالة �إدارة املخيم �أو جهة توفري اخلدمات التعليمية
التقدم بطلب �إىل اليوني�سيف للح�صول على هذه املجموعة.

البيئة املدر�سية

عندم��ا جتمع بني ال�سكان النازح��ون واملجتمع املُ�ضيف لغة واحدة ،يج��ب �أن ُي�سمح لأطفال
املخي��م بااللتحاق باملدار���س والأنظمة التعليمية املحلية من �أجل تف��ادي ن�شوء �أي نوع من
�أن��واع احلواج��ز النف�سي��ة �أو العرقية ب�ين املجتمعني� .أم��ا �إذا كانت الف�ص��ول املحلية مكد�سة
بالفع��ل بالطلب��ة ،فق��د يتطلب الأم��ر قيام املدر�س��ة بتطبيق نظ��ام الفرتات عدة م��رات يومي ًا
وتو�سيع امل�ساحات التعليمية بعدد �إ�ضايف من الف�صول امل�ؤقتة.
ويف العدي��د م��ن احل��االت ،خا�صة تل��ك املت�ضمنة لالجئ�ين عندما تختلف لغ��ة ومنهج
الالجئني عن لغة ومنهج ال�سكان النازحني ،يكون اخليار البديل هو �إن�شاء مدار�س يف املخيمات
�أو يف املباين املدر�سية املحلية وبعد اليوم الدرا�سي املعتاد .وينبغي على وكالة �إدارة املخيم
بالتعاون مع جهة توفري اخلدمات التعليمية اال�ستقرار على �أحد الأماكن �ضمن جممع املخيم
م��ن �أج��ل �إن�شاء املدار�س واملرافق التدريبية .وينبغي �أن يقع هذا املكان يف موقع متو�سط من
املخيم حتى يت�سنى جلميع الأطفال الو�صول �إليه ب�سهولة – مبن فيهم الأطفال املعاقني و�/أو
ذوي القدرة املحدودة على احلركة -وكذلك لتقليل املخاطر الأمنية.
تن�ص��ح مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش���ؤون الالجئني ب�إقامة مدر�سة واحدة لكل
 5000ن�سمة وبن�سبة ال تزيد عن  40تلميذاً لكل مدر�س.
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وينبغي �أن تت�ضمن املرافق الإ�ضافية �ضمن جممع املدار�س ما يلي:
•مناطق منف�صلة لتوفري مياه ال�رشب النظيفة
•مناطق للتخل�ص من النفايات واملهمالت
•مرافق لغ�سل الأيدي
•دورات مياه منف�صلة لل�صبية والفتيات واملعلمني.
وقد يكون من بني الأولويات املبكرة يف الإن�شاءات بناء فناء لال�ستجمام ومطبخ ومراكز للتغذية
�أو �إحاطة جممع املدر�سة ب�سور حاجز ،بيد �أنه ينبغي التخطيط لها و�إن�شاءها ب�أ�رسع ما ميكن.
tt

ملزيد من املعلومات عن مرافق اال�ستجمام انظر «فناء اللعب» يف ق�سم الأدوات.

ينبغ��ي �أن يتم تر�سي��م امل�ساحات املقامة عليها املدر�س��ة �أو �إحاطتها ب�سور.
كما ال ينبغي ال�سماح با�ستخدام دورات املياه ومرافق املياه من قبل �أي �شخ�ص
ع��دا التالميذ ومعلميه��م .وقد يت�سبب غي��اب مرافق ال�رصف ال�صح��ي و�إجراءات
الأمان يف املدر�سة يف ت�رسب الأطفال من املدر�سة ،خا�صة الفتيات.

املواد واملعايري املحلية

غالب�� ًا م��ا تكون لدى احلكومات توجيهاته��ا الإر�شادية املعقدة فيما يتعل��ق ب�إن�شاء املدار�س
وت�أثيثه��ا .ف���إذا �أمك��ن ،ف�إن �إبق��اء املرافق املدر�سي��ة يف املخيم على م�ست��وى مماثل لأف�ضل
املدار�س يف املنطقة �سوف يت�سبب يف �أقل قدر من التوتر مع املجتمع املُ�ضيف.
و ُين�صح با�ستخدام املواد �أو م�صادر الأثاث املتوافرة حملياً .وعند �رشاء املواد املحلية ،ينبغي
�أن ت�ؤخ��ذ يف احل�سبان االعتبارات البيئي��ة .وعادة ما يكون لعمليات املخيم الكبرية �أثر �سلبي
على الكثافة ال�شجرية يف املنطقة املحيطة باملخيم.

اجلوانب متعددة القطاعات يف الربامج التعليمية

توج��د الروابط بني القطاعية كذلك يف القطاع التعليم��ي .وينبغي �أن تعي وكالة �إدارة املخيم
يف �إطار دورها الداعم جلهة توفري اخلدمات التعليمية ببع�ض الإر�شادات واملناحي املرتبطة
بالقطاع��ات الأخرى ذات الفائدة املرجوة يف تعزيز كف��اءة العملية التعليمية ،مع قيامها يف
الوق��ت ذاته مبتابعة الكفاءة العامة وج��ودة الربامج التعليمية املقدمة يف املخيمات .فبع�ض
املعلوم��ات مثل حتديد الأفراد �أو الفئات الطالبية املتعرثة تعليمي ًا ومعرفة �أ�سباب هذا التعرث
ق��د ت�سه��م يف تكيي��ف بع���ض الربامج اخلا�ص��ة واالنتفاع ب�أك�بر قدر ممكن م��ن التعاون بني
القطاعات يف املخيم .وينبغي على كلتا الوكالتني الأخذ يف االعتبار ما يلي:
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ال�صحة:
•العمل مع جهة توفري اخلدمات ال�صحية �أو العيادة/املركز ال�صحي املحلي لتوفري العالج
واملعلومات املرتبطة بال�صحة للأطفال يف املدار�س.
•�إطالق حمالت التطعيم وتخ�صي�ص �أيام لها يف املدار�س ل�ضمان �أق�صى تغطية.
•يف احلاالت التي ال ميكن فيها توفري اخلدمات ال�صحية يف املدار�س ،بحث �إمكانية ح�صول
الأطف��ال واملعلم�ين على �أولوية العالج يف العيادات �أو املراكز ال�صحية يف املخيم بحيث
ميكن تقليل ال�رضر العائد على العملية التعليمية �إىل �أقل درجة ممكنة.
•ا�سته��داف برامج التثقي��ف ال�صحي يف املدار�س ،بحيث ي�ستطيع الأطفال تعلم املزيد حول
�أ�ساليب احلياة ال�صحية مع منوهم وبلوغهم.
الغذاء وتوزيع املواد غري الغذائية:
•و�ض��ع طريقة لك��ي يقوم املعلمون با�ست�لام ح�ص�صهم الغذائية بعد �ساع��ات املدر�سة� ،أو
على نحو ال يتداخل مع م�س�ؤولياتهم يف املدر�سة
•�إن�ش��اء برام��ج للتغذية املدر�سي��ة ك�أ�سلوب لتقليل مع��دالت الت�رسب م��ن املدر�سة وزيادة
م�شارك��ة الفئ��ات املحرومة .وت�شري بع���ض الدرا�سات البحثي��ة �إىل �أن برامج التغذية حتث
الآباء على ت�سجيل بناتهن الالئي لوال ذلك ملا ذهنب �إىل املدر�سة.
املياه وال�رصف ال�صحي:
•�إن�ش��اء مرافق للمياه ودورات مياه حتى يف املدار���س املقامة ب�شكل طارئ �أو م�ؤقت ،كما
ينبغي �أن ت�ضم املدار�س �شبه امل�ؤقتة دورات مياه جيدة و�صحية
•ميك��ن للرتوي��ج ال�ستخ��دام دورات املي��اه – بد ًال من ق�ض��اء احلاجة يف اخل�لاء -من خالل
املدار�س �أن ي�شجع الطالب على ا�ستخدامها خا�صة عند العمل مع التجمعات ال�سكانية الريفية
•دم��ج ممار�سات ال�رصف ال�صحي ال�سليمة و�إن�ش��اء برامج للتثقيف ال�صحي يف املدار�س –
خا�صة غ�سل الأيدي بعد اخلروج من دورات املياه
•تعزي��ز ممار�سات ال�رصف ال�صح��ي ال�سليمة مثل التخل�ص املالئم م��ن النفايات وتنظيف
املُجمع��ات والف�صول املدر�سية ،ولهذه الإج��راءات كذلك �أثر تعليمي مهم على الأطفال يف
تعليمهم املحافظة على نظافة البيئة.
امل�ؤ�س�سات الدينية:
•العم��ل م��ع املدار�س الديني��ة ل�ضبط �ساع��ات جداولها املدر�سية حت��ى ال تدخل يف عالقة
تناف���س غ�ير حممودة مع املدار���س احلكومي��ة �أو مدار�س املخيم .ومن امله��م �أن على كل
م��ن الآب��اء والطلبة �أن يقدروا ويدعموا وجود املنه��ج احلكومي املوحد جنب ًا �إىل جنب مع
املنهج الديني وتوافر املنهجني جلميع الطلبة.
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امل�شاركة املجتمعية

ُتع��د امل�شارك��ة يف املخيم هي املفت��اح جلميع مناح��ي التخطيط للربام��ج التعليمية .وميكن
لهي��اكل الدعم املجتمعية القائمة مثل جمعيات الآب��اء واملعلمني واللجان التعليمية وغريها
من املبادرات املماثلة �أن ت�سهم ب�شكل كبري يف:
•تقييمات االحتياجات
•التخطيط للمنهج الدرا�سي
•دعم املوارد الب�رشية وتعيني املدر�سني امل�ؤهلني
•�صيانة و�إن�شاء املرافق املدر�سية
•تقييم ومتابعة الربامج.
وغالب�� ًا م��ا يبذل ال�سكان النازح��ون كل غال ورخي�ص ك��ي يوا�صل �أبنائه��م تعليمهم .وحتى
يف ظ��ل حاالت الطوارئ ،ال ن��زال جند عدة مبادرات جمتمعية قائمة .وكلما زادت عدد الفئات
امل�شاركة يف الأن�شطة التعليمية ،كلما زاد عدد ال�سكان امل�شاركني يف امل�س�ؤولية عن التخطيط
وال�صيان��ة والر�ص��د والرعاي��ة .و�سي�سه��م يف تلك احلالة و�ض��ع جدول نظام��ي باملواعيد يف
التوزي��ع املنظ��م للعمل بني جميع الفئات والت�أك��د من �أال تالم �أي فئة بعينه��ا عن �أي �أ�رضار
حتدث للممتلكات �أو العمليات.
و�أثناء تعاونها مع جهة توفري اخلدمات التعليمية ،ت�ستطيع وكالة �إدارة املخيم امل�شاركة
يف متابع��ة الربامج التعليمية يف املخيم .وينبغي �أن يتم تعيني القائمني بعمليات الر�صد من
�س��كان املخيم �أنف�سهم وبحيث يتم ت�ضمني العن�رصين الرج��ايل والن�سائي من جميع الأعمار.
وق��د تكون متابعة ما �إذا كان الأطفال املعر�ض��ون للخطر يتلقون القدر الكايف من العالج يف
املدار���س �أو م��ا �إذا كان ح�ضور الفتي��ات مر�ضي ًا �أمراً منطوي ًا عل��ى ح�سا�سية ،ومن ثم تتطلب
تدريب ًا كافي ًا على �أ�ساليب املالحظة و�إجراء اللقاءات.
 ttملزيد من املعلومات عن العمل مع املجتمعات ،انظر الف�صل .3

املنهج الدرا�سي

ينبغي �أن يتخذ املنهج الدرا�سي نهج ًا �شمولي ًا �إزاء النمو املعريف والتعلم ،كما ينبغي �أن تت�ضمن
العلوم الأكادميية واملهارات احلياتية والثقافة ،ويركز على الأبعاد النف�سية واالجتماعية هذا
�إىل جانب �رضورة �أن يت�ضمن عنا�رص ريا�ضية وبيئية.
ويع��د توف�ير الربامج التعليمية للأطفال التي تتفق م��ع منهجهم الدرا�سي يف بلدهم الأم،
وبلغته��م الوطني��ة (متى �أمكن ذل��ك) �أم��راً �رضوري ًا بالن�سب��ة للأطفال الالجئ�ين والنازحني
داخلياً .وقد ي�صبح توفري التعليم املالئم �أمراً منطوي ًا على �صعوبة خا�صة يف �أو�ضاع اللجوء
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والأو�ض��اع التي ال يت�سن��ى فيها �إحلاق الأطفال النازحني باملدار�س املحلية .ومتى كان دمج
ه���ؤالء الأطف��ال يف املنظومة املدر�سية للمجتمع املُ�ضيف م�ستحي�لاً ،ينبغي �أن يتلقى �أطفال
الالجئ�ين برام��ج تعليمية يف املخي��م تتبع خطى منهجه��م الدرا�سي يف بلده��م الأم من �أجل
ت�سهي��ل �إعادة دجمه��م بعد العودة .وينبغي �أن يتم بحث ا�ستخدام منهج البلد املُ�ضيف �إذا كان
من املتوقع �أن يطول �أمد النزوح وكان الدمج املحلي هو �أقرب احللول املتاحة املتوافرة.
وق��د يتطل��ب الأم��ر �إدراج تعديالت يف املنهج املدر�س��ي عندما تت��م اال�ستعانة بالربامج
التعليمي��ة التي ت�ستهدف �سد الفجوة التعليمية لدى الأطفال �أو الإ�رساع بهم ال�ستكمال جوانب
تعليمية معينة والتعوي�ض عن فرتة البعد عن التعليم .وغالب ًا ما ين� أش� عن �أو�ضاع ال�رصاعات
والنزوح وجود �أعداد غفرية من الطالب الذين انقطعوا عن التعليم لعدة �سنوات ويتطلبون نوع ًا
من الدعم للحاق ب�أندادهم.
كما ينبغي كذلك �أن تتم مراجعة وتنقيح املنهج ل�ضمان قيامه بدمج اعتبارات امل�ساواة
ب�ين اجلن�س�ين واالحتياجات اخلا�صة والدعم النف�سي االجتماع��ي والرتبية على ال�سالم وذلك
�إىل �أق�ص��ى م��دى ممكن .ويف بع�ض احلاالت جند التعليم قد �ساعد يف تغذية ال�رصاعات بدعمه
للحكاي��ات التاريخي��ة للجماع��ات املتحارب��ة والت��ي تقدم كل منه��ا ر�ؤية ت�ستبع��د الأطراف
الآخري��ن وت�صوره��م يف �صورة العدو .ومن ثم �سوف يك��ون من املهم �ضمان م�ساهمة املنهج
الدرا�سي يف حتقيق التما�سك االجتماعي بد ًال من تقوي�ضه.
و�س��وف يتطل��ب الأمر بذل جهود خا�صة ل�ضمان اعتم��اد االمتحانات ،ومبا ميكن الطالب
النازحني من �إعادة االندماج ب�شكل فعال يف املنظومة التعليمية �أو �سوق العمل باملوطن الأم.
ينبغي �أن يكون حتليل الفجوات يف الربامج التعليمية قائم ًا على املعلومات
امل�ستخل�ص��ة ع��ن طري��ق املالحظة �أو الزي��ارات الأ�رسية واملدر�سي��ة ومن خالل
التقاء التالميذ والآباء واملعلمني.

الربامج التعليمية الأخرى

تعليم ال�شباب
تكت�سي الربامج ال�شبابية �أهمية كبرية بالن�سبة لل�شباب ال�صغري ومن ثم بالن�سبة ملجتمعاتهم.
ومن ال�رضوري �أن يتوافر لل�شباب مناخ تعليمي مفيد يت�ضمن ك ًال من التعليمني الر�سمي وغري
الر�سمي ومهارات العد والتدريب املهني ،على �أال يقت�رص ذلك فقط على �أو�ضاع النزوح .ورغم
الأولوية التي يتمتع بها التعليم الأ�سا�سي واالبتدائي يف الربامج التعليمية يف املخيم ،ينبغي
�أن تك��ون وكالة �إدارة املخيم �سباقة يف ال�سعي والتو�سط لإقامة املرافق التعليمية والتدريبية
لل�شباب فوق �سن احلادية والع�رشين مثل:
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•املدار�س الثانوية
•مراكز التعليم ال�شبابية
•مراكز التدريب املهني
•النوادي الريا�ضية وجمموعات اللعب
تظه��ر التجارب ال�سابق��ة مدى ما يعاين منه املراهقون وال�شباب من حرمان
يف بع�ض احلقوق ،ومبا ي�ؤدي يف الغالب �إىل �إهدار لإمكانياتهم وتفريغ طاقاتهم
يف �أن�شطة هي �ضد املجتمع ولي�ست ل�صاحله .ويف العديد من �أو�ضاع ال�رصاعات،
قد ينجذب ال�صبية املراهقون العاطلون لالن�ضمام �إىل اجلماعات امل�سلحة ،بينما
ت�صبح الفتيات العاطالت عر�ضة خلطر االنتهاك اجلن�سي �أو الزواج الق�رسي.
 ttملزي��د م��ن املعلوم��ات ع��ن جل��ان ال�شباب ،انظ��ر الف�ص��ل  11ح��ول الأ�شخا���ص ذوي االحتياجات
اخلا�صة.

تعليم البالغني

غالب�� ًا م��ا جن��د يف �أو�ض��اع املخيمات ن�سب��ة من الأمي�ين بني ال�س��كان البالغ�ين .فقد تكون
الن�س��اء قد خرجن م��ن التعليم قبل النزوح .وينبغي �أن تعي وكال��ة �إدارة املخيم �أن املتعلمني
م��ن الأطف��ال والبالغني يحت��اج كل منهم لو�سيلة ومنه��ج خمتلف يف التعام��ل ،حيث تتطلب
برامج تعليم البالغني منهجيات و�أ�ساليب معينة تكون �أقدر على تطبيقها الوكاالت الإن�سانية
�أو امل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة .و�إذا ما اجته��ت النية لإن�شاء ف�صول ملحو الأمي��ة للبالغني ،فحينها
ُين�صح ب�أن تت�ضمن مو�ضوعات هذه الف�صول ما يلي:
•حقوق الإن�سان
•ال�صحة وال�رصف ال�صحي
•الوعي اجلن�سي
•بناء ال�سالم
•الوعي البيئي
وتتواف��ر كل من امل��واد التعليمية اخلا�صة بالقراءة واحل�ساب يف العدي��د من اللغات والبلدان،
وميك��ن للوكال��ة التقدم بطلب للح�صول عليها .وينبغي �أن ي��وىل اهتمام خا�ص لتوقيت �إقامة
كل ف�ص��ل من الف�صول لكي ت��واءم املواعيد التي تكون فيها الن�ساء من�شغالت ب�أداء واجباتهن
املنزلي��ة ،كذل��ك ف���إن توفري املرافق الت��ي تعتني ب�أطفاله��ن �أثناء وجوده��ن يف ف�صول حمو
الأمية قد يجعلهن �أقدر على امل�شاركة.
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الأن�شطة الرتفيهية

من ال�رضوري �أن يتجه تفكري القائمني على �إدارة املخيم �إىل �إن�شاء املالعب وغريها من مرافق
الرتفيه على جانب من الأرا�ضي املقامة عليها املباين التعليمية ،ومبا ي�ضمن توافر م�ساحات
كافي��ة و�آمنة ملمار�سة الألعاب والرتفيه .ومتث��ل املنا�سبات والألعاب الريا�ضية فر�صة جيدة
للأطفال النازحني و�أطفال املجتمع املُ�ضيف للتالقي والتناف�س معاً.

الرعاية املبكرة للأطفال

م��ن �أجل دع��م التحاق الفتيات باملدر�سة واملحافظة على مواظبته��ن يف احل�ضور ،يكون �أمراً
مفي��داً ل��و مت �إن�شاء مرافق للرعاية اليومية يف املدر�سة �أو بجوارها ،ومبا يتيح وقت ًا للتعليم –
خا�ص��ة بالن�سبة للفتيات املراهقات -والالئي كان من املمكن �أن ي�ضطررن لرعاية �أ�شقائهن
ال�صغار.

كي���ف ميكن للربام���ج التعليمي���ة يف املخيم �أن تدع���م املجتمع
املُ�ضيف

يف املخيم��ات املتمتعة بالقدر الكاف من امل�ساعدات ،قد تتلقى املنظومة التعليمية قدراً �أكرب
من الدعم واالهتمام من املنظمات الإن�سانية عن تلك التي تتلقاها مدار�س املجتمع املُ�ضيف
من حكومته .ويف هذه احلالة ،ينبغي على جهة توفري اخلدمات التعليمية بالتعاون مع وكالة
�إدارة املخي��م ال�سع��ي للتعاون م��ع املدار���س املحلية املج��اورة للمخيم ،وم�ساع��دة الأطفال
املحلي�ين على اال�ستف��ادة من الربامج التعليمي��ة باملخيم .ومن بني املناه��ج اجليدة لإر�ساء
الروابط البناءة بني منظومتي التعليم املحلية واملخيمية ما يلي:
•�إ�رشاك املعلمني املحليني يف دورات تدريب معلمي املخيم
•ت�صمي��م املب��ادرات التعليمية والرتفيهي��ة امل�شرتكة لكل م��ن الأطفال/ال�شباب النازحني
واملحليني – بالتعاون مع �إدارة التعليم املحلية.

املعلمون
التعيني والرواتب
ينبغ��ي ب�صفة عام��ة �أن يتم تعيني معلمي املخيم من بني ال�س��كان النازحني .كما ينبغي بذل
جه��ود خا�صة لتعيني معلمات من الن�س��اء ل ُيكن قدوة ُم�شجعة على التحاق الفتيات باملدر�سة
والتدرج يف املراحل التعليمية .وتعد �أ�سهل و�سيلة لتعيني املدر�سني امل�ؤهلني هي �أثناء عملية
ت�سجيل �سكان املخيم .كما ميكن �إجراء املزيد من عمليات التحديد والتقييم من خالل الإعالنات
الر�سمي��ة والإعالن��ات عن الوظائف .ورغم عدم تي�رس ذلك غالب ًا يف املرحلة الأوىل من حاالت
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الط��وارئ� ،إال �أن��ه ُين�صح بتقييم �إمكاني��ات وقدرات املعلمني املر�شحني م��ن خالل اختبارات
الأداء الر�سمية وذلك قبل بدءهم العمل ،حتى ولو كانوا يحملون �شهاداتهم وم�ستنداتهم.
�إذا مل يتواف��ر املعلمون امل�ؤهلون ،ينبغ��ي اال�ستعانة ب�سكان املخيم احلا�صلني على �أعلى
م�ستوي��ات من التعليم الأ�سا�سي ،مثل التعليم حتى ال�صف التا�سع �أو العا�رش ،من �أجل تدريبهم
عل��ى العم��ل كمعلمني .وبالتعاون م��ع جهة توفري اخلدمات التعليمي��ة وال�سلطات املحلية من
احلكوم��ة املُ�ضيف��ة ،ينبغ��ي بحث فك��رة اال�ستعانة مبعلمني م��ن خارج املخي��م للتدري�س يف
املنظومة التعليمية باملخيم.
داخ��ل جمتم��ع النازح�ين ،ي�أتي املعلم��ون غالب ًا م��ن بني العائ�لات الأعلى
تعليم�� ًا وم��ن ثم يتمتعون باح�ترام ال�س��كان و�إ�صغاءهم لهم .وم��ن ثم قد ترغب
املنظمات الإن�سانية العاملة يف املخيم يف تعيينهم بوظائف يف قطاعات �أخرى
�أو يف الإدارة .ومت��ى تعذر دفع رواتب ثابتة ملعلمي املدر�سة ،فينبغي على الأقل
منحه��م بع�ض احلوافز �أو املواد غري الغذائية جلعل التدري�س وظيفة �أكرث جاذبية
له��م .ف�إذا مل يحدث ذلك ،فقد ي�ستقيل الع��دد كبري من املدر�سني من وظائفهم يف
مدار���س املخي��م بحث ُا عن وظائف �أخ��رى ،مع ما لهذا م��ن تداعيات خطرية على
جودة النظام التعليمي و�أداءه لوظائفه.
وينبغي متى �أمكن ال�سعي لتعوي�ض املعلمني �أو دفع رواتب لهم عن عملهم ،ذلك �أن م�ساهمةهم
هو �أمر �رضوري لنمو �أطفال جمتمع النازحني ،كما �أنه ينبغي بذل ما يلزم من اجلهود ل�ضمان
ع��دم ا�ضطراره��م للبحث عن عمل �آخر يع��ود عليهم برواتب جمزي��ة� .إن التدري�س يف املدار�س
االبتدائي��ة للأطفال النازحني من الأعمال التي ت�ستل��زم تفرغ ًا وجتري حتت ظروف و�أو�ضاع
جمه��دة و�شاق��ة .وعليه ،ف�إن تعوي���ض املدر�سني عن الوق��ت الذين ال ي�ستطيع��ون ق�ضائه يف
غ�ير ذلك م��ن الأن�شطة املدرة للدخ��ل �أو الأن�شطة الأ�رسية هو �أمر ��ضروري .وينبغي �أن تكون
كيفية وتوقيت وقيمة ما يتقا�ضاه املدر�سون جانب ًا من نهج من�سق وم�شرتك ومتفق عليه بني
القطاعات للتعامل مع م�سائل الدفع والتعوي�ضات.
tt

ملزيد من املعلومات ،انظر الف�صل .3

تدريب املعلمني

ي�صع��ب �أحيان�� ًا يف �أو�ضاع املخيمات تعي�ين �أعداد كافية من املعلم�ين امل�ؤهلني ،لذلك ف�إن
�إدراج املتطوع�ين الأكف��اء ممن ال ميتلكون �أية م�ؤهالت ر�سمية ق��د ي�صبح �أمراً �رضورياً ،ذلك
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�أن��ه حت��ى لو كان املدر�سون م�ؤهلني ر�سمياً� ،إال �أنه م��ن املتوقع �أال جند من بينهم من ا�ستفاد
مبنهجي��ات التدري���س املتقدم��ة �أو م��ن تلقى دورات تذكريي��ة مبحتوى املنه��ج .وعالوة على
ذل��ك ،فقد ال يكون قد �سبق لهم تدري�س ال��دورات التعليمية املخ�ص�صة ل�سد الفجوات التعليمية
للتالمي��ذ وم��ن ثم قد ال ي�شعرون بالألف��ة �أو االرتياح لأي تعديالت مدرج��ة باملنهج من �أجل
ا�ستيع��اب و�ضع الأطفال وال�شباب النازحني .وقد يتطل��ب الأمر تعليم بع�ض املدر�سني �أ�سلوب
التعام��ل مع الطالب الذين ق�ضوا �سنوات منقطعني ع��ن التعليم وكذلك الف�صول التي ت�ستوعب
طالب�� ًا م��ن م�ستويات عمرية خمتلفة .وعلي��ه ،ف�إن توفري التدريب للمعلم�ين �سوف يح�سن من
جودة و�أ�ساليب التدري�س كما يعزز احلافز لدى املعلمني.
من �أجل �ضمان �أن تكون لبناء القدرات �آثار �إيجابية طويلة الأمد على ال�سكان النازحني،
حت��ى بعد العودة ،ينبغ��ي �أن يظل جمتمع النازحني مالك ًا الحتياجات��ه من معرفة ومهارات.
وينبغ��ي �أن تبح��ث الوكاالت امل�س�ؤولة عن التعليم يف املخيم فك��رة ت�شكيل وتدريب فريق من
�أف�ض��ل املدر�سني امل�ؤهلني الذي��ن ب�إمكانهم توفري التدريب والدع��م امل�ستمر ملدر�سي املخيم.
وبالإ�ضافة �إىل �أ�ساليب احلوافز والتدري�س ،ينبغي �أن يت�ضمن تدريب املدر�سني كذلك ما يلي:
•الق�ضايا اجلن�سانية
•الوقاية من فريو�س نق�ص املناعة املكت�سبة /الإيدز
•الق�ضايا البيئية
•الر�سائل اخلا�صة بال�صحة والعناية بها
•حل النزاعات
•حقوق الإن�سان ب�صفة عامة وحقوق الطفل ب�صفة خا�صة.
ويف جميع احلاالت ،ينبغي �أن يكون لدى املدر�سني والأطفال فهم �أف�ضل لآثار النزوح البغي�ضة
على الأطفال .وقد يعاين املدر�سون املعينون من بني جمتمع النازحني من جتارب م�ؤملة وقد
ت�ستدع��ي ح��االت �أي�ض ًا اهتمام�� ًا وا�ست�شارة خا�صة .وينبغي �أن يت�ضم��ن تدريب املدر�سني ما
يلي:
•الآثار النف�سية ال�سلبية للنزوح
•ال�صدمات والتجارب النف�سية امل�ؤملة
•ا�ضطرابات ما بعد ال�صدمة
• •
 ttملزيد من املعلومات عن الأطفال املت�أثرين بال�صدمات النف�سية ،انظر الدليل النف�سي
أي�ضا
لتدريب املدر�سني ال�صادر عن جلنة الإنقاذ الدولية يف ق�سم الأدوات – واملتوفر � ً
باللغة العربية.
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مواثيق ال�سلوك املهني

تت�س��م �أو�ض��اع املخي��م يف املعت��اد ب�ضغوطه��ا الكب�يرة على ال�س��كان النازح�ين ،ومبا فيهم
املدر�سني وغريهم من العاملني باملدر�سة .وقد تظهر حاالت �إ�ساءة الت�رصف �أو �إ�ساءة ا�ستعمال
النفوذ ب�شكل متكرر .وكما هو احلال مع العاملني الآخرين يف املخيم� ،سواء املتقا�ضني �أو غري
املتقا�ض�ين لرواتب ،ينبغي االتفاق على ميثاق لل�سلوك املهني جلميع العاملني يف التعليم –
�سواء كانوا مدراء �أو معلمني �أو م�ساعدي ف�صول �أو غريهم من الفرق الداعمة� ،سواء كانوا مدراء
�إداريني �أو مراقبني.
كم��ا ينبغ��ي �أي�ض�� ًا �أن تو�ض��ع مواثيق ال�سل��وك بالتع��اون الوثيق مع جمتم��ع النازحني
وال�سلط��ات املحلي��ة وتك��ون حم�صلة لعملي��ات التدري��ب �أو التوعية املالئم��ة ،وبحيث يتفهم
اجلميع ب�شكل وا�ضح الأهداف واللوائح املتفق عليها.
 ttانظ��ر ميث��اق ال�سلوك املهن��ي للمعلمني ال�صادر عن ال�شبك��ة امل�شرتكة بني الوكاالت
للتثقيف يف جمال الطوارئ ،وذلك يف ق�سم الأدوات من هذا الف�صل.

االنتهاك اجلن�سي واال�ستغالل

يع��د �إحل��اق الأطف��ال باملدار�س �أح��د و�سائ��ل احلماي��ة الأ�سا�سي��ة ،خا�صة مل��ن يعي�شون يف
املخيم��ات .ورغ��م ذل��ك فقد تت�سبب املدار���س يف خماطر �إ�س��اءة اال�ستغالل ،خا�ص��ة بالن�سبة
للفتيات .وت�ستطيع وكالة �إدارة املخيم تقليل املخاطر من خالل:
•ت�شجي��ع توظي��ف املعلم��ات وم�ساع��دات الف�صول م��ن الن�س��اء ،وبحيث ت�ستطي��ع الفتيات
التوا�صل مع �أ�شخا�ص من نف�س جن�سهن.
•�إن�ش��اء مدار���س خميمات ومرافق تعليمية يف املواقع التي ميكن للأطفال من جميع �أنحاء
املخيم االلتقاء الآمن فيها.
•توفري دورات املي��اه ومرافق االغت�سال املنف�صلة لل�صبية والفتيات وو�ضعها على م�سافة
قريبة من املدر�سة �أو على �أر�ض املدر�سة
•توفري املرافقني للأطفال الذين يتوجب عليهم ح�ضور احل�ص�ص التي تبد أ� بعد حلول الظالم
•جتنب الف�صول املزدحمة ،وجتميع الأطفال يف الف�صول مبا يتما�شى مع املعايري الدولية �أو
املتفق عليها حملي ًا وعدم اجلمع بني التالميذ خمتلفي املراحل والأعمار يف ف�صل واحد.
•متابعة جودة العملية التعليمية ،مبا يف ذلك �آليات اال�ستجابة لتهديدات احلماية املحتملة
على �أطفال املدر�سة ،وذلك من خالل التقاء الأطفال واملراهقني والآباء.
•الت�أك��د من الر�صد الوثيق��ة ل�سلوكيات املدر�سني وغريهم من العامل�ين بالتعليم واحرتام
ميثاق �سلوك املهنة.
•توفري �إجراءات الإبالغ عن ال�شكاوى ال�رسية و�آليات الر�صد للأطفال وال�شباب واملدر�سني والآباء.
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قائمة املراجعة اخلا�صة بوكالة �إدارة املخيم
فر�ص التعليم والبنى التحتية
 تقيي��م الفر���ص التعليمية االبتدائية وما بعد االبتدائية وغ�ير الر�سمية لأطفال الالجئني
والنازحني.
 جم��ع البيان��ات الأ�سا�سية عن الأن�شطة التعليمية بحي��ث ت�ستطيع وكالة �إدارة املخيم �أن
حتدد ما يلي:
•عدد املدار�س املتوافرة (للمراحل االبتدائية والإعدادية والثانوية)
• ع��دد املدار�س احلكومية واملدار�س الدينية واملدار���س املدعومة من قبل املنظمات
غري احلكومية.
•عم��ر وجن�س الأطفال امللتحق�ين باملدر�سة ،لكل مرحلة ون��وع (للمراحل االبتدائية
والإعدادية والثانوية)
•عدد الأطفال يف كل مدر�سة – ذكور و�إناث.
 الر�صد والتقييم الدوري جلودة وكفاءة املنظومة املدر�سية للمخيم.
 حتديد وتطبيق الإجراءات الالزمة لتعزيز جودة وكفاءة التعليم.
 تلبية املرافق التعليمية املتوفرة يف املخيم الحتياجات الالجئني والنازحني.
 توفري التعليم باللغة الأم وبا�ستخدام املنهج الوطني لل�شباب.
 تواف��ق الن�سب��ة ب�ين املعلم�ين والتالميذ يف مدار���س املخيم م��ع املعاي�ير وامل�ؤ�رشات
الدولية.
 بناء املباين وامل�ساحات املدر�سية مبا يتفق مع الإر�شادات واملعايري الفنية الدولية.
 توافر دورات املياه ومرافق غ�سل الأيدي يف حالة جيدة يف املدار�س.

التخطيط والتقييم
 توافر منظومة تخطيطية تعليمية ت�ستهدف تعليم جميع �أطفال النازحني.
 تواف��ر نظام للتقيي��م التعليمي ملتابعة ح�سني �س�ير العملية التعليمي��ة بالن�سبة لأطفال
الالجئني/النازحني.
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ال�شهادات
 توافر ال�شهادات للت�صديق على امل�ستوى الذي حققه الأطفال يف �إجنازهم الأكادميي.

�آراء الأطفال و�سالمتهم
 �إتاحة الفر�صة للأطفال لإبداء �آرائهم حول نظامهم التعليمي والإ�صغاء �إليهم.
 ا�ستناد التقييمات املتعلقة بالبيانات امل�صنفة ح�سب العمر واجلن�س �إىل ما يلي:
•ما يتطلع الأطفال لتحقيقه يف امل�ستقبل
•ما يفعله الأطفال بعد انتهاء اليوم الدرا�سي
•ما يحب الأطفال القيام به يف �أوقات فراغهم
•الأ�شياء التي يحبونها عن املدر�سة
•الأ�سباب من وراء تغيبهم �أحيان ًا عن املدر�سة
•موا�صفات املعلم اجليد يف نظرهم
•الأ�شياء التي يرغبون يف تغيريها �إذا واتتهم القدرة
 وجود �آلية لل�شكاوي و�إجراءات للمتابعة تت�سم بال�رسية.
 متت��ع املنه��ج املدر�س��ي بنهج �شم��ويل �إزاء احتياج��ات الطفل ،مبا يف ذل��ك احتياجاته
املتعلقة بنموه البدين والعقلي والعاطفي واالجتماعي.
 املدر�سون واللجان
 توفري الدورات التدريبية والتذكريية للمدر�سني
 تدريب املدر�سني على الق�ضايا النف�سية واالجتماعية التي من �ش�أنها �أن ت�ؤثر على تعليم
�أطفال النازحني.
 تقييم وو�ضع حزم الرواتب للمدر�سني.
 ت�شكيل جلان للتعليم يف املخيم ودعمها.
 االتفاق على ميثاق لل�سلوكيات املهنية والتوقيع عليه من قبل جميع الأطراف امل�شاركني
يف �إدارة مدار�س املخيم.
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االلتحاق باملدر�سة
 تقيي��م ن�سب��ة الأطفال النازحني املواظب�ين على احل�ضور يف املدر�س��ة ومعرفتها ح�سب
العمر واجلن�س.
 بحث وتقييم الأ�سباب من وراء ت�رسب الأطفال من املدر�سة �أو تغيبهم عن احل�ضور.
 حتديد وتنفيذ ما يلزم من �إجراءات لزيادة معدالت احل�ضور يف املدر�سة.

امل�شاركة املجتمعية
 امل�شاركة الن�شطة للآباء وجمتمع النازحني يف الربامج التعليمية واللجان التعليمية.
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الأدوات
تتوف��ر معظ��م الأدوات والن��شرات وغريه��ا من الوثائ��ق امل�ش��ار �إليها على
�أ�سطوان��ة جمموعة الأدوات ) (Toolkit CDواملرفقة ب��كل كتيب مطبوع .كذلك مت
و�ضع روابط لتحميل امللفات اخلا�صة باملو�ضوع من على �شبكة الإنرتنت.
•تقيي���م توافر املدر�س�ي�ن وقدرتهم على العمل ،مب���ا يف ذلك املواد التعليمية (ال�ش���بكة
امل�شرتكة بني الوكاالت للتثقيف يف جمال الطوارئ).
وهو كتيب �صادر عن ال�شبكة امل�شرتكة بني الوكاالت للتثقيف يف جمال الطوارئ ،ويعطينا
خلفي��ة مفيدة من املعلومات الت��ي ت�ساعدنا على تنفيذ الربام��ج التعليمية .ويركز الكتيب
ب�صف��ة �أ�سا�سية عل��ى حتديد القائمني على العملي��ة التعليمية (امل��واد التعليمية واملرافق
املطلوبة للف�صول واملدر�سني واملجمعات املدر�سية).
http://www.ineesite.org/page.asp?pid=1128

•م�صفوفة التقييم التعليمية
وه��ي و�سيل��ة �رضورية لتقيي��م ومتابعة ع��دة متغريات منه��ا ن�سبة الذك��ور والإناث بني
الط�لاب ون�سب��ة املدر�س�ين الذك��ور والإناث/امل�ؤهل�ين وغ�ير امل�ؤهل�ين ومراف��ق املياه
وال��صرف ال�صحي املتوافرة ون�سبة الأطفال النازح�ين املحليني املنقطعني عن املدر�سة
وو�ضعي��ة املدر�سني .وميك��ن لوكالة �إدارة املخي��م اال�ستعانة بهذه امل�صفوف��ة بالتن�سيق
م��ع جه��ة توفري اخلدمات التعليمية (مت��ى كانت موجودة) ملتابع��ة التغيريات يف الن�سب
والت�صدي مل�شاكل احلماية مثل التمتع بامل�ساواة يف االلتحاق باملدر�سة.
•ال�ش���بكة امل�ش�ت�ركة بني الوكاالت للتثقيف يف جمال الط���وارئ  :2008جمموعة الأدوات
التفاعلية للحد الأدنى من املعايري.
http://www.ineesite.org/toolkit/

•جلن���ة الإنقاذ الدولية� .2006 ،إن�ش���اء ف�ص���ول عالجية .توجيهات �إر�ش���ادية للمعلمني
والقائمني على �إعداد املعلمني.

http://www.theirc.org/resources/hci-teachers-guide.pdf

•جلنة الإنقاذ الدولية .2004 ،دليل التدريب النف�س���ي االجتماعي للمعلمني ال�ص���ادر عن
جلنة الإنقاذ الدولية.
http://www.ineesite.org/tt_resource_kit/IRC%20Psychosocial%20
Teacher%20Training.doc

•املناهج النف�س���ية االجتماعية للتدري�س ال�صادرة عن جمل�س الالجئني الرنويجي/جلنة
الإنقاذ الدولية.
•حزمة تعليم ال�شباب ال�صادرة عن جمل�س الالجئني الرنويجي – .YEP
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•تقييم مواقع املدار�س – القائمة املرجعية (ال�شبكة امل�شرتكة بني الوكاالت للتثقيف يف
جمال الطوارئ)
وه��ذه القائمة املرجعية �ص��ادرة عن ال�شبكة امل�شرتكة بني ال��وكاالت للتثقيف يف جمال
الطوارئ وتعطينا خلفية مفيدة حول تقييم مواقع املدر�س .وهي تتناول اجلوانب املادية
م��ن �إن�شاء املدار���س مثل مرافق الإي��واء واجللو�س ،وجوانب احلماي��ة (الدخول/اخلروج/
الأمان) وا�ستخدام املواد واملعايري املحلية.
http://www.ineesite.org/page.asp?pid=1129

•�صيغة التوزيع املُقرتحة (جلنة الإنقاذ الدولية� ،سرياليون)
وه��ي تعر�ض النوعية والكم املقرتحني للمواد التعليمية وما يت�صل بها من مواد ومرافق.
وت�ستخ��دم هذه ال�صيغة يف �سرياليون من قب��ل جلنة الإنقاذ الدولية ويختلف تطبيقها من
�سي��اق لآخر .وم��ن املمكن ا�ستخدامه��ا ك�أداة مرجعي��ة للح�صول على �أف��كار حول املواد
واملرافق املطلوبة للف�صول واملدر�سني واملجمعات املدر�سية.
•جمموعة معدات الطوارئ للمعلمني ) (TEPال�صادرة عن اليون�سكو
•عر�ض عام ق�صري لربنامج جمموعة معدات الطوارئ للمعلمني ال�صادر عن اليون�سكو.
_http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=13446&URL
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

•اليوني�سيف  :2006التعليم يف حاالت الطوارئ – جمموعة �أدوات للموارد التعليمية.
_http://ineesite.org/uploads/documents/store/doc_1_89_UNICEF_EiE
Toolkit.pdf
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الر�سائل الأ�سا�سية
t

t

t

t

t

يق��ع يف �صدارة الأولوي��ات بالن�سبة للمجتمعات املت�أثرة ج��راء الكوارث الطبيعية توفري
احلماي��ة وب��ذل جهود التع��ايف وتنمية املوارد الت��ي حتتاجها ه��ذه املجتمعات لتحقيق
�أمنه��ا الغذائي على الأمدي��ن املتو�سط والطويل وو�سائله��ا امل�ستقبلية لك�سب الرزق .ويف
�أو�ض��اع الن��زوح ،والت��ي تكون فيه��ا املجتمعات قد فق��دت ممتلكاتها ب�سب��ب الهروب �أو
ال�رصاع��ات ،تتعر���ض غالب�� ًا �أن�شطة ك�سب الرزق له��ذه املجتمعات وقدرته��ا على دخول
الأ�سواق لقدر كبري من التقييد.
يعت�بر توف�ير فر�ص ك�سب ال��رزق ملجتمعات النازح�ين �إحدى و�سائ��ل حتقيق احلماية
املعي�شي��ة له��ذه املجتمعات ،وينبغ��ي التن�سيق لها مع �أطراف احلماي��ة .ومي�س هذا الأمر
جوه��ر ق�ضي��ة التنمي��ة الب�رشية ل��دى النازح�ين والتعاي���ش ال�سلمي بني �س��كان املخيم
واملجتمع��ات امل�ضيفة ومين��ع يف نف�س الوقت ظهور �أمناط الك�س��ب ال�سلبية مثل امتهان
الدعارة �أو العمل يف وظائف �شحيحة الأجر.
ينبغ��ي �أن ت�سته��دف مب��ادرات ك�سب الرزق حماي��ة وتعزيز الأمن الغذائ��ي ،متى �أمكن،
م��ن خالل تعزي��ز الإنتاج الزراعي وامل�رشوع��ات ال�صغرية والتوظي��ف .وينبغي �أن تت�سم
اال�سرتاتيجي��ات املعي�شي��ة الإيجابية ل�سكان املخيم باملالئم��ة وتكون ذات �أجور عادلة.
وينبغي �أن متنع ا�سرتاتيجيات ك�سب الرزق �إهدار املزيد من الأ�صول وتعزز االعتماد على
النف���س والتعايف .وينبغي دعم ا�سرتاتيجي��ات ك�سب الرزق والتعاي�ش القائمة �أينما ومتى
كان ذل��ك مالئم��اً ،مع ال�سعي يف الوق��ت ذاته لبحث وتوفري الفر�ص الأط��ول �أمداً يف هذا
اخل�صو�ص.
يف ظ��ل غي��اب وكاالت توف�ير الأمن الغذائي وخدمات ك�سب ال��رزق� ،أو بالتن�سيق معها،
ينبغي على وكالة �إدارة املخيم تقييم املهارات والإمكانيات القائمة املتعلقة ب�سبل ك�سب
ال��رزق ل�سكان املخيم داخل املخيم وخارج��ه .ومن بني الأ�شياء املمكنة يف ذلك توظيف
�س��كان املخيم فيما جُت��رى من م�رشوعات ح��ول املخيم ،كم�رشوع تنظي��ف �أحد املواقع
املختارة حديث ًا مث ُال من خالل �أن�شطة الغذاء مقابل العمل �أو النقد مقابل العمل.
ينبغي �أن يكون لدى �سكان املخيم القدرة على دخول الأ�سواق املحلية ،مع �إن�شاء �أ�سواق
كذل��ك �ضم��ن املخيم ت�سم��ح ل�سكان املخي��م واملجتمع��ات امل�ضيفة ب�إج��راء تعامالتهم
وتبادالته��م التجاري��ة داخلها .كما ينبغي �أن تعمل وكال��ة �إدارة املخيم على تعزيز قدرة
اجلمي��ع عل��ى االنتفاع بهذه الأ�س��واق ب�شكل �آمن ،ه��ذا �إىل جانب ��ضرورة �أن يتم تعيني
�إحدى جلان املخيم للعناية بعمليات التخطيط والإدارة اليومية لل�سوق.
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مقدمة
ميلك ال�سكان النازحون ،والذي عانوا خ�سائر مبا�رشة لأ�صولهم املنتجة واالقت�صادية واملالية
واالجتماعية� ،إما ب�سبب الكوارث الطبيعية �أو ال�رصاعات ،احلق يف احلماية والتعايف وحت�سني
وتنمية �سبل ك�سب الرزق .ويف �أو�ضاع املخيمات ،والتي تعتمد فيها املجتمعات اعتماداً كبرياً
على امل�ساعدات واخلدم��ات املُقدمة من الآخرين لتلبية احتياجاتها وحقوقها الأ�سا�سية ،يعد
هذا �أمراً يف غاية الأهمية .وت�سهم �أ�ساليب ك�سب الرزق يف حتقيق الأمن الغذائي ومنع الإتكالية
وخف���ض ح��دة العجز �أم��ام درء املخاطر كما تعزز من االعتماد على ال��ذات وميكنها تطوير �أو
بن��اء جمموع��ة من املهارات اخلا�ص��ة �أثناء النزوح ،والتي قد يكون له��ا �أثرها الإيجابي على
�صالح املجتمع وفر�صه امل�ستقبلية.
وبو�سع وكال��ة �إدارة املخيم امل�ساعدة يف حت�سني امل�ستوى املعي�شي العام لل�سكان ودعم
ا�سرتاتيجياته��م الإيجابية يف الك�سب من خالل اال�ستعانة بالوكاالت املعنية بتوفري التدريب
امله��اري والدع��م الزراع��ي والتن�سيق معها وكذل��ك ،ومتى �أمك��ن� ،إقامة امل�رشوع��ات املدرة
للدخل .وينبغي �أن تقوم هذه اال�سرتاتيجيات بناء على حتليل لل�سياق االجتماعي واالقت�صادي
والبيئي ملجتمع املخيم واملجتمع املحلي.
ويق��ع عل��ى عاتق وكالة �إدارة املخيم العمل على من��ع ا�سرتاتيجيات ك�سب الرزق ال�سلبية
ب�ين �س��كان املخيم ،والتي ق��د تت�ضمن الدع��ارة وال�رسقة واحل�صول على ال�سل��ع املجانية من
دروب الف�ساد �أو االحتيال.
كذل��ك ف���إن توفري فر���ص ك�سب الرزق ميك��ن �أن يعود ب�أث��ره الإيجابي �أي�ض��ا على الأمن
داخ��ل املخيم .وميك��ن ملبادرات التوظيف والنظرة البناءة التي ميكن �أن تن�ش�أ منها �أن ت�ساعد
يف الق�ض��اء على امللل والإحباط و�إخماد الدواف��ع املحركة للأن�شطة الإغرامية والعنف .كذلك
ف�إنه��ا قد ت�سهم �أي� ًضا يف مكافحة خماطر احلماية املرتبطة بتعاطي الكحوليات �أو املخدرات
وح��االت العن��ف اجلن�ساين .فالعمل وامل�شاركة – حتى ول��و يف الأن�شطة املحدودة -وح�صول
امل��رء عل��ى ما ي�سد به رمق��ه دون �إتكال على �أح��د –جميعها لها �أثره��ا الإيجابي على تعزيز
ال�شعور بالكرامة واحرتام الذات.
وت�شم��ل الربامج واال�سرتاتيجيات الإيجابية لك�سب ال��رزق الرامية لتعزيز الأمن الغذائي والتي
حتظى بالدعم يف �أو�ضاع املخيم ما يلي:
•حراث��ة احلدائ��ق �أو الزراعة املح��دودة ،وذلك من خالل توزيع الب��ذور والأدوات الزراعية ،
ومن خالل دعم عمليات معاجلة الغذاء �أو من خالل التدريب.
•�صي��د ال�سمك �أو تربية الدواجن �أو رعي احليوان��ات الداجنة ال�صغرية ،وميكن دعم ذلك من
خالل توفري �أدوات ال�صيد �أو احليوانات الداجنة.
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•الأ�سواق واالجتار مع الآخرين يف املخيم �أو لدى املجتمع املُ�ضيف ،وقد يتطلب ذلك توفري
البن��ى التحتية و�إج��راءات الأمن الكافية �أو الغذاء �أو الق�سائم النقدية لتبادلها يف املتاجر.
ويج��ب احلر���ص على �أال ينتهي امل�آل بالطعام الذي يت��م توزيعه جمان ًا يف املخيمات �إىل
بيعه يف الأ�سواق.
•امل�رشوعات ال�صغرية  ،وهي تتطلب دعم امل�شاريع املولدة للدخل �أو م�شاريع التمويل الأ�صغر
والتي ب�إمكانها �أن تدرب النا�س على �إدارة الأعمال وغريها من املهارات.
•الأن�شطة املدرة للدخل ،وهي ت�شمل الإنتاج احلريف �أو احلياكة وقد تتطلب تدريب ًا ودعم ًا يف
ت�سويق الإنتاج �أو بيعها يف متاجر ب�أ�سعار منا�سبة من �أجل التحكم يف الأ�سعار �أو دعمها.
•العمالة امل�أجورة ،والتي قد تتم خارج املخيمات يف الوظائف مدفوعة الأجر �أو م�شاريع �صيانة
وتطوير املخيم .وقد ُي�ستعان فيها مببادرات النقد مقابل العمل �أو الغذاء مقابل العمل.
وتعتم��د اال�سرتاتيجي��ات التي يقع عليه��ا اختيار ال�س��كان باعتبارها الأك�ثر مالئمة على ما
ميلكونه من مهارات وثقافة و�إمكانيات وموارد و�آليات اجتماعية كما تعتمد كذلك على لوائح
املجتمع املُ�ضيف و�سيا�سات املخيم والأو�ضاع الأمنية وتوافر الفر�ص وتعزيزها.
«تت�أل��ف �أ�سالي��ب ك�سب الرزق من تواف��ر الإمكانيات والأ�ص��ول (�شاملة ك ًل
من امل�صادر املادية واالجتماعية) والأن�شطة املطلوبة للك�سب ب�شكل ي�ؤمن لقمة
العي���ش يف احلا�رض واحلي��اة الكرمية يف امل�ستقبل .و ُتع��رف ا�سرتاتيجيات ك�سب
ال��رزق ب�أنه��ا الو�سائل العملي��ة �أو الأن�شطة التي يح�صل النا���س من خاللها على
الغ��ذاء �أو الدخ��ل الذي��ن ميكنهم به �رشاء الغ��ذاء ،هذا بينما ُتع��رف ا�سرتاتيجيات
التعاي���ش ب�أنها جم��رد ا�ستجاب��ات م�ؤقتة للإح�سا���س بانعدام الأم��ن الغذائي».
م�رشوع �سفري� ،ص .108

الق�ضايا الرئي�سية
الأدوار وامل�س�ؤوليات
التقييم

حتى عندما ال توجد وكالة متخ�ص�صة يف توفري �سبل ك�سب الرزق ،ميكن لوكالة �إدارة املخيم
ال�سع��ي لتعزي��ز ا�سرتاتيجيات ك�سب الرزق ل�سكان املخيم .ويع��د الأ�سا�س الذي تقوم عليه مثل
ه��ذه الأن�شط��ة هو التقييم ال�شام��ل والقائم عل��ى امل�شاركة لالحتياجات وامل��وارد وامل�صادر
والإمكانيات واملهارات واملعلومات االجتماعية االقت�صادية وال�سيا�سية/القانونية.
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وينبغي �أن تبحث التقييمات اجلارية �ضمن جمتمع املخيم املعلومات التالية عن ال�سكان:
•ا�سرتاتيجيات ك�سب الرزق والتعاي�ش ال�سابقة واحلالية
•امله��ارات واملعلوم��ات والإمكاني��ات – �شامل��ة م��ا يتوافر منه��ا لدى ال�س��كان من ذوي
االحتياجات اخلا�صة والن�ساء واملجتمع املُ�ضيف.
•الطبقات االجتماعية لل�سكان وم�ستويات اال�ست�ضعاف.
•ر�ؤى و�أولويات جمموعة متنوعة من الفئات ذات الأدوار والأو�ضاع االجتماعية املختلفة
•املوارد املتوافرة (الإن�سانية والتنظيمية واملالية والطبيعية)
•�أمناط الإنفاق الأ�رسي وم�صادر النقد والطعام.
كذلك فمن املهم كذلك تقييم:
•حجم الطلب املحلي على �سلع وخدمات معينة
•ما �إذا كان النا�س يدخرون �أموا ًال و�أين وكيف
•العالق��ات االقت�صادية القائمة – التجارة وتدفق��ات ال�سلع والعمالة – بني �سكان املخيم
وبني املجتمع املُ�ضيف
 ttانظ��ر الأداة  4م��ن كتي��ب االعتم��اد على ال��ذات ال�صادر عن مفو�ضي��ة الأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني.

امل�شاركة والتن�سيق

تتمث��ل اخلطوة التالية يف التوا�ص��ل مع �أ�صحاب امل�صالح املختلف�ين وجمتمع النازحني �إىل
جان��ب املجتم��ع املُ�ضيف ملناق�شة �أولويات دع��م ك�سب الرزق الأكرث ج��دوى و�سبل تعزيزها.
وتع��د مناه��ج التقييم القائمة عل��ى امل�شاركة مث��ل اجتماعات جمموع��ات املناق�شة من بني
الو�سائ��ل الفعال��ة للإطالع على �آراء و�أولويات الفئات املختلف��ة �ضمن املجتمع .وينبغي على
وكال��ة �إدارة املخيم كذلك �أن تدعم �إن�شاء جلنة ك�سب الرزق ،والعناية ب�ضمان حتقيق م�شاركة
الن�ساء والفئات ذات االحتياجات اخلا�صة.
ويرتب��ط دعم �سبل ك�سب الرزق ارتباط�� ًا مبا�رشاً بتحقيق التعايف املبكر والبدء يف عملية
التنمي��ة .ويعد التن�سيق مع الأطراف املعنية باحلماية والتع��ايف املبكر والتنمية �أمراً �أ�سا�سي ًا
ل�ضم��ان حتقيق �شمولي��ة النهج وا�ستيعابه جلمي��ع جوانب دعم �سبل املعي�ش��ة للنازحني على
الأمد الطويل.
 ttانظ��ر �أداة مفو�ضي��ة الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني للتقييم القائم على امل�شاركة يف
العمليات على ا�سطوانة جمموعة الأدوات.
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موقع املخيم

من بني عوامل الت�أثري الهامة التي متلكها وكالة �إدارة املخيم جتاه فر�ص ك�سب الرزق والك�سب
ل�س��كان املخيم عملي��ة اختيار املوقع ،ذلك �أن ملوقع �أي يخيم �أث��ر كبري على فر�ص وخيارات
املجتم��ع يف ح�صول��ه على �أرزاق��ه .فمثال ي�ؤدي بن��اء املخيمات اجلدي��دة يف املواقع النائية
البعي��دة ع��ن فر�ص العمل وك�سب القوت �إىل �إجبار �س��كان املخيم على االتكالية البغي�ضة على
امل�ساع��دات واملعونات ويجعل من �إقامة العالقات االقت�صادي��ة مع املجتمعات املحلية �أمراً
م�ستحيالً.
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يف �رسيالن��كا وبع��د �إع�ص��ار ت�سونام��ي ،ح��دث �أن مت �أكرث م��ن مرة ترحيل
املجتمع��ات النازح��ة التي تعي���ش على ال�صي��د يف جنوب الب�لاد �إىل املخيمات
واملواق��ع امل�ؤقت��ة الواقعة يف عم��ق الياب�س��ة والبعيدة عن امل�سطح��ات املائية.
وكان هذا يف جانب منه يعك�س خوف بع�ض التجمعات ال�سكانية من العي�ش على
مقرب��ة مبا��شرة من البحر بعد الكارث��ة .ورغم ذلك ،كان اختي��ار املواقع ت�سوقه
�أي�ض�� ًا اعتب��ارات مالية و�سيا�سية ،فالأرا�ضي البعيدة ع��ن ال�ساحل كانت �أرخ�ص
ثمن�� ًا كم��ا �أن احلكوم��ة كانت ترغ��ب يف �إقامة منطق��ة �شاطئية حاج��زة ويمُ نع
داخله��ا �أي �شكل م��ن �أ�شكال البناء .وكانت نتيجة االنتق��ال بالنازحني �إىل عمق
الياب�س��ة هو �أن بع�ض الأ�رس التي كانت تقتات عل��ى ال�صيد �أ�صبحت الآن عاجزة
ع��ن الو�صول للبحر ،ومن ثم كان بع�ض الرجال يلج�أون غالب ًا �إىل االنف�صال عن
�أ�رسه��م والعي�ش يف �أكواخ م�ؤقتة على ال�شاطئ ،حيث كانوا يق�ضون جانب ًا كبرياً
م��ن وقتهم ،ومبا ي�سم��ح لهم بال�صيد �صباح�� ًا وم�ساءاً .ونتيجة له��ذا االنف�صال
ع��ن الأ��سر ،وردت تقارير تفي��د تعر�ض الن�ساء التي تعي���ش يف مواقع املخيمات
الت��ي ينت�رش فيه��ا تعاطي الكحوليات لالنتهاكات من قب��ل الرجال وبالتايل مت
�إجبارهن على العي�ش مع رجال �آخرين

املعرفة بال�سوق

حتت��اج وكال��ة �إدارة املخيم لزيادة فهمها لل�سوق املحلي��ة والأنظمة االقت�صادية من �أجل دعم
�أ�شكال التبادل التجاري املالئمة ومتابعة وت�أمني ا�ستفادة �سكان املخيم بالأ�سواق .ومن املهم
بالن�سب��ة ل�سكان املخيم ،مبا فيهم الفئات ذات االحتياجات اخلا�صة ،التمتع لي�س فقط بالقدرة
على الذهاب للأ�سواق و�إمنا كذلك القدرة على امل�شاركة االقت�صادية فيها ،و�أي� ًضا احل�صول على
ال�سلع الغذائية الأ�سا�سية وغريها من ال�سلع ال�رضورية ب�أ�سعار تكون يف متناولهم.
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وينبغي على وكالة �إدارة املخيم ،بالتعاون الوثيق مع �سكان املخيم� ،أن تقوم بتخ�صي�ص
امل�ساح��ة الكافي��ة لإقامة �سوق �أو �أكرث يف مواقع مالئمة تتو�سط املخيم لإجراء عمليات البيع
وال�رشاء .وقد يتطلب الأمر �إدخال تو�سيعات على هذه الأ�سواق م�ستقب ًال ومن ثم ينبغي بعناية
تقيي��م جميع املخاطر الأمنية واحتياجات احلماية اخلا�صة ب�إقامة هذه الأ�سواق .وينبغي �أن
ت�شمل البنى التحتية يف مناطق الأ�سواق ما يلي:
•مواقع للحماية من غائلة الطق�س وتقلباته �صيف ًا و�شتاءاً
•دورات املياه للرجال والن�ساء
•مرافق للتخل�ص الآمن من النفايات والقمامة
•مرافق لدعم الفئات ذات االحتياجات اخلا�صة.
ولتحقيق �أمن و�أمان مواقع الأ�سواق �أهمية كبرية .وينبغي �أن تت�سم احلركة والتجوال فيه
بال�سهولة والأمان لي ًال ونهاراً ،خا�صة بالن�سبة للن�ساء والفتيات .كذلك ينبغي �أن تكون مواقع
الأ�س��واق بالإ�ضاف��ة �إىل الطرق الرئي�سية م�ضاءة ب�شكل جيد �أثن��اء �ساعات الظالم ،وتكون يف
�أماك��ن ي�سه��ل الذهاب �إليها من قبل كل من �سكان املخيم واملجتمع املحلي ،ومبا ي�شجع على
التبادل االجتماعي واالقت�صادي.
ت�ؤث��ر ال�سيا�س��ات احلكومي��ة ،مب��ا يف ذل��ك ال�سيا�س��ات املتعلق��ة بالت�سعري
والتج��ارة ،عل��ى حجم تواف��ر ال�سل��ع بالأ�سواق وحرك��ة التبادل التج��اري فيها.
و ُيعترب فهم هذه العوامل �أمراً مهم ًا حيث يعني هذا الفهم وكالة �إدارة املخيم على
اال�ستف��ادة بهذه املعلومات يف جهوده��ا للو�ساطة وعملها مع الوكاالت الأخرى
يف حماوالت حت�سني الظروف والأو�ضاع.
 ttملزيد من املعلومات ،انظر الف�صل  2من كتيب م�رشوع �سفري.

جهود الو�ساطة وال�سعي من �أجل اال�ستفادة بالأ�سواق

يف �أو�ض��اع النزوح ،جند كرثة م��ن القيود التي تعرقل اال�ستفادة بالأ�سواق واملوارد ،ومن تلك
القي��ود م��ا تفر�ضه ال�سلطات نف�سه��ا .وينبغي على وكالة �إدارة املخي��م التو�سط ل�صالح �سكان
املخي��م من �أجل تعزي��ز التبادل االقت�صادي مع املجتمع املُ�ضي��ف وت�شارك املوارد الطبيعية
رغ��م عدم �إمكانية ذلك يف بع�ض الظروف املعين��ة .وميكن ت�سهيل اال�ستفادة باملوارد البيئية
الأ�سا�سية مثل الغابات ومياه ال�صيد والأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة.
وق��د ميثل الإجهاد البيئ��ي وا�ستنزاف املوارد الطبيعية ال�شحيحة م�شكلة كبرية يف العديد
من املخيمات .وق��د ت�صبح امل�شكالت املتعلقة باال�ستفادة من املوارد الطبيعية م�صدراً لكثري
م��ن التوت��ر والقالقل ب�ين املجتم��ع املُ�ضيف وجمتم��ع املخيم ،كما ق��د يكون ال�ستن��زاف �أو
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ت���آكل امل��وارد الطبيعية ،مثل املياه �أو اخل�شب� ،آثاره اخلط�يرة على ا�سرتاتيجيات ك�سب الرزق
امل�ستقبلي��ة .وم��ن ثم فمن املهم �أن تعي وكالة �إدارة املخي��م حجم العبء الإ�ضايف املفرو�ض
على املجتمع املُ�ضيف وت�سعى لتحقيق م�شاركته يف عمليات التقييم.
وينبغي اح�ترام القواعد والقوانني املحلية املنظمة ال�ستغ�لال املوارد الطبيعية وينبغي
عل��ى وكالة �إدارة املخيم من جانبها التوعي��ة بهذه القواعد والقوانني والإ�رشاف على االلتزام
به��ا ،كم��ا ينبغ��ي على �س��كان املخيم واملجتم��ع املُ�ضي��ف امل�شاركة ب�شكل ن�ش��ط يف مراقبة
ا�ستغ�لال امل��وارد الطبيعية والآث��ار البيئية الناجمة ع��ن هذا اال�ستغالل بحي��ث ميكن تفادي
امل�شاكل وو�ضع احللول املنا�سبة لها.
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التن�سيق مل�رشوعات ك�سب الرزق

ت�أتي ال��وكاالت الأخرى مب�رشوعاتها يف تنمية ا�سرتاتيجيات ك�سب الرزق يف مرحلة مت�أخرة
غالب�� ًا من دورة حياة املخيم .و�أحيان ًا ما تت�ضمن هذه اال�سرتاتيجيات خيارات بديلة لأن�شطة
ك�س��ب ال��رزق القائمة� ،أو تطوير مله��ارات جديدة .ويتمثل دور وكال��ة �إدارة املخيم هاهنا يف
�ضم��ان قي��ام هذه املب��ادرات عل��ى الفهم واال�ستيع��اب ال�سليم للظ��روف والأو�ض��اع القائمة
وحتقيق التن�سيق الفعال لها من �أجل:
•تفادي �أي تداخل بني برامج ووكاالت ك�سب الرزق املختلفة
•�ضمان خدمة كل وكالة �أو برنامج لقطاع معني من جمتمع املخيم
•الرتكي��ز عل��ى امله��ارات الالزم��ة التي يعتم��د عليها ال�س��كان �أكرث اعتم��اد للح�صول على
�رضوري��ات املعي�شة ،والتي �سيكون لها �أف�ض��ل �إفادة ممكنة عند العودة �أو الدمج �أو �إعادة
التوطني
•ت�شجي��ع دم��ج عملي��ات تقييم و�سائ��ل ك�سب ال��رزق يف تقييم��ات االحتياج��ات اخلا�صة
بالقطاعات الأخرى
•�إتاحة الفر�ص مل�شاركة املجتمع املُ�ضيف
•�إ�رشاك الن�ساء والفئات ذات االحتياجات اخلا�صة
•توفري الر�صد والدعم امل�ستمر لأي مبادرات جديدة كما متلي ال�رضورة.

فر�ص التوظيف

يج��ب عل��ى وكالة �إدارة املخي��م �أن تعي ب�شكل كام��ل مدى �أهمية خلق فر���ص العمل ملجتمع
املخي��م مت��ى �أمكنه��ا ذل��ك ،وامل�ساع��دة يف هذا رمب��ا ب�إقام��ة البن��ى التحتية الالزم��ة لذلك
باال�ستعان��ة بنهج يعمل عل��ى خلق وظائف لل�سكان املحليني .ومتى �أمك��ن ،ومن �أجل ت�شارك
فر���ص التوظي��ف وتعزيز تبادل املهارات ،ينبغي �أن ت�شم��ل خطط الوكالة يف ذلك توظيف كل
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من �سكان املخيم و�سكان املجتمع املحلي معاً .ومن جانبها ،من املهم �أن تقوم جميع جهات
توف�ير اخلدم��ات الأخرى الن�شطة يف املخيم بت�شجيع وكال��ة �إدارة املخيم لها على تبني نف�س
ال�سيا�سة.
وتذكر ما يلي:
•ينبغ��ي التن�سيق لط��رق دفع الأجور والروات��ب بالإ�ضافة �إىل م�ستوي��ات الرواتب والأجور
وحتقيق االن�سجام بينها وبني جميع وكاالت التوظيف
•ينبغ��ي �إعطاء الأولوية يف فر�ص التوظيف للأ�رس ذات الأفراد امل�ست�ضعفني �أو الأ�رس التي
ال جتد من يعيلها.
•ينبغ��ي �أن يعك���س توظي��ف الرج��ال والن�ساء بق��در الإمكان ن�سب��ة الرج��ال �إىل الن�ساء يف
املخيم ،وينبغي �أن يكون ذلك هو الهدف الذي ينبغي على كل وكالة حتقيقه.
•ينبغي �أن تت�سم �سيا�سات التعيني واملكاف�آت بالعدالة والو�ضوح وال�شفافية.
ومت��ى كان �سكان املخيم ممنوعني من احل�صول عل��ى وظائف داخل املجتمع املُ�ضيف – يف
جم��ال الزراع��ة على �سبي��ل املثال – �أو العك�س ،مت��ى كان املجتمع املُ�ضي��ف غري م�سموح له
باال�ستفادة من الإن�شاءات داخل املخيم �أو غريها من فر�ص التوظيف – ف�إن هذا يخلق مناخ ًا
م��ن التوت��ر بني املجتمع�ين� .أما �إذا تواف��رت فر�ص العم��ل امل�شرتكة ،فحينه��ا ت�سنح الفر�صة
لإقامة عالقات من التفاهم والأريحية بني املجتمعني.
وينبغ��ي تقييم نوعية املكاف�آت ،مثل النقد �أو الطعام� -أو االثنني مع ًا وذلك اعتماداً على
ال�سياق -واالتفاق عليها بالتعاون مع �سكان املخيم .وكما �سبق ونوهنا ،ينبغي �إ�رشاك �سكان
املخيم يف التخطيط لفر�ص التوظيف �إىل �أق�صى حد ممكن .وينبغي توفيق هذه الربامج بحيث
ت�ساه��م يف دعم البنى التحتية �أو اخلدمات يف املخيم .ورغم ذلك ،ينبغي على هذه الربامج �أال
تعر���ض للخطر �أي جهود تبذل للتعبئة املجتمعية وامل�شارك��ة التطوعية وامللكية ،خا�صة يف
جماالت تطوير اخلدمات املجتمعية مثل الأ�سواق واملراكز املجتمعية و�/أو املدار�س.
ثم��ة تداعيات �أمنية تفر�ض نف�سه��ا عند اللجوء لأ�سلوب الدفع النقدي! فمتى
كان��ت مكاف���أة العاملني تتم بدفع الرواتب النقدية له��م ،ينبغي على وكالة �إدارة
املخيم وجهة توفري خدمات ك�سب الرزق �أن ت�ضمنا ت�سليم هذه الرواتب يف مكان
�آم��ن يت�سن��ى فيه للموظف�ين والعاملني عد نقوده��م و�أخذ �أمواله��م ب�أمان .كذلك
ف�إن ك�ثرة ال�سيولة اخلا�صة ب�أموال الرواتب قد تغري بع�ض العاملني بالوكاالت
لل�ضل��وع يف ممار�س��ات فا�سدة لال�ستي�لاء على جانب من خم�ص�ص��ات الرواتب.
وعلي��ه ينبغ��ي �أن يتواجد دائم ًا اثنان على الأقل م��ن املوظفني �أثناء دفع النقود
للعاملني مع �رضورة و�ضوح م�س�ؤوليات كل منهما.
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ينبغي على وكالة �إدارة املخيم وجهات توفري خدمات ك�سب الرزق متابعة ما �إذا كانت �أ�شكال
التوظي��ف اخلارجي��ة التي ت�شمل �أنا�س�� ًا من �سكان املخي��م وغريها من �أعم��ال و�أن�شطة �إدرار
الدخ��ل داخل املخيم تنطوي على �شكل من �أ�شكال اال�ستغالل .وينبغي حتجيم خطر اال�ستغالل
لأق��ل م�ستوى ممك��ن خا�صة فيما يتعلق بالن�س��اء والفتيات .وهناك العدي��د من احلاالت التي
ير�ض��ى فيه��ا ال�س��كان النازحون بوظائ��ف �إما تنطوي عل��ى خطورة �أو ا�ستغ�لال �أو ق�سوة يف
ظروف العمل �أو قلة الراتب من �أجل �إعالة �أ�رسهم.
وبالرغ��م م��ن �أن احلق يف ال�سعي لفر���ص العمل خارج املخيم هو م��ن احلقوق الأ�سا�سية
الت��ي ينبغي تعزيزها� ،إال �أنه ينبغي �أن ي�أتي تعزيز هذا احلق عن علم كامل بظروف االقت�صاد
املحل��ي والفهم امل�شرتك للآثار الإيجابي��ة وال�سلبية املحتملة التي ميكن �أن تعود بها الفر�ص
على املجتمعات املُ�ضيفة .وهذا من �ش�أنه �أن مينع انبثاق �أي م�شاعر لل�سخط وم�شاكل التعاي�ش
امل�ستقبلي��ة ويف نف�س الوقت يتيح الفر�ص��ة لالجئني �أو النازحني داخلي ًا للم�شاركة الإيجابية
يف االقت�صاد املحلي.

النقد مقابل العمل

ينبغ��ي عل��ى مدير املخيم العامل م��ع �سكان املخيم يف م�رشوع��ات النقد مقابل
العمل القيام مبا يلي:
•ت�شكي��ل جلن��ة ملراجعة �أجور وروات��ب كل جتارة �أو خدم��ة �أو حرفة واالتفاق
عليه��ا م��ن �أجل �ضم��ان �أن عملية �س��داد الرواتب تت�س��م بال�شفافي��ة والعدالة
ومراعاة م�ستويات الرواتب املحلية.
•توظي��ف العمالة املاهرة وغري املاهرة م��ن كل من جمتمع املخيم واملجتمع
املُ�ضيف
•�ضمان متيز �إجراءات التعيني بال�رصاحة وال�شفافية
•�س��داد املكاف�آت قيام ًا على املنتج النهائي املكتمل ،مع حتديد �أجر لكل كمية
متف��ق عليه��ا (على �سبيل املثال عدد قطع الط��وب املو�ضوعة يف بناء �أو عدد
الأمت��ار الت��ي مت حفرها لل��صرف) وذلك بد ًال م��ن نظام الأج��ر اليومي الذي
ت�صعب متابعته.
•�ضمان اال�ستعانة بفريق للمتابعة �أو �أحد امل�رشفني ملتابعة جودة العمل وح�سن
�سري الأمور وااللتزام ب�أوقات الت�سليم وكذلك االلتزام مبعايري ال�سالمة والأمان.
•ال�سعي لتوفري الفر�ص للن�ساء وال�شباب للم�شاركة
• تدريب فرد �أو �أكرث من فريق �إدارة املخيم على الإ�رشاف على الأمور املالية
•اال�ستعان��ة به��ذا التدري��ب كو�سيل��ة لتنمية امله��ارات املالي��ة و�أ�ساليب م�سك
الدفاتر بني �سكان املخيم
tt
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•التخطي��ط للم�رشوع��ات الكب�يرة على مراح��ل ل�ضمان ال�س�ير املنتظم لأعمال
امل�رشوعات و�إعطاء �أكرب عدد ممكن من النا�س الفر�صة للم�شاركة
•اال�ستعان��ة بالعامل�ين من ذوي اخلربة الفنية يف تدري��ب الآخرين من الفريق
ودفع مكاف�آت للمتميزين من املتدربني.
•اال�ستعانة باملوردين املحليني يف جلب املواد والأدوات
•الوعي ب�أثر م�رشوعات الإغاثة الطارئة على الأ�سعار والأ�سواق املحلية
•الوع��ي باملخاطر التي ميكن �أن ي�سببه��ا الف�ساد الإداري �أو املايل على فر�ص
التوظيف
ويف الأو�ض��اع ذات احلج��م املحدود للأ�س��واق والغذاء ،تك��ون م�رشوعات الغذاء
مقابل العمل �أكرث مالئمة عن م�رشوعات النقد مقابل العمل.
ينبغ��ي عل��ى وكالة �إدارة املخي��م وجهة توفري خدمات ك�س��ب الرزق �ضمان
�أال ت���ؤدي فر�ص التوظيف املتوافرة �إىل جذب طلبة املدار�س �إليها بحيث جتعلهم
يف�ضلون الت�رسب من املدر�سة من �أجل ك�سب املال!
غالب ًا ما تلقى البارات واحلانات ال�صغرية رواج ًا كبرياً يف �أو�ضاع املخيمات
والأو�ضاع ال�شبيه��ة باملخيمات .وعندما يت�سلم العاملون رواتبهم النقدية يهرع
الكث�يرون منهم لهذه البارات لتعاط��ي الكحوليات ،وهو ما يخلق م�شاكل حماية
خط�يرة �إذا كان الرج��ال ينفقون دخل الأ�رسة على ال��شرب �أو تعاطي املخدرات،
ومب��ا يجع��ل الأ�رسة غ�ير ق��ادرة يف النهاية على ��شراء احتياجاته��ا من طعام
وغريها من ال�سلع .وحتتاج وكالة �إدارة املخيم وغريها من جهات توفري خدمات
ك�س��ب الرزق �إىل متابع��ة املوقف وال�سعي لتوعية الرج��ال مب�س�ؤولياتهم �إزاء من
يعيلونهم من ن�ساء و�أطفال.

التجارة

عندما تقام املخيمات يف املناطق النائية ،ي�صبح من ال�صعب – بل ومن امل�ستحيل -الذهاب
للأ�س��واق املحلي��ة ،ومبا يجعل من ال�صعب على �سكان املخيم القي��ام بالتبادل التجاري .وقد
ُيعزى ذلك �أي� ًضا �إىل غياب الأمن يف املنطقة املحيطة وحتر�ش قوات ال�رشطة وغياب الو�ضعية
القانوني��ة وغي��اب م�ستندات الهوية �أو ال�سيا�سات احلكومي��ة املحلية .ومتى كانت هناك قيود
مفرو�ضة على التجارة املحلية� ،سوف ت�شتد احلاجة ل�سوق املخيم للقيام بالتبادل االجتماعي
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والتج��اري .ومتى فر�ضت القيود على املدخالت املجلوبة من الأ�سواق اخلارجية� ،سوف ي�شتد
العنت الذي يواجهه النازحون يف �إدارة �أي م�رشوعات مربحة داخل املخيم .وقد توفر مبادرات
الأمن �أو م�رشوعات ك�سب الرزق الدعم يف مثل هذه احلاالت.
ومت��ى �أمكن ،ف�إن تعزي��ز العالقات االقت�صادية بني جمتمع املخيم واملجتمعات املحلية
ميكن حتقيقه بعدة و�سائل .وت�ستطيع منتديات التن�سيق والتعاون �أن جتمع بني ممثلي املجتمع
املُ�ضي��ف و�أع�ض��اء جلنة �سوق املخي��م من �أجل مناق�ش��ة فر�ص العمل واال�ستف��ادة بالأ�سواق
املحلية .وينبغي �أن ت�أخذ هذه املناق�شات يف االعتبار م�ستوى فقر املجتمع املُ�ضيف املحلي
والتنمية االقت�صادية لهذا املجتمع بالإ�ضافة �إىل �أ�صول واحتياجات �سكان املخيم.
و�س��وف ت�سه��م متابعة التقلبات يف منطق��ة ال�سوق (بعد عمليات توزي��ع الغذاء مثالُ) يف
م�ساع��دة وكال��ة �إدارة املخيم على البقاء عل��ى معرفة ب�أي ت�ضخم يف الأ�سع��ار ،كما تعد هذه
الر�صد و�سيلة جيدة الختبار البيئة االقت�صادية.
وميكن للم�سوحات ال�سوقية التي تت�ضمنها �أن ت�ساعد يف تو�ضيح ق�ضية ال�رضائب ال�سوقية
وكذا التخطيط لو�ضع �أنظمة اقت�صادية قيا�سية وعادلة .و ُتعد الر�صد الدورية للأ�سواق (من حيث
تواف��ر ال�سل��ع و�أ�سعارها) �أمراً مهم ًا من �أج��ل التقييم امل�ستمر للحالة اخلا�ص��ة بالأمن الغذائي
والنزع��ات ال�سائ��دة يف الإنتاج الزراع��ي والت�سويق ،كم��ا ميكنها �أن ت�سه��م يف التنب�ؤ ب�أزمات
الغذاء التي قد تنجم �إما عن نق�ص الغذاء �أو فرط الزيادة يف الأ�سعار وذلك قبل حدوثها.
 ttملزي��د م��ن املعلومات انظر املذك��رة التوجيهية يف كتيب م��شروع �سفري ،ال�صفحات
.133-131

الزراعة والب�ستنة وتربية احليوانات

اعتماداً على جتارب وخربات �سكان املخيم وموقع وحجم املخيم وتوافر احلدائق ذات الأر�ض
ال�صاحل��ة للزراع��ة وحدائق اخل�رضاوات ،ميكن لبع�ض �سكان املخي��م على الأقل امل�شاركة يف
بع���ض الأن�شط��ة ال�صغرية مث��ل تربية احليوان��ات �أو الأن�شطة الزراعية الأك�ثر �شمولية .وحتى
يف املناط��ق احل�رضية ،ت�صب��ح الب�ستنة خياراً مالئم ًا كو�سيلة للح�ص��ول على الطعام املغذي
واملتوازن وكو�سيلة يف الوقت ذاته لتوليد الدخل.
وينبغ��ي �أثن��اء عملية اختيار املوقع �إجراء تقييم مبدئي مل��دى توافر الأرا�ضي ونوعيتها
و�صالحيته��ا لأغرا�ض احل��رث �أو الرعي �صغرية النط��اق .وميكن التفاو�ض ب�ش���أن اال�ستفادة
م��ن ه��ذه الأرا�ضي فيما بعد مع ممثلي املجتمع املُ�ضي��ف وال�سلطات ،وقد يتطلب الأمر بع�ض
التدري��ب وتوف�ير بع�ض املدخ�لات ب�صفة مبدئية (مثل الب��ذور �أو احليوان��ات) بالإ�ضافة �إىل
خدم��ات الر�صد ودعم اخلدمات .ويف بع�ض الأح��وال ،وكما هو احلال يف اال�ستجابات لزيادة
الرقع��ة احل�رضي��ة ،ق��د ت�سهم بع�ض ال��دورات التدريبية عل��ى زراعة املحا�صي��ل والب�ستنة يف
ت�شجيع النا�س على العودة لو�سائل ك�سب الرزق ذات الطبيعة الريفية.
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ينبغ��ي التخطي��ط لزراعة املحا�صي��ل �أو تربية احليوان��ات الداجنة بحيث ال
ي�ؤث��ر ه��ذا الأمر على فر�ص��ة الفئات الأخ��رى يف احل�صول على امل��وارد املهمة،
خا�صة املياه.

التدريب وامل�رشوعات املدرة للدخل

غالب�� ًا ما يت��م توفري الربام��ج التدريبية والربامج امل��درة للدخل يف املخيم��ات .وتتفاوت �أنواع
وطبيع��ة ه��ذه الربامج ب�ش��كل كبري اعتم��اداً على �سكان املخي��م وثقافتهم وبيئته��م االجتماعية
واالقت�صادي��ة .وميك��ن للتدري��ب و�أن�شطة توليد الدخ��ل �أن حتقق العديد م��ن املنافع على كل من
املدى الق�صري والطويل .فعلى املدى الطويل ،ميكن لهذه الأن�شطة �أن ت�شجع النا�س على البحث عن
عم��ل يوائم ما لديهم من مه��ارات وخربة .وعالوة على ذلك ،ف�إن التدريب على املهارات والعمل
وجترب��ة امل�شارك��ة يف الأن�شطة املدرة للدخل ق��د تكون لها تداعياته��ا الإيجابية كما ت�سهل من
�إعادة االندماج االجتماعي واالقت�صادي يف البلد �أو منطقة الوطن �أو �أثناء �إعادة التوطني.
وت�سته��دف بع�ض �أنواع معينة من التدريب حتقيق امل�ساهمة للمجتمع املُ�ضيف .وينبغي
�أن يتم ت�صميم الربامج مع املجتمع املُ�ضيف قيام ًا على ما يتم �إجراءه من م�شاورات وحتليل
ت�سفر عن حتديد االحتياجات والتف�ضيالت وملكية املوارد واتخاذ القرارات ب�ش�أنها.
كذل��ك ف�إن ب�إم��كان الأن�شطة التدريبي��ة والأن�شطة املدرة للدخ��ل يف املخيمات �أن ت�سهم
ب�شكل كبري يف ا�ستعادة النا�س لإح�سا�سهم بعودة الأمور �إىل طبيعتها قبل النزوح وبناء الثقة
بالنف���س .ويكون لربامج التدري��ب �أثر �إيجابي على خف�ض ال�ضغط و�آث��ار ال�صدمات العاطفية.
كذل��ك ف���إن ب�إمكان امل�شاركة يف التدريب �أو امل�رشوعات ال�صغرية �أن ت�سهم يف حماية النا�س
من كل من التجنيد الق�رسي و�/أو الطوعي يف القوات �أو الف�صائل املتحاربة.
ينبغ��ي �أن ُتبح��ث الق�ضاي��ا القانوني��ة املتعلق��ة بو�ضعية جمتم��ع املخيم
وحقه��م يف التوظي��ف والتزاماته��م ال�رضيبي��ة وحري��ة انتقاله��م وقدرتهم على
احل�ص��ول عل��ى الفر�ص االقت�صادي��ة  ،نظراً لأنها �سوف ت�ؤثر عل��ى م�ستوى توافر
فر���ص تولي��د الدخ��ل و�إمكانية االنتف��اع بامله��ارات املكت�سبة حديث��ا يف �سوق
الوظائف املحلية.
ويتخذ التدريب على املهارات عدة �أ�شكال ،ومنها ما يلي:
•التدريب على يد املدربني امل�ؤهلني من النازحني داخلي ًا
•التدريب احلي يف موقع العمل
•احللقات التدريبية وور�ش العمل
•الفعاليات التدريبية.
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م��ن الهام جداً الرتكيز على الأ�شخا���ص ذوي االحتياجات اخلا�صة والفئات
املعر�ض��ة للخط��ر والقادرة على �أن تك��ون فاعلة اقت�صادياً .وم��ن جانبها ،يجب
عل��ى ال��وكاالت امل�س�ؤول��ة والراعي��ة �أن تعم��ل عل��ى تنظي��م الأن�شط��ة التدريبية
والأن�شط��ة امل��درة للدخل واملخ�ص�صة للأف��راد والفئات مثل الأ��سر التي تعولها
امر�أة والأ�رس التي بينها حاالت �إ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة املكت�سبة /الإيدز
وال�شباب والأ�شخا�ص املعاقني وغريهم من املهم�شني يف جمتمع املخيم.
لك��ي يتحق��ق له النجاح  ،ينبغي �أن ي�صحب التدريب امله��اري الذي ي�ستهدف التوظيف الذاتي
�إقامة ف�صول ملحو الأمية بالقراءة واحل�ساب بالإ�ضافة �إىل التدريب على �إدارة الأعمال ،والتي
جتع��ل املتدربني ملم�ين باملعلومات الأ�سا�سي��ة الالزمة لإجراء درا�س��ات اجلدوى وح�سابات
التكاليف والت�سويق و�/أو الإدارة املالية وم�سك الدفاتر.
 ttملزي��د م��ن املعلوم��ات ،انظر كتيب االعتم��اد على الذات ال�صادر ع��ن مفو�ضية الأمم
املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ،امللحق .1.13.1
ينبغي �أن تكون وكالة �إدارة املخيم على علم كذلك مبا يلي:
•�أن امله��ارات التي ال تدخ��ل مرحلة التطبيق العملي خالل ب�ضع��ة �أ�شهر قليلة من التدريب
�رسعان ما ُتن�سى.
•م��ن ال�رضوري تفادي �إ�رشاك �أعداد تفوق احلد املطلوب يف نف�س الن�شاط املدر للدخل لكي
ال يت�شب��ع ال�س��وق من جهة ولك��ي ال ت�شح فر�ص الدخل يف مرحلة الحق��ة من جهة �أخرى،
ومن ثم ف�إن الأمر يتطلب قبل البدء به حتلي ًال لالحتياجات والفر�ص والأ�سواق.
•م��ن ال�رضوري التن�سيق مع الوكاالت املعنية لتف��ادي االزدواج وو�ضع املعايري للمناهج
املختلفة املتعلقة باحلوافز وتوفري املواد و�إ�صدار ال�شهادات وطول �أمد التدريب.
•ينبغي �أن تت�سم عملية اختيار �سكان املخيم و�سكان املجتمع املُ�ضيف بالعدالة وال�شفافية.
•م��ن املهم دعم �أي جه��ات لتوفري خدمات ك�سب الرزق يف حتديد �أف�ضل املتدربني من بني
�سكان املخيم واملجتمع املُ�ضيف.
•من الهام جداً تعزيز م�شاركة املجتمعات املُ�ضيفة.
•م��ن ال��ضروري التوا�ص��ل مع جهة توف�ير خدمات ك�سب ال��رزق امل�س�ؤول��ة و�إدراج عن�رص
تدريب املتدربني يف برامج التدريب على املهارات.
•�أن م��دة الف�ترة التدريبي��ة تتفاوت تبع�� ًا لطبيعة امل��ادة التدريبية والظ��روف والأو�ضاع
اخلارجي��ة .وم��ن املهم مالحظة م��ا مت �إجراءه بدقة �أثناء العملي��ة التدريبية و�أن يتم منح
�شهادات العتماد هذا التدريب يف نهاية الربنامج.
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•ق��د يتطل��ب الأمر داخل املخيمات ق�رص الدورات التدريبي��ة على مدة ترتاوح ما بني ثالثة
و�ستة �أ�شهر حتى يت�سنى ت�سجيل �أكرب عدد ممكن من الأ�شخا�ص.
•يجب حتديد وتخ�صي�ص مرافق التدريب ومرافق التخزين الكافية.
ينبغ��ي �أن تت��اح الفر�صة ل�سكان املخيم الذين ا�ستكمل��وا دوراتهم التدريبية
املهاري��ة للعم��ل ه��م �أنف�سه��م يف �سل��ك التدريب .ولتحقي��ق هذه الغاي��ة ،ينبغي
و�ض��ع دورات ل��ـ «تدريب املتدربني» والتي توفر امله��ارات التدري�سية للمدربني
امل�ستقبلي�ين .وتع��د هذه الدورات ا�ستثماراً قيماً ،حي��ث جتعل من عملية التدريب
عملية م�ستدامة كما تعود على املجتمع بفوائد ق�صرية وطويلة الأمد.

املنح

قد تت�ضمن برامج توليد الدخل بع�ض برامج املنح ،والتي ي�صحبها كثرياً التدريب على مهارات
القراءة واحل�ساب و�إدارة امل�رشوعات .ويكمن الفارق بني املنح وبني التمويل الأ�صغر يف انعدام
��شرط �سداد املبلغ املمنوح .وقد يت��م تخ�صي�ص املنح �إم ًا ب�شكل عيني �أو نقدي ،وذلك اعتماداً
عل��ى توافر املدخالت املطلوب��ة يف ال�سوق املحلية والأ�شخا�ص الذي��ن ت�ستهدفهم هذه املنح.
وترج��ع قيم��ة برامج املن��ح يف �أهميتها اخلا�ص��ة بالن�سبة لدعم �سبل ك�سب ال��رزق للقطاعات
الأك�ثر ا�ست�ضعاف ًا من �سكان املخيم ولتوفري املدخالت ال�صغرية لو�سائل ك�سب ال�سكان للرزق
يف الأو�ض��اع املت�سم��ة مبحدودية القدرة على اال�ستف��ادة بالأ�سواق .و�أحيان�� ًا ما تتم مكاف�أة
قر�ض لهم بعدها.
الذين جنحوا يف ا�ستخدام املنحة بتوفري ً

م�رشوعات التمويل الأ�صغر

ق��د تت�ضم��ن الربامج امل��درة للدخل خدمات التموي��ل الأ�صغر الت��ي ت�صحبها �إقام��ة الدورات
املالئمة مثل دورات التدريب على الإملام مبهارات القراءة والكتابة �أو �إدارة الأعمال .وي�ساعد
التموي��ل الأ�صغر الن�ساء والرجال الفقراء على احل�صول عل��ى ر�أ�س املال ال�رضوري للم�شاركة
يف التوظيف الذاتي وامل�ساهمة يف التنمية من �أنف�سهم.
وق��د تكون خطط التموي��ل الأ�صغر �صعبة التنفيذ يف �أو�ضاع املخيم��ات نظراً لأنها تتطلب ما
يلي:
•درجة معينة من اال�ستقرار ال�سيا�سي والدميوغرايف
•اختيار العمالء املالئمني من ذوي اجلر�أة والطموح لإقامة امل�رشوع
•اقت�صاد نقدي فاعل
•نهج طويل الأمد يت�ضمن التقييم الكايف والت�صميم الرباجمي املالئم.
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 ttلك��ي يتحق��ق لها النجاح ،م��ن الهام جداً �أن يقوم على توفري خط��ط التمويل الأ�صغر
الوكاالت ذات اخلربة يف هذا امل�ضمار وعلى �أ�سا�س �أف�ضل املمار�سات ال�سائدة .وميكن
لتعزي��ز الأن�شط��ة التجاري��ة والتوظيف الذاتي �أن يعودا باملنفع��ة على كل من جمتمع
املخي��م واملجتمع ُ
امل�ضيف .وملزي��د من املعلومات ،انظر كتي��ب االعتماد على الذات
ال�صادر عن مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ،امللحق  1.13.9وكذلك ،الكتيب
التدريب��ي املعنون «مدخل �إىل التمويل الأ�صغر يف املجتمعات املت�أثرة بال�رصاعات»
ال�صادر عن منظمة العمل الدولية/مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني.

م�شاركة �سكان املخيم

تع��د م�شاركة ال�سكان النازحني �أمراً �رضوري ًا عن��د حماية �أو �إعادة و�ضع �أو تطوير �سبل ك�سب
ال��رزق ،خا�ص��ة يف �أعقاب حاالت الطوارئ عندما حتظى عملي��ات ت�سليم امل�ساعدات ال�رسيعة
والهائلة ب�أولوية على التدريب �أو الربامج املولدة للدخل.

وم��ن ب�ين الو�سائل املالئمة لت�سهيل ه��ذه الفرتة االنتقالية و�إ�رشاك �س��كان املخيم يف �أعقاب
ح��االت الط��وارئ ،ويف نف���س الوقت تعزي��ز و�سائلهم يف ك�س��ب الأرزاق ،توف�ير التوظيف يف
جماالت الرعاية وال�صيانة والتنمية يف املخيم على نحو ما ناق�شنا يف ال�سابق .وثمة و�سائل
�أخرى ت�شمل:
•ت�شكيل جلنة لو�سائل ك�سب الرزق �أو فئات م�صالح/دعم قادرة على توفري بع�ض املهارات
املعينة
•ت�شكي��ل جلن��ة ل�سوق املخي��م ،وتك��ون م�س�ؤولة ع��ن التخطيط لل�س��وق وتطوي��ره و�إدارته،
والت�صدي كذلك للق�ضايا اخلا�صة بالتخل�ص من النفايات والأطعمة ال�صحية
•�إقام��ة املنتدي��ات وجمموع��ات املناق�ش��ة للتحاور ب�ش���أن الأم��ن الغذائي وفر���ص توليد
الدخ��ل وغريها من الق�ضايا اخلا�صة بالأعمال وامل�رشوعات مع �سكان املخيم واملجتمع
املُ�ضيف.
•بحث اال�سرتاتيجيات املختلفة التي يت�سنى من خاللها للرجال والن�ساء واملراهقني تعزيز
و�سائلهم يف ك�سب الرزق.
يع��د �إ�رشاك �س��كان املخيم يف تقييمات االحتياج��ات والتخطيط للم�رشوع��ات املولدة للدخل
والتدري��ب �أم��راً �رضوري�� ًا من �أجل �ضم��ان �إقامة �أك�ثر الأن�شطة مالئمة و�إحلاح��ا .ومن املهم
�ضمان متتع الن�ساء بتمثيل عادل لهن يف هذه املنتديات.
 ttملزيد من املعلومات عن امل�شاركة املجتمعية ،انظر الف�صل .3
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ي�ستطي��ع ال�س��كان النازحون – و�رشيطة توافر الرقابة احلري�صة – �أن يلعبوا
دوراً مهم�� ًا يف توفري م��واد البناء لتطوير خميمهم ويف نف���س الوقت خلق فر�ص
لك�سب �أرزاقهم .ويف �رسيالنكا و�سرياليون ،كانت �إحدى وكاالت �إدارة املخيمات
قد قدمت يد امل�ساعدة ل�سكان املخيم واملجتمعات املُ�ضيفة من خالل اال�ستجابة
ملطالباته��م بتوف�ير مواد بناء �أ�سقف امل�ساكن واملوف��رة يف التكاليف من �سعف
النخيل .وقد حت�سنت العالقات بني املجتمعني من خالل ت�شاركهم للعمل – حيث
ق��ام املجتمع املُ�ضيف بح�ص��د املواد اخلام بينما قام �س��كان املخيم ب�إعدادها.
وبهذه الطريقة ،ا�ستطاع ال�سكان النازحون امل�ساهمة يف تطوير خميمهم – ومبا
غر���س فيهم االح�سا���س بالفخر واالنتماء – ويف نف�س الوق��ت �أتاح لهم احل�صول
على فر�صة مهمة لك�سب الرزق.

م�شاركة الن�ساء

من املهم �ضمان حتقيق م�شاركة الن�ساء ،وبالو�سائل التي تنا�سب ثقافتهن وثقافة جمتمعهن،
يف الزراع��ة والتدريب املهني والأن�شطة املولدة للدخل .وقد يتطلب الأمر رفع الوعي باحلاجة
للم�شارك��ة الن�سائية ب�صف��ة م�ستمرة واتخاذ ما يلزم من �إجراءات ل�ضم��ان م�شاركتهن .ونظراً
للأعب��اء املنزلية الواقعة على الن�ساء والت��ي تبتلع معظم �أوقاتهن ،يكون من ال�رضوري غالب ًا
�أن يتم �ضبط مواقيت التدريب وغريه من املبادرات التنظيمية بعناية .وميكن القيام بذلك من
خالل �إن�شاء مراكز للرعاية اليومية وغريها من برامج رعاية الأطفال البديلة ل�ضمان موا�صلة
امل�شارك��ة الن�سائي��ة .ويف بع�ض الثقاف��ات جند �أن امل�شاركة الن�سائية ق��د تعتمد على ال�سماح
لأحد الأقارب الرجال �أو الن�ساء مبرافقة املر�أة.
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قائمة املراجعة اخلا�صة بوكالة �إدارة املخيم
 مت اختي��ار موق��ع املخي��م بالأخ��ذ يف االعتبار تواف��ر فر�ص ك�س��ب الرزق والق��درة على
اال�ستفادة بالأ�سواق.
 مت �إجراء تقيي��م �شامل للأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية وو�ضع النازحني فيما يتعلق
بالأمن الغذائي و�أن�شطة ك�سب الرزق (ال�سابقة واحلالية)
 كان التقيي��م يق��وم عل��ى امل�شارك��ة وت�ضمن الن�س��اء ومتثي�� ًل الفئ��ات ذات االحتياجات
اخلا�صة.
 حتديد الأولويات اخلا�صة بحماية الأ�صول وتعزيز �سبل ك�سب الرزق والدعم والتنمية.
 عم��ل وكال��ة �إدارة املخي��م لتحدي��د برام��ج ك�س��ب ال��رزق والت��ي ب�إمكانها دع��م تطوير
ا�سرتاتيجيات املعي�شة الإيجابية.
 حموري��ة م�شاركة �سكان املخي��م واملجتمع املُ�ضيف يف التخطيط للمب��ادرات وتنفيذها
ومتابعتها والتقييم النهائي لها.
 الق��درة على الذهاب للأ�س��واق ومتتعها بالأمان ،مع توافر البنى التحتية الداعمة الكافية
– مثل توافر الطرق امل�ؤدية لل�سوق و�أعمدة الإنارة.
 ت�شكيل جلنة لل�سوق يف املخيم.
 �سع��ي وكال��ة �إدارة املخيم لت�سهي��ل ح�صول �سكان املخيم على امل��وارد الأ�سا�سية – مثل
الأرا�ضي والرعي واملياه – والتي ميكنها دعم �سبل االقتيات وك�سب الأرزاق.
 حتدي��د امل�شكالت البيئية وعالجها ل�ضم��ان الإدارة اجليدة للموارد ال�شحيحة ومبا يحقق
م�صلحة ال�سكان النازحني واملُ�ضيفني.
 تركي��ز م�رشوعات ك�س��ب الرزق على �أكرث املهارات التي يحتاجها النا�س وبحيث تت�ضمن
م�شاركة املجتمع املُ�ضيف وكذلك م�شاركة الن�ساء والفئات ذات االحتياجات اخلا�صة.
 تعط��ي وكال��ة �إدارة املخي��م الأولوي��ة للعمال��ة املحلي��ة يف م�رشوعات رعاي��ة و�صيانة
وتطوير املخيم وت�شجيع جهات توفري اخلدمات على القيام باملثل.
 �ضم��ان التخطي��ط اجلي��د ملبادرات النق��د مقابل العم��ل �أو الغذاء مقابل العم��ل ،ومتتعها
بال�شفافية والعدالة واملالئمة للأو�ضاع.
 متى �أمكن� ،إقامة العالقات التجارية بني �سكان املخيم واملجتمع املحلي.
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 دعم امل�رشوعات الزراعية ال�صغرية لتعزيز كل من التغذية و�سبل ك�سب الرزق.
 مراع��اة ال��دورات التدريبي��ة وم�رشوعات تولي��د الدخل لل�سي��اق الثق��ايف واالحتياجات
والتف�ضيالت واملوارد (الب�رشية واالقت�صادية والطبيعية) .
 ت�شجيع الفئات ذات االحتياجات اخلا�صة والن�ساء ودعمهم للم�شاركة الفعالة يف اقت�صاد
املخيم.
 ا�ستخ��دام م�رشوعات التموي��ل الأ�صغر يف حالة توافر طلب عل��ى اخلدمات املالية وكان
لدى العمالء القدرة على ال�سداد.
 حتديد الأفراد الأكرث ا�ست�ضعاف ًا – واملعتمدين على الآخرين يف حياتهم اليومية ومن ثم
ال تنطبق عليهم �رشوط الرت�شيح لال�ستفادة من التمويل الأ�صغر.
 لع��ب �سكان املخيم ،مبن فيهم الن�ساء ،لدور حم��وري يف تطوير مبادرات ك�سب الرزق يف
املخيم ودعمهن على النحو املالئم بخطط رعاية الأطفال مبا ي�سمحن لهن بامل�شاركة.
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الأدوات
تتوف��ر معظ��م الأدوات والن��شرات وغريه��ا من الوثائ��ق امل�ش��ار �إليها على
�أ�سطوان��ة جمموعة الأدوات ( )Toolkit CDواملرفقة بكل كتيب مطبوع .كذلك مت
و�ضع روابط لتحميل امللفات اخلا�صة باملو�ضوع من على �شبكة الإنرتنت.
•القائمة املرجعية ال�ستبيان التقييم
ت�ساع��د ه��ذه القائمة املرجعي��ة املقدمة م��ن برامج «العم��ل املتعلق بحق��وق الطفل» يف
�سريالي��ون وكال��ة �إدارة املخيم على تقيي��م االحتياجات واخللفيات واخل�برات والأن�شطة
االقت�صادية للمجتمع املُ�ضيف واالحتياجات املحلية والعالقات االقت�صادية القائمة (�أو
املتوقعة م�ستقبالً) بني �سكان املخيم وبني املجتمع املُ�ضيف.
•عينة ملذكرة تفاهم يف �س�ي�راليون بني وكالة �إدارة املخيم و�إحدى جهات توفري التدريب
املهاري املحلية.
يف ه��ذا املث��ال ،ي�رسي االتفاق على املعدات التي مت �رشاءها من قبل وكالة �إدارة املخيم.
وه��و ي�ضع كذلك املالمح العامة لبي��ان االخت�صا�صات املتعلقة با�ستخدام مركز التدريب
امله��اري داخل املخيم واحلوافز املدفوعة ملعلم��ي التدريب املهاري من قبل وكالة �إدارة
املخيم.
•�ش���بكة ال�سيا�سات الإن�س���انية .2001 ،تقييمات الأمن الغذائي يف حاالت الطوارئ :منهج
قائم على تعزيز �سبل ك�سب الرزق .بحث ال�شبكة رقم .36 a
http://www.oxfam.org.uk/resources/downloads/emerg_manuals/Food-security-andlivelihoods.pdf

•جلنة ال�صليب الأحمر الدولية .2007 ،توجيهات �إر�شادية لربامج التحويل النقدي.
http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/publication-guidelines-cash-transferprogramming

•التوجيهات واملعايري اخلا�صة باحليوانات الداجنة يف حاالت الطوارئ ).(LEGS
http://www.livestock-emergency.net/

•�أوك�سفام .2006 ،برامج التحويل النقدي يف حاالت الطوارئ :دليل عملي.
http://publications.oxfam.org.uk/oxfam/display.asp?isbn=0855985631

•مفو�ض���ية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني� ،2006 ،أداة للتقييم القائم على امل�شاركة يف
العمليات.

http://www.unhcr.org/publ/PUBL/450e963f2.html
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امللحق  :1م�رشوع �إدارة املخيمات
بد أ� م�رشوع �إدارة املخيمات يف �سرياليون يف �أواخر عام  ،2002وذلك ا�ستجابة حلالة الإحباط
الت��ي ن�ش�أت نتيجة عدم كفاية احلماية وامل�ساعدات املقدمة يف العديد من املخيمات املقامة
للنازح�ين داخلي�� ًا يف البالد .وكان��ت الإدارة العامة للمخيمات تت�س��م مب�ستواها الرديء نظراً
لأن العدي��د م��ن الوكاالت املتولي��ة لإدارة املخيم كان��ت تعاين من نق���ص التمويل واخلربات
والتج��ارب� ،أم��ا الأو�ض��اع يف خميم��ات النازحني داخلي�� ًا فكانت يف غاية اخلط��ورة .وكان
ُ��روع ال�صادر عن منظمة �إنق��اذ الطفولة يف
م��ا �أ�ض��اف �إىل دافع التغي�ير التقرير امل�شرتك امل ِّ
بريطانيا بالتعاون مع مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني والذي �سجل حاالت قام فيها
بع�ض عمال الإغاثة بارتكاب انتهاكات جن�سية �إزاء ال�سكان يف املخيمات من خالل حتكمهم
1
يف امل�ساعدات الإن�سانية والعالقات ال�سلطوية املختلفة.
وا�ستجاب��ة للمخاوف العاملية التي �أثارها ه��ذا الدليل الفا�ضح على ال�سلوكيات املجردة
من املبادئ التي ترتكب يف قلب العمل الإن�ساين ،مت �إن�شاء فريق العمل امل�شرتك بني الوكاالت
املعن��ي ب�إدارة املخيمات يف �سرياليون يف �أكتوب��ر  2002بهدف تعزيز ممار�سات الإدارة يف
املخيم��ات م��ن خالل ر�سم خريطة وا�ضح��ة لأدوار وم�س�ؤوليات م��دراء املخيمات/فرق �إدارة
املخيم��ات ،ومراجعة الدرو�س امل�ستفادة وحتديد املمار�سات احلمي��دة .وقد ت�ألف هذا الفريق
م��ن ممثلني ع��ن جلنة الإنق��اذ الدولي��ة ( )IRCواللجنة الوطني��ة للتحرك االجتماع��ي التابعة
حلكوم��ة �سريالي��ون ( )NaCSAومق��ر مكتب تن�سي��ق ال�ش���ؤون الإن�سانية يف �سريالي��ون واملقر
املي��داين للمفو���ض ال�سامي لالجئ�ين التابع ل�ل�أمم املتحدة يف �سريالي��ون وجمل�س الالجئني
الرنويج��ي .وق��د مت ت�صمي��م امل�رشوع وتنفي��ذه بالتعاون واحل��وار الوثيق مع �س��كان املخيم
واملجتمعات املُ�ضيفة.
ويف بواك�ير ع��ام  ،2003قررت جمموعة العم��ل امل�شرتكة بني ال��وكاالت يف �سرياليون
االنطالق بهذه املبادرة املبتكرة يف �إدارة املخيمات �إىل الآفاق العاملية .ومت �إن�شاء جمموعة
حتريرية ملجموعة �أدوات �إدارة املخيم ،مبمثلني عن جمل�س الالجئني الدامنركي وجلنة الإنقاذ
الدولي��ة وجمل���س الالجئني الرنويج��ي ووحدة الن��زوح الداخلي التي مقرها جني��ف والتابعة
ملكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ومفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني .وقد تعاونت هذه
الوكاالت مع ًا من �أجل �إ�صدار م�سودة ن�سخة ثانية من جمموعة �أدوات �إدارة املخيمات يف عام
.2004
1

www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3CF6E4FF96FF9%7DSE%2OA%2O57%2O465.pdf
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وا�ستجاب��ة ملراجع��ة اال�ستجاب��ة الإن�ساني��ة ( )HRRامل�ستقل��ة ال�ص��ادرة ع��ن املنظومة
الإن�ساني��ة العاملية ،والتي ُن�رشت يف عام  1،2005مت �إطالق العمل بالنهج العنقودي .وكانت
جمموع��ة تن�سي��ق املخيم��ات و�إدارة املخيمات واحدة م��ن �إحدى ع��شرة جمموعة/قطاع ًا مت
�إن�شاءه��ا على امل�ستوى العاملي .ويدعم م�رشوع �إدارة املخيمات وجمموعة تن�سيق املخيمات
و�إدارة املخيم��ات العاملي��ة كل منهم��ا الآخر وت�سته��دف حتقيق الفهم امل�ش�ترك للكيفية التي
ينبغي قيام ًا عليها تنفيذ �إدارة وتن�سيق املخيمات .ويقوم على ا�ستخدام جمموعة �أدوات �إدارة
املخيم��ات والرتويج لها وتوزيعها جمموعة تن�سيق املخيم��ات و�إدارة املخيمات واملنظمات
ال�رشيكة لها.
والي��وم يت�أل��ف م�رشوع �إدارة املخيم��ات من �ستة من املنظم��ات الأع�ضاء – هي جمل�س
الالجئ�ين الدامنركي وجلن��ة الإنقاذ الدولية وجمل���س الالجئني الرنويج��ي واملنظمة الدولية
للهج��رة ومفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش���ؤون الالجئني ومكتب تن�سيق ال�ش���ؤون الإن�سانية .ورغم
�أن جمي��ع الأع�ض��اء ه��م �إما ��شركاء �أو ق��ادة م�شرتكني ملجموع��ة تن�سيق املخيم��ات و�إدارة
املخيم��ات العاملية� ،إال �أن م�رشوع �إدارة املخيمات يظ��ل حمتفظ ًا بحكمه الذاتي وقدرته على
العم��ل ب�ش��كل م�ستقل من �أجل �إر�س��اء منظومة �أكرث منهجية وتنظيم��ا لإدارة كل من خميمات
النازحني داخلي ًا والالجئني.

1

www.reliefweb.int/library/documents/2005/orcha-gen-02sep.pdf
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امللحق :2النهج العنقودي وجمموعة تن�س���يق املخيمات
املخيمات
و�إدارة
العنقودي وجمموعة تن�سيق املخيمات و�إدارة املخيمات
امللحق  :2النهج
مقدمة للنهج العنقودي

نظ��راً لطبيع��ة الكثري من اال�ستجابات الدولية حل��االت الطوارئ الإن�سانية الت��ي تنطلق قيام ًا
عل��ى معطيات وظروف كل حالة على حدة وب�ش��كل ع�صي على التنب�ؤ ،قام الأمني العام للأمم
املتح��دة بالتفوي���ض ب�إجراء تقري��ر م�ستقل هو تقري��ر مراجعة اال�ستجاب��ة الإن�سانية ()HRR
للمنظومة الإن�سانية العاملية والذي �صدر يف عام  .2005وا�ستجابة لتو�صيات هذه املراجعة،
قام��ت اللجنة الدائم��ة امل�شرتكة بني الوكاالت – وهي املنتدى ال��دويل الرئي�سي امل�س�ؤول عن
تن�سي��ق العملي��ات الإن�سانية – بو�ضع �إج��راءات من جانبها لرفع م�ست��وى القابلية للتنب�ؤ يف
اال�ستجاب��ات الإن�ساني��ة �إزاء ظ��روف النزوح الداخل��ي و�إر�ساء مبد�أ امل�ساءل��ة فيها .وكان من
ب�ين ما طرحته اللجنة من مبادرات مب��ادرة النهج العنقودي ،والذي قامت من خالله بتعيني
قي��ادات عنقودي��ة عاملي��ة للعناقيد/القطاعات �أو مناط��ق الأن�شطة الإن�ساني��ة التي ت�ستدعي
وجود قيادة و�/أو �رشاكة معززة ميكن التنب ؤ� ب�إمكانياتها.
وق��د �أ�ش��ار تقرير املراجعة (� )HRRإىل �أن «جميع ما مت م��ن عمليات م�ؤخراً قد ك�شف عن
�ضع��ف يف قطاع �إدارة املخيمات» .وق��د �سلط التقرير ال�ضوء على غياب امل�ساءلة يف اجلوانب
العري�ض��ة اخلا�ص��ة بالعمل مع جمتمع��ات النازحني داخلي�� ًا يف �أو�ض��اع املخيمات و�ضعف
م�ست��وى الإمكاني��ات وغي��اب الأدوات واملعاي�ير .ونتيج��ة لذل��ك� ،ص��ارت جمموع��ة تن�سيق
املخيمات و�إدارة املخيمات واحدة من املجموعات التي حتظى ب�أولوية رئي�سية نظراً النعدام
وج��ود �أي �شبك��ة �أخرى معروفة من الوكاالت واملنظمات الت��ي تعمل ب�شكل تعاوين يف جمال
�إدارة وتن�سيق املخيمات ،وذلك فيما عدا م�رشوع �إدارة املخيمات امل�شرتك بني الوكاالت.
ويعطين��ا اجلدول املدرج يف ال�صفحة التالية �صورة عامة للإحدى ع�رشة عنقوداً/قطاع ًا
وقائد املجموعة العاملية املعينة على امل�ستوى العاملي.
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قائد املجموعة العاملية
املجموعة/القطاع
منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)
الزراعة
تن�سيق املخيمات�/إدارة مفو�ضي��ة الأمم املتح��دة ل�ش���ؤون الالجئ�ين (النازح�ين داخلي�� ًا م��ن
ال�رصاعات)
املخيمات
املنظمة الدولية للهجرة (�أو�ضاع الكوارث)
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
التعايف املبكر
اليوني�سيف/منظمة �إنقاذ الطفولة
التعليم
ً
الإيواء يف حاالت الطوارئ مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني (النازحني داخليا من ال�رصاعات)
رابطة جمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر (�أو�ضاع الكوارث)
االت�صاالت الال�سلكية يف
مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية/اليوني�سيف/برنامج الأغذية العاملي
حاالت الطوارئ
منظمة ال�صحة العاملية
ال�صحة
برنامج الأغذية العاملي
اللوج�ستيات
اليوني�سيف
التغذية
مفو�ضي��ة الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئ�ين (النازحني داخلي ًا من �أو�ضاع
احلماية
ال�رصاعات)
مفو�ضي��ة الأمم املتح��دة ل�ش���ؤون الالجئني/مكت��ب املفو�ضي��ة ال�سامية
حلقوق الإن�سان/اليوني�سيف (الكوارث/املدنيني)
املياه وال�رصف ال�صحي
اليوني�سيف
والنظافة ال�صحية

ما هو هدف النهج العنقودي؟

ي�سته��دف النهج العنق��ودي ب�صفة عامة �ضم��ان توافر الإمكانيات العاملي��ة الكافية وحتقيق
كفاءة اال�ستجابة عرب و�سائل خم�س رئي�سية .وي�ستهدف هذا النهج ب�صفة خا�صة ما يلي:
•�ضمان كفاية الإمكانيات العاملية
•�ضمان القيادة القابلة للتنب�ؤ
•تعزيز مفهوم ال�رشاكة
•تر�سيخ مبد أ� املحا�سبة وامل�ساءلة
•حت�سني العمليات الإ�سرتاتيجية للتن�سيق وحتديد الأولويات امليدانية

متى ُي�ستخدم النهج العنقودي؟

كانت اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت قد اتفقت على �أن يتم تنفيذ النهج العنقودي على
امل�ستوى امليداين:
•يف جميع ما ي�ستجد من حاالت الطوارئ التي تنطوي على حاالت نزوح داخلي
•يف حاالت الطوارئ الدائمة ،وذلك ب�شكل تدريجي وب�أ�سلوب مرحلي
•يف جميع خطط الطوارئ املو�ضوعة حلاالت الطوارئ اجلديدة
 586جمموعة �أدوات �إدارة املخيم | الف�صل  - 19املالحق

ويتمثل الإجراء العام املتبع يف تبني النهج العنقودي على امل�ستوى القطري فيما يلي:
•يق��وم من�س��ق ال�ش���ؤون الإن�ساني��ة� ،أو املن�سق املقي��م ،بالت�شاور م��ع ال�سلط��ات �أو النظراء
الوطنيني وال�رشكاء املعنيني التابعني للجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت على امل�ستوى
القطري لتحديد القطاعات �أو جماالت الن�شاط ذات الأولوية حلاالت الطوارئ.
•قيام�� ًا على ه��ذه امل�شاورات ،ي�ض��ع من�سق ال�ش���ؤون الإن�سانية (�أو املن�س��ق املقيم) قائمة
مقرتح��ة للقطاع��ات ذات قي��ادات املجموعة/القطاعي��ة املعين��ة ل��كل منه��ا ،والتي تتم
�إحالتها �إىل من�سق الإغاثة يف حاالت الطوارئ ،والذي يطلب بدوره الت�صديق على القائمة
من اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت.
•يقوم من�سق الإغاثة يف حاالت الطوارئ برفع القائمة املقرتحة �إىل اللجنة الدائمة امل�شرتكة
ب�ين الوكاالت ،وطالب ًا منها الت�صديق عليها �أو تقدمي قوائم مقرتحة بديلة ،وي�سعى من�سق
الإغاثة ل�ضمان التو�صل التفاق �ضمن اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت.
•يق��وم من�سق الإغاثة بنق��ل القرار املتخذ �إىل من�س��ق ال�ش�ؤون الإن�ساني��ة (�أو املن�سق املقيم)
وجميع ال�رشكاء املعنيني على امل�ستوى العاملي ،ثم يقوم ب�إعالم احلكومة املُ�ضيفة وجميع
ال�رشكاء القطريني املعنيني بالرتتيبات املتفق عليها �ضمن اال�ستجابة الإن�سانية العاملية.

مقدمة ملجموعة تن�سيق املخيمات و�إدارة املخيمات

تع��د جمموع��ة تن�سيق املخيمات و�إدارة املخيمات جمموع��ة �شاملة من الأطراف النا�شطة يف
قط��اع �إدارة املخيم��ات وتن�سيق املخيم��ات يف �أو�ضاع النزوح الداخل��ي .وتوا�صل املجموعة
ترحيبه��ا باملزيد م��ن ال�رشكاء و�إ�رشاكهم معها ،وذلك عل��ى امل�ستويني العاملي والقطري ،يف
م�سع��ى منه��ا لتعظيم املوارد ومن ثم حت�سني �أ�شكال التكام��ل بني الوكاالت �ضمن املجموعة.
وتتب��ع املجموعة نهج ًا �شمولي�� ًا �إزاء �أنواع اال�ستجابات املخيمية التي ت�شمل التن�سيق للمخيم
والإدارة (العملي��ة) للمخي��م والإدارة (الر�سمي��ة) للمخي��م ،عل��ى نح��و ما ف�صلن��ا يف الف�صول
ال�سابقة� ،ضمن اال�ستجابة الإن�سانية الأو�سع.
وينبغ��ي �أن ُينظر ملجموعة �أدوات �إدارة املخيم��ات باعتبارها و�سيلة يت�سنى من خاللها
مل��دراء املخي��م تنفي��ذ امل�س�ؤولي��ات املنوطة به��م املت�صلة بالإط��ار العام ملجموع��ة تن�سيق
املخيمات و�إدارة املخيمات ،وبغريها من اخلطوط الإر�شادية القطاعية الأ�سا�سية فيما يتعلق
باملعاي�ير و�أف�ضل املمار�سات .ومن املفرت���ض �أن الأدوات التي يتم تطويرها داخل جمموعة
�إدارة املخيمات وتن�سيق املخيمات يتم ت�ضمينها يف جمموعة الأدوات.

جمموعة تن�سيق املخيمات و�إدارة املخيمات على امل�ستوى العاملي

تعم��ل املجموعة عل��ى كال امل�ستويني العاملي وامليداين .وتتمثل جم��االت االهتمام الرئي�سية
ملجموعة تن�سيق املخيمات و�إدارة املخيمات على امل�ستوى العاملي فيما يلي:
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•تطوير الإر�شادات والأدوات والأطر العامة
•الدعم العملياتي يف امليدان
•بناء القدرات (التدريب).
وتع��د جمموعة تن�سي��ق املخيم��ات و�إدارة املخيمات العاملية جمموع��ة م�شرتكة ذات قيادات
م�شرتكة ،وهي مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني لأو�ضاع النزوح الناجمة عن ال�رصاعات
واملنظمة الدولية للهجرة لأو�ضاع النزوح الناجمة عن الكوارث الطبيعية .وقد مت االتفاق على
جمموعة موحدة لتن�سيق املخيمات و�إدارة املخيمات ،لكل من ال�رصاعات والكوارث الطبيعية،
وذل��ك لتفادي االزدواج و�ضمان تكام��ل الأن�شطة ،نظراً لت�شابه الأولويات يف كال النوعني من
ح��االت الطوارئ ،كما �أن العديد من ال�رشكاء يف امليدان ين�شطون يف اال�ستجابة لكال النوعني
م��ن حاالت الطوارئ .وتبذل جمموعة تن�سيق املخيمات و�إدارة املخيمات جمهوداتها لتحقيق
الفهم امل�شرتك لقطاع �إدارة املخيمات وتن�سيق املخيمات .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،وكمجموعة/
قطاع تت�سم ب�شمولية الأن�شطة ،تقوم املجموعة ب�إقامة روابط مع القطاعات/العناقيد الأخرى
ل�ضمان �سد �أي فجوات ومنع �أي ازدواج يف الأن�شطة.

تن�سيق املخيمات و�إدارة املخيمات على امل�ستوى امليداين

ت�سعى جمموعة تن�سيق املخيمات و�إدارة املخيمات على امل�ستوى امليداين لتحقيق اال�ستجابة
الإن�ساني��ة املن�سق��ة الفعال��ة وذات الكف��اءة يف الأو�ضاع الت��ي �أجرب فيها ال�س��كان النازحون
داخلي�� ًا على البحث عن املالذ وامللج أ� يف املخيم��ات �أو املن�ش�آت ال�شبيهة باملخيمات .ولي�س
ه��دف القط��اع الت�شجيع على �إقامة املخيمات والدعوة �إليها ،ب��ل �أنه ي�ضع ن�صب عينيه �إنهاء
احلي��اة يف املخيمات من خ�لال تعزيز احللول امل�ستدامة .وت�شمل الأهداف الرئي�سية ملجموعة
تن�سيق املخيمات و�إدارة املخيمات ما يلي:
•حت�س�ين حياة النازح�ين داخل كل خمي��م وبني املخيم��ات وبع�ضها وتق��دمي امل�ساعدات
واحلماية امل�ستمرة لهم
•ال�سعي والو�ساطة لتحقيق احللول املُ�ستدامة
•ت�أمني رقعة العمل الإن�ساين الكافية
•ت�أمني عمليات تن�سيق املخيمات و�إدارة املخيمات كقطاع رئي�سي و�إمداده بفرق املوظفني
وقنوات التمويل الكافية.
•تنظيم عمليات الإغالق والإخالء التدريجي للمخيمات عند عودة النازحني داخلي ًا
•تعمي��م االهتم��ام بالق�ضاي��ا التي تتداخل مع عملي��ات العديد من القطاع��ات مثل ق�ضايا
احلماي��ة والبيئ��ة و فريو���س نق�ص املناعة املكت�سب��ة /الإيدز والق�ضاي��ا املتعلقة بالعمر
واجلن�س والتنوع.
وكان��ت جمموع��ة تن�سيق املخيمات و�إدارة املخيمات قد ن�شطت حتى يومنا هذا يف العديد من
اال�ستجابات يف حاالت الطوارئ املعقدة والكوارث الطبيعية .ويعطي لنا اجلدول �أدناه �صورة
عام��ة للبلدان التي مت فيها ر�سمي ًا تفعيل جمموع��ة تن�سيق املخيمات و�إدارة املخيمات طبق ًا
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ملبادئ النهج العنقودي ،وذلك منذ عام .2005
البلد
باك�ستان
�أوغندا
�إثيوبيا
تيمور – لي�شتي
الفلبني
ال�صومال
ت�شاد
جمهورية الكونغو الدميقراطية
كينيا

نوع اال�ستجابة
كارثة طبيعية (زالزل وفي�ضانات)
�رصاعات
كارثة طبيعية وتخطيط للطوارئ
�رصاعات
كارثة طبيعية وتخطيط للطوارئ
�رصاعات
�رصاعات
�رصاعات
�رصاعات

واعتب��اراً م��ن ع��ام  ،2008من املتوق��ع �أن يتم تفعيل �أن�شط��ة هذه املجموع��ة يف العديد من
اال�ستجابات الإن�سانية الإ�ضافية مع ا�ستمرار العمل بالنهج العنقودي.
وعل��ى م��دار العامني املا�ضيني ،كانت جمموعة تن�سيق املخيم��ات و�إدارة املخيمات قد نفذت
�سل�سلة من �أن�شطة بناء القدرات والتي متخ�ضت عن زيادة يف الوعي بني �رشكاء �إدارة/تن�سيق
املخيم��ات وزيادة القدرات وكذا زيادة يف �أعداد العمالة امل�ؤهلة .وكان من بني هذه الأن�شطة
ما يلي:
•تدريب املدربني – �إدارة املخيم :حيث عقدت دورتان يف �أدي�س �أبابا ومانيال.
•التدريب ال�شامل على التن�سيق للمخيمات� :أنقرة
•التدريبات الإقليمية للمجموعة :بنما ومايل وم�رص
•عملي��ات التدري��ب الوطنية لإدارة املخيم��ات :ال�سودان وعمان (عملي��ات العراق) و�أوغندا
و�رسيالنكا وتيمور-لي�شتي.
وقد مت و�ضع �إ�سرتاتيجية تدريب م�شرتكة ملجموعة تن�سيق املخيمات و�إدارة املخيمات بهدف
تو�ضي��ح املالمح العامة خلي��ارات التدريب املتاحة ،والتي �صممت لتلبي احتياجات �أ�صحاب
امل�صال��ح املختلفني ،و�إر�شادهم ح��ول كيفية طلب عقد الدورات التدريبي��ة ومتطلبات �إ�صدار
التقاري��ر يف هذا اخل�صو���ص .وتقع خيارات التدري��ب املتنوعة واملقدمة م��ن قبل فريق عمل
املجموعة – على نحو ما �أوجزته وثيقة بيان الإ�سرتاتيجية – على م�ستويات ثالث هي:
1 .1التن�سيق للمخيم��ات :تدريب العاملني يف قائد املجموعة (مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون
الالجئ�ين و املنظم��ة الدولية للهجرة �أو غريها من ال��وكاالت املعينة التي تقود جمموعة
تن�سيق املخيمات و�إدارة املخيمات).
2 .2تن�سي��ق املخيم��ات و�إدارة املخيمات :تدري��ب الأطقم امليدانية املختلفة مب��ا فيها الأطقم
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العامل��ة ل��دى مفو�ضي��ة الأمم املتح��دة ل�ش���ؤون الالجئني/املنظم��ة الدولي��ة للهج��رة
وامل�س�ؤول�ين احلكومي�ين والعامل�ين باملنظمات غري احلكومي��ة ويف بع�ض احلاالت فرق
الوكاالت الأخرى امل�شاركة يف الأن�شطة الإن�سانية يف املخيمات.
�3 .3إدارة املخيم��ات :تدري��ب العامل�ين باملنظم��ات غ�ير احلكومي��ة وغريها م��ن املنظمات
امل�شارك��ة يف �أن�شط��ة �إدارة املخيم يف خميم من املخيمات .ويخ�ض��ع لهذا التدريب ثالثة
�أمناط من املتعلمني هم:
) أوكاالت �إدارة املخيم��ات و�رشكاءها (وهم عادة فرق املنظمات غري احلكومية املحلية
�أو الدولية)
) بالعاملني لدى احلكومة/ال�سلطات
) جقادة/جلان جمتمع النازحني داخلي ًا �أو �سكان املخيم و�/أو �أفراد املجتمع املُ�ضيف.

املراجع الرئي�سية

للإطالع على مزيد من املعلومات العامة حول الظروف التي قادت �إىل تبني النهج العنقودي
ومقدار التقدم الذي حققه هذا النهج ،رجاء زيارة املوقع التايل:

www.humanitarianreform.org and www.icva.ch/doc00001560.html,

معلوم��ات تف�صيلي��ة عن جمموع��ة تن�سيق املخيم��ات و�إدارة املخيمات – من�ش�أه��ا و�أهدافها
و�أع�ضاءها و�أن�شطتها وخطط �أعمالها امل�ستقبلية على املوقع:

www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Default.aspx?tabid=78

ومن بني امل�ستندات والوثائق ذات الأهمية اخلا�صة يف هذا ال�ش�أن:
املذكرة التوجيهية ال�صادرة عن اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت ب�ش�أن ا�ستخدام النهج
العنقودي لتقوية اال�ستجابة الإن�سانية.

www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Portals/1/Home%20page/Annexe4.
IASCGUIDANCENOTECLUSTERAPPROACH.pdf

دلي��ل التوجيهات العملياتية حل��االت الطوارئ اجلديدة ال�صادر عن اللجن��ة الدائمة امل�شرتكة
بني الوكاالت.

www.who.int/hac/network/interagency/news/operational_guidance/en/index.html

دلي��ل التوجيهات العملياتية حل��االت الطوارئ اجلارية ال�صادر عن اللجن��ة الدائمة امل�شرتكة
بني الوكاالت

_www.who.int/hac/network/interagency/news/interagency_opguidance_ongoing
emergencies_en.pdf

الإ�سرتاتيجية التدريبية ملجموعة تن�سيق املخيمات و�إدارة املخيمات

www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Portals/1/cluster%20approach%20
page/clusters%20pages/CCm/CCCM%20Training%20Strategy%20Version%206%20
19%20November%202007.doc

 590جمموعة �أدوات �إدارة املخيم | الف�صل  - 19املالحق

 قائمة املخت�رصات:3امللحق
3 Ws

Who, what, where?

ACF

Action Contre la Faim

ALNAP

ARI

Active Learning Network for
Accountability and Partnership in
Development
Acute Respiratory Infection

BID

best interests determination

BMI

Body Mass Index

CCCM

CFW

Camp Coordination and Camp
Management
Community Environmental Action
Plan
cash-for-work

CHW

community health worker

CMR

crude mortality rate

DRC

Danish Refugee Council

EFA

Education for All

EPI
ERC

Expanded
Programme
Immunisation
Emergency Relief Coordinator

FAO

Food and Agriculture Organisation

FFW

food-for-work

FGM

Female genital mutilation

GBV

gender-based violence

GIS

Geographical Information System

HAP

Humanitarian Accountability Project

HC

Humanitarian Coordinator

HRR

Humanitarian Response Review

IASC

Inter-Agency Standing Committee

ICRC

International Committee of the Red
Cross
internally displaced person

CEAP

IDP
IFRC

of

International Federation of Red Cross
and Red Crescent Societies
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 �أين؟، ماذا،من
العمل على مكافحة اجلوع
�شبك��ة التعل��م الإيجاب��ي للم�ساءل��ة
وال�رشاكة يف التنمية
التهاب اجلهاز التنف�سي احلاد
حتديد �أف�ضل الفوائد
م�ؤ�رش كتلة اجل�سم
تن�سيق املخيمات و�إدارة املخيمات
خطة العمل املجتمعية البيئية
النقد مقابل العمل
الأخ�صائي ال�صحي املجتمعي
معدل الوفيات الأويل
جمل�س الالجئني الدامنركي
التعليم للجميع
برنامج التح�صني املو�سع
من�سق الإغاثة يف حاالت الطوارئ
منظمة الأغذية والزراعة
الغذاء مقابل العمل
ختان الإناث
العنف اجلن�ساين
نظام املعلومات اجلغرافية
م�رشوع امل�ساءلة الإن�سانية
من�سق ال�ش�ؤون الإن�سانية
مراجعة اال�ستجابة الإن�سانية
اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت
جلنة ال�صليب الأحمر الدولية
�شخ�ص نازح داخلي ًا
االحت��اد ال��دويل جلمعي��ات ال�صلي��ب
الأحمر والهالل الأحمر

IGA

income generating activity

IGO

intergovernmental organisation

IHL

international humanitarian law

INEE

Inter-Agency Network for Education
in Emergencies

INGO

IRC

international
non-governmental
organization
International
Organization
for
Migration
International Rescue Committee

IRF

Incident Reporting Form

LEGS

Livestock Emergency Guidelines and
Standards

MDG

Millennium Development Goal

MDM

Médecins du Monde

MOU

Memorandum of Understanding

MSF

Médecins Sans Frontières

MUAC

Mid Upper Arm Circumference

NIF

non-food item

NGO

non-governmental organization

NRC

Norwegian Refugee Council

PDA

Personal Digital Assistant

PLWHA

person living with HIV/AIDS

PTSD

post traumatic stress disorder

RH

Reproductive Health

SDC

Site Development Committee

SFP

Supplementary feeding programme

SMART

Specific, Measurable, Achievable,
Relevant, Time-bound

TFP

Therapeutic feeding programme

TOR

Terms of Reference

UNDP

United
Nations
Programme

IOM

Development

ن�شاط ُمدر للدخل
منظمة حكومية دولية
القانون الإن�ساين الدويل
ال�شبك��ة امل�شرتك��ة ب�ين ال��وكاالت
للتثقيف يف جمال الطوارئ
منظمة غري حكومية دولية
املنظمة الدولية للهجرة
جلنة الإنقاذ الدولية
منوذج الإبالغ عن احلوادث
املبادئ التوجيهية ومعايري الطوارئ
اخلا�صة برتبية املا�شية
الهدف الإمنائي للألفية
منظمة �أطباء العامل
مذكرة تفاهم
منظمة �أطباء بال حدود
املحيط اخلارجي من منت�صف الذراع
العلوي
�سلعة غري غذائية
منظمة غري حكومية
جمل�س الالجئني الرنويجي
امل�ساعد ال�شخ�صي الرقمي
�شخ���ص م�ص��اب بفريو���س نق���ص
الإيدز/املناعة الب�رشية
حالة �إجهاد ما بعد ال�صدمة
ال�صحة الإجنابية
جلنة تطوير املوقع
برنامج التغذية التكميلية
حمدد وقاب��ل للقيا�س وميكن حتقيقه
وذو �صلة وحمدد املدة الزمنية
برنامج التغذية العالجية
اخت�صا�صات
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
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UNESCO

United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organisation

UNHCR

United Nations High Commissioner
for Refugees

UNICEF

United Nation’s Children’s Fund

UNMAS

United Nations Mine Action Service

UNOCHA

United Nations Office for the
Coordination
of
Humanitarian
Affairs
UNOHCHR United Nations Office of the High
Commissioner for Human Rights
VIP

Ventilated improved pit latrine

WASH

Water, Sanitation and Hygiene

WFH

weight-for-height

WFP

World Food Programme

WHO

World Health Organisation

WVI

World Vision International
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منظمة الأمم املتح��دة للرتبية والعلم
)والثقافة (اليون�سكو
مفو�ضي��ة الأمم املتح��دة ل�ش���ؤون
الالجئني
منظم��ة الأمم املتح��دة للطفول��ة
)(اليوني�سيف
دائرة الأمم املتحدة ملكافحة الألغام
مكت��ب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون
الإن�سانية
مكتب مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق
الإن�سان
دورة مياه محُ �سن جيد التهوية
املي��اه وال��صرف ال�صح��ي والنظافة
ال�صحية
الوزن مقابل الطول
برنامج الغذاء العاملي
منظمة ال�صحة العاملية
املنظمة الدولية للر�ؤية العاملية

امللحق :4الوكاالت الرئي�سية ومواقعها
منظمة العمل على مكافحة اجلوع )www.actionagainsthunger.org (ACF

منظمة العمل املتعلق بحقوق الطفل )www.savethechildren.net/arc (ARC

�شبكة التعلم الإيجابي للم�ساءلة يف الأعمال الإن�سانية )www.alnap.org (ALNAP

�شبكة عمال املعونات
�شبكة الإنذار/م�ؤ�س�سة رويرتز www.alertnet.org
منظمة العفو الدولية www.amnesty.org
منظمة كري الدولية www.careinternational.org
مركز التعاون الإن�ساين )www.cooperationcenter.org (CHC
مركز حقوق الإ�سكان وحاالت الإخالء )www.cohre.org (COHRE
�شبكة املعلومات املتعلقة بحقوق الطفل )www.crin.org (CRIN
ال�شبكة التعاونية لفعل التنمية ) /(CDAم�رشوع عدم الإ�رضارwww.cdainc.com/dnh/ .
جمل�س الالجئني الدامنركي )www.drc.dk (DRC
ال�شبكة الإلكرتونية للمعلومات املتعلقة بالألغام )www.mineaction.org (E-MINE
م�رشوع بناء القدرات يف حاالت الطوارئ )www.ecbproject.org (ECBP
منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم املتحدة )www.fao.org (FAO
ن�رشة الهجرة الق�رسية www.fmreview.org
التحالف املعني باجلن�سانية واملياه )www.genderandwater.org (GWA
املنظمة الدولية للمعوقني www.handicap-international.org
الرابطة الدولية مل�ساعدة امل�سنني www.helpage.org
�رشاكة امل�ساءلة الإن�سانية )www.hapinternational.org (HAP
جمموعة ال�سيا�سة الإن�سانية )/(HPGمعهد التنمية اخلارجية ).(ODI
www.aidworkers.net

www.odi.org.uk/hpg/index.html

ا�صالح العمليات الإن�سانية/العناقيد العاملية
منظمة الأخ�شاب من �أجل الإن�سانية www.humanitariantimber.org
ال�شبكة الإقليمية املتكاملة للمعلومات )www.irinnews.org (IRIN

www.humanitarianreform.org
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ال�شبكة امل�شرتكة بني الوكاالت للتثقيف يف جمال الطوارئ )www.ineesite.org .(INEE
اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت )www.humanitarianinfo.org/iasc (IASC
مركز مراقبة النزوح الداخلي )www.internal-displacement.org (IDMC
جلنة ال�صليب الأحمر الدولية )www.icrc.org (ICRC

املجل�س الدويل للوكاالت الطوعية (www.icva.ch/doc00000718.html )ICVA

رابطة جمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر )www.ifrc.org (IFRC
منظمة العمل الدولية )www.ilo.org (ILO

املنظمة الدولية للهجرة )www.iom.int (IOM

التحالف الدويل جلمع مياه الأمطار )www.irha-h20.org (IRHA
جلنة الإنقاذ الدولية )www.theirc.org (IRC

برنام��ج الأمم املتحدة امل�شرتك املعني بفريو�س نق�ص املناعة املكت�سبة /الإيدز )(UNAIDS
www.unaids.org

التوجيه��ات واملعاي�ير اخلا�ص��ة باحليوان��ات الداجن��ة يف ح��االت الط��وارئ

)(LEGS

www.livestock-emergency.net

منظمة �أطباء بال حدود www.msf.org

جمل�س الالجئني الرنويجي www.nrc.no

�صندوق عامل واحد
معهد التنمية اخلارجية )/(ODIجمموعة ال�سيا�سة الإن�سانية )www.odi.org.uk/hpg .(HPG
منظمة �أوك�سفام (بريطانيا) www.oxfam.org.uk
ن�رشات �أك�سفورد/مطبعة جامعة �أك�سفورد www.oxfordjournals.org
�شبكة برو�آكت www.proactnetwork.org
منظمة ريد �آر الدولية www.redr.org
موقع الإغاثة )www.reliefweb.int (ReliefWeb
�إحتاد ا�ستجابات ال�صحة الإجنابية يف ال�رصاعات )www.rhrc.org (RHRC
الرابطة الدولية حلق الطفل يف اللعب www.righttoplay.com
املنظمة الدولية لإنقاذ الطفولة www.savethechildren.net
مركز امل�أوى www.sheltercentre.org
www.oneworldtrust.org
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م�رشوع �سفري
حتالف تقييم ت�سونامي )www.tsunami-evaluation.org (TEC
منظمة الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سيف) www.unicef.org
�صندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمر�أة )www.unifem.org (UNIFEM
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي )www.undp.org (UNDP
برنامج الأمم املتحدة للبيئة )www.unep.org (UNEP
مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني )www.unhcr.org (UNHCR
برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�رشية )www.unhabitat.org (UN-HABITAT
مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية التابع للأمم املتحدة )http://ochaonline.un.org (UNOCHA
مكتب املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان )www.ohchr.org (OHCHR
�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان (www.unfpa.org )UNFPA
www.sphereproject.org

مركز املياه والهند�سة والتنمية (http://wedc.lboro.ac.uk/.)WEDC

اللجنة الن�سائية املعنية بالالجئني من الن�ساء والأطفال ()WCRWC
www.womencommission.org

الرابطة الن�سائية الدولية لل�سلم واحلرية (www.peacewomen.org )WILPF
منظمة �أمن و�سالم املر�أة () WomenWarPeace

منظمة ال�صحة العاملية (www.who.int )WHO
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www.womenwarpeace.org

