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ومارغريتـا  إيلمـي،  وخـرا  كاترينـا،  ومارتينـا  كيفيـال،  الورا  املؤلفـون: 

ي د ما ند هو - كفيسـت ند لو

اســتفاد تطويــر هــذا الكتيــب ومكتبــة املــؤرشات املرافقــة بشــكل كبــر من 

توجيــه مكتــب املقــرر الخاص املعنــي بحقوق اإلنســان لألشــخاص النازحني 

ــرشوع،  ــي للم ــه التقن ــة التوجي ــاء لجن ــع أعض ــاهامت جمي ــا ومس داخليً

ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــني، واللجن ــاريك لالجئ ــس الدمن ــن: املجل ــي تتضم والت

األحمــر، ومركــز رصــد النــزوح الداخــي، ومنظمــة الهجــرة الدوليــة، ومركــز 

فاينشــتاين الــدويل، واملجموعــة العامليــة للتعــايف املبكــر، والتجمــع العاملي 

للحاميــة، واملجلــس الرنويجــي لالجئني، ومنظمة أوكســفام، ومنصــة النزوح 

بســبب الكــوارث، وصنــدوق األمــم املتحــدة لبنــاء الســالم، وبرنامــج األمــم 

املتحــدة اإلمنــايئ، وبرنامــج األمــم املتحدة للمســتوطنات البرشيــة، ومكتب 

ــامي  ــوض الس ــب املف ــانية، ومكت ــؤون اإلنس ــيق الش ــدة لتنس ــم املتح األم

لشــؤون الالجئــني، والبنــك الــدويل، واملكتــب اإلقليمــي للحلــول الدامئــة.

ــا اآلخريــن مبــا فيهــم  ــا لــكل ممثــي الــدول ورشكائن نقــدم شــكرنا وامتنانن

ــا، الذيــن شــاركوا يف تجريــب املــؤرشات يف  األشــخاص النازحــون داخليً

كولومبيــا، وجورجيــا، والعــراق، وكوســوفو، وميانامــار، وأوكرانيــا، والســودان، 

والصومــال. وقــد قــدم الســيد أوســكار إيفــان ريكــو مــن الحكومــة 

ــيد  ــودان، والس ــة الس ــن حكوم ــاري م ــد غانغ ــيد أحم ــة، والس الكولومبي

محمــد معلــم مــن الحكومــة الصوماليــة، مســاهامت مهمــة بشــكل خاص.

كــام نوجــه شــكرًا خاًصــا للخــراء الذيــن ســاهموا يف مراجعــة األقــران لهــذا 

الدليــل، وقدمــوا مراجعــات مهمــة مبــا فيهــم كارولــني بــالي، وإيريــكا بــاور، 

ــك  ــكر كذل ــتارأب؛ ونش ــن س ــر، وكاثري ــل ماكغواي ــد، ودانيي ــي كي وغينيت

ــب  ــر مكت ــص بالذك ــر؛ نخ ــرم كب ــرشوع بك ــذا امل ــوا ه ــن مول ــني الذي املانح

الســكان والالجئــني والهجــرة التابــع لــوزارة الخارجيــة األمريكيــة، والوكالــة 

الدمناركيــة للتنميــة الدوليــة، ونتاليــا بــال، وشــالوكا بيــاين، وإيفــان كاردونا،  

ــون، وكاري- ــن جاكوبس ــرا، وكاري ــز فري ــس نوني ــاز، وإيزي ــا دميوت وكورين

ــد، وفيبــي نيلســني، وداغ رول-هانســن، وســفند-جوناس شــيلهورن،  اَن لون

وميليســا فياميــر، والذيــن قدمــوا إضافــات جوهريــة لتطويــر مكتبــة 

ــل. ــؤرشات وهــذا الدلي امل

التخطيط والتصميم: رامون فايل

الدعم التحريري: هانا مارك

إحاطة
 

كتــب دليــل تحليــل الحلــول الدامئــة هــذا اعتــاًدا عــى التعلــم من "مــروع إبــاغ االســتجابات لدعــم الحلــول الدامئة لألشــخاص 

النازحــن داخليـًــا". تــم املــروع  بتوجيــه مــن املقــرر الخــاص املعنــي بحقــوق اإلنســان لألشــخاص النازحــن داخلًيا ونّفذ بواســطة 

خدمــة اإلدارة املشــركة لتنميــط فئــات األشــخاص النازحــن داخلًيا.
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ــة  ــول دامئ ــود حل ــان وج ــا ض ــن داخلًي ــخاص النازح ــة األش ــتلزم حاي تس

لنزوحهــم يف نهايــة املطــاف، ومــع ذلــك، فليــس مــن الســهل مبــكان تأمــن 

الحلــول الدامئــة بســبب تعقيدهــا، كــا أن هــذه العمليــة قــد توقفــت يف 

العديــد مــن الســياقات. يشــمل إيجــاد الحلــول الدامئــة التحديــات املتعلقة 

ــاء  ــة وبن ــات التنمي ــانية وتحدي ــك اإلنس ــة، وتل ــان الجوهري ــوق اإلنس بحق

ــات  ــن، كالحكوم ــن متعددي ــود فاعل ــيق الجه ــن تنس ــذا يتضم ــام، ول الس

واملنظــات الدوليــة وغــر الحكوميــة، واألهم مــن ذلك، األشــخاص النازحن 

ــا.       ــق تقــدم نحــو هدفه ــك لتحقي ــا، وذل داخلًي

ــوكاالت 2010   ــن ال ــة املشــركة ب ــة الدامئ ــل اللجن ــد إصــدار إطــار عم يعتم

ــار  ــا عــى نطــاق واســع  كمعي ــول الدامئــة لألشــخاص النازحــن داخلًي للحل

ــا. يعد هــذا اإلطار مثــرة لعملية  للحلــول الدامئــة لألشــخاص النازحــن داخلًي

ــة يف  ــق اإلغاث ــب منس ــا طل ــك عندم ــام 2001، وذل ــدأت يف الع ــة ب طويل

حــاالت الطــوارئ  آنــذاك مــن ممثــل األمــن العــام املعنــي بحقوق اإلنســان 

ــغ،  ــيس دين ــور فرانس ــت، الدكت ــك الوق ــا يف ذل ــن داخلًي ــخاص النازح لألش

ــخاص  ــن األش ــزوح ع ــة الن ــرع صف ــد ن ــة تحدي ــول كيفي ــل ح ــم دلي تقدي

ــا. أجــري تحقيــق شــامل، وسلســلة مــن طيــف واســع مــن  النازحــن داخلًي

ــي  ــام املعن ــن الع ــل األم ــل ممث ــن قب ــب م ــة تجري ــارات وعملي االستش

ــن،  ــر كال ــور وال ــا، الربوفيس ــن داخلًي ــخاص النازح ــان لألش ــوق اإلنس بحق

ــل  ــار عم ــج  إط ــذي أنت ــي وال ــزوح الداخ ــول الن ــرن ح ــروع بروكنغ-ب وم

اعتمــد مــن مجموعــة عمــل اللجنــة الدامئــة املشــركة بــن الــوكاالت يف عام 

ــة النــزوح، يوضــح هــذا اإلطــار  ــد الدقيــق لنهاي ــا عــن التحدي 2009. وعوًض

ــان  ــوق اإلنس ــادئ حق ــن مب ــا يب ــة، ك ــول الدامئ ــق للحل ــف الدقي التعري

الرئيســية التــي يفــرض بهــا أن تقــود البحــث عــن الحلــول الدامئة وتنشــئ 

ــا.   ــدى تحقيقه ــد م ــي يجــب اســتخدامها لتحدي ــر الت املعاي

ــل  ــار عم ــف إط ــره تعري ــذي يوف ــي ال ــوح املفاهيم ــن الوض ــم م ــى الرغ ع

ــاك  ــإن هن ــره، ف ــه ومعاي ــوكاالت، ومبادئ ــن ال ــركة ب ــة املش ــة الدامئ اللجن

ــة اســتخدام هــذا اإلطــار  ــد محاول ــي تظهــر عن ــات الت ــد مــن التحدي العدي

ــركاء  ــة، وال ــن الحكوم ــررة م ــات متك ــت طلب ــد ُوجه ــق. وق ــد التطبي عن

املعنــي بحقــوق اإلنســان  الخــاص  املقــرر  اإلنســانين والتنمويــن إىل 

ــا واملجتمــع الــدويل للمســاعدة يف تفعيــل إطــار  لألشــخاص النازحــن داخلًي

ــة  ــم عــى األدل ــل القائ ــة العم ــة ملتابع ــر الثاني ــل؛ واســتخدام املعاي العم

ــة.  ــول دامئ ــق حل ــة، لتحقي ــات النازح ــراد واألرس واملجتمع ــم األف لدع

ــي  ــاص املعن ــرر الخ ــاين، املق ــالوكا بي ــورة تش ــدأت الدكت ــام 2015، ب يف ع

ا  ــركً ــا مش ــذاك، مروًع ــا آن ــن داخلًي ــخاص النازح ــان لألش ــوق اإلنس بحق

بــن الــوكاالت ســمي "إبــاغ االســتجابات لدعــم الحلــول الدامئــة لألشــخاص 

ــخاص  ــط األش ــركة لتنمي ــة اإلدارة املش ــة إىل خدم ــا"، طالب ــن داخلًي النازح

ــا تنســيق العمــل. ويهدف املــروع إىل اســتكال إطار عمل  النازحــن داخلًي

ــن  ــية م ــارصه الرئيس ــل عن ــوكاالت وتفعي ــن ال ــركة ب ــة املش ــة الدامئ اللجن

خــال تطويــر مــؤرشات، وأدوات، ومنهجيات، وإرشــادات متفــق عليها لنهج 

شــاملة – وعمليــة- لتحليــل الحلــول الدامئــة يف ســياقات النــزوح الداخــي. 

وهــذا مــن شــأنه أن يســمح بتحليل أقــوى لحاالت النــزوح الفــردي، وبالتايل 

إبــاغ االســتجابات اإلســراتيجية والربامجيــة مــن قبــل الحكومــات ورشكائها 

يف املجــال اإلنســاين واإلمنــايئ.

ــول  ــؤرشات الحل ــة م ــر مكتب ــق إىل تطوي ــت الح ــل يف وق ــذا العم أدى ه

ــن  ــإرشاف م ــّور ب ــذي طُ ــايل، ال ــة الح ــول الدامئ ــل الحل ــل تحلي ــة ودلي الدامئ

ــة والتشــغيلية  ــن الخــربات الفني ــع االســتفادة م ــة م ــه الفني ــة التوجي لجن

املقدمــة مــن املنظــات واألفــراد املشــاركن،  باإلضافــة إىل الــدروس املُجّمعة 

مــن العمليــات التجريبيــة التــي أجريــت بالتعــاون الوثيــق مــع الســلطات 

ــزوح الداخــي. ــن ســياقات الن ــد م ــة يف العدي الوطني

باإلضافــة إىل ذلــك، وخــال فــرة ماثلــة، أصبحــت زيــادة االهتــام بحقيقة 

النــزوح القــري عــى الصعيــد العاملــي واضحــة. حيــث جــاء تزايــد الطلــب 

عــى االســتجابات األكــر فعاليــة واملشــركة والقامئة عــى األدلــة للنزوح من 

اتجاهــات مختلفــة، مبــا يف ذلــك تلــك املعنيــة بتحــركات الاجئــن )أي مــن 

ــاق العاملــي  ــن وامليث ــن واملهاجري ــورك لعــام 2016 لاجئ خــال إعــان نيوي

بشــأن الاجئــن الــذي أعقــب ذلــك عــى ســبيل املثــال( وبالنــزوح الداخــي 

مقدمة 
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)أي مــن خــال القمــة العامليــة للعمل اإلنســاين و طريقة العمــل الجديدة(، 

كــا ُعّممت الدعوات لتحســن اســتخدام البيانــات والتحليات للمســاعدة 

يف تحقيــق حلــول النــزوح خصوًصــا عــى جميــع الجهــات بوضوح.

يف ذات الوقــت، فــإن اإلنجــاز املهــم لاتفاق عــى أهداف التنمية املســتدامة 

الســبعة عــر وإطــار املــؤرشات املرتبــط بهــا، يقــدم فرصــة لركيــز االهتام 

عــى الفئــات الســكانية الضعيفــة عــى وجــه التحديــد كجــزء مــن أجنــدة 

ــت املناســب،  ــأيت يف الوق ــإن هــذا املــروع ي ــايل، ف ــة الشــاملة. وبالت التنمي

ــر  ــى توف ــة ع ــة ملســاعدة الســلطات الوطني ــدم مســاهمة مهم ــث يق حي

ــا يف هــذا اإلطــار. القيــادة مــن خــال إدراج األشــخاص النازحــن داخلًي

وقــد رحبــت املقــرر الخــاص املعنــي بحقــوق اإلنســان لألشــخاص النازحــن 

ــد  ــاري، بالجه ــيليا خيمينيز–دام ــيدة سيس ــايل، الس ــت الح ــا يف الوق داخلًي

التشــاريك إلنتــاج مكتبــة املــؤرشات للحلــول الدامئــة ودليل التحليــل. ال يزال 

ا وأولويــة  ــا رئيســًي البحــث عــن حلــول دامئــة للنــزوح الداخــي ميثــل تحدًي

قصــوى لجميــع الــركاء املنخرطــن يف تعزيــز املارســة والسياســات يف هذا 

املجــال -وليــس أقلهــا املترضريــن بشــكل مبارش مــن النزوح الداخــي. هناك 

ــادة  حاجــة إىل املــوارد التــي ميكــن أن تســاعد يف تحســن هــذا الجهــد، وزي

ــدة  ــز قاع ــال تعزي ــن خ ــك م ــرك، وذل ــل املش ــتجابات والعم ــة االس فعالي

ــول  ــة بالحل ــغيلية ذات الصل ــراتيجية والتش ــرارات اإلس ــاذ الق ــة التخ األدل

الدامئــة. وباســتراف املســتقبل، فإننــا نحــث الســلطات الوطنيــة واملحلية، 

ــتفادة  ــى االس ــة، ع ــا واإلمنائي ــانية منه ــة اإلنس ــات الفاعل ــن الجه ــًا ع فض

ــب مــع إطــار  ــا إىل جن ــة املــؤرشات املرافقــة ، جنًب ــل ومكتب مــن هــذا الدلي

اللجنــة الدامئــة املشــركة بــن الــوكاالت، يف جهودهــا لدعــم الحلــول الدامئة 

ومســاعدة النازحــن عــى اســتئناف حياتهــم الطبيعيــة بأمــان وكرامــة.

السيد والر كالن 
ممثل األمن العام لألمم املتحدة املعني بحقوق اإلنسان لألشخاص 

 النازحن داخلًيا 
 2010-2004

السيد شالوكا بياين
املقرر الخاص املعني بحقوق اإلنسان لألشخاص النازحن داخلًيا

2016-2010

السيدة سيسيليا خيمينيز–داماري
املقرر الخاص املعني بحقوق اإلنسان لألشخاص النازحن داخلًيا 

2016-اآلن
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متى، كيف، وماذا؟

يُجر األشخاص أو يُكرهون عىل 

مغادرة أماكن إقامتهم املعتادة 

والتنقل داخل بلدهم.

يف كثر من الحاالت، قد يطول أمد 

النزوح، وقد يتعرث التقدم نحو إيجاد 

حلول دامئة أو يُعاق.

الحاجة إىل تحليل حلول 

دامئة. كيف ذلك؟

نحو األشخاص النازحني داخليًا الذين مل يعد لديهم 

احتياجات محددة من املساعدة والحامية املرتبطة 

بالنزوح والقدرة عىل التمتع بحقوقهم اإلنسانية 

دون متييز )انظر إطار عمل اللجنة الدامئة املشرتكة 

بني الوكاالت(.

تحليل الحلول الدامئة

 

حدد األولويات

 عمجامّمص

 لّلح

اإلجراءات املتضافرة

عىل الحاجة

بيانات من مصادر مختلفةخطة عمل سياقية

عر مكونات مختلفة

* عملية تشاركية

* املشاركة مع املجتمعات املحلية النازحة

اتفق

 
 

 

 

ا حيال  يً تفضيالت األشخاص النازحني داخل

الحلول الدامئة 

تصورات األشخاص النازحني داخليًا عن الحلول 	·

الدامئة

تفضيالت خيار التوطني املستقبي	·

العودة، وإعادة اإلدماج املحي، أو التوطني يف 	·

مكان آخر

اهتاممات األشخاص النازحني داخليًا 	·

ومساهامتهم فيام يتعلق بالحلول الدامئة

املعاير الثامنية للحلول الدامئة 

السالمة واألمن وحرية التنقل	·

املستوى املعييش الالئق؛	·

الوصول إىل سبل العيش والعاملة؛	·

املساكن، واألرايض واملمتلكات؛	·

الوثائق الشخصية و غرها؛ 	·

جمع شمل األرسة؛	·

املشاركة يف الشؤون العامة؛	·

سبل االنتصاف الفعالة	·

التحليل عى املستوى الكيل

· كالسياسات، والترشيعات، والخدمات، والبيئة املعمورة، واالقتصاد، والتامسك االجتامعي	

· جدوى التدخالت املختلفة بناء عىل املوارد، والقدرات، واملصالح. سواء الحالية أم املطلوبة.	

أولويات العمل لدعم 

األشخاص النازحن داخلًيا 

يف تحقيق حلولهم الدامئة 

املفضلة

السات الدميغرافية   

العمر، والجنس، واملوقع، والتنوع

عنارص إطار عمل اللجنة الدامئة املشركة بن الوكاالت للحلول الدامئة

و الحلول الدامئة
دم نح

التق
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مقدمة
تهـــدف هـــذه الوثيقة إلرشـــاد املســـتخدم خال تطبيـــق مـــؤرشات الحلول الدامئـــة وذلك 

عنـــد إجراء تحليـــل الحلول الدامئة. وتسرشـــد قاعـــدة األدلة الشـــاملة الناتجـــة عن ذلك 

بالسياســـات، واإلســـراتيجيات، والتخطيط، والربامج املصممة عى املســـتوى الوطني واملحيل، 

ا. وذلـــك نحو حلـــول دامئة للنازحـــن قرسيً
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مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن النزوح 
 الداخي )1998(، متاح عىل:

https://www.humanitarianresponse.info/ 
en/operations/yemen/document/guiding-

principles-internal-displacement-arabic

خلفية 

ــادة  ــة املعت ــب الصدم ــن تجن ــام ال ميك ــاة، وبين ــّر الحي ــدث يغ ــزوح ح الن

ــا للقدرة عىل اســتئناف  لتجربــة النــزوح، يحتــاج األشــخاص النازحون داخليً

ــح يف  ــو موض ــام ه ــم. وك ــة له ــول دامئ ــق حل ــر تحقي ــة ع ــاة الطبيعي الحي

ــني  ــق للنازح ــي )30-28( 1، يح ــزوح الداخ ــأن الن ــة بش ــادئ التوجيهي املب

ــاعدة  ــون إىل املس ــا يحتاج ــا م ــة، وغالبً ــول دامئ ــىل حل ــول ع ــا الحص داخليً

ــية  ــؤوليات األساس ــادئ املس ــذه املب ــدد ه ــك. تح ــق ذل يف جهودهــم لتحقي

ــك  ــني يف املجــال اإلنســاين والتنمــوي، وذل ــة، ودور الفاعل للســلطات الوطني

ــة. ــول دامئ ــاد حل للمســاعدة يف إيج

ــا عــىل تطويــر املبــادئ التوجيهية، مــا تزال  ومــع ذلــك، وبعــد مــرور 20 عاًم

ــا. إذ توقــف  ــا عامليً ــا متثــل تحديً الحلــول الدامئــة لألشــخاص النازحــني داخليً

تحقيــق الحلــول الدامئــة يف العديــد مــن حــاالت النــزوح املطــول، أو أصبــح 

ــوي  ــدة تنط ــة معق ــة عملي ــول دامئ ــاد حل ــا. إن إيج ــدث دوريً ــزوح يح الن

ــانية،  ــؤون اإلنس ــان، والش ــوق اإلنس ــال حق ــرة يف مج ــات كب ــىل تحدي ع

ــات  ــن جه ــرة م ــوًدا متضاف ــب جه ــي تتطل ــالم، والت ــاء الس ــة، وبن والتنمي

فاعلــة متعــددة. باإلضافــة إىل ذلــك، فكثــرًا مــا كانــت كيفيــة إنشــاء قاعدة 

أدلــة مشــرتكة ومتفــق عليهــا وقياس التقــدم نحو تحقيــق الحلــول الدامئة، 

واحــدة مــن أكــرث االســئلة إلحاًحــا لتقديــم اســتجابات منســقة قامئــة عــىل 

اأالدلــة صــادرة عــن جميــع الجهــات الفاعلــة التــي تعمــل عىل دعــم حلول 

ــا. دامئــة للنازحــني داخليً

يعتمــد إصــدار إطــار عمــل اللجنــة الدامئــة املشــركة بــن الــوكاالت 2010  

ــع   ــاق واس ــىل نط ــا ع ــن داخلًي ــخاص النازح ــة لألش ــول الدامئ ــأن الحل بش

ــا. يعد هــذا اإلطار مثرة  كمعيــار للحلــول الدامئــة لألشــخاص النازحــني داخليً

لعمليــة طويلــة بــدأت يف العــام 2001، وذلك عندما طلب منســق اإلغاثة يف 

حــاالت الطــوارئ  آنــذاك مــن ممثــل األمــني العــام املعنــي بحقوق اإلنســان 

ــم  ــغ، تقدي ــيس دين ــور فرانس ــذاك، الدكت ــا آن ــني داخليً ــخاص النازح لألش

ــن األشــخاص النازحــني  ــزوح ع ــة الن ــرع صف ــد ن ــة تحدي ــل حــول كيفي دلي

ــا. أجــري تحقيــق شــامل، وسلســلة من طيف واســع من االستشــارات  داخليً

وعمليــة تجريــب مــن قبــل ممثــل األمــني العــام املعنــي بحقــوق اإلنســان 

ــغ- ــني، ومــرشوع بروكن ــرت كال ــا، الروفيســور وال لألشــخاص النازحــني داخليً

بــرن حــول النــزوح الداخــي والــذي أنتــج  إطار عمــل اعتمد مــن مجموعة 

ــا عــن  ــوكاالت يف عــام 2009. وعوًض ــني ال ــة الدامئــة املشــرتكة ب عمــل اللجن

ــق  ــف الدقي ــزوح، يوضــح هــذا اإلطــار التعري ــة الن ــق لنهاي ــد الدقي التحدي

للحلــول الدامئــة، كــام يبــني مبــادئ حقــوق اإلنســان الرئيســية التــي يفرتض 

ــي يجــب  ــر الت ــول الدامئــة وتنشــئ املعاي ــن الحل ــود البحــث ع ــا أن تق به

اســتخدامها لتحديــد مــدى تحقيقهــا.  

يحــدد إطــار عمــل اللجنــة الدامئة املشــرتكة بــني الــوكاالت أن "الحــل الدائم 

ــا احتياجــات محــددة  يتحقــق عندمــا ال يعــود لألشــخاص النازحــن داخلًي

ــة ترتبــط بنزوحهــم، كــا ميكــن أن يتمتــع  مــن حيــث املســاعدة والحاي

هــؤالء األشــخاص بحقوقهــم اإلنســانية دون متييــز ناتــج عــن نزوحهــم."

ــىل  ــي ال ع ــة؛ وه ــول الدامئ ــول للحل ــبل للوص ــة س ــدد ثالث ــا تح ــام أنه ك

ــب: الرتتي

إعادة اإلدماج املستدام يف مكان األصل )"العودة"(؛	 

االندمـــاج املحـــي املســـتدام يف املناطـــق التي يلجـــأ إليها 	 

ـــا )"االندمـــاج املحي"(؛  األشـــخاص النازحـــون داخليً

االندماج املســـتدام يف جزء آخر من البلـــد )"التوطني يف مكان 	 

البلد"(. يف  آخر 

ــا للنهــج القائــم عــىل الحقــوق يف إطــار عمــل اللجنة الدامئة املشــرتكة  ووفًق

ــا، إذ  بــني الــوكاالت، فــإن حركــة النازحــني املاديــة وحدهــا ليســت حــاًل دامئً

ــخاص  ــوق األش ــتعادة حق ــل كل يشء، باس ــق، وقب ــة تتعل ــول الدامئ أن الحل

ــا، والتــي ُحــددت عىل أنهــا مثانيــة معاير ميكن اســتخدامها  النازحــني داخليً

ــي لألشــخاص  ــام، ينبغ ــم." بشــكل ع ــدى التوصــل إىل حــل دائ ــد م "لتحدي

ــىل  ــن ع ــوا قادري ــم أن يكون ــل دائ ــوا إىل ح ــن توصل ــا الذي ــني داخليً النازح

التمتــع  بالتــايل دون متييــز:

السالمة، واألمن وحرية التنقل عىل املدى البعيد واألمن؛ 	 

مســـتوى معييش الئق، مبا يف ذلك الحـــد األدىن من الوصول إىل 	 

الغذاء املناسب، واملياه، واملســـكن، والرعاية الصحية والتعليم 

األسايس؛

الوصول إىل فرص العمل وسبل املعيشة؛	 

والوصـــول إىل آليات فعالة الســـتعادة مســـاكنهم، وأراضيهم، 	 

وممتلكاتهـــم أو تعويضهم.

يف عــدد مــن الســياقات، ســيكون مــن الــروري أيًضــا لألشــخاص النازحــني 

داخليــا االســتفادة، دون متييــز، مــن التــايل لتحقيــق حــل دائــم: 

الوصـــول للوثائـــق الشـــخصية والوثائـــق األخـــرى الالزمة 	 

واســـتبدالها؛

جمع الشمل الطوعي ألفراد األرس الذين تفرقوا أثناء النزوح؛	 

املشـــاركة يف الشـــؤون العامة عىل جميع املستويات عىل قدم 	 

املســـاواة مع السكان املقيمني؛

ســـبل االنتصاف الفعالة مـــن االنتهاكات املتعلقـــة بالنزوح، 	 

مبا يف ذلك الوصـــول إىل العدالة، وجر الـــرر، ومعلومات عن 

االنتهاكات. أسباب 
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يســتمر إطــار العمــل يف تحديــد املبــادئ األساســية 2 التــي ينبغــي أن توجه 

البحــث عــن حلــول دامئــة، وتؤكد عــىل حاجة الســلطات الوطنيــة واملحلية، 

ــا لدعــم األشــخاص  والعاملــني يف املجــال االنســاين والتنمــوي إىل العمــل مًع

ــا بشــكل فعــال وإعــداد عمليــة قامئــة عىل الحقــوق بحيث  النازحــني داخليً

عــىل وجــه الخصوص:

ا يف وضـــع ميكنهم من اتخاذ 	  يكون األشـــخاص النازحون داخليً

قرار واٍع وطوعي بشـــأن الحل الدائم الـــذي يرغبون يف اتباعه؛

ا يف تخطيـــط الحل الدائم 	  يشـــارك األشـــخاص النازحون داخليً

وإدارته بحيث تُراعى احتياجاتهم وحقوقهم يف إســـرتاتيجيات 

والتنمية؛ التعايف 

ال يُهمل الســـكان واملجتمعات التي )تعيد إدماج( األشـــخاص 	 

ـــا، وأولئـــك الذين قـــد تكـــون احتياجاتهم  النازحـــني داخليً

مشـــابهة الحتياجات النازحـــني، باملقابل.

عــىل الرغــم مــن وضــوح املفاهيم فيــام يتعلــق بالحلــول الدامئة لألشــخاص 

ــا مــن خــالل تعريــف إطــار عمــل اللجنــة الدامئــة املشــرتكة  النازحــني داخليً

ــات  ــن التحدي ــد م ــاك العدي ــا، إال أن هن ــا ومعايره ــوكاالت ومبادئه ــني ال ب

ــة  ــا. وقــد تلقــت والي ــة اســتخدام هــذا اإلطــار عمليً ــد محاول املوجــودة عن

ــا  املقــرر الخــاص املعنــي بحقــوق اإلنســان لألشــخاص النازحــني داخليً

ــانيني  ــرشكاء اإلنس ــة، وال ــن الحكوم ــررة م ــات متك ــدويل، طلب ــع ال واملجتم

ــر  ــتخدام املعاي ــا اس ــص، وخصوًص ــل" الن ــاعدة يف "تفعي ــني للمس والتنموي

واســتخدام املعايــر الثامنيــة خاصــة. وهــذا مــن شــأنه أن يســمح بتحليــل 

أفضل لحاالت النزوح الفردية، وإبالغ االســتجابات اإلســرتاتيجية والرامجية، 

ــا  وإحــراز مزيــد مــن التقــدم نحــو حلــول دامئــة لألشــخاص النازحــني داخليً

ــر  ــل وتطوي ــذا الدلي ــر ه ــة تطوي ــا إىل عملي ــك الحًق ــد أدى ذل ــايل. وق بالت

ــة. ــول الدامئــة املرافق ــة مــؤرشات الحل مكتب

2 ¬

انظر إطار عمل اللجنة الدامئة املشرتكة 
بني الوكاالت بشأن الحلول الدامئة 

ا يً لألشخاص النازحني داخل

ا  يً توزيع مساعدات األمم املتحدة الشتوية عىل األفغان املحتاجني، مبا يف ذلك الالجئون واألشخاص النازحون داخل

الذين عادوا مؤخرًا، 2015 / الحقوق: بعثة األمم املتحدة لتقديم املساعدة يف أفغانستان

3 ¬

اإلدارة املشرتكة لتصنيف فئات 
ا، هي خدمة  يً األشخاص النازحني داخل

مشرتكة بني الوكاالت يرشف عليها 
املجلس الدامناريك لالجئني، واملجلس 

الرنويجي لالجئني، ومركز رصد 
ا، ومكتب األمم املتحدة  يً النازحني داخل

لتنسيق الشؤون اإلنسانية، وبرنامج 
األمم املتحدة اإلمنايئ، ومفوضية األمم 

املتحدة لشؤون الالجئني، واملقرر 
الخاص املعني بحقوق اإلنسان 

ا. وقد دعم عمل  يً للنازحني داخل
الفريق املشرتك عمليات التنميط 
ا يف حاالت  يً التعاوين اململوكة محل

النزوح منذ عام 2009. وقد وقع املقرر 
الخاص واإلدارة املشرتكة لتصنيف 

ا  يً فئات األشخاص النازحني داخل
مذكرة تفاهم للتعاون منذ أيلول/

سبتمر 2012.
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ا،  هــدف إبالغ االســتجابات لدعــم الحلول الدامئة لألشــخاص النازحــني داخليً

إىل تفعيــل إطــار عمــل اللجنــة الدامئــة املشــرتكة بــني الــوكاالت، وذلــك مــن 

ــق  ــة متف ــادئ توجيهي ــات، ومب ــؤرشات، وأدوات، ومنهجي ــر م ــالل تطوي خ

عليهــا بخصــوص النهــج الشــاملة عــىل أن تكــون عمليــة يف نفــس الوقــت 

ــرشوع  ــدف امل ــي. ويه ــزوح الداخ ــياق الن ــة يف س ــول الدامئ ــل الحل لتحلي

ــج  ــاع نه ــايئ التب ــاين واإلمن ــني اإلنس ــا يف املجال ــات ورشكائه ــم الحكوم إىل دع

اســتجابة مشــرتكة قامئــة عــىل األدلــة لدعــم العائــالت واملجتمعــات النازحة 

ــا لتحقيــق حلــول دامئــة. داخليً

ــني  ــخاص النازح ــان لألش ــوق اإلنس ــي بحق ــاص املعن ــرر الخ ــام املق ــد ق وق

ــا بتوجيــه املــرشوع، أمــا لجنــة التوجيــه الفنيــة التــي تضــم الجهــات  داخليً

الفاعلــة يف مجــال التنميــة واإلنســانية، فتولــت تقديــم املشــورة العلميــة، 

فضــاًل عــن املؤسســات األكادمييــة ذات الصلــة. قــدم أعضــاء لجنــة التوجيــه 

الفنيــة اإلرشاف الفنــي واملشــورة املوضوعيــة حــول مجاالت الخــرة الخاصة 

ــد  ــك املصادقــة عــىل املــؤرشات وتحدي بهــم خــالل هــذا املــرشوع، مبــا يف ذل

ــط  ــة اإلدارة املشــرتكة لتنمي ــت خدم ــل. تول ــذا الدلي الرســائل الرئيســية له

ــا3، ومــن خــالل التعــاون الوثيق مع أعضــاء لجنة  األشــخاص النازحــني داخليً

التوجيــه الفنيــة، تنســيق املــرشوع وتنفيــذه. كــام تواصــل املــرشوع بشــكل 

مبــارش مــع الحكومــات والســلطات املحلية خــالل املرحلــة التجريبية وعند 

االنتهــاء مــن املخرجــات. انظــر الشــكل 1 للتعــرف عــىل مخطــط املــرشوع 
والــرشكاء، والصنــدوق 1 للتعــرف عىل األنشــطة الرئيســية لـــلمرشوع. 4

القيادة الشاملة والتوجيه 
ا يً املقرر الخاص املعني بحقوق اإلنسان لألشخاص النازحني داخل

دور الرقابة الفنية واالستشارية
لجنة التوجيه الفنية 

تنسيق املرشوع وتنفيذه التوجيه الفاعلون املحليون، مبا فيهم 

الحكومات

 4 ¬

ملزيد من التفاصيل حول املرشوع، 
مبا يف ذلك تقارير ورشة عمل لجنة 

التوجيه الفنية واملشاريع التجريبية، 
راجع:

 http://www.jips. org/ en/
profiling/durable-solutions. ا الشكل 1. مخطط مرشوع إبالغ االستجابات لدعم الحلول الدامئة لألشخاص النازحني داخليً

 املرشوع
إبالغ االستجابات لدعم الحلول الدامئة لألشخاص النازحني داخلًيا

نويميداكألا ءاربخلا

ICRC
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أدى املــرشوع إىل تطويــر منتجــني رئيســيني: أوالها مكتبة مــؤرشات الحلول 

الدامئــة وثانيهــا هــو دليــل تحليــل الحلــول الدامئــة هــذا. ويقصــد بهــا أن 

تســتخدم بشــكل تشــاريك مــن قبــل الســلطات الوطنيــة واملحليــة، باإلضافة 

ــاء  ــة يف بن ــك الفاعل ــة، وتل ــانية واإلمنائي ــة اإلنس ــرى الفاعل ــات األخ إىل الجه

الســالم )مبا يف ذلك صناع السياســات ومامرســوها( ملتابعة اســتجابة مشــرتكة 

قامئــة عــىل األدلــة لدعــم النازحــني، واألرس، واملجتمعــات املتــررة يف تحقيــق 

حلــول دامئــة. ومبــا أن الســلطات الوطنيــة تتحمــل املســؤولية األساســية عــن 

ــا، ينبغــي لها أن تتــوىل ملكية  توفــر حلــول دامئــة لألشــخاص النازحــني داخليً

ــا  ــوىل املســؤولية عندم ــا، كــام يجــب أن تت ــول الدامئــة وتحليله ــم الحل تقيي

يتعلــق األمــر باتخــاذ إجــراءات قامئــة عــىل النتائج. ينبغــي أن تقــدم الجهات 

الفاعلــة اإلنســانية واإلمنائيــة الدوليــة أدوارًا متكاملــة معها لتحقيــق الفائدة 

املرجــوة. توفــر مكتبــة مــؤرش الحلــول الدامئــة 5 قامئــة باملــؤرشات األكرث صلة 

ــول الدامئــة باســتخدام  ــل الحل ــول الدامئــة. يهــدف تحلي ــج الحل ــاس نتائ لقي

ــة،  ــانية التكميلي ــود اإلنس ــد الجه ــن أن ترش ــل ميك ــاج تحلي ــة إىل إنت املكتب

ــة.  ــول الدامئ ــم الحل ــة لدع ــود التنمي ــاء الســالم، وجه ــوق اإلنســان، وبن وحق

ــول  ــات الحل ــر سياس ــاغ تطوي ــتخدامه إلب ــن اس ــة، ميك ــر دق ــكل أك وبش

الدامئــة، وإســراتيجياتها، وتخطيطهــا، وبرامجها، يف حاالت النــزوح الداخيل.

وبهــذه الطريقــة، تدعــم املكتبــة أيًضــا تنفيــذ مبــادرات السياســات 

ــامىش  ــوص، تت ــه الخص ــىل وج ــوس. وع ــكل ملم ــا بش ــات ومراقبته وااللتزام

ــة  ــامن إمكاني ــتدامة لض ــة املس ــامل 2030 للتنمي ــدول أع ــع ج ــؤرشات م امل

توفــر التحليــل التــايل أدلــة ميكــن أن تســلط الضــوء عــىل أولويــات حصــول 

ــا عــىل حقوقهــم اإلنســانية باملســاواة مع الســكان  األشــخاص النازحــني داخليً

ــف أحــد عــن الركب"،  املقيمــني. وهــذا يدعــم التــزام أجنــدة 2030 "عــدم تخلّ

ــداف  ــق أه ــعي لتحقي ــن الس ــا، ضم ــني داخليً ــخاص النازح ــك األش ــا يف ذل مب

ــؤرشات وهــذا  ــن اســتخدام امل ــك، ميك ــة إىل ذل ــة املســتدامة 6، باإلضاف التنمي

الدليــل لضــامن توفــر  االهتــامم الــكايف بالحلــول الدامئــة لألشــخاص النازحني 

ــا يف إطــار املبــادرات التالية: أجندة اإلنســانية، و"الصفقــة الكرى-التزام  داخليً

مشــرتك لخدمــة أفضل لالشــخاص املحتاجــني"7. أدت طريقة العمــل الجديدة 

ومفهومهــا عــن "النتائــج الجامعية"، التي تــم تفصيلها أكرث يف ســياق النزوح 

ــني  ــورك لالجئ ــالن نيوي ــد 9؛ وإع ــامل الحــري الجدي املطــول 8؛ وجــدول األع

واملهاجريــن 10، إىل تطويــر امليثــاق العاملــي لالجئــني وامليثــاق العاملــي بشــأن 

الهجــرة اآلمنــة، واملنظمــة، والهجــرة النظاميــة.

مكتبة املؤرشات:

رتبـــت وفًقا للمعايـــر الثامنيـــة للحلول الدامئـــة املنصوص 	 

عليهـــا يف إطـــار عمـــل اللجنة الدامئة املشـــرتكة بـــني الوكاالت؛

تقّدم مؤرشات يف شـــكل مكتبـــة بداًل مـــن مجموعة محددة 	 

ســـلًفا. وهذا يعكس الحاجـــة إىل أن تعتمـــد عملية تحليل 

الحلول الدامئة عىل ســـياق الحالة، حيـــث إن املعاير املختلفة 

ذات صلـــة وأهمية مختلفة يف الســـياقات املختلفة؛

ا الخاصـــة باملواضيع ذات 	  تتامىش مع املـــؤرشات املعيارية دوليً

الصلـــة بالحلـــول الدامئة عنـــد وجودها 11، مبـــا يف ذلك إطار 

املـــؤرشات لجدول أعامل خطـــة التنمية املســـتدامة لعام 2030؛

تركز عـــىل أوضاع النـــزوح الداخـــي، حيث إنها تســـتند إىل 	 

إطار عمـــل اللجنة الدامئة املشـــرتكة بني الـــوكاالت. وعىل أي 

ا مـــع نهج إطار عمـــل اللجنة  حـــال، وكام ذكر أعاله ومتشـــيً

الدامئة املشـــرتكة بني الوكاالت نفســـه، يجـــب أن يضع تحليل 

ا يف سياق  الحلول الدامئة احتياجات األشـــخاص النازحني داخليً

املجتمعـــات األخـــرى عند إعـــادة دمجهم معهـــا أو بالقرب 

منهـــا. ومن ثم، ينبغي اســـتخدام املـــؤرشات يف تحليل مقارن 

مـــع املجتمعات غـــر النازحة، ميكن أن يوفـــر تحليل الحلول 

الدامئة أيًضـــا نظرة مســـتبرصة ومهمة حول وضـــع الالجئني 

العائديـــن، الذين قـــد يواجهون أيًضا تحديـــات إعادة اإلدماج 

ا 12؛ املامثلـــة لتلك التي يواجهها األشـــخاص النازحـــون داخليً

م متفق عليهـــا )أبـــرزت يف جداول 	  تحتـــوي مـــؤرشات تقـــدُّ

املـــؤرشات يف الفصل الرابـــع( والتي ميكن اســـتخدامها لقياس 

مخرجات الحلـــول الدامئة، واإلحصاءات املقرتحـــة ذات الصلة 

التي ميكن اســـتخدامها الســـتكامل التحليل 13، ال تركز  مكتبة 

املـــؤرشات عىل مؤرشات العملية أو النشـــاط، وبالتايل ال ميكنها 

أن ترصد بشكل شـــامل إمكانية تنظيم عملية الحلول الدامئة 

وتنفيذها مبـــا يتامىش مع املبـــادئ املنصوص عليهـــا يف إطار 

اللجنـــة الدامئة املشـــرتكة بني الـــوكاالت 14، ومـــع ذلك، فإن 

العمليـــة املقرتحة لتحليـــل الحلول الدامئـــة املوضحة يف هذا 

الدليل تتضمـــن مثل هذه املبـــادئ ذات الصلة؛

وتعـــزز تحليالت الحلـــول الدامئة باعتبارها عمليات شـــاملة 	 

ومســـتمرة تنفذ يف مراحـــل مختلفة من النزوح باســـتخدام 

التحليل العمودي، والذي ســـيمكننا من تســـليط الضوء عىل 

 مخرجات املروع
مكتبة مؤرشات الحلول الدامئة ودليل التحليل

5 ¬

www.inform- 
durablesolutions-idp.org/ar

6 ¬

 اتفق عليها رؤساء الدول 
والحكومات يف عام 2015. ويف حني 

أن مؤرشات خطة عام 2030 ال تشر 
رصاحة إىل النزوح، فإن العديد من 
أهدافها وغاياتها ذات صلة مبارشة 

بحلول النزوح الداخي. ولالطالع 
عىل إطار مؤرشات أهداف التنمية 

املستدامة وغاياتها، راجع:
 https://unstats. un.org/sdgs/

indicators/ indicators-list/.

7¬

https://www.
agendaforhumanity.org/

initiatives/3861

8 ¬ 
https://www.unocha.org/sites/

unocha/files/NWOW%20
Booklet%20low%20res.002_0.

pdf

9¬

http://habitat3.org/wp-
content/uploads/NUA-Arabic.

pdf

10¬

https://www.un.org/
en/ga/search/view_doc.

asp?symbol=A/
RES/71/1&Lang=A

11¬

وشمل ذلك، ضمن املؤرشات 
األخرى شائعة االستخدام 
يف الدراسات االستقصائية 

الدميوغرافية والصحية، والدراسات 
االستقصائية املتعددة املؤرشات 

لليونيسيف، وسجل املؤرشات 
اإلنسانية، واملعاير الدنيا للمجال، 

ومؤرشات االستجابة اإلنسانية. 
لالطالع عىل القامئة كاملة، راجع 

مكتبة املؤرشات اإللكرتونية:
https://inform-

durablesolutions-idp.org/ar
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املواضع التـــي يعيق فيهـــا االفتقار إىل حلـــول دامئة الوصول 

إىل نتائج التنمية املســـتدامة.

يهــدف دليــل تحليــل الحلــول الدامئــة هــذا إىل توجيه املســتخدم يف تطبيق 

مكتبــة املــؤرشات عنــد إجــراء تحليــل الحلــول الدامئــة. كــام يوضــح الفصــل 

2 مــن الدليــل، بالتفصيــل، ماهيــة تحليــل الحلــول الدامئــة مبــا يتفــق مــع 

ــوكاالت، كــام يحــدد  ــني ال ــة الدامئــة املشــرتكة ب ــره إطــار عمــل اللجن ــا أق م

ــاملة  ــدة ش ــل قاع ــة لتحلي ــي والالزم ــار التحلي ــمة لإلط ــات الحاس املكون

ــا وجرانهم وتطويرهــا، يوجد  لألدلــة حــول حالــة األشــخاص النازحــني داخليً

تأكيــد خــاص عــىل أهميــة فهم الحلــول كعملية واحــدة ال كأجــزاء متفرقة، 

ــد  ــل تحدي ــن أج ــني م ــر النازح ــني وغ ــني النازح ــارن ب ــل مق ــراء تحلي وإج

نقــاط الضعــف املرتبطــة بشــكل خاص بالنــزوح، وتحليــل التمييــز املرتبط 

ــات،  ــالغ السياس ــك بإب ــي ذل ــي ت ــاملة الت ــة الش ــدة األدل ــتقوم قاع ــه. س ب

ــي  ــتوى الوطن ــىل املس ــة ع ــج املصمم ــط، والرام ــرتاتيجيات، والتخطي واإلس

واملحــي نحــو حلــول دامئــة للنازحــني قــرًا. 

يقــدم الفصــل 3 مــن هــذا الدليــل توصيــات محــددة فيــام يتعلــق بكيفيــة 

ــوات  ــج الخط ــالل نه ــن خ ــه م ــة وإجرائ ــول الدامئ ــل الحل ــط تحلي تخطي

الخمــس، مــع مراعــاة مبدأيــن متقاطعــني: التشــارك بــني أصحــاب املصلحة، 

ــزوح.  ــرة بالن واملشــاركة مــع املجتمعــات املتأث

ــكل  ــىل ش ــؤرشات ع ــة امل ــدم مكتب ــي، إذ يق ــل تقن ــل 4 كفص ــم الفص نُظّ

ــل  ــتخدامها يف تحلي ــة الس ــارات هام ــب اعتب ــة، إىل جان ــدات منفصل وح

ــك  ــا يف ذل ــؤرش، مب ــن كل م ــة ع ــل إضافي ــاح تفاصي ــة. وتُت ــول الدامئ الحل

التعاريــف والتصنيفــات املقرتحــة، يف مكتبــة املــؤرشات اإللكرتونيــة.

 12¬ 

 انظر عىل سبيل املثال مبادئ 
بينهرو: مبادئ األمم املتحدة 

بشأن إعادة املساكن واملمتلكات 
لالجئني والنازحني، مركز حقوق 

املسكن واإلخالء الجري )2005(، 
متاح عىل:

 https:// reliefweb.int/
sites/ reliefweb.int/files/

reso urces/14513560A4FD81 
8FC1257458004C8D8- 

Pinheiro_Principles.pdf.
 . باإلضافة إىل ذلك، فإن العديد 

من الوحدات املواضيعية 
ملكتبة املؤرشات ذات صلة أيًضا 

عند تحليل إدماج الالجئني أو 
املهاجرين )الدوليني(، وتبًعا 

للسياق، مبا يف ذلك التحليالت 
املقارنة لهؤالء السكان والتي قد 
يكون من املهم أخذها باالعتبار.

 13 ¬

انظر الفصل الثاين من هذا الدليل 
ملزيد من النقاش حول املكونات 
املختلفة لتحليل الحلول الدامئة 

ومكتبة املؤرشات 
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 انظر إطار عمل اللجنة الدامئة 
املشرتكة بني الوكاالت بشأن 

الحلول الدامئة لألشخاص النازحني 
ا )2010(، الصفحات 11-14. يً داخل

تألّف املروع من األنشطة التالية:

مراجعة شـــاملة ملصادر املـــؤرشات ذات الصلة وصياغة مكتبـــة املؤرشات، 	 

مبا يف ذلـــك التعلم املرتكز عىل عمليـــات تنميط الحلول الدامئـــة يف بوروندي، 

واليمن؛ وأوغندا،  العاج،  وســـاحل 

ودمـــج جميع املدخـــالت املفاهيمية والفنيـــة الواردة مـــن أعضاء لجنة 	 

التوجيـــه الفنية واملشـــاركني اآلخرين؛

املصادقة عىل مكتبة املؤرشات املنقحة، واملناقشـــات املواضيعية يف ورشـــة 	 

عمل تقنية عىل املســـتوى العاملي عقـــدت ملدة يومني؛

تجريـــب مكتبة املؤرشات مـــن قبل أعضاء مرشوع لجنـــة التوجيه الفنية 	 

والجهـــات الفاعلـــة املحلية، مبـــا يف ذلك الســـلطات الحكوميـــة، يف كولومبيا، 

وجورجيا، والعراق، وكوســـوفو، وميامنـــار، وأوكرانيا، والســـودان، والصومال؛

دمج الدروس املســـتفادة عن كيفية اختيار بيانات املؤرشات، واســـتخدامها 	 

وتحليلها؛

مراجعـــة مكتبة املـــؤرشات يف ورشـــة عمل عىل املســـتوى العاملي عقدت 	 

ملـــدة يومني، ضمت ممثلني حكوميـــني من ثالثة بلدان جربـــت فيها املؤرشات، 

وهي كولومبيا، والصومال، والســـودان؛

التشـــاور مع املتخصصـــني املواضيعيني/التقنيني )مثل ســـياقات الكوارث، 	 

واملســـاكن، واألرايض، واملمتلكات(؛

املراجعـــة الفنية ملكتبة املـــؤرشات النهائية، وضـــامن التوافق مع املؤرشات 	 

ذات الصلـــة مع إطار عمل أهداف التنمية املســـتدامة؛  

إنتـــاج دليل التحليـــل وتطويره، مبـــا يف ذلك توحيد املدخـــالت من لجنة 	 

التوجيـــه الفنية؛ ومن ثـــم مصادقتها عىل مكتبة املـــؤرشات النهائية وتحليلها

املصادقـــة عىل مكتبة املـــؤرشات النهائية ودليل التحليـــل من قبل لجنة 	 

الفني. التوجيه 

الصندوق 1: تنفيذ املروع 2015-2018
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/14513560A4FD818FC1257458004C8D88-Pinheiro_Principles.pdf


الفصل الثاين
يســـتلزم تحليل الحلول الدامئة عمليـــة منهجية ومبدئية، وذلـــك لتطبيق إطار تحلييل 

اســـتناًدا إىل إطار عمـــل اللجنة الدامئة املشـــركة بن الـــوكاالت يقيس التقـــدم املحرز 

نحو حلـــول دامئة للنـــزوح الداخيل بهـــدف توجيه العمل.
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يوضــح هــذا الفصــل أيًضــا مفهــوم تحليــل الحلــول الدامئــة، ويقــدم اإلطــار 

ــني  ــة الدامئــة املشــرتكة ب ــف اللجن ــاًء عــىل تعري ــذا العمــل بن ــي له التحلي

ــن  ــف ميك ــش كي ــل، ويناق ــذا التحلي ــات ه ــدد مكون ــام يح ــوكاالت، ك ال

ــول  ــو الحل ــدم نح ــاس التق ــؤرشات لقي ــة امل ــل ومكتب ــذا الدلي ــتخدام ه اس

ــة.  الدامئ

ملاذا نحتاج تحليل الحلول الدامئة؟ 

الهــدف مــن تحليــل الحلــول الدامئــة هــو اإلبــالغ عــن العمــل املتضافــر من 

خــالل تحديــد أولويــات دعــم النازحــني لتحقيــق حلولهــم الدامئــة املفضلة، 

ــرتكة  ــود املش ــة الجه ــول الدامئ ــالت الحل ــه تحلي ــي أن توجِّ ــايل  ينبغ وبالت

ــانية  ــة اإلنس ــات الفاعل ــن الجه ــاًل ع ــة، فض ــة واملحلي ــلطات الوطني للس

ــات  ــد أولوي ــألة تحدي ــالم، يف مس ــاء الس ــان وبن ــوق اإلنس ــة، وحق واإلمنائي

ــالت  ــع تفضي ــامىش م ــا يت ــارصة مب ــج، واملن ــط، والرام ــات، والتخطي السياس

ــا أنفســهم عــىل ضــوء املبــادئ املنصــوص عليهــا  األشــخاص النازحــني داخليً

يف إطــار عمــل اللجنــة الدامئــة املشــرتكة بــني الــوكاالت. ميكــن اعتبــار هــذا 

ــة املنحنــى والتــي ميكنهــا  الدليــل ومكتبــة املــؤرشات أداة لتحليــات عملّي

اإلبــاغ عــن االســتجابات املشــركة للنــزوح، كا ميكــن لألشــخاص النازحن 

ــا  ــارصة، في ــرار واملن ــة الق ــوص صناع ــاغ بخص ــتخدامها لإلب ــا اس داخلًي

ــم.   ــة لديه ــول املفضل ــص بالحل يخت

ميكــن اســتخدام املــؤرشات املوجــودة يف املكتبة والتحليل الــذي يليها لإلبالغ 

ــول، فضــًا عــن  ــة بالحل ــات السياســية واإلســراتيجية املتعلق عــن العملي

وضــع الربامــج واملنــارصة، وبالتــايل فــإن أهــم اســتخدامات املــؤرشات هي: 

كمـــؤرشات أساســـية لتوفر تحليل شـــامل لحالـــة النزوح يف 	 

محددة؛   زمنيـــة  أوقات 

كمؤرشات نتائج عند تصميم برنامج معني؛	 

كأســـاس مشـــرك لقياس أثر التدخات ورصـــد التقدم نحو 	 

النتائـــج الجامعية من قبـــل مختلف الجهـــات الفاعلة 15.

ــات  ــن االحتياج ــكل م ــتجيب ل ــي تس ــالت الت ــر التحلي ــالل توف ــن خ وم

اإلنســانية واملعلومــات اإلمنائيــة، تدعو تحليالت الحلول الدامئة الســتجابات 

متضافــرة وتشــاركية يف حــاالت النــزوح الداخــي، إذ تتبــع التحليــالت نهًجــا 

مزدوًجــا يف الحفــاظ عــىل الرتكيز عــىل الحقائق املحــددة للســكان النازحني، 

مــع وضعهــم يف مقارنــة، يف ذات الوقــت، مع الســكان غــر النازحــني والبيئة 

ــط  ــة بالتخطي ــول الدامئ ــالت الحل ــايل،  تســمح تحلي ــة األوســع، وبالت الكلي

املشــرتك لالســتجابات التــي تلبــي احتياجــات املســاعدة والحاميــة الخاصــة 

ــا، مــع توفــر أدلــة يف الوقــت نفســه عــىل دمــج  باألشــخاص النازحــني داخليً

ــة  ــط التنمي ــن خط ــا ضم ــا ومعالجته ــني داخليً ــخاص النازح ــا األش قضاي

ــا التــي تلبــي احتياجــات الســكان غــر النازحــني وبرامجهــا.  األوســع نطاقً

ما هو تحليل الحلول الدامئة؟

 15 ¬

انظر "كر الجمود: الحد من النزوح 
الداخي طويل األمد كنتيجة جامعية"، 

والرت كالني وهانا إنتويزل تشويسات 
)2017(، سلسلة سياسات ودراسات 
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، 

ملناقشة معالجة النزوح طويل األمد 
من خالل وضع نتائج جامعية.
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إطار العمل التحلييل 

بنــاء عــىل تعريــف اللجنــة الدامئة املشــرتكة بــني الــوكاالت للحلــول الدامئة، 

ميكــن تقســيم هــذا التحليــل إىل ثالثــة مكونات رئيســية: 

وجهات نظر األشـــخاص النازحني بشـــأن الحلـــول الدامئة، مبا   .I

يف ذلـــك خيـــار التوطني الواجـــب اتباعه؛

املعايري الثانية التي تحدد مدى التوصل إىل حل دائم؛  .II

البيانات الدميغرافية األساسية للسكان النازحني.  .III

 

ــر عــىل  ــي تؤث ــزوح والت ــز مواقــف الن ــي متي ــا تكــون الظــروف الت وعــادة م

ــا متداخلــة ومتعــددة  التوصــل إىل حلــول دامئــة لألشــخاص النازحــني داخليً

ــع  ــر يف جمي ــىل النظ ــة ع ــول الدامئ ــق الحل ــف تحقي ــك، يتوق ــه. لذل األوج

ــف  ــض. إن تعري ــا البع ــا ببعضه ــة ارتباطه ــة وكيفي ــاد املختلف ــذه األبع ه

إطــار عمــل اللجنــة الدامئــة املشــرتكة بني الــوكاالت للحلــول الدامئــة متجذر 

ــف  ــاط الضع ــن نق ــا م ــني داخليً ــخاص النازح ــّرر األش ــدف تح ــن ه ضم

والتمييــز املرتبطــة بالنــزوح، لــذا تركــز املكونــات الثالثــة لتحليــل الحلــول 

الدامئــة )املدرجــة يف مكتبــة املــؤرشات( عــىل املــؤرشات التي ميكــن لها قياس 

ــول الدامئــة عــى مســتوى الســكان. مــدى التقــدم نحــو الحل

 

ــى  ــع ع ــاًل أوس ــإن تحلي ــكان، ف ــتوى الس ــىل مس ــؤرشات ع ــتكامل امل الس

ــياق  ــا يف الس ــات ووضعه ــم البيان ــاًم لفه ــرًا حاس ــد أم ــكيل يع ــتوى ال املس

املناســب لتوفــر أســاس ســليم لتوصيــات صلبــة وخطــط العمــل. واعتــامًدا 

عــىل الســياق واالســتخدام املقصــود للتحليــل، ميكــن أن يشــمل هــذا التايل: 

ــاتية  ــة والسياس ــل القانوني ــر العم ــن، وأط ــالمة واألم ــمل للس ــع األش الوض

ــات،  ــة والخدم ــة التحتي ــة، والبني ــة واالقتصادي ــروف البيئي ــة، والظ القامئ

وتحليــل النزاعــات، وتقييــامت مخاطــر الكــوارث وتنبــؤات التغــر يف 

املنــاخ، فضــاًل عــن تحليــل العالقــات املجتمعيــة أو رســم خرائــط الطريــق 

ــتوى  ــىل املس ــل ع ــاعد التحلي ــك، يس ــة إىل ذل ــة. باإلضاف ــاب املصلح ألصح

الــكي للجهــات الفاعلــة وعمليــات دعــم الحلــول الدامئــة عىل فهــم جدوى 

ــل.  ــات العم ــد أولوي ــا يف تحدي ــاد به ــة لالسرتش ــول املختلف ــارات الحل خي

انظــر الشــكل 2 أدنــاه الــذي يبــني إطــار العمــل التحليــي لتحليــل الحلــول 

الدامئــة مبــا يتــامىش مــع إطــار عمــل اللجنــة الدامئة املشــرتكة بني الــوكاالت.

 

 
 

 

 

تصورات األشخاص النازحن داخلًيا عن الحلول الدامئة

تفضيالت خيار التوطني املستقبي	 

العودة، وإعادة اإلدماج املحي، أو التوطني يف مكان آخر	 

اهتاممات األشخاص النازحني داخليًا ومساهامتهم فيام 	 
يتعلق بالحلول الدامئة

املعايري الثانية للحلول الدامئة

السالمة واألمن وحرية التنقل؛    	 

املستوى املعييش الالئق؛	 

الوصول إىل سبل العيش والعاملة؛	 

املساكن، واألرايض واملمتلكات؛	 

الوثائق الشخصية وغرها؛	 

جمع شمل األرسة؛	 

املشاركة يف الشؤون العامة؛	 

سبل االنتصاف الفعالة	 

التحليل عى املستوى الكيل

كالسياسات، والترشيعات، والخدمات، والبيئة املعمورة، واالقتصاد، والتامسك االجتامعي	 

جدوى التدخالت املختلفة بناء عىل املوارد، والقدرات، واملصالح. سواء الحالية أم املطلوبة.	 

أولويات العمل لدعم 

األشخاص النازحن داخلًيا يف 

تحقيق حلولهم الدامئة 

املفضلة.

السات الدميغرافية، العمر، والجنس، واملوقع، والتنوع

عنارص إطار عمل اللجنة الدامئة املشركة بن الوكاالت للحلول الدامئة

الشكل 2. إطار العمل التحليي لتحليل الحلول الدامئة

18



املكّون األول

تصورات األشخاص النازحن داخلًيا بشأن الحلول الدامئة

ــة  ــوكاالت، مــن األهمي ــني ال ــة الدامئــة املشــرتكة ب ــا إلطــار عمــل اللجن وفًق

ــا مــن حيث حريــة التنقل  مبــكان احــرتام حقــوق األشــخاص النازحــني داخليً

ــي  ــرار واٍع وطوع ــاذ ق ــم يف اتخ ــي حقه ــام يعن ــة، م ــكان اإلقام ــار م واختي

ــا إلطــار  ــذي يرغبــون يف الســعي إىل تحقيقــه. ووفًق ــم ال بشــأن الحــل الدائ

العمــل، ينبغــي أن تســتند برمجة الحلــول الدامئة إىل "التفضيــالت الفعلية 

ــات  ــذه املقدم ــم ه ــي فه ــم، ينبغ ــن ث ــا". وم ــني داخليً ــخاص النازح لألش

ــا  ــني داخليً ــخاص النازح ــرار األش ــة ق ــىل صناع ــر ع ــي تؤث ــل الت والعوام

ــول.  ــو الحل ــدم نح ــم يف التق ــة دعمه ــا يف كيفي ــاد به لالسرتش

ــة  ــول املفضل ــد الحل ــىل تحدي ــؤرشات ع ــة امل ــن مكتب ــم ب م ــز القس يرك

ــا فيــام يتعلــق بخيــارات التوطــني الثالثــة  لألشــخاص النازحــني داخليً

ــوكاالت  ــني ال ــة الدامئــة املشــرتكة ب ــة يف إطــار عمــل اللجن للمجموعــة املبين

)اإلدمــاج املحــي، والعــودة، والتوطــني يف مــكان آخــر يف البلــد(، ويوفر وســيلة 

ــز عــى  ــارات التوطــني هــذه. والركي ــق بخي ــام يتعل ــل التفضيــالت في لتحلي

ا  خيــارات التوطــن هــذه ال يعني أن املوقــع املادي لألشــخاص النازحن داخلًي

يشــكل حــًا يف حــد ذاتــه. ومــع ذلــك، فــإن خيــارات التوطــني هــي جــزء مهم 

مــن تحليــل أوســع لتفضيــالت وأولويــات املجتمعــات النازحــة، التي تســاعد 

ــا يف التغلــب  يف تأطــر  تحليــل حــول مــدى تقــدم األشــخاص النازحــني داخليً

ــت  ــال، إذا رغب ــبيل املث ــىل س ــزوح. فع ــة بالن ــف املرتبط ــاط الضع ــىل نق ع

ــي،  ــاج املح ــق اإلدم ــعي إىل تحقي ــا يف الس ــني داخليً ــكان النازح ــة الس أغلبي

فــإن التحليــل الالحــق القائم عــىل معاير الحلــول الدامئة وتحليلــه التكامي 

عــىل املســتوى الــكي ينبغي أن يســمح بتحديــد أولويات العمــل لدعم ذلك 

)عــىل ســبيل املثــال النظــر يف عمل السياســات املســتمرة املؤثرة عــىل الوضع 

ــا أو توافــر خيــارات ســبل العيــش(. األمنــي للنازحــني داخليً

 

ــد ال  ــا ق ــم لألشــخاص النازحــن داخلًي ــار املفضــل للحــل الدائ ــا أن الخي ومب

ــا )عــى الفــور( بشــكل دائــم، فــا يــزال مــن الــروري إجــراء  يكــون ممكًن

ــار الســلبية للنــزوح عــى األشــخاص  تحليــل لتحديــد ســبل الحــد مــن اآلث

ــا يف موقعهــم الحــايل. إن اختيــار الســعي إىل تحقيــق اإلدماج  النازحــن داخلًي

ا  املســتدام يف وضعهــم الحــايل ال يحــول دون حريــة األشــخاص النازحــني داخليً

ــي  ــة. وال ينبغ ــوية مختلف ــارات تس ــق خي ــد إىل تحقي ــام بع ــعي في يف الس

ــا أو إجبارهــم عــىل العــودة أو إىل املناطق  تشــجيع األشــخاص النازحــني داخليً

التــي تكــون فيهــا حياتهــم، أو ســالمتهم، أو حريتهــم، أو صحتهــم يف خطــر، 

ــن فيهــا.   أو إعــادة التوطّ

ــة  ــني عملي ــة وب ــول الدامئ ــل الحل ــني تحلي ــز ب ــكان التميي ــة مب ــن األهمي م

اســتبيان النوايــا، ففــي حني يهدف اســتبيان النوايــا،  وبالتعريــف، إىل تحديد 

ــا فيــام يخــص العمل املســتقبي،  النوايــا الصادقــة لألشــخاص النازحــني داخليً

فبالتــايل، فــإن تحليــل الحلــول الدامئــة يهــدف إىل فهــم تفضيالتهــم بالتزامن 

ــة  ــكي لحال ــتوى ال ــىل املس ــامل ع ــل الش ــكانية والتحلي ــامت الس ــع الس م

ــق  ــن أن تحق ــي ميك ــة الت ــراءات امللموس ــد اإلج ــل تحدي ــن أج ــزوح، م الن

ا مــع إطــار عمــل اللجنــة الدامئــة املشــرتكة  اســتدامة هــذه الخيــارات. ومتشــيً

ــا يف التنقل  بــني الــوكاالت، ينبغــي أن توّجــه حرية األشــخاص النازحــني داخليً

ــول  ــم الحل ــام لدع ــط الع ــي، التخطي ــي والطوع ــار الواع ــم يف االختي وحقه

ــؤال  ــتجابة للس ــا باالس ــني داخليً ــخاص النازح ــامح لألش ــة الس ــة. وبغي الدامئ

بشــأن نواياهــم يف املســتقبل، ينبغــي توفــر معلومــات كافيــة عــن الخيارات 

ــول  ــامل للحل ــل الش ــر التحلي ــن أن يوف ــام ميك ــا، ك ــن آثاره ــة وع املختلف

ــا أنفســهم اســتخدامها  الدامئــة معلومــات ميكــن لألشــخاص النازحــني داخليً

ــة. ــم الدامئ ــم وإدارة حلوله يف مخططاته

كــام ينبغــي أن ال تفهــم خيــارات التوطــني الثالثــة عــىل أنهــا خيــارات ثابتــة 

ــل  ــة للتعام ــة هام ــكل آلي ــد يش ــان ق ــل اإلنس ــع أن تنق ــة. والواق أو نهائي

ــا، بــل ويصبــح جــزًءا مــن حــل دائــم )مثــاًل،  مــع األشــخاص النازحــني داخليً

ــا يف نهايــة املطــاف  عندمــا يعــود جــزء مــن األرس املعيشــية النازحــة داخليً

إىل مــكان معيشــتهم األصــي، إال أن بعــض األعضــاء يحتفظــون بروابــط مع 

ــة  ــدف مكتب ــدة(. وته ــش جدي ــه ســبل عي ــذي وجــدوا في ــكان اللجــوء ال م

املــؤرشات إىل التقــاط هــذه التنقــالت الســكانية مــن خــالل إحصــاءات عــن 

ــدة  ــش )الوح ــبل العي ــة وس ــدة أ(، والعامل ــبابه )الوح ــل وأس ــاط التنق أمن

ج:3( واالنفصــال الطوعــي لــألرسة، الــذي يعــود، مثــاًل، إىل أســباب اقتصاديــة 

)الوحــدة ج:6(.

ــىل  ــا ع ــني داخليً ــخاص النازح ــة لألش ــول الدامئ ــات الحل ــرص أولوي وال تقت

التحليــل الكمــي لخيــارات التوطــني الثالثــة فقــط، بــل ينبغــي أيًضــا إدراج 

ــح األشــخاص النازحــني  ــني مصال ــة لفهــم الفــروق الدقيقــة ب نهــج أكــرث دق

التــي تتجــاوز موقــع النــزوح واإلجــراءات التــي يتخذونهــا بالفعــل للتقــدم 

نحوهــا يف عمليــة تحليــل الحلــول الدامئــة.  ويتطلــب هــذا األمر اســتخدام 

ــواع  ــىل أن ــامًدا ع ــج اعت ــذه النه ــاق ه ــل نط ــي تعدي ــة، وينبغ ــرق نوعي ط

ــا16. ــة عليه ــل إىل اإلجاب ــي يهــدف التحلي األســئلة الت
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ــا، الواعــي والطوعي، لخيــار التوطن   يقــع اختيــار األشــخاص النازحــني داخليً

ــىل أي  ــوكاالت، وع ــني ال ــرتكة ب ــة املش ــة الدامئ ــل اللجن ــار عم ــم إط يف صمي

حــال، مــن املهــم عــدم قــرص الحلــول الدامئــة عــىل مجــرد االنتقــال املــكاين. 

كــام نوقــش يف الفصــل األول، يقــدم إطــار عمــل اللجنة الدامئة املشــرتكة بني 

ــا  ــد مــدى قــدرة األشــخاص النازحــني داخليً ــر لتحدي ــة معاي ــوكاالت مثاني ال

عــىل التوصــل إىل حلــول دامئــة، فمثــاًل، يف حال مل تعــد لديهــم أي احتياجات 

محــددة مــن حيث املســاعدة والحاميــة املرتبطــة بالنزوح ليصــر بإمكانهم 

التمتــع بحقــوق اإلنســان الخاصــة بهم دون متييــز يتعلــق بنزوحهم، وهي:

السالمة واألمن وحرية التنقل عىل املدى الطويل؛	 

التمتع مبستوى معييش الئق؛ 	 

الوصول إىل سبل العيش والعاملة؛	 

الوصـــول إىل آليـــات فعالـــة الســـتعادة املســـاكن، واألرايض، 	 

واملمتلـــكات، أو تقديـــم تعويضـــات مناســـبة؛

الوصـــول إىل الوثائـــق الشـــخصية أو غرهـــا مـــن الوثائـــق 	 

واســـتبدالها؛

وجمع الشـــمل الطوعي مع أفراد األرسة ممـــن انفصلوا أثناء 	 

النزوح؛

واملشـــاركة يف الشـــوون العامة  عىل جميع املســـتويات وعىل 	 

قدم املســـاواة مع الســـكان املقيمني؛

وســـبل االنتصاف الفعالـــة لالنتهاكات املتصلـــة بالنزوح، مبا 	 

يف ذلك الوصـــول إىل العدالـــة، وجر الـــرر، واملعلومات عن 

أســـباب االنتهاكات.

وتعمــل مكتبــة املــؤرشات عــىل تفعيــل املعايــر الثامنيــة يف مــؤرشات 

التقــدم القابلــة للقيــاس والتــي ميكــن رصدهــا مبــرور الوقــت )املوضحــة يف 

ــكان  ــع الس ــة م ــؤرشات باملقارن ــذه امل ــل ه ــد تحلي ــؤرشات(. وعن ــة امل مكتب

ــي تشــكل  ــا الت ــد القضاي ــا القــدرة عــىل تحدي ــا تعطين غــر النازحــني، فانه

ــا نتيجة لحالــة النــزوح، وباإلضافة  ــا خاًصــا لألشــخاص النازحــني داخليً تحديً

ــن  ــة ميك ــاءات ذات الصل ــن اإلحص ــة م ــة مجموع ــرتح املكتب ــك، تق إىل ذل

ــن  ــاًل ع ــة فض ــول الدامئ ــو الحل ــدم نح ــات التق ــد ُممّكن ــتخدامها لتحدي اس

املعوقــات املفصليــة املحتملــة. فمثــاًل، يتيــح املــؤرش املتعلــق بصايف نســبة 

االنتظــام يف املــدارس االبتدائيــة قيــاس الفــروق يف معــدالت االلتحــاق 

ــني  ــخاص النازح ــل األش ــتهدفة، مث ــكانية املس ــات الس ــني الفئ ــدارس ب بامل

ــم  ــادة فه ــل زي ــن أج ــازح، وم ــر الن ــاور غ ــي املج ــع املح ــا واملجتم داخليً

االختالفــات املحتملــة بــني هــؤالء الســكان وإبــالغ التدابــر الراميــة ملعالجة 

ذلــك، أدرجــت يف املكتبــة أيًضــا إحصائيــة عن أســباب عدم التحــاق األطفال 

ــني الســكان املســتهدفني، باملدرســة. ــة، ب ــة االبتدائي يف ســن الدراس

وكإطــار قائــم عــىل الحقــوق، يعــرّف إطــار عمــل اللجنــة الدامئــة املشــرتكة 

ــن  ــم م ــرر الدائ ــن التح ــة م ــه حال ــىل أن ــة ع ــول الدامئ ــوكاالت الحل ــني ال ب

جميــع احتياجــات املســاعدة والحاميــة، والتمييــز املتعلــق بالنــزوح. وبهذا 

ــاج إىل  ــاماًل يحت ــة ش ــول الدامئ ــل الحل ــون تحلي ــب أن يك ــف، يتوج التعري

دراســة جميــع معايــر إطــار اللجنــة ذات الصلــة يف ســياق معــني. إن الغرض 

مــن مكتبــة املــؤرشات هــو تقديــم املــؤرشات األكرث صلــة لكل معيــار بهدف  

ــة،  ــول الدامئ ــو الحل ــدم نح ــب التق ــة. ويتطل ــول الدامئ ــج الحل ــاس نتائ قي

ــالف  ــة اخت ــر يف كيفي ــد، النظ ــديدة التعقي ــياقية وش ــة س ــاره عملي باعتب

ــياق إىل  ــن س ــب م ــددة الجوان ــص املتع ــؤرشات والخصائ ــن امل ــة م مجموع

ــق  ــة للتطبي ــة املــؤرشات ال تحــدد مجموعــة قابل ــإن مكتب ــك، ف آخــر. ولذل

ــع  ــة يف جمي ــول الدامئ ــس الحل ــي تقي ــية الت ــؤرشات األساس ــن امل ــا م عامليً

ــاج  ــكل أداة إلنت ــا تش ــك، فإنه ــن ذل ــداًل م ــي. وب ــكل منهج ــياقات بش الس

األدلــة الالزمــة لالسرتشــاد بهــا يف اتخــاذ إجــراءات مســتنرة ترمــي إىل إيجــاد 

ــا، مبــا يف ذلــك مجتمعات  حلــول دامئــة قامئــة عــىل  تحديــد األولويــات محليً

ــا بعمليــة  النــزوح الداخــي نفســها. يــورد الفصــل 3 مــن هــذا الدليــل، بيانً

ــار أهــم املــؤرشات يف كل ســياق.    مقرتحــة الختي

املكون الثالث 

السات الدميغرافية 

ــد  ــم يعــد تحدي ــات واألفــراد، ومــن ث ــزوح باختــالف الفئ ــر الن يختلــف تأث

ســامت دميغرافيــة مفصلــة عــىل نحــو كاٍف عدســة هامــة لتطبيقهــا أثنــاء 

ا واملعايــر الثامنية  إجــراء تحليــل الحلول الدامئة لألشــخاص النازحــني داخليً

ــس  ــق جن ــف وف ــدث التصني ــي أن يح ــد أدىن، ينبغ ــد. وكح ــت واح يف وق

ــن  ــف ع ــك للكش ــم، وذل ــم، وموقعه ــا، وأعامره ــني داخليً ــخاص النازح األش

ــا عــىل  ــدرة األشــخاص النازحــني داخليً ــر عــىل ق ــي تؤث ــارص املهمــة الت العن

التوصــل إىل حلــول دامئــة، وهــو مــا لــن يُظهــره إجــراء تحليل عىل املســتوى 

ــا بشــأن الحلول  اإلجــاميل. وباملثــل؛ فــإن أولويــات األشــخاص النازحــني داخليً

ــة  ــات الفرعي ــب املجموع ــرًا حس ــا كب ــا اختالفً ــف أيًض ــد تختل ــة ق الدامئ

املختلفــة للســكان، عــىل ســبيل املثــال، قــد تكــون الرغبــة يف العــودة أقــوى 

ــا ممــن يتحينــون الفرصة  عنــد كبــار الســن مــن األشــخاص النازحــني داخليً

ــال الشــابة  ــه يف األجي لســنوات للعــودة إىل وطنهــم املفقــود، مــام هــو علي

ــويص  ــني ت ــرى. ويف ح ــن أخ ــا يف أماك ــم أو معظمه ــوا كل حياته ــن عاش مم

مكتبــة املــؤرشات بقيــاس بعــض املتغــرات عىل املســتوى الفردي، والســامح 

ا، فــإن القامئــة ليســت شــاملة وينبغــي  ــا وجنســانيً بتصنيــف العينــة عمريً

ــا اختيــار التصنيفــات األكــرث صلــة باملوضوع. أن يوّجــه تحليــل الســياق دامئً

ــص  ــب خصائ ــل حس ــف التحلي ــإن تصني ــس، ف ــر والجن ــة إىل العم باإلضاف

ــق  ــل املناط ــني )مث ــة التوط ــوع منطق ــة أو ن ــل اللغ ــرى، مث ــوع األخ التن

ــر  ــد يوف ــم، ق ــة، أو مســتوى التعلي ــة(، أو العــرق، أو اإلعاق الحرية/الريفي

ــد  ــذي ق ــر ال ــىل األث ــوء ع ــي الض ــن أن تلق ــة ميك ــات إضافي ــا معلوم أيًض
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للمزيد عن التنوع، انظر أيًضا بال 
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ا، ومركز  يً لتنميط األشخاص النازحني داخل

فاينشتاين الدويل )2016(.
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ــول  ــات الوص ــات، وعقب ــراد أو الجامع ــف األف ــىل مختل ــزوح ع ــون للن يك

ــم  ــن امله ــج، م ــار النه ــد اختي ــي يواجهونها17.عن ــة الت ــول الدامئ إىل الحل

ــد تكــون  ــي ق ــات وســلبياتها الت ــات جمــع البيان ــني إيجابي ــة ب ــا املوازن أيًض

ــك، قــد يكــون للغــة الشــخص األم دور يف فهــم  ــال عــىل ذل حساســة. وكمث

العقبــات التــي تعــرتض الحلــول الدامئــة، ولكــن إذا مــا ارتبطت هــذه اللغة 

أيًضــا بحساســيات معينــة تتعلــق باألســباب الجذريــة للنــزوح، فــإن جمــع 

ا. ويف هــذه الحــاالت، قــد  ــات عــن هــذه األســباب قــد يكــون إشــكاليً البيان

ــة ال  ــة هــي الحــل للحصــول عــىل معلومــات هام تكــون األســاليب النوعي

ــف  ــن التصني ــى وإن مل يك ــة، حت ــج الكمي ــالل الُنه ــن خ ــا م ــن جمعه ميك

ــق  ــن تطبي ــد م ــاالت، ال ب ــع الح ــدوث. ويف جمي ــن الح ــر ممك ــم غ املعّم

نهــج يراعــي النزاعــات، وضــامن عــدم إلحــاق أي رضر باألشــخاص النازحــني 

ــرى. ــة األخ ــات املحلي أو املجتمع

ا ا يف سويت )ميامنار( / الحقوق: اإلدارة املشرتكة لتنميط األشخاص النازحني داخليً حلقة عمل مع ممثي مجتمع األشخاص النازحني داخليً



 التحليل عى املستوى الكيل: 
استحضار السياق  

اســتكاماًل للتحليــل عــىل املســتوى الســكاين املســتند إىل مكتبــة املــؤرشات، 

يلــزم إجــراء تحليل للســياق األوســع لفهم األســباب الجذرية للنــزوح وأثره، 

وتحديــد الفــرص واملعوقــات امــام الحلول الدامئــة، وتحديد كيفيــة معالجة 

هــذه القضايــا. ويوجــه التحليل عىل املســتوى الــكي تأطر تحليــل الحلول 

ــك،  ــم ذل ــى يجــب أن يت ــد مت ــة، إذ يســاعد يف تحدي ــة طــوال العملي الدامئ

وتحديــد القضايــا الرئيســية التــي يتعــني استكشــافها مــن خــالل البيانــات 

الســكانية، فضــاًل عــن تفســر النتائــج املتعلقة بتفضيــالت الحلــول الدامئة 

ــرًا،  ــة. وأخ ــة الثامني ــول الدامئ ــر الحل ــا ومعاي ــني داخليً ــخاص النازح لألش

ــورة  ــرصف بص ــة الت ــال كيفي ــرار حي ــة الق ــاد صناع ــا إرش ــه أيًض ــي ل ينبغ

مجديــة بشــأن األولويــات املُحــددة مــن تحليــل الحلــول الدامئة، مبــا يف ذلك 

تلــك الناتجــة عــن تحليــل جــدوى املــوارد والقــدرات املتاحــة لالســتجابة. 

قد يتضمن تحليل املستوى الكي اعتبارات حيال ما يي: 

البيئة القانونية والسياســـية: عىل ســـبيل املثـــال، ما إذا كان 	 

لـــدى البلد قانون أو سياســـة أو إســـرتاتيجية بشـــأن النزوح 

الداخي أو بشـــأن الحلـــول الدامئة18، أو أطر أخـــرى ميكن أن 

تكـــون ذات صلة بالنـــزوح أو بالحلـــول الدامئـــة )مثل تلك 

املتعلقة بـــاألرايض، أو الحد من مخاطر الكـــوارث وإدارتها، أو 

التكيف مع املناخ، أو التســـجيل املـــدين(، واىل أي مدى تدعم 

هذه األمـــور الحلول الدامئـــة أو تعوقها؛

العاقات املجتمعية والتاســـك االجتاعي: عىل سبيل املثال، 	 

ســـر التصورات واالتجاهات بني  املجتمعات املحلية يف املناطق 

ا للمساهمة يف  التي يســـكن فيها األشـــخاص النازحون داخليً

فهم إمكانية اســـتدامة بعض الحلول الدامئـــة من عدمها. كام 

ينبغـــي فهـــم القضايا الكامنـــة املحتملة التي ميكـــن لها أن 

تســـتجد مثل التهميش، أو االســـتبعاد، أو التمييز، واملرتبطة 

باألســـباب الجذرية املحتملة للنزوح؛
ا الذين أعيد توطينهم بالقرب من فلورنسيا )كولومبيا(، 2013 /الحقوق:  يً بيوت األشخاص النازحني داخل

ا اإلدارة املشرتكة لتنميط األشخاص النازحني داخليً
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الخدمـــات والبيئـــة املعمـــورة: عىل ســـبيل املثـــال، تحديد 	 

الخدمـــات والبنيـــة التحتيـــة املتاحة يف مواقـــع التي يقطن 

ـــا ويف املناطـــق التي قد  فيهـــا األشـــخاص النازحـــون داخليً

يرغبـــون يف العودة أو االنتقال إليها. ومن شـــأن تحليل القدرة 

االســـتيعابية لهذه الخدمـــات وجودتها، إىل جانب الســـامت 

الدميغرافية للســـكان غر النازحني، اإلعالم عـــن كيفية إدماج 

دعم الحلـــول الدامئة للنـــزوح يف التخطيـــط الحري/اإلمنايئ؛

خيارات ســـبل العيش وموارده: عىل ســـبيل املثـــال، الحصول 	 

عىل تحليل شـــامل لســـوق العمل أو الفرص املحتملة لتوفر 

إمكانيـــة الوصول إىل األصول اإلنتاجيـــة ذات الصلة يف املنطقة 

ا فيها، ليُطابق  التي يُخطط لتوطني األشـــخاص النازحني داخليً

بعد ذلك مع تحليل املســـتوى الســـكاين ملهارات األشـــخاص 

ـــا، وخراتهم واهتامماتهم؛ النازحني داخليً

األســـباب الجذرية للنزوح: مثـــل تقييم مخاطـــر الكوارث، 	 

عىل ســـبيل املثال، تحديد إســـرتاتيجيات االنتعاش املســـتدام 

ا يف العودة   يف املناطق التي يرغب األشـــخاص النازحـــني داخليً

إليهـــا وإعادة اإلندماج فيهـــا بعد وقوع كارثة مـــا؛ أو تحليل 

النزاعات يف الســـياقات التي يكون فيهـــا ذلك ذا صلة بتحديد 

املســـتقبي19. للنزوح  املحتملة  املخاطر 

تحليل الجـــدوى: مبا يف ذلـــك األرضية املؤسســـية، واملصالح، 	 

والقـــدرات، واملوارد الخاصـــة بالجهات الفاعلـــة والعمليات 

املتعلقـــة بالنـــزوح الداخـــيل والحلـــول الدامئـــة وذلك من 

أجـــل تقييم االســـتجابة الجارية وتحديد الفـــرص املمكنة يف 

املســـتقبل التخاذ إجـــراءات فاعلة.

 18 ¬

ملزيد من التوجيهات، انظر مرشوع 
بروكينغز – كلية لندن لالقتصاد، عن 

النزوح الداخي، من املسؤولية إىل 
االستجابة: تقييم النهج الوطنية إزاء 

النزوح الداخي، املرفق "تقييم مامرسة 
املسؤولية الوطنية: املؤرشات واملؤرشات 

الفرعية". متاح عىل:
 https:// www.brookings. edu/
wp-content/ uploads/2016/06/

From-Responsibility-to- Response-
Nov-2011.pdf

 19 ¬

 ملزيد من النقاش حول هذا املوضوع، 
انظر فهم األسباب الجذرية للنزوح: 

نحو نهج شامل للوقاية والحلول، 
مركز رصد النزوح الداخي  )2015(. 
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ــة  ــوكاالت ومكتب ــني ال ــرتكة ب ــة املش ــة  الدامئ ــل اللجن ــار عم ــلط إط يس

ــا  ــني داخليً ــخاص النازح ــدرج األش ــىل ت ــوء ع ــه، الض ــة علي ــؤرشات املرتتب امل

ــني  ــر النازح ــكان غ ــع الس ــاواة م ــدم املس ــىل ق ــم ع ــل حقوقه يف تحصي

ــة(؛  ــول الدامئ ــو الحل ــار نح ــأن املس ــكل 3 بش ــر الش ــم )انظ ــني به املحيط

ويهــدف كل منهــا إىل تحديــد ســبل تحســني التــوازن بــني الســكان النازحني 

وغــر النازحــني، وبالتــايل، فــإن نهايــة النــزوح - الحــل الدائــم- هــي عمليــة 

ــم  ــاط ضعفه ــا ونق ــني داخليً ــخاص النازح ــات األش ــا احتياج ــالىش خالله تت

ــا. ــزوح تدريجيً ــة بالن املتصل

ا  ويف حــني يجــب احــرتام حريــة االختيــار الخاصة باألشــخاص النازحــني داخليً

ــة  ــول دامئ ــاد حل ــو إيج ــدم نح ــإن التق ــني، ف ــارات التوط ــق بخي ــام يتعل في

تتــامىش مــع إطــار عمــل اللجنــة  الدامئــة املشــرتكة بــني الــوكاالت ال يرتبــط 

مبوقــع ســكنهم الحــايل، وبــداًل مــن ذلــك، يفهــم إطــار عمــل اللجنــة الدامئة 

ــك املتعلقــة بتحــّرر  ــا تل ــول الدامئــة عــىل أنه ــوكاالت الحل ــني ال املشــرتكة ب

ــا مــن أي مســاعدة أو احتياجــات حاميــة مرتبطة  األشــخاص النازحــني داخليً

بنزوحهــم، أو التمييــز بســبب هــذا النزوح، وبالتــايل، ميكن تحقيــق التقدم 

ــارات  ــن خي ــو مل تك ــى ول ــه- حت ــب دعم ــام يج ــة -ك ــول الدامئ ــو الحل نح

ــىل  ــة ع ــة أو معروف ــا متاح ــني داخليً ــخاص النازح ــة لألش ــني املفضل التوط

الفــور. وهــذا أمــر بالــغ األهميــة لتقليــل االعتــامد عــىل املســاعدات ودعــم 

ــا يف الســعي إىل تحقيــق هــذه الحلــول يف أقــرب  األشــخاص النازحــني داخليً

ــل  ــكاين، مث ــل امل ــر التنق ــامن أال يعت ــا ض ــم أيًض ــن امله ــن، وم ــت ممك وق

ــات  ــك أن االحتياج ــه، ذل ــد ذات ــا يف ح ــاًل دامئً ــأ، ح ــكان املنش ــودة إىل م الع

ــكاين  ــل امل ــع أن التنق ــتمر20. والواق ــد تس ــز ق ــزوح والتميي ــة بالن املتصل

ــر يف  ــد يكــون غــر مؤث ــكان إىل آخــر ق ــن م ــا م لألشــخاص النازحــني داخليً

ــزوح.  ــة بالن مســار الحــد مــن مواطــن الضعــف املتصل

ــة  ــل حامي ــوكاالت، ودلي ــني ال ــة املشــرتكة ب ــة الدامئ ــل اللجن ــار عم ــد إط يؤك

ــان  ــوق اإلنس ــي بحق ــاص املعن ــرر الخ ــا21 ، واملق ــني داخليً ــخاص النازح األش

ــا يف عــدة تقاريــر عــن البعثــات، عــىل رضورة بــدء  لألشــخاص النازحــني داخليً

ــن  ــك بالتزام ــزوح، وذل ــة الن ــة أزم ــد بداي ــزوح  عن ــة للن ــول الدامئ ــم الحل دع

ــد  ــول يف العدي ــو الحل ــدم نح ــع، إن التق ــم، ويف الواق ــل داع ــراء تحلي ــع إج م

ــا  ــا أو إعاقته ــم كبحه ــد يت ــل ق ــة، ب ــة الخطي ــس بالعملي ــن الســياقات لي م

ــس باملقــدور الحــد مــن نقــاط ضعــف األشــخاص  ــه لي ــك، وألن ــداًل مــن ذل ب

ا بعد  ــا فعليً ــا  أو تعرضهــم لصدمة جديــدة، يصبح الحل دامئً النازحــني داخليً

ســنوات أو حتــى عقــود مــن النزوح بســبب االحتياجات املتبقيــة أو املخاوف 

ــون  ــخاص النازح ــا األش ــر عليه ــد يتواف ــي ق ــان  الت ــوق اإلنس ــة بحق املتعلق

ــادة  ــب يف الع ــة يتطل ــول دامئ ــل إىل حل ــل الكام ــك أن التوص ــا22، ذل داخليً

عمليــات طويلــة األجــل فيام يتعلــق بالتنمية، وإعــادة اإلعــامر، واملصالحة23.   

الشكل )3(: املسار نحو الحلول الدامئة.

قياس التقدم نحو الحلول 

فهم الحلول كعملية واحدة 

يُجر األشخاص أو يُكرهون عىل مغادرة 

أماكن إقامتهم املعتادة والتنقل داخل 

بلدهم.

يف كثر من الحاالت، قد يطول أمد النزوح، وقد 

يتعرث التقدم نحو إيجاد حلول دامئة أو يُعاق.

نحو األشخاص النازحني داخليًا الذين مل يعد لديهم 

احتياجات محددة من املساعدة والحامية املرتبطة بالنزوح 

والقدرة عىل التمتع بحقوقهم اإلنسانية دون متييز )انظر 

إطار عمل اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت(.
حلول الدامئة

و ال
دم نح

التق
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ــا إىل أي  وال يعنــي الحــل الدائــم أيًضــا عــدم حاجــة األشــخاص النازحــني داخليً

ــم إىل أن  ــك، يشــر الحــل الدائ ــداًل مــن ذل ــوع مــن املســاعدة أو الدعــم، وب ن

ــا ال تختلــف عــن احتياجــات الســكان  احتياجــات األشــخاص النازحــني داخليً

ــب  ــن جان ــالت م ــب تدخ ــت تتطل ــا زال ــون م ــد تك ــي ق ــني، الت ــر النازح غ

الجهــات الفاعلــة يف مجــال التنميــة وحقــوق اإلنســان. ولذلــك ينبغــي عــدم 

الخلــط بــني الحلــول الدامئــة وصنــع القــرار بشــأن التوقيــت الــذي تقــدم فيه 

ــخاص  ــني لألش ــياق مع ــني يف س ــة محددت ــاعدة وحامي ــة مس ــات الفاعل الجه

ــا بشــكل منفصــل عــن الحلــول الدامئــة، عــىل الرغــم مــن أن  النازحــني داخليً

التحليــل الــذي يســتخدم مكتبــة املــؤرشات ميكــن أن يســاعد أيًضــا يف توجيه 

هــذا القــرار بطريقــة مســؤولة.

ـا لنهج إطـار عمل اللجنة الدامئة املشـرتكة بني الوكاالت،  وبالنظـر إىل أنـه وفًق

ا  ا للحلول تدريجيً يركـز "إنهـاء النزوح" عىل تحقيق األشـخاص النازحني داخليً

بـداًل مـن نقطـة واحـدة  24 يف الوقـت املناسـب، وال يهـدف تحليـل الحلـول 

الدامئـة إىل تعريـف نقطة توقـف واحدة قابلة للتطبيق عىل الصعيد العاملي 

وقابلـة للتنفيـذ عنـد التوصل إىل حل دائـم. وال يكون تعريـف ذلك من أجل 

ة،  تحقيـق عمليـة تدريجيـة لحقوق اإلنسـان معقـًدا من الناحيـة املفاهيميّ

مـن منظـور تقديـم دليـل فعـي لدعـم البحث عـن حلـول دامئة لألشـخاص 

ا، بالروري حتى25.  ومع ذلك، ميكن استخدام املكتبة كنقطة  النازحني داخليً

 24 ¬ 

وشملت العملية املؤدية إىل إطار عمل 
اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت 
لعام 2010 مشاورات واسعة النطاق 

مع الحكومات، والجهات املانحة، 
والوكاالت الدولية، واملنظامت غر 

الحكومية، واملجتمع املدين، ومنظامت 
ا لإلجابة عىل  يً األشخاص النازحني داخل
السؤال املتعلق مبوعد انتهاء النزوح. 
وكانت ذروة هذه العملية وضع إطار 
للحلول الدامئة، مام يدل عىل أن إنهاء 

النزوح ال يحدث يف نقطة واحدة 
يف الوقت املناسب ولكنها عملية 
تدريجية تبدأ خاللها الحاجة إىل 

املساعدة املتخصصة وتوفر الحامية 
ا يف التناقص.  يً لألشخاص النازحني داخل

ملزيد من التفاصيل، راجع "عندما 
ينتهي النزوح. إطار للحلول الدامئة"، 
معهد بروكينغز-جامعة برن، مرشوع 

النزوح الداخي )2007(، متاح عىل:
https://www.brookings.edu/wp-
content/uploads/2016/06/2007_

durablesolutions.pdf

 25 ¬

 عادة ما تتجاوز مسؤوليات الدولة 
فيام يتعلق مبواطنيها االنسحاب 

التشغيي قبل التوصل إىل حلول دامئة 
عىل أساس معاير مختلفة، املساعدة 

الخاصة بالنزوح، وأدوار الجهات 
الفاعلة مع التكميلية وذلك لتقديم 

الدعم للسكان النازحني.

 20 ¬

 التحديات املفاهيمية والحلول 
العملية يف حاالت النزوح الداخي"، بال 
بياين وكاترينا )2016(، مراجعة الهجرة 

القرية، العدد 52. 

 21 ¬

الفريق العامل املعني مبجموعة 
الحامية العاملية )2010(.

 22 ¬

انظر تعريف النزوح املطول املقّدم يف 
كر الجمود: الحد من النزوح الداخي 

املطول كنتيجة جامعية، والرت كالني 
وهانا إنتويزل تشويسات )2017(، 
سلسلة سياسات ودراسات مكتب 

تنسيق الشؤون اإلنسانية.

 23 ¬

كتيب حامية األشخاص النازحني 
ا، الفريق العامل املعني  يً داخل

مبجموعة الحامية العاملية )2010(.

انطـالق لوضـع تعريف إحصايئ لنهاية النزوح، وسـيميض بها فريق الخراء 

ا تحت سلطة اللجنة  املعني بإحصاءات الالجئني واألشخاص النازحني داخليً

اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة )فريق الخراء املعني بإحصاءات الالجئني 

ا، انظر واألشـخاص النازحني داخليً

ــة  ــل اللجن ــن أن إطــار عم ــم م ــه وعــى الرغ ــا إىل أن وتجــدر اإلشــارة أيًض

الدامئــة املشــركة بــن الــوكاالت يحــدد الحلــول الدامئــة بطريقــة معينــة، 

ــا ال يحتــاج إىل االلتزام بتلــك املعاير،  فــإن وضــع األشــخاص النازحــني داخليً

إذ أن بإمكانهــم اســتخدام معايــر مختلفــة أكــرث صلة بأوضاعهــم الخاصة 

إىل أن يعتــروا أنفســهم أشــخاًصا غــر نازحــني، وحتــى إن مل تتحقق جميع 

معايــر اإلطــار بالكامــل؛ فــإن ذلك ال يلغي مســؤولية الجهة املســؤولة عن 

ــا الكامــل  تهيئــة الظــروف التــي تُعنــى بتمتــع األشــخاص النازحــني داخليً

ا مــع إطــار عمــل اللجنــة الدامئة املشــرتكة بني  بحقوقهــم اإلنســانية متشــيً

الــوكاالت. وسيســاعد إجــراء تحليــل شــامل يتــامىش مــع املعايــر الثامنيــة 

ــا. ويف  ــامم به ــادة االهت ــي تجــب زي يف تســليط الضــوء عــىل املجــاالت الت

ا عــىل مواطن  الوقــت نفســه، حتــى لــو تغلــب األشــخاص النازحــون داخليً

ضعفهــم والتمييــز املتصلــني بالنــزوح، فال ينبغــي إغفال حقيقــة إمكانية 

معاناتهــم مــن صدمــات وخســائر شــخصية كبــرة نتيجة لنزوحهــم، األمر 

الــذي قــد يســتمر يف التأثــر عــىل حياتهم.
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التحليل املقارن: تحديد مواطن الضعف املرتبطة بالنزوح 

وال يعنــي دعــم الحلــول الدامئة للنزوح الداخي أن حقوق األشــخاص النازحني 

ــا واحتياجاتهــم ينبغــي أن تُعطــى أهميــة أعــىل مــن الســكان اآلخرين  داخليً

ــة يف  ــة خاص ــر أهمي ــذا األم ــي ه ــا. ويكت ــم أيًض ــون إىل الدع ــن يحتاج الذي

ا وغرهم مــن املجتمعات  الحــاالت حيــث يعيــش األشــخاص النازحــون داخليً

ــان. وكــام يؤكــد  ــا مامثلــة )عــىل مــا يبــدو( يف كثــر مــن األحي املحليــة ظروفً

إطــار إطــار عمــل اللجنــة الدامئة املشــرتكة بــني الــوكاالت ، فإن أفــراد املجتمع 

غــر النازحــني وغرهــم من الســكان "يجب أال يُهملــوا باملقارنة مــع النازحني". 

ومــن ثــم، فــإن العمــل مــن أجــل إيجاد حلــول دامئــة يتطلــب نهًجــا متكاماًل 

يراعــي احتياجات املجتمعــات املحلية ككل.

ــا والســكان  ــن األشــخاص النازحــن داخلًي ــى كل م ــارن ع ــز املق ــد الركي يع

ا لتحليــل الحلــول الدامئــة. واعتــامدًا عــىل مــدى  غــري النازحــن26 أمــرًا أساســًي

التحليــل والســياق، ميكــن القيــام بذلــك إمــا مــن خــالل املقارنة مع الســكان 

ا -مبا  غــر النازحــني يف املناطــق التــي يعيــش فيهــا األشــخاص النازحــون داخليً

يف ذلــك الفئــات الســكانية األخــرى كالالجئــني العائديــن والعــامل املهاجريــن 

ذوي الصلــة او العالقــة باملجتمعــات محــل البحــث. ويتيح التحليــل املقارن 

فهــم كل مــن االحتياجــات ومواطن الضعــف املرتبطة تحديًدا بالنــزوح )مثل 

ــا مــن مناطــق ريفيــة عىل مــا يكفي  عــدم حصــول األشــخاص النازحــني داخليً

مــن الغــذاء لعــدم متكنهــم مــن زراعــة أراضيهــم بســبب النــزوح(، واملســائل 

التــي تثــر التســاؤل لعامــة الســكان بســبب الضعــف الهيــكي )مثــل تفــيش 

ــة  ــول الدامئ ــامل للحل ــل الش ــف التحلي ــذا يكش ــكان(. وهك ــني الس ــر ب الفق

ــا نتيجــة  عــن التحديــات الخاصــة التــي يواجههــا األشــخاص النازحــون داخليً

ــت نفســه  ــاورة يف الوق ــات املج ــة املجتمع ــم حال ــع إتاحــة فه ــم، م لنزوحه

-وكالهــام حاســم يف اتخــاذ قــرار بشــأن االســتجابات األكــرث صلــة.

تحليل التمييز املتعلق بالنزوح 

إن تحليــل التمييــز بســبب النــزوح عنرص أســايس يف تعريف الحلــول الدامئة، 

ا إىل  إذ أن عــدم التمييــز مبــدأ شــامل يدعــم وصول األشــخاص النازحــني داخليً

حقوقهــم، ويتطلــب الحــل الدائــم للنــزوح عــدم وجــود وصمــة عــار تتعلــق 

ــا وعدم خضوع األشــخاص  بكــون الفــرد واحــًدا مــن األشــخاص النازحني داخليً

ــي  ــف املوضوع ــم. إن التعري ــبب نزوحه ــة بس ــالف يف املعامل ــني الخت النازح

ــن  ــرث م ــاع أك ــددًا واتب ــا مح ــب اهتامًم ــام يتطل ــا، م ــكل تحديً ــز يش للتميي

طريقــة بحــث للنهــج املختلفــة. وتشــمل هــذه املجــاالت مــا يــي: 

التحليالت عىل املســـتوى الـــكي للمامرســـات، أو القوانني، أو 	 

السياســـات التمييزية؛

ا عىل 	  التحليـــل املقارن ملدى قدرة األشـــخاص النازحـــني داخليً

الوصـــول إىل حقوقهـــم باملقارنة مع الســـكان غـــر النازحني 

باســـتخدام مكتبة املـــؤرشات وطرق التحليـــل النوعية.

ا 	  باإلضافـــة إىل مقارنة مجتمعات األشـــخاص النازحـــني داخليً

مبجتمعـــات غـــر النازحني، من املهـــم أيًضـــا تصنيف حاالت 

الوصول إىل الحقوق عىل أســـاس أشـــكال أخـــرى محتملة من 

التمييز )مثل الجنس، أو اإلعاقة، أو العـــرق، أو الدين، أو اللغة، 

أو أي انتـــامء آخر(، مـــن أجل فهم األســـباب الكامنة املحتملة 

وراء هـــذه التحديات؛ تـــويص الوحدة أ من مكتبـــة املؤرشات، 

ا املثالية عن التمييز، وذلك  بتصورات األشـــخاص النازحني داخليً

مـــن خالل كل مـــن األســـاليب النوعية واملـــؤرشات. وتتضمن 

مؤرشات محددة تختص باالســـتعالم املبارش عن تجارب التمييز، 

وعـــالوة عـــىل ذلك، من املهـــم أيًضـــا إدراج تحليل لألســـباب 

املتصـــورة وراء هـــذه التجـــارب، ذلك أنها ميكن أن تســـاعد يف 

الكشـــف عن املعاملـــة التفاضليـــة التي تحصل عىل أســـاس 

حالة النزوح مقارنة باألســـباب األخرى. وعىل ســـبيل املثال، إذا 

ا مشاركة منخفضة يف الشؤون  أظهر األشـــخاص النازحون داخليً

العامـــة يف منطقـــة إقامتهم مقارنة بالســـكان غـــر النازحني، 

فإن األســـباب الكامنـــة وراء ذلك قد تنجم عن عدم شـــعورهم 

بالرتحيـــب بقيامهم بذلك بســـبب ردود الفعـــل العدائية من 

الســـكان املقيمني )أي التمييز(، أو أنهم ال يشـــعرون ببساطة 

بأن املشـــاركة يف صنع القـــرار يف موقعهم الحـــايل أمر ذو صلة، 

ذلك أنهـــم يطمحون للعودة إىل مواطنهـــم األصلية أو االنتقال 

إىل مـــكان آخر يف أقـــرب وقت ممكن.

 26 ¬

يستخدم هذا الدليل مصطلح "غر النازحني" للسكان 
الذين مل يخضعوا للنزوح الداخي، سواء كانوا يف املكان 

ا يف الوقت  يً الذي يقيم فيه األشخاص النازحون داخل
الحايل، أو يف مناطق العودة، أو يف مناطق إعادة التوطني 

املحتملة. وقد يشمل ذلك السكان الذين يستضيفون 
ا بشكل ملموس أم ال. يً األشخاص النازحني داخل
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ـــه، ال  ـــاس ل ـــوكاالت كأس ـــن ال ـــركة ب ـــة املش ـــة الدامئ ـــل اللجن ـــار عم ـــاذ إط ـــال اتخ ـــن خ وم

ـــزوح؟"  ـــي الن ـــى ينته ـــايل: "مت ـــؤال الت ـــى الس ـــة ع ـــة إىل اإلجاب ـــل رصاح ـــذا الدلي ـــدف ه يه

ـــات  ـــم البيان ـــاء نظ ـــل وبن ـــراء التحلي ـــمويل إلج ـــج ش ـــري نه ـــى توف ـــز ع ـــك، يرك ـــن ذل ـــداًل م وب

ـــات،  ـــاء السياس ـــراءات وبن ـــل االج ـــد تفعي ـــى صعي ـــل ع ـــيد العم ـــن ترش ـــل تحس ـــن أج م

ـــؤرشات  ـــة امل ـــر مكتب ـــك، توف ـــع ذل ـــة. وم ـــول الدامئ ـــو الحل ـــدم نح ـــم التق ـــدف دع ـــك به وذل

األســـاس لتحديـــد إجابـــة ملموســـة عـــى هـــذا الســـؤال، والتـــي ســـتوضع اللمســـات النهائيـــة 

عليهـــا مـــن خـــال عمـــل فريـــق الخـــرباء املعنـــي بإحصـــاءات الاجئـــن واألشـــخاص النازحـــن 

داخلًيا خال عام 2018.

ـــا مبوجـــب  تأســـس فريـــق الخـــرباء املعنـــي بإحصـــاءات الاجئـــن واألشـــخاص النازحـــن داخلًي

ـــام  ـــم املتحـــدة يف ع ـــة لألم ـــة التابع ـــة اإلحصائي ـــدورة الســـابعة واألربعـــن للجن ـــن ال ـــرار م ق

ـــن  ـــًا ع ـــامل، فض ـــاء الع ـــع أنح ـــرسًا يف جمي ـــن ق ـــن النازح ـــدة م ـــداد املتزاي ـــل األع 2016، يف ظ

ـــا، ويهـــدف بوجه  ًي الخـــربات املراكمـــة بشـــأن إحصـــاءات الاجئـــن واألشـــخاص النازحـــن داخل

ـــاالت  ـــة لح ـــدرات اإلحصائي ـــاج الق ـــة إدم ـــة بغي ـــة الوطني ـــم اإلحصائي ـــز النظ ـــام إىل تعزي ع

ـــز بشـــكل  ـــن الركي ـــم م ـــى الرغ ـــي اإلســـراتيجي. وع ـــط الوطن ـــات التخطي ـــزوح يف عملي الن

أســـايس عـــى النظـــم اإلحصائيـــة الوطنيـــة، فـــإن فريـــق الخـــرباء املعنـــي بإحصـــاءات الاجئن 

ـــركاء  ـــدة وال ـــم املتح ـــات األم ـــا مبنظ ـــة أيًض ـــق الصل ـــا وثي ـــن داخلًي ـــخاص النازح واألش

اآلخرين املشاركن يف إنتاج إحصاءات عن النزوح القرسي.

ـــاءات  ـــة إحص ـــن، وهيئ ـــؤون الاجئ ـــدة لش ـــم املتح ـــة األم ـــن مفوضي ـــركة م ـــادة مش بقي

ـــق  ـــية لفري ـــة الرئيس ـــل الوالي ـــة، تتمث ـــات األوروبي ـــايئ للجاع ـــب اإلحص ـــج، واملكت الرنوي

ـــات بشـــأن إحصـــاءات الاجئـــن، كدليـــل مرجعـــي للعمـــل الوطنـــي  الخـــرباء يف وضـــع "توصي

ـــم  ـــة لألم ـــة التابع ـــة اإلحصائي ـــت  اللجن ـــا طلب ـــوء". ك ـــاءات اللج ـــق بإحص ـــدويل املتعل وال

ـــذا  ـــا"، ول ـــاق عمله ـــا يف نط ـــن داخلًي ـــخاص النازح ـــمل األش ـــرباء "ش ـــق الخ ـــن فري ـــدة م املتح

ـــا  بشـــكل  ًي ـــز بشـــكل عـــى إحصـــاءات األشـــخاص النازحـــن داخل ـــق فرعـــي للركي ـــكّل فري ُش

ـــا عـــن إحصـــاءات  ـــرًا فنًي ـــًدا. خـــال عـــام 2017، وضـــع هـــذا الفريـــق الفرعـــي تقري أكـــر تحدي

ـــؤرشات  ـــة م ـــع مكتب ـــل م ـــذا العم ـــة ه ـــود ملواءم ـــت جه ذل ـــا، وبُ ًي ـــن داخل ـــخاص النازح األش

الحلـــول الدامئـــة، الســـيا مـــن خـــال تركيزهـــا عـــى اإلحصـــاءات املتعلقـــة بخصائـــص 

ا. األشخاص النازحن داخلًي

الصندوق 2. تعريف "نهاية النزوح" ألغراض إحصائية: فريق الخرباء املعني بإحصاءات الاجئن واألشخاص النازحن داخلًيا

وقـــد ُقـــدم هـــذا التقريـــر الفنـــي، مؤيـــًدا بالتوصيـــات الدوليـــة املتعلقـــة بإحصـــاءات 

ـــة  ـــة التابع ـــة اإلحصائي ـــن للجن ـــعة واألربع ـــدورة التاس ا يف ال ـــمًي ـــاده رس ـــن، العت الاجئ

لألمـــم املتحـــدة يف آذار/مـــارس 2018. وقـــد لقـــي كا التقريريـــن، مبـــا ىف ذلـــك الطريـــق 

ـــام  ـــد ت ـــى تأيي ـــا ع ـــاء وحص ـــدول األعض ـــل ال ـــن قب ا م ـــًن ـــواًل حس ـــا، قب ـــي قدًم ـــرح للم املق

من اللجنة اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة.  

إطار العمل اإلحصايئ لألشخاص النازحن داخلًيا

ــا  ـ ــن داخلًي ــخاص النازحـ ــاءات األشـ ــق بإحصـ ــي املتعلـ ــر الفنـ ــتعرض التقريـ ويسـ

ـــي  ـــبل امل ـــة بس ـــات الخاص ـــن التوصي ـــة م ـــلة أولي ـــع سلس ـــا يض ـــة ك ـــة الحالي املارس

ــا.  ـ ــن داخلًي ــخاص النازحـ ــة باألشـ ــمية املتعلقـ ــاءات الرسـ ــن اإلحصـ ــا لتحسـ ـ قدًم

ويشمل ذلك النظر يف ما ييل:

اإلطار القانـــوين: الرتكيز يف املقـــام األول عىل املبادئ التوجيهية بشـــأن 	 

الداخي؛ النزوح 

التعاريـــف اإلحصائيـــة: وضـــع عنارص رئيســـية للتعريـــف وتحديد 	 

العنـــارص التـــي ال تزال غـــر واضحة؛

ا: النظر يف إيجابيات وســـلبيات 	  إحصاء أعداد األشـــخاص النازحن داخلًي

مختلف أســـاليب البيانات ومصادرها؛

ا: البنـــاء يف املقام األول عىل 	  قياس خصائص األشـــخاص النازحـــن داخلًي

املعايـــر الثامنية إلطار عمل اللجنة الدامئة املشـــرتكة بـــني الوكاالت؛

نظم التنســـيق: وذلك عىل الصعيـــد الوطني يف املقـــام األول، مع عدم 	 

تجاهل التعاون عىل املســـتوى الـــدويل أيًضا.

ستســـتخدم التوصيـــات األوليـــة لهـــذا التقريـــر كأســـاس لدعـــم وضـــع توصيـــات 

ـــن 2018  ـــا ب ـــرة م ـــال الف ـــا )خ ـــن داخلًي ـــخاص النازح ـــاءات األش ـــأن إحص ـــة بش دولي

و2019(. واســـتناًدا إىل تعريـــف النـــزوح الداخـــيل يف املبـــادئ التوجيهيـــة بشـــأن 

ـــة  ـــل اللجن ـــار عم ـــن إط ـــتقى م ـــة املس ـــول الدامئ ـــف الحل ـــيل وتعري ـــزوح الداخ الن

ـــع  ـــيتم وض ـــة، س ـــول الدامئ ـــؤرشات الحل ـــة م ـــوكاالت ومكتب ـــن ال ـــركة ب ـــة املش الدامئ

ـــا  ـــك تعريًف ـــمل ذل ـــيل، وسيش ـــزوح الداخ ـــا للن ًي ـــد دول ـــل ومعتم ـــايئ كام ـــار إحص إط

ـــا لنهاية النزوح. ًي إحصائ
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يقـــدم هذا الفصل عمليـــة متابعة تحليل الحلول الدامئة باســـتخدام مكتبة املـــؤرشات واآلليات 

ا ينفذ ملـــرة واحدة، بل  ذات العاقـــة. من املهم ماحظـــة أن تحليل الحلول الدامئـــة ليس متريًن

هو عملية مســـتمرة يفـــرض بها أن تقود صنع القـــرار يف مراحل أزمة النـــزوح املختلفة.

الفصل الثالث
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يقسم هذا الدليل عملية تحليل الحلول الدامئة إىل خمس خطوات: 

 االتفاق عى الحاجة لتحليل الحلول الدامئة؛	 

تصميم خطة تحليل سياقية؛	 

جمع البيانات ذات الصلة باستخدام طرق مختلطة؛	 

إجراء تحليل شامل؛ و	 

تحديد أولويات العمل.	 

ــذي يجــرى يف أي نقطــة خــالل  ــول الدامئــة ال ــل الحل ــزم تحلي يجــب أن يلت

ــة واآلخــر  ــة التعاوني ــق بالعملي ــن مهمــني: ذاك املتعل ــزوح مببدأي ــة الن أزم

ــزوح.  ــرة بالن ــك املتأث ــة بالتفاعــل مــع املجتمعــات النازحــة وتل ذو العالق

مبادئ تحليل الحلول الدامئة 

وعــىل غــرار مضمــون تحليــل الحلــول الدامئــة،  ينبغــي أن تتــامىش العملية 

ــوكاالت، وعــىل الرغــم مــن  ــني ال ــة الدامئــة املشــرتكة ب مــع روح إطــار اللجن

أن املكتبــة نفســها ال تتضمــن عمليــات عمليــة أو مــؤرشات نشــاط تســمح 

بتقييــم ذلــك بشــكل منهجــي، فــإن هــذا الدليل يهــدف إىل تســليط الضوء 

عــىل أهميــة اتبــاع نهــج قائــم عــىل املبــادئ إلجــراء تحليــل دائــم للحلــول، 

ويشــمل ذلــك مبدأيــن شــاملني للتعــاون مــع املجتمعــات املحليــة املتأثــرة 

ــكل  ــان بش ناقش ــام سيُ ــدآن، إال أنه ــذان املب ــع ه ــا. يتقاط ــزوح وإرشاكه بالن

ــة  ــام يف عملي ــىل أهميته ــد ع ــل التأكي ــن أج ــاه م ــم أدن ــل  يف القس منفص

تحليــل الحلــول الدامئــة.   

عملية تشاركية

ــاركة  ــتعداًدا ومش ــزوح اس ــول الن ــىل حل ــة ع ــتجابات القامئ ــب االس وتتطل

مــن مجموعــة واســعة مــن أصحــاب املصلحــة ذوي مجــاالت مختلفــة مــن 

ا لحالــة  الخــرة والقــدرة،  ومــوارد كبــرة محتملــة، وتحليــاًل شــاماًل ومشــرتكً

ــن  ــدر م ــر ق ــالت بأك ــه التدخ ــدف توجي ــع  به ــاق واس ــىل نط ــزوح ع الن

ــزال  ــا ي ــك، م ــع ذل ــة27. وم ــات الفاعل ــني الجه ــل ب ــة وضــامن التكام الفعالي

ــانية  ــات اإلنس ــة والجه ــة الحكومي ــات الفاعل ــني الجه ــرتك ب ــل املش التحلي

ــي  ــن خــالل التشــارك الحقيق ــاء الســالم م ــة يف بن ــك الفاعل ــة، وتل واإلمنائي

خــالل كل مرحلــة مــن مراحــل العملية نــادرًا، ونتيجــة لذلك، فــإن التحليل 

ــا ما يفشــل يف تلبيــة جميع املعلومــات التي تحتاجهــا الجهات  الناتــج غالبً

الفاعلــة ويقــرص عــن دعــم االتفــاق عــىل األولويــات املشــرتكة. كــام أن مــن 

ــة  ــاب مصلح ــزوح كأصح ــرة بالن ــة املتأث ــات املحلي ــاج املجتمع ــادر إدم الن

ــات.   يف هــذه العملي

ــق  ــواع منط ــف أن ــني مختل ــع ب ــاملة والجم ــج ش ــة دم ــذ عملي إن تنفي

ــتغرق  ــر يس ــة أم ــول الدامئ ــمني يف الحل ــرشكاء الحاس ــف ال ــاركة ملختل املش

ــإن  ــك، ف ــع ذل ــات. وم ــن التحدي ــو م ــام ال يخل ــن ك ــن الزم ــاًل م ــا طوي وقتً

ــق  ــد الطري ــي تنشــأ مــن خــالل التعــاون ميكــن أن مته ــة الت ــة وامللكي الثق

ــة  ــر العملي ــد.28 توف ــكل متزاي ــج بش ــة النتائ ــتخدام وأهمي ــر واالس للتأث

التشــاركية العديــد مــن الفوائــد التــي ميكــن أن تتجــاوز التحليــل من خالل 

تعزيــز تخطيــط الحلــول الدامئــة املشــرتكة واالســتجابة لهــا. كــام ميكــن أن 

يكــون لهــا مكاســب عمليــة للغايــة، مثــل توحيــد املــوارد لجمــع البيانــات 

ــني  ــات ب ــع البيان ــن جم ــج ع ــاق النات ــل اإلره ــن تقلي ــاًل ع ــا، فض وتحليله

ــة.  ــات النازح املجتمع

واألهــم مــام ســبق،  إن التحليــل املشــرتك للحلــول الدامئــة، حيــث تشــارك 

الســلطات الحكوميــة، واملجتمــع املدين، وكذلــك الجهات الفاعلــة يف املجال 

ــايل.   ــج بالت ــر يف النتائ ــة أك ــر وثق ــفافية أك ــم بش ــايئ، يتس ــاين واإلمن اإلنس

ونظــرًا لرتكيــز التنميــط املتأصل عىل التشــارك بخصوص عمليــات البيانات، 

فــإن التنميــط هــو النهــج املناســب تحديــًدا إلنشــاء األدلــة الالزمــة لتحليل 

الحلــول الدامئــة )انظــر الصنــدوق 3(29.

املشاركة يف املجتمعات املتأثرة بالنزوح 

ــا مســتخدمون مهمــون لتحليــل الحلــول الدامئة،   األشــخاص النازحــون داخليً

ــوكاالت بقــوة عــىل املشــاركة  ــة الدامئــة املشــرتكة بــني ال ويشــدد إطــار اللجن

ــة للمجتمعــات النازحــة يف تخطيــط الحلــول الدامئــة وإدارتهــا، وهــو  الفعال

مبــدأ يدعــم أيًضــا عملية تحليــل الحلول الدامئــة. وإىل جانب توفــر البيانات 

ــىل  ــك ع ــن كذل ــا قادري ــون داخليً ــون النازح ــي أن يك ــم، ينبغ ــن أوضاعه ع

املشــاركة يف كل خطــوة مــن خطــوات تحليل الحلــول الدامئة، بــدًءا من تأطر 

التحليــل عــىل أســاس أولوياتهــم إىل تفســر النتائــج. وعــالوة عــىل ذلــك، فإن 

ــا وغرهــم مــن املجتمعــات املحليــة املتــررة من  األشــخاص النازحــني داخليً

النــزوح هــم أصحــاب املعرفــة املحليــة والفهــم املتعلقــني بحالتهــم، ولذلك، 

يجــب اعتبارهــم رشكاء وعاملــني نشــطني بقــدرات ومهارات ميكن أن تســاهم 

يف تعافيهــم، وصنــع القــرار، وإيجــاد أدلــة ســليمة لتحليــل الحلــول الدامئــة.

كيف ينفذ تحليل الحلول الدامئة؟

 27 ¬

عىل سبيل املثال، تهدف مبادرة طريقة العمل 
الجديدة إىل إزالة الحواجز غر الرورية 
التي تحول دون التشارك بني الحكومات، 

واملنظامت غر الحكومية، والجهات الفاعلة 
اإلنسانية واإلمنائية، والقطاع الخاص، وتشجيع 

العمل من أجل تحقيق نتائج جامعية. 

 28 ¬

 "التحديات املفاهيمية والحلول العملية يف 
حاالت النزوح الداخي"، بال، بياين وكاترينا 
)2016(، مراجعة الهجرة القرية ، العدد 5.

 29 ¬

ا  يً تؤكد اإلرشادات حول تنميط األشخاص النازحني داخل
)املجلس الرنويجي لالجئني ومركز رصد النزوح الداخي، 

ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، 2010، متاحة عىل 
 https://www.jips.org/uploads/2018/10/original_

IDP_Profiling_Guidance_2008.pdf(
 عىل أهمية عملية التنميط التشاريك من أجل دعم 

الحلول الدامئة للنزوح الداخي، كام نوقشت يف كياميل، 
بال وجاكوبسن: النزوح القري: اذهب واكتشف!  

ا،  يً هز صندوق تنميط أوضاع األشخاص النازحني داخل
اإلدارة املشرتكة لتصنيف فئات األشخاص النازحني 

ا، ومركز فاينشتاين الدويل )2016( ، ملزيد من  يً داخل
املعلومات حول التنميط واألدوات واإلرشادات ذات 

الصلة، قم بزيارة مجموعة األدوات األساسية الخاصة 
باإلدارة املشرتكة لتصنيف فئات األشخاص النازحني 

:)JET( ا يً داخل
https://jet.jips.org/

 اإلدارة املشرتكة لتصنيف فئات األشخاص النازحني 
ا(  انظر www.jips.org ( هي خدمة مشرتكة  يً داخل

بني الوكاالت تقدم الدعم للحكومات عىل الصعيدين 
املحي والوطني، والرشكاء اإلنسانيني واإلمنائيني يف تحديد 

حاالت النزوح.
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صندوق 3: تنميط حاالت النزوح 

ـــكل  ـــب بش ـــح، يناس ـــو الصحي ـــى النح ـــم ع ـــذي يت ـــرد، ال ـــاالت الت ـــط ح إن تنمي

خاص إنتاج تحليل فعال للحلول الدامئة.

ـــن  ـــدة ع ـــة والجدي ـــات الحالي ـــع البيان ـــاركية لجم ـــة تش ـــو عملي ـــط ه والتنمي

ـــم،  ـــة عنه ـــارصة بالنياب ـــك للمن ـــزوح، وذل ـــن الن ـــن م الســـكان النازحـــن واملترري

وتســـهيل حايتهـــم ومســـاندتهم، مـــا يـــؤدي يف النهايـــة إليجـــاد حـــل لنزوحهـــم. 

ــن،  ــة املحليـ ــاب املصلحـ ــاركة أصحـ ــط مشـ ــكل نشـ ــط بشـ ــزز التنميـ ويعـ

والوطنيـــن، والدوليـــن املعنيـــن يف عمليـــة البيانـــات املشـــركة: مـــن خـــال الجمع 

ـــاق  ـــان االتف ـــة إىل ض ـــذه العملي ـــدف ه ـــا، ته ـــل مًع ـــركاء للعم ـــف ال ـــن مختل ب

عى النتائج عى نطاق واسع واستخدامها بأقىص إمكاناتهم.

ـــا للموقـــع،  ويجمـــع التنميـــط بـــن الســـات الدميغرافيـــة األساســـية املصنفـــة وفًق

ـــدرات  ـــامل للق ـــل ش ـــع تحلي ـــن م ـــكان النازح ـــوع الس ـــر، وتن ـــس، والعم والجن

ــا يســـتخدم مزيـــج مـــن  ـــف. وعـــادة مـ واالحتياجـــات وإســـراتيجيات التكّي

ـــري  ـــي يج ـــداف الت ـــق األه ـــة لتحقي ـــة والنوعي ـــات الكمي ـــع البيان ـــاليب جم أس

ــط يف  ــدف التنميـ ــيل. ويهـ ــد املحـ ــى الصعيـ ــركة عـ ــورة مشـ ــا بصـ تحديدهـ

التحليـــل املقـــارن إىل فهـــم واقـــع الســـكان النازحـــن وغـــري النازحـــن لفهـــم 

ــتجابات  ــط اسـ ــم تخطيـ ــع دعـ ــزوح، مـ ــة بالنـ ــددة املتصلـ ــات املحـ التحديـ

ـــذ  ـــك وتنف ـــة مُتتل ـــزوح ككل. وكعملي ـــن الن ـــررة م ـــة املت ـــات املحلي املجتمع

ـــادة  ـــإن زي ـــها، ف ـــزوح نفس ـــة الن ـــزز لحال ـــم مع ـــة إىل فه ـــة، باإلضاف ـــورة محلي بص

ـــج رئيســـية  ـــل التشـــاركية الراســـخة هـــي نتائ ـــات العم ـــة وعملي ـــدرات املحلي الق

لعملية التنميط كذلك. 

 

ــات  ــه تحدي ــة يواج ــات املحلي ــاركة املجتمع ــامن مش ــن أن ض ــم م ــىل الرغ وع

ــادئ  ــع املب ــامىش م ــول دامئــة تت ــة حل ــم عملي ــروري تنظي ــرة30 ، فمــن ال كث

ــوكاالت، وال ينبغــي  ــة الدامئــة املشــرتكة بــني ال ــة وإطــار عمــل اللجن التوجيهي

التعامــل معهــا عــىل أنهــا مجــرد إجــراء شــكي. ويحــدد  الصنــدوق 4  بعــض 

ــات  ــع البيان ــات جم ــي يف عملي ــع املح ــية31 إلرشاك املجتم ــارات الرئيس االعتب

ــا  ــني داخليً ــخاص النازح ــأن إرشاك األش ــن ش ــاركية. وم ــورة تش ــا بص وتحليله

واملجتمعــات املتــررة مــن النــزوح يف مختلــف مراحل عملية تحليــل الحلول 

ــج، مــن خــالل: ــة النتائ ــد مــن أهمي الدامئــة أن تزي

إعـــالم تحديد املـــؤرشات مبـــا يتامىش مـــع أولوياتهـــا وضامن 	 

معالجـــة املواضيع األكرث صلـــة بالطريقة الصحيحـــة وتقديم 

ملشورة  ا

بشـــأن القرارات الحاســـمة عىل امتـــداد العمليـــة، مثل كيفية 	 

بناء نهج أخالقـــي ومصمم خصيًصا ميكنه استكشـــاف جوانب 

الضعف الحساســـة واملعقـــدة، مع ضامن حساســـية النزاعات 

وعـــدم اإلرضار؛ واســـتكامل التحليـــل عىل املســـتوى الكي من 

ضامن خالل 

استكشـــاف الســـياق يف عالقة مبارشة بكيفية تأثر األشـــخاص 	 

ا به -وهذا األمر مهم بشـــكل خـــاص لجوانب  النازحـــني داخليً

أخرى كالعالقـــات املجتمعية والتامســـك االجتامعـــي، وكفاية 

الخدمـــات والبيئة املعمـــورة وجودتهام، وتحليـــل النزاعات؛
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والتأكد مـــن أن األدلـــة املقّدمة تعكس التنوع بني األشـــخاص 	 

ا وداخـــل املجتمعات املحلية، وخصوًصا أضعفهم  النازحني داخليً

أو ناقـــي التمثيل أو أولئك الذين يصعـــب الوصول إليهم؛

ضـــامن فهم الســـكان املترريـــن لحالتهم بشـــكل أفضل مع 	 

قدرتهم عىل اســـتخدام نتائج التحليل يف خططهم وصنع القرار 

بهم؛ الخاص 

 تحســـني اســـتخدام النتائج من خالل ضامن أن تعكس تصورات 	 

مجتمعـــات النازحني وتجاربهم أيًضا، وأن يتفق عليها الســـكان 

املتررون أنفســـهم ويعتمدوها؛ تحسني املســـاءلة، مبا يف ذلك 

الثقة، بناء 

يف عمليـــات جمع البيانـــات واالحرتام والتفاهـــم املتبادلني بني 	 

املجتمعات املحلية والســـلطات ذات الصلة، والجهات اإلنسانية 

الفاعلة. واإلمنائية 

ــا ومســتقاًل، يجــب أن  ــا نهائيً وبــدالً مــن أن تكــون املشــاركة املجتمعيــة هدفً

ــي أن تتخــذ أشــكااًل  ــام ينبغ ــة. ك ــن العملي ــل م ــا جــزء أصي ــم عــىل أنه تُفه

ــة أو باالعتــامد عــىل الســياق.  مختلفــة يف أجــزاء مختلفــة مــن هــذه العملي

ــاور، إىل  ــتوى كالتش ــة املس ــاركة منخفض ــني املش ــج ب ــرتاوح النه ــن أن ت وميك

املشــاركة عاليــة املســتوى مثــل التشــارك بشــأن تحديــد األولويــات املشــرتكة 

ــا مــن متابعــة  اســتناًدا إىل النتائــج32. ويك يتمكــن األشــخاص النازحــون داخليً

حلولهــم الدامئــة املفضلــة بنــاء عــىل خيــار مســتنر وطوعــي، ينبغــي إتاحــة 

تحليــل لآلثــار املرتتبــة عــىل خيارات الحلــول املختلفــة للنازحني. واســتناًدا إىل 

هــذه املعلومــات، ينبغــي شــمل النازحــني أنفســهم يف عملية وضــع توصيات 

ــا33. وبالتــايل، ينبغــي أن تنطــوي عملية تحليــل الحلول  مــن أجــل املــيض قدًم

الدامئــة عــىل مشــاركة حقيقيــة مــن جانــب املجتمعــات املحليــة مــن خــالل 

االتصــال يف االتجاهــني. 

ـــد  ـــن، إىل التأك ـــن الســـكان املترري ـــاج أي مشـــاركة م املســـاءلة والشـــفافية: تحت

مـــن أن لـــدى الســـكان وضوًحـــا فيـــام يخـــص ســـبب إجـــراء التمريـــن، ونـــوع 

البيانـــات التـــي ُســـتجمع، وتوقعـــات اســـتخدامها، ومـــن هـــم املشـــاركون يف 

ـــفافية، ويف  ـــية وش ـــئة بحساس ـــات الناش ـــك إدارة التوقع ـــمل ذل ـــة. ويش العملي

ـــع  ـــات جم ـــة يف عملي ـــاء الثق ـــادة بن ـــد إلع ـــت والجه ـــذل الوق ـــاالت، ب ـــض الح بع

ـــة  ـــل الـــرشوع يف إجـــراء عملي ـــا قب ـــة املنخرطـــة فيه ـــات و/أو الجهـــات الفاعل البيان

تحليل.

ـــة  ـــول الدامئ ـــل الحل ـــع تحلي ـــب أن يتمت ـــدم اإلرضار: يج ـــات وع ـــية النزاع حساس

ـــم.  ـــاول إرشاكه ـــن يح ـــكان الذي ـــىل الس ـــة ع ـــذه العملي ـــر له ـــية ألي تأث بالحساس

ويتطلـــب ذلـــك النظـــر يف األســـباب الجذريـــة املحتملـــة للنـــزوح، والفـــروق 

ـــي، وأي  ـــع املح ـــات املجتم ـــياق، ودينامي ـــة يف الس ـــة الدقيق ـــة واالجتامعي الثقافي

ـــق  ـــة لتحقي ـــة متأني ـــة.  إن مثـــة حاجـــة إىل دراســـة أخالقي مخاطـــر خاصـــة بالحامي

ـــات،  ـــع البيان ـــة بجم ـــون ذات صل ـــد تك ـــي ق ـــد الت ـــر والفوائ ـــني املخاط ـــوازن ب الت

وتحليلها، ونرشها.

ــة  ــول الدامئـ ــل الحلـ ــع تحليـ ــمول:  يجـــب أن يتمتـ ــزه األشـــخاص والشـ مركـ

بالحساســـية لالختالفـــات الناشـــئة عـــن التنـــوع يف الســـكان، وضـــامن شـــمول 

ـــك أدوات  ـــب ذل ـــد يتطل ـــا. وق ـــول إليه ـــب الوص ـــي يصع ـــة أو الت ـــات املهمش الفئ

ـــة الراجعـــة للوصـــول  ـــات وإســـرتاتيجيات للتغذي ـــوات اتصـــال، وآلي للتكيـــف، وقن

إىل جامهر متنوعة.

ـــا  ـــددة مب ـــارات مح ـــات مه ـــع املجتمع ـــل م ـــب التعام ـــة: يتطل ـــراف والرصام االح

يف ذلـــك مهـــارات التيســـر وحـــل النزاعـــات ، فضـــاًل عـــن اآلليـــات الكافيـــة 

ـــد  ـــكل مفي ـــا يف ش ـــا، ونرشه ـــا، ومعالجته ـــم جمعه ـــي يت ـــات الت ـــاط البيان اللتق

للمجتمعات التي تستخدمها.

ـــب،  ـــا فحس ـــا دقيًق ـــة تخطيطً ـــاركة املجتمعي ـــب املش ـــتمر: ال تتطل ـــم املس التعل

ـــاق  ـــة عـــىل نط ـــذه الطريق ـــل به ـــجيع العم ـــًدا وتقييـــاًم كافيـــني لتش ـــل رص ب

أوســـع، ونـــرش املامرســـات الجيـــدة، وعـــدم إلحـــاق أي رضر، وتعزيـــز نوعيـــة 

ـــدروس بصـــورة  ـــات الســـتخالص ال ـــي إنشـــاء آلي ـــات.  وهـــذا يعن ـــن البيان أفضـــل م

منهجية، وإدماجها يف التوجيهات ذات الصلة، ومواد التدريب.
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خمس خطوات لتحليل الحلول الدامئة

إن تحليــل الحلــول الدامئــة هــو عملية متكــررة ميكن لها إبالغ االســتجابات 

طــوال أزمــة النــزوح. ويقــدم هــذا الدليــل لهــذه العمليــة عىل أنها سلســلة 

مــن خمــس خطــوات يلــزم التخطيــط لهــا بشــكل جيــد وتنفيذهــا بشــكل 

ــوات  ــذه الخط ــدث ه ــن أن تح ــاماًل، ميك ــكل 4(. وإج ــر الش ــاريك )انظ تش

ــول  ــؤدي إىل الحل ــن املســار امل ــزوح، ضم ــة الن ــن أزم ــة م يف مراحــل مختلف

الدامئة. 

الخطوة األوىل

 االتفاق عى الحاجة إىل تحليل دائم للحلول 

ــا، أن يبــدأ دعــم الحلــول الدامئــة للنزوح  مــن غــر مــن املمكــن، أبــًدا وإطالقً

ــراءات  ــاذ إج ــم اتخ ــي تدع ــة الت ــإن األدل ــايل ف ــًدا34 وبالت ــر ج ــت مبك يف وق

ــة  ــرة ألزم ــة املبك ــذ البداي ــة من ــتكون ذات صل ــدد س ــذا الص ــة يف ه مجدي

ــول  ــاد حل ــدف إيج ــاين إىل ه ــل اإلنس ــتند العم ــب أن يس ــزوح.  ويج الن

ــة يف  ــات الفاعل ــرة للجه ــاركة املبك ــة، واملش ــة أي عملي ــذ بداي ــة من دامئ

مجــال التنميــة أمــر حاســم للتخطيــط الفعــال. ولضــامن امتــالك التحليــل 

واســتخدامه مــن قبــل جميــع الجهــات الفاعلــة ذات الصلــة، ينبغــي اتخاذ 

ــكيل  ــي تش ــاريك، وينبغ ــكل تش ــول بش ــم للحل ــل دائ ــراء تحلي ــرار إج ق

العمليــة لتلبيــة االحتياجــات املختلفــة مــن البيانــات التــي ميتلكهــا 

ــرتكة.  ــورة مش ــرشكاء بص ــف ال مختل

ــة  ــاالت مختلف ــة يف ح ــول الدامئ ــل الحل ــراء تحلي ــرار بإج ــاذ ق ــن اتخ ميك

ــل: ــن مث ــكل 5(، م ــر الش ــزوح )انظ ــار الن ــالل مس ــددة خ ومتع

يف بدايـــة أزمـــة النزوح: هنـــاك العديد مـــن الفوائد ملنارصة 	 

تحليـــل الحلـــول الدامئـــة يف وقت مبكـــر من أزمـــة النزوح. 

الفائـــدة األوىل هي أنها تضع خط أســـاس ميكن عىل أساســـه 

قيـــاس التقدم املحـــرز نحو إيجـــاد حلول دامئة، أمـــا الفائدة 

الثانيـــة، فتتمثل يف وضع اســـتجابة األزمة عىل مســـار يتوقع 

بالفعـــل حلـــواًل دامئـــة، وبالتايل فإنـــه ال يســـتجيب فقط 

الحتياجات املســـاعدة والحامية الفورية، بـــل يهدف أيًضا إىل 

معالجة األســـباب الكامنة وراء الضعـــف والتمييز.

عندمـــا تتغري حالة النـــزوح: قد يتطلب حـــدوث تغير كبر 	 

يف الحالة، مثـــل توقيع اتفاقية ســـالم أو موجـــة جديدة من 

النزوح الحاصلة بســـبب فيضـــان وقع مؤخرًا، إعـــادة تقييم 

للحالـــة لتعديـــل التخطيط والعمـــل. وسيســـاعد التحليل 

الطـــويل أيًضا يف تقييـــم فعالية االســـتجابات حتى اآلن.

عندما يكـــون هناك نقص متفق عليه يف فهـــم وضع الحالة: 	 

فبينام قد تتوفـــر بيانات وفرة عن النـــزوح، فإن الخالف عىل 

تفســـرها قد يجعلها عدمية الفائدة. وعـــالوة عىل ذلك، تُنتج 

البيانات املســـتمدة من مصـــادر مختلفة يف ســـياقات كثرة 

بأســـاليب غر متوافقة، مام يجعل من الصعـــب جمعها مًعا 

يف تحليـــل واحد متكامل. وميكن لتحليـــل الحلول الدامئة من 

خالل عملية تشـــاركية أن يســـاعد عىل كـــر الجمود الناجم 

النزوح. املتنازع عليهـــا لحالة  القراءة  عن 

عندمـــا تكون هنـــاك حاجة إىل بيانات لعمليـــة محددة: لي 	 

تكـــون السياســـة املتعلقة بالنـــزوح الداخي أو إســـرتاتيجية 

الحلول الدامئة ذات صلة كاملة بالســـياق، ينبغي أن تسرتشـــد 

بأدلة كافيـــة. وباملثل، ينبغـــي إجراء تحليل شـــامل للحلول 

الدامئة قبـــل التخطيط لرامـــج محددة مثل دعـــم النازحني 

ـــا للعودة الطوعيـــة إىل مواطنهم األصليـــة. يكفل ذلك  داخليً

اســـتناد العمل إىل أولويات النازحـــني وفهم التحديات املحددة 

التي يواجهونهـــا،  واحتياجاتهم، ومهاراتهـــم، وقدراتهم املعينة. 

قــد يتغــر النطــاق الدقيــق لتحليــل الحلــول الدامئة اعتــامًدا عــىل األهداف 

ــة  ــل حال ــال، تحلي ــبيل املث ــىل س ــا )ع ــذ فيه ــي تنف ــة الت ــة الزمني والنقط

ــاملة  ــة ش ــع خط ــة لوض ــة األزم ــي يف بداي ــتوى الوطن ــىل املس ــزوح ع الن

ــدة  ــة واح ــة حري ــة يف منطق ــرث دق ــل أك ــة، أو تحلي ــاعدة والحامي للمس

ــا يف الخطــط الحريــة(،  لالسرتشــاد بــه يف  الحلــول الدامئــة للنازحــني داخليً

وســتتم االســتنارة يف بعــض الخطــوات بالنتائــج املســتخلصة مــن الجــوالت 

الســابقة وذلــك عنــد تكرارهــا مــع مــرور الوقــت. وعــالوة عــىل ذلــك، فــإن 

املعلومــات التــي ميكــن جمعهــا ســتتغر أيًضــا مــن حالــة طــوارئ حــادة إىل 

حالــة طــال أمدهــا. ومــع ذلــك، فــإن اســتخدام املــؤرشات املوحــدة املتوفــرة 

يف املكتبــة سيســمح برصــد التقــدم املحــرز )أو الرتاجــع( مــع مــرور الوقــت، 

وتحديــد القضايــا ذات األولويــة، أو املناطــق، أو املجموعات الســكانية التي 

تتطلــب إجــراءات محــددة.
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الشكل 5. لرصد التقدم املحرز، يجب أن تحدث تحليالت الحلول الدامئة يف نقاط زمنية 

مختلفة عىل طول مسار التقدم نحو الحلول

الشكل 4. عملية تحليل الحلول الدامئة



الخطوة الثانية

تصميم خطة تحليل سياقية

ــة،  ــول الدامئ ــق الحل ــة لتحقي ــروف الالزم ــىل الظ ــرة ع ــل كث ــر عوام تؤث

ــن  ــة، واألهــم م ــة واالجتامعي ــية والقانوني ــاد السياس ــك األبع ويشــمل ذل

ــة  ــرتح مكتب ــها. وتق ــة نفس ــة النازح ــات املحلي ــات املجتمع ــك، أولوي ذل

املــؤرشات مــؤرشات موحــدة لقيــاس كل معيــار مــن معاير الحلــول الدامئة 

للجنــة الدامئــة املشــرتكة بني الــوكاالت، وتســمح بتحديد العوائــق الخاصة 

بالســياق التــي تحــول دون تحقيقهــا. 

 

كــام هــو مبــني يف الفصــل الثــاين من هــذا الدليــل، إلجــراء تحليل شــامل، 

ينبغــي إدراج العنــارص الرئيســية الثالثــة التاليــة لإلطــار التحليــي 

ــة:  ــول الدامئ للحل

املؤرشات الدميوغرافيـــة ذات الصلة، مبا يف ذلك تاريخ النزوح 	 

)الوحـــدة أ يف مكتبة املؤرشات(: ينبغي أن يشـــمل ذلك عىل 

األقل التصنيف حســـب الجنس، والعمر، واملوقع الجغرايف. 

وباإلضافـــة إىل ذلـــك، ينبغـــي تضمني مـــؤرشات خصائص 

التنوع األخرى، مثـــل العرق أو منطقة األصل، اســـتناًدا إىل 

تحليـــل دقيق عىل املســـتوى الكي ملـــدى أهميتها، فضاًل 

عن إيالء االعتبـــار الواجب ملبادئ الحاميـــة وعدم اإلرضار؛

ا بشـــأن الحلول 	  وجهات نظر األشـــخاص النازحـــن داخلًي

الدامئة، مبا يف ذلك تفضيالت التوطني املســـتقبلية وخططها 

)الوحـــدة ب يف مكتبة املؤرشات(: ســـيكفل ذلك أن ينعكس 

ا يف اتباع خيـــار توطني من  حق األشـــخاص النازحـــني داخليً

اختيارهم يتم عكســـه يف التحليل، وميكن أن يُؤطر تفســـر 

النتائج وتحديـــد أولويات العمل؛

مؤرشات معايري الحلـــول الدامئة الثانيـــة )الوحدة ج:8-1 	 

يف املكتبـــة(: تقيس هـــذه املعاير مـــدى التوصل إىل حلول 

دامئة فيام يتعلـــق باملعاير الثامنية يف إطـــار عمل اللجنة 

الوكاالت.  املشـــرتكة بني  الدامئة 

ــا وشــواغلهم  وينبغــي أن تكــون مصالــح األشــخاص النازحــني داخليً

املرشوعــة وكذلــك املعــارف الخاصــة بالســياق، هــي العوامــل التوجيهية 

ــن  ــم م ــىل الرغ ــا. وع ــد أولوياته ــؤرشات وتحدي ــار امل ــص اختي ــام يخ في

ــون  ــد تك ــة ق ــؤرشات ذات العالق ــة وامل ــول الدامئ ــر الحل ــع معاي أن جمي

ــا جمــع بيانــات  ذات صلــة يف ســياق مــا، فقــد ال يكــون مــن املمكــن دامئً

ــا، وقــد تكــون لبعــض املســائل أولويــة أعــىل يف ســياق واحد  عنهــا جميًع

ا ما تكــون هناك حاجــة إىل مجموعة  مقارنــة بســياق آخــر، وبالتــايل، غالبً

ــل الســياق. ــة الخاصــة بخطــة تحلي ــارة مــن املــؤرشات ذات األولوي مخت

ــة  ــارة لخط ــؤرشات املُخت ــأن امل ــات بش ــس املناقش ــي أن تعك ــام ينبغ ك

ــني  ــرتكة ب ــة املش ــة الدامئ ــار اللجن ــامل إلط ــع الش ــياقية الطاب ــل س تحلي

الــوكاالت، مــع ضــامن متثيــل جميــع املعايــر الثامنيــة الخاصــة بالحلــول 

ــن  ــتبعاد أي م ــدم اس ــك ع ــيكفل ذل ــب. وس ــو املناس ــىل النح ــة ع الدامئ

ــد  ــد توج ــي ق ــان الت ــوق اإلنس ــة بحق ــواغل املتعلق ــات أو الش االحتياج

ــا بصــورة مســبقة مــن التحليــل. ويوىص  لــدى األشــخاص النازحــني داخليً

ــات نظــر: ــالث وجه ــار املــؤرش ث ــأن يشــمل اختي ب

للتأكـــد من أن تعكس املـــؤرشات املختارة أولويـــات مجتمعات 	 

ـــا يف عملية  النازحني، يلزم استشـــارة األشـــخاص النازحني داخليً

اختيار املواضيـــع أو املؤرشات األكرث صلـــة باملوضوع، كام ينبغي 

إجراء املشـــاورات بشـــأن اختيار املؤرشات مع األشخاص النازحني 

ـــا مبعزل عن املناقشـــات مع الرشكاء اآلخريـــن، ويجب أال  داخليً

تتجـــاوز أولوياتهم تلك األولويـــات الخاصة بالجهـــات الفاعلة 

ا  األخرى. ويتطلب تصميم منهجية لهذه املشـــاورات فهاًم سياقيً

مفصاًل للطريقة التـــي تُنظَّم بها مجتمعـــات النازحني، وكيفية 

اتخـــاذ القـــرارات من أجل ضـــامن متثيل وجهـــات نظر مختلف 

ا35. ا متثيـــاًل كافيً فئات األشـــخاص النازحني داخليً

يجـــب أن تلبي تحليـــالت الحلـــول الدامئة أيًضـــا احتياجات 	 

مختلف الـــركاء الذيـــن يدعمـــون الحلول الدامئـــة، وهناك 

حاجة إىل عملية تشـــاور شاملة مع الســـلطات عىل مستويات 

مختلفة، والجهات الفاعلة اإلنســـانية واإلمنائية ويف بناء السالم، 

وذلـــك عند وضع خطط محددة الســـياق. ويف الســـياقات التي 

تفتقر لوجود آلية تنســـيق شـــاملة مبشـــاركة من جميع هذه 

الجهـــات الفاعلة ذات الصلـــة، يلزم بذل جهـــد خاص لتجنب 

اتباع نهـــج مجزّأ 36.

كـــام يتعني عىل تحليـــالت الحلول الدامئة أن تلبـــي احتياجاتها 	 

ا  من أجل ضـــامن إمكانية رصد حالة األشـــخاص النازحني داخليً

باملقارنة مع الســـكان غر النازحني، فمن املستحســـن دراســـة 

ا مـــن خالل املـــؤرشات التي  حالة األشـــخاص النازحـــني داخليً

تســـتخدم أيًضا كجزء مـــن التخطيـــط اإلمنـــايئ الوطني. وقد 

التزمت خطـــة التنمية املســـتدامة لعام  2030 بـــأال يتخلف 

ا،  أحـــد عن الركـــب، مبا يف ذلـــك األشـــخاص النازحـــون داخليً

وحـــددت مكتبة املؤرشات مـــؤرشات مأخوذة مـــن إطار أهداف 

التنمية املســـتدامة ذات صلة مبارشة بالحلـــول الدامئة. وإذا ما 

أُدرجت هذه املـــؤرشات يف التقارير الوطنيـــة املتعلقة بأهداف 

التنمية املســـتدامة، فيوىص برصد هذه املؤرشات أيًضا بالنســـبة 

ا، من أجـــل إتاحـــة الفرصة إلجراء  لألشـــخاص النازحـــني داخليً

مقارن37. تحليل 

ومـــا مل تتضمن تقارير أهـــداف التنمية املســـتدامة الوطنية أو 	 

غرهـــا من اإلحصاءات الرســـمية الرتكيز الواجب عىل األشـــخاص 

ـــا )انظر صندوق 2  بشـــأن عمـــل فريق الخراء  النازحـــني داخليً

ـــا لتعزيز ذلك(، فإن  املعني بإحصـــاءات الالجئني والنازحني داخليً

اســـتخدام املؤرشات املتوافقـــة مع إحصاءات الســـكان األخرى يف 

ـــا ميكن أن  جمـــع البيانات الخاصة باألشـــخاص النازحني داخليـً

يكون الســـبيل الوحيد إلنتاج إحصـــاءات مقارنة. 

ويبــني الشــكل رقــم 6  أدنــاه نهًجــا الختيــار املــؤرشات ذات الصلــة مــن خــالل 

ــذا  ــة له ــه الفني ــة التوجي ــل لجن ــن قب ــح م ــو موض ــام ه ــاورية ك ــة تش عملي

ــب  ــل حس ــف التحلي ــإن تصني ــس، ف ــر والجن ــة إىل العم ــرشوع. باإلضاف امل

خصائــص التنــوع األخــرى، مثــل اللغــة أو نــوع منطقــة التوطني )مثــل املناطق 

الحرية/الريفيــة(، أو العــرق، أو اإلعاقــة، أو مســتوى التعليــم، قــد يوفــر أيًضا 
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معلومــات إضافيــة ميكــن أن تلقــي الضــوء عــىل األثــر الــذي قــد يكــون للنزوح 

عــىل مختلــف األفــراد أو الجامعــات، وعقبات الوصــول إىل الحلــول الدامئة التي 

يواجهونهــا يف حلولهــم الدامئــة.

عنــد اختيــار النهــج، مــن املهــم أيًضــا املوازنــة بــني إيجابيــات جمــع البيانــات 

ــك، قــد يكــون للغــة  ــال عــىل ذل وســلبياتها التــي قــد تكــون حساســة. وكمث

الشــخص األم دور يف فهــم العقبــات التــي تعــرتض الحلــول الدامئــة، ولكــن إذا 

مــا ارتبطــت هــذه اللغة أيًضا بحساســيات معينــة تتعلق باألســباب الجذرية 

ا.  ويف  ــد يكــون إشــكاليً ــات عــن هــذه األســباب ق ــإن جمــع البيان ــزوح، ف للن

ــىل  ــول ع ــل للحص ــي الح ــة ه ــاليب النوعي ــون األس ــد تك ــاالت، ق ــذه الح ه

ــى وإن مل  ــة، حت ــا مــن خــالل الُنهــج الكمي معلومــات هامــة ال ميكــن جمعه

ــد  ــع الحــاالت، ال ب ــم غــر ممكــن الحــدوث. ويف جمي ــف املعّم يكــن التصني

مــن تطبيــق نهــج يراعــي النزاعــات، وضــامن عدم إلحــاق أي رضر باألشــخاص 

النازحــني أو املجتمعــات املحليــة األخــرى.

 35 ¬

مزيد من التوجيه واألدوات ملشاركة املجتمع املحي 
كجزء من عملية بيانات تعاونية، ارجع إىل مجموعة 
األدوات األساسية الخاصة باإلدارة املشرتكة لتصنيف 

 :)JET( ا يً فئات األشخاص النازحني داخل
https://jet.jips.org/.

 36 ¬

للحصول عىل توصيات بشأن تنسيق البيانات 
املتعلقة بالنزوح الداخي من خالل النظام اإلحصايئ 

الوطني ويف التعاون مع الجهات الفاعلة األخرى، 
ارجع للتقرير الفني عن إحصاءات األشخاص النازحني 

ا: املامرسات الحالية والتوصيات املتعلقة  يً داخل
بالتحسني. فريق الخراء املعني بإحصاءات الالجئني 

ا، 2018.  متاح عىل:  يً والنازحني داخل
https://unstats.un.org/unsd/statcom/49-

session/

 37 ¬

وعندما تُصنف املؤرشات ذات الصلة من أهداف 
ا للمعاير الثامنية إلطار  التنمية املستدامة وفًق

عمل اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، 
فإنها تركز يف املقام األول عىل مستوى معييش 

مالئم، والوصول إىل فرص العمل وسبل العيش، 
والوصول إىل السالمة واألمن عىل املدى الطويل. 

ومن ثم فإن إطار أهداف التنمية املستدامة 
يوفر نقطة انطالق مفيدة لفهم حالة األشخاص 

ا باملقارنة مع السكان غر  يً النازحني داخل
النازحني، ولكن ويف سياقات كثرة، لن يكون هذا 

ا إلجراء تحليل شامل للجميع كافيً

املعايري الثانية للحلول الدامئة

السالمة واألمن وحرية التنقل. 1

املستوى املعييش الالئق. 2

الوصول إىل سبل العيش والعاملة. 3

املساكن، واألرايض واملمتلكات. 4

الوثائق الشخصية وغرها. 5

جمع شمل األرسة. 6

املشاركة يف الشؤون العامة. 7

سبل االنتصاف الفعالة. 8

إدراج املؤرشات الدميغرافية ذات الصلة )العمر، والجنس، واملوقع، 

والتنوع(

تضمن مؤرشات 

الحلول الدامئة 

التي يُعنى 

بها األشخاص 

النازحون داخلًيا

مؤرشات ذات 

أولوية سياقية 

محددة

++=

الشكل 6: عملية اختيار املؤرشات السياقية املحددة، باستخدام مكتبة املؤرشات

تضمن مؤرشات 

أهداف التنمية 

املستدامة 

ذات الصلة 

عند إدراجها يف 

التقارير الوطنية

تضمن مؤرشات 

الحلول الدامئة 

ذات األولوية 

للجهات الفاعلة 

الداعمة للحلول 

الدامئة
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الخطوة الثالثة 

تجميع البيانات ذات الصلة عرب مزيج من األساليب

ميكــن أن تــأيت البيانــات املتعلقــة باملــؤرشات املختــارة مــن مصــادر البيانــات 

القامئــة، وال ينبغــي جمــع البيانــات األوليــة إال يف الحــاالت التــي توجــد فيهــا 

ــة  ــات مختلف ــر مصــادر بيان ــؤرشات املوحــدة ع ــتخدام امل ــح اس ــرات. يتي ثغ

ــل املوحــد باســتخدام مصــادر  ــايل، التحلي ــادل، وبالت ــة التشــغيل املتب إمكاني

بيانــات مختلفــة. وتشــمل مصــادر البيانــات الكميــة التي ميكن اســتخدامها 

لتوفــر بيانــات للمــؤرشات يف املكتبــة، عــىل ســبيل املثــال، الدراســات 

االســتقصائية لألرسة املعيشــية، والتعدادات، والســجالت )املدنية(، والبيانات 

ــع  ــة لجم ــج املختلف ــف النه ــرش مختل ــن ن ــة38. وميك ــغيلية والضخم التش

ــامت39،  ــك التقيي ــا يف ذل ــادر، مب ــذه املص ــتخدام ه ــة باس ــات ذات الصل البيان

ــط41.  ــع التنقــل40 والتنمي وتتب

ــة إىل املــؤرشات  ــة، باإلضاف ــات مــن مصــادر مختلف ــني البيان ــد الجمــع ب عن

نفســها، ينبغــي أن يكــون وقــت جمــع البيانــات وتغطيتهــا )مثــل الســكان 

ــار  ــا األخــذ باالعتب ــا. وينبغــي أيًض ــع الجغــرايف( متوافًق املســتهدفني، واملوق

أنــه بــدون وســيلة لربــط البيانــات التــي يتــم جمعهــا مــن خــالل مصــادر 

ــبيل  ــىل س ــا )ع ــا ترابطيً ــن تحليله ــن املمك ــون م ــن يك ــة، ل ــة قامئ مختلف

ــازة  ــن الحي ــذايئ وأم ــن الغ ــني األم ــة ب ــل العالق ــل تحلي ــن أج ــال، م املث

باســتخدام مصدريــن مختلفــني للبيانــات، يلــزم وجــود أداة مفتاحيــة 

ــكل  ــع بش ــامل يجم ــط ش ــراء تنمي ــإن إج ــايل ، ف ــط(. وبالت ــرتكة للرب مش

ــم  ــق فه ــىل خل ــاعد ع ــة يس ــادر مختلف ــن مص ــات م ــني البيان ــي ب منهج

ــول  ــل الحل ــة لتحلي ــات املختلف ــني املكون ــة ب ــات املتبادل ــق للعالق متعم

ــرتات  ــتهدف وف ــاق املس ــات ذات النط ــادر البيان ــمح مص ــة، وستس الدامئ

ــة. ويوضــح الجــدول  ــرًا بالرصــد املســتمر للحال ــات األكــرث توات جمــع البيان

ــو  ــرث نح ــال اك ــدم فع ــتخدم لتق ــة أن تس ــج املختلف ــن للُنه ــف ميك 1 كي

ــع  ــال، وض ــبيل املث ــىل س ــت. )ع ــرور الوق ــع م ــة م ــول الدامئ ــؤرشات الحل م

ــد التنميــط واالتفــاق عــىل مجــاالت العمــل  خــط أســاس مــن خــالل تحدي

ذات األولويــة، يليــه إنشــاء إطــار عمــل لرصــد األولويــات املشــرتكة وإدراج 

ــة.  ــامت الرامجي ــتمر والتقيي ــع املس ــم التتب ــة يف نظ ــؤرشات ذات الصل امل

فيــام يتعلــق ببعــض املواضيــع، ينبغــي اســتكامل املــؤرشات الكميــة املدرجة 

ــذا  ــاع ه ــوىص باتب ــمل. ي ــل أش ــم تحلي ــة لتقدي ــات نوعي ــة ببيان يف املكتب

ــاول  ــامن تن ــة لض ــول الدامئ ــل الحل ــة لتحلي ــاليب املختلط ــج ذي األس النه

ــج  ــل مزي ــة أو أفض ــرق مالءم ــرث الط ــة بأك ــات ذات الصل ــع املوضوع جمي

منهــا. فعــىل ســبيل املثــال، يصعــب اســتيعاب التمييــز بالكامــل مــن خــالل 

ــا  ــف ممكًن ــن التصني ــكايف م ــتوى ال ــون املس ــد ال يك ــة، وق ــاليب الكمي األس

ــا العتبــارات تتعلــق مبصــادر املعلومــات، مام يتطلب اســتخدام أســاليب  دامئً

نوعيــة داعمــة. ومــن املمكــن أيًضــا اســتخدام أســاليب نوعية لالسرتشــاد بها 

ــة، وضــامن أن تكــون األدوات  ــي ذي الصل ــم اإلطــار التحلي ــة تصمي يف عملي

ــة بالســياق42. ــات عــن املــؤرشات ذات صل املســتخدمة لجمــع البيان

 38¬

ملزيد من النقاش بشأن استخدام مصادر البيانات 
املختلفة يف سياقات النزوح الداخي، يرجى الرجوع 
إىل التقرير الفني عن إحصاءات األشخاص النازحني 

اً: املامرسات الحالية والتوصيات املتعلقة  يً داخل
بالتحسني. فريق الخراء املعني بإحصاءات الالجئني 

ا، 2018. متاح عىل: يً والنازحني داخل
https:// unstats.un.org/unsd/statcom/49-

session/documents/BG-Item3m-IDPStat-E.
pdf. 

 39¬

 توجد يف معظم سياقات النزوح نظم تقييم 
مختلفة، توفر بيانات ذات صلة لتحليل الحلول 

الدامئة، مثل تحليل مواطن الضعف ورسم تفاصيلها 
فيام يخص األمن الغذايئ لرنامج األغذية العاملي 

)http://vam.wfp.org :انظر(
أو

 MIRA تقييامت االحتياجات املتعددة مثل
)https://www.humanitarianresponse.info/

en/programme-cycle/space/document/multi-
sector-initial-rapid-a

ت موز2015-(.

 40¬

 مثال :مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة
 ،: /https://dtm.iom.int(الدولية للهجرة )انظر

 التي تهدف إىل جمع املعلومات عن النزوح وتنقل
 السكان واحتياجاتهم ومعالجتها ونرشها بصورة

 منهجية. وباإلضافة إىل تتبع الحركة ورصد التدفق،
 كثرًا ما تجمع مصفوفة رصد النزوح البيانات أيًضا

 .من خالل الدراسات االستقصائية والتسجيل

 41¬

 انظر الصندوق 3 يف الصفحة 30 والحاشية 29 ذات 
الصلة.

 42¬

تشمل بعض املوارد املفيدة املتعلقة باستخدام 
األساليب النوعية أداة املفوضية السامية لألمم 

املتحدة لشؤون الالجئني للتقييم التشاريك يف 
العمليات، املفوضية )2006(، متاحة عىل:
https://www.unhcr.org/publications/

legal/450e920e2/unhcr-tool-participatory-
assessment-operations-part-introduction.html

 ومجموعة األدوات األساسية لإلدارة املشرتكة
ا يً  ،)JET( لتصنيف فئات األشخاص النازحني داخل

.https://jet. jips.org :متاحة عىل
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كيف يستخدم هذا مؤرشات الحلول الدامئة؟ ماذا ينتج هذا؟ النهج

إنشاء صورة شاملة للسكان النازحني وتفضيالتهم للحلول. وميكن لعملية واحدة 
من عمليات التنميط أن تتضمن جميع املؤرشات ذات األولوية، مام يسمح 

بالتحليل خالل مختلف املعاير.

ا، وذلك استناًدا إىل  ملحة عادًة ً ما تكون بفواصل زمنية طويلة نسبيً
أهداف محددة بشكل خاص ونطاق جغرايف.

التنميط

اعتامًدا عىل الرتكيز الذي يستخدم جميع املؤرشات ذات األولوية التي تسمح 
بالتحليل عر معاير مختلفة، أو مختارات منها مع الرتكيز عىل بيانات مواضيعية 

ا. أكرث تعمًق

ملحة مع فرتات متوسطة /قصرة اعتامًدا عىل االستخدام املقصود 
للبيانات.

التقييم الربامجي

جمع البيانات عن مجموعة أصغر من املؤرشات اعتامًدا عىل حقيقة أن الرتكيز 
يوفر معلومات مستمرة عن كيفية تطور الوضع.

جمع البيانات املستمر، عادة ما يأيت مع تغطية جغرافية واسعة. تتبع النزوح/رصد الحالة

اختيار مؤرشات التقدم ذات الصلة التي يتعني رصدها فيام يتعلق بالتدخالت 
املنفذة، مثل إيصال الخدمات أو املساعدة.

املراقبة املستمرة بتواترت متفاوتة حسب نوع التدخل )مثل بناء 
مدرسة مجتمعية مقابل رصد خطة التنمية الوطنية(

أطر عمل الرصد والتقييم

الجدول 1. تكامل الُنهج املختلفة لتحليل الحلول الدامئة

الخطوة الرابعة   

إجراء تحليل شامل

ــا بــني املــؤرشات خــالل املعايــر  ينبغــي أن يجمــع تحليــل الحلــول الدامئــة كليً

ــارات  ــا وتفضيالتهــم لخي ــات األشــخاص النازحــني داخليً ــة وشــأن أولوي الثامني

التوطــني يف املســتقبل واملصنفــة باســتخدام الســامت الدميغرافيــة، وينبغي أن 

ــا مــن خــالل التحليــل الــكي. ومــن خــالل الجمــع بــني  يكــون كل هــذا مفهوًم

هــذه العنــارص، ســيتيح تحليــل الحلــول الدامئــة اتبــاع نهــج متعمــق للحلــول 

ــددة  ــة مح ــاالت مواضيعي ــىل مج ــز ع ــرص الرتكي ــامن أن ال يقت ــالل ض ــن خ م

ــا مــا يتــم اختيارهــا بســبب خــرة الجهــة الفاعلــة التــي تجمــع البيانات  )غالبً

ومصالحهــا(، بــل أن يقــرتب مــن الحلــول بشــكل شــامل، ويســعى إىل تحديــد 

أســباب املشــاكل وطــرق معالجتهــا بشــكل مســتدام. 

ــل  ــرد تحلي ــن مج ــرث م ــو أك ــة ه ــول الدامئ ــل الحل ــإن تحلي ــايل، ف وبالت

لالحتياجــات إذ يستكشــف األســباب الكامنــة وراء النــزوح ونقــاط الضعف 

ــي  ــف ه ــكانية واملواق ــص الس ــد أي الخصائ ــالل تحدي ــن خ ــة م ذات الصل

ــون  ــخاص النازح ــا األش ــد يواجهه ــي ق ــات الت ــاهمة يف التحدي ــرث مس األك

ــا. وعــالوة عــىل ذلــك، يســاعد تحليــل الحلــول الدامئــة عــىل تحديــد  داخليً

ــف  ــن الضع ــن مواط ــد م ــًا للح ــول أج ــك األط ــة و وتل ــرص الفوري الف

ــة املطــاف نحــو إيجــاد  ــة بالنازحــن ودعــم التقــدم املحــرز يف نهاي املتصل

ا. ويقــدم الجدول رقم  حلــول دامئــة ذات أولويــة لألشــخاص النازحــن داخلًي

2 أمثلــة عــىل األســئلة التــي ميكــن لتحليــل الحلــول الدامئــة اإلجابــة عليها.

ومــن أجــل اإلملــام بهــذه الجوانــب املختلفــة، ولتقديــم تحليــل ميكــن 

لــه تجــاوز االنقســامات القطاعيــة أو اإلنســانية التنمويــة، يغــدو مــن 

الواجــب وجــود طريقــة تحليــل تعاونيــة. وينبغــي أال تقتــرص عمليــة 

ــول  ــي تدعــم الحل ــة الت ــول الدامئــة عــىل الجهــات الفاعل ــل الحل تحلي

الدامئــة، بــل ينبغــي أيضــاً إرشاك املجتمعــات املحليــة املتأثــرة بالنزوح.
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الخطوة الخامسة    

وضع أولويات العمل

ــالغ  ــا إلب ــق عليه ــة متف ــر أدل ــة لتوف ــول الدامئ ــل الحل ــراء تحلي ــي إج ينبغ

اســتجابات النــزوح، وميكــن أن تكــون هــذه الحلــول يف صــورة وضع سياســات 

أو إســرتاتيجيات للنهــوض  بالحلــول الدامئــة، وتصميــم خطــط عمــل وبرامج 

ملموســة، فضــاًل عــن رصــد أثــر التدخالت وإعــادة تقييم مســار االســتجابات 

ــا لذلــك. املشــرتكة وفًق

ــالت  ــاس تحلي ــىل أس ــة ع ــراءات ذات األولوي ــد اإلج ــم تحدي ــي أن يت وينبغ

ــن خــالل  ــة م ــات املعني ــب الجه ــن جان ــول الدامئــة بصــورة مشــرتكة م الحل

ــزوح   ــرة بالن ــك املتأث ــة تشــاركية، إذ إن إرشاك املجتمعــات النازحــة وتل عملي

ــة ويجــب  ــغ األهمي ــة أمــر بال كأصحــاب مصلحــة مركزيــني يف هــذه العملي

أال يعامــل عــىل أنــه مجــرد إجراء شــكي، مبــا أن الحلــول تســتند إىل أولوياتها 

ــوب  ــل املطل ــة الدلي ــول الدامئ ــل الحل ــر تحلي ــن أن يوف ــام ميك ــا. ك ووكالته

ــا أنفســهم،  التخــاذ القــرارات املســتنرة مــن قبــل األشــخاص النازحــني داخليً

ويؤكــد كل مــن إطــار عمــل اللجنــة الدامئــة املشــرتكة بــني الــوكاالت واملبــادئ 

التوجيهيــة بشــأن النــزوح الداخــي حقهــم يف املشــاركة الكاملــة يف تخطيــط 

ــا. ــول الدامئــة وإدارته الحل

ويف العديــد مــن الســياقات، قــد ال يكــون دعــم الحلــول الدامئــة ذات األولوية 

ــم،  ــل لديه ــني املفض ــار التوط ــك خي ــا يف ذل ــا، مب ــني داخليً ــخاص النازح لألش

ــا ألســباب مختلفــة تتعلــق بالسياســة، أو باملــوارد، أو بالقــدرات.  ــا دامئً ممكًن

كيف ميكن تنفيذه؟ عى ماذا يجيب تحليل الحلول الدامئة؟

ا والسكان غر النازحني عر مؤرشات املعاير الثامنية. تحليل مقارن لألشخاص النازحني داخليً ا تحديات خاصة مقارنة بالسكان غر النازحني  يف أي املناطق يواجه األشخاص النازحون داخليً
و ملاذا؟ ما هي التحديات املشرتكة بني جميع السكان؟

تصنيف املؤرشات عر املعاير الثامنية حسب السامت الدميغرافية )أي حسب الجنس، والعمر، 
واملوقع وغر ذلك من خصائص التنوع ذات الصلة(.

ا ترتبط بالتحديات املتزايدة يف  هل هناك خصائص محددة بني األشخاص النازحني داخليً
التغلب عىل نقاط الضعف املرتبطة بالنزوح؟

ا إىل الحلول الدامئة ويصنفونها من حيث األولوية، وما  كيف ينظر األشخاص النازحون داخليً
هي املهارات والقدرات التي ميتلكونها والتي ميكن أن تدعم التوصل إىل الحلول؟

ا وتفضيالتهم فيام يتعلق بالحلول الدامئة )مبا  تحليل وجهات نظر األشخاص النازحني داخليً
يف ذلك تلك التي تتم عن طريق البيانات النوعية( إىل جانب تحليل املؤرشات عر املعاير 

الثامنية والسامت الدميغرافية )عىل سبيل املثال، ما هي الخيارات التي تفضلها أي من 
ا عند تصنيفها حسب الجنس أو العمر أو املوقع الحايل  مجموعات األشخاص النازحني داخليً

أو املنطقة األصلية أو الوضع االجتامعي واالقتصادي؟ ما هي العوامل التي تؤثر عىل صنع 
ا والتي  القرار؟ ما هي املهارات والقدرات التي متلكها مختلف فئات األشخاص النازحني داخليً

تدعمهم يف التقدم نحو الحلول الدامئة؟(.

ا؟ وما الذي  ما مدى جدوى خيارات التوطني املستقبلية املفضلة لألشخاص النازحني داخليً
يتطلبه األمر لجعلها مستدامة؟ 

ا لخيار التوطني باالقرتان مع البيانات عىل املستوى  تحليل تفضيالت األشخاص النازحني داخليً
الكي يف مواقع مختلفة.
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تحليل مفصل لوجهات نظر 

األشخاص النازحني داخليًا بشأن 

الحلول الدامئة واملعاير الثامنية، 

والتي تفر من منظور سياقي 

)مجاالت االهتامم ذات األولوية(

تحليل موارد الرشكاء الداعمني 

للحلول وقدراتهم، واهتامماتهم 

)جدوى خيارات الحلول(

املجال الذي ينبغي أن 

تحدث فيه األولويات 

املشركة للعمل

ــا  غــر أن ذلــك ال ينبغــي لــه إيقــاف عمليــة دعــم األشــخاص النازحــني داخليً

يف الحــد مــن مواطــن ضعفهــم املتصلــة بالنــزوح، والتــي تــم تحديدهــا مــن 

ــول دون  ــي تح ــز الت ــة الحواج ــك بإزال ــة، وذل ــر الثامني ــل املعاي ــالل تحلي خ

ــي  ــق الت ــة يف املناط ــاعدة والحامي ــم املس ــان، وتقدي ــوق اإلنس ــم بحق متتعه

ــا. تكــون فيهــا االحتياجــات أشــد إلحاًح

وكجــزء مــن التحليــل عــىل املســتوى الــكي، يتعــني اجــراء جــدوى للتدخالت 

اإلنســانية، والتنمويــة، وبنــاء الســالم، وحقــوق اإلنســان فيــام يتعلــق بأهــم 

االحتياجــات أو الفــرص الواعــدة للتوصــل إىل حلــول. ويحــدد تحليــل الحلول 

ــا  ــني داخليً ــخاص النازح ــات األش ــا أولوي ــد فيه ــي توج ــاالت الت ــة املج الدامئ

ــا )انظــر الشــكل 7(. وينبغي  للحلــول الدامئــة، ومــا ميكــن تحقيقــه منها، مًع

ــة  ــال نتيج ــذا املج ــل يف ه ــات العم ــىل أولوي ــرتك ع ــاق املش ــون االتف أن يك

لتحليــل ناجــح للحلــول الدامئــة، يف حــني قــد تكــون هنــاك حاجــة إىل مزيــد 

مــن املنــارصة لتهيئــة الظــروف املواتية اللتقــاء هذين األمرين بشــكل كامل.

الشكل 7 - تحديد فرص إليجاد حلول دامئة لالسرتشاد بها يف تحديد األولويات املشرتكة
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الفصل الرابع

يقدم هـــذا الفصـــل مكتبة مـــؤرشات الحلـــول الدامئة والتـــي تضم مجموعة شـــاملة من 

املـــؤرشات املتفق عليها املتاشـــية مع إطـــار عمل اللجنة الدامئة املشـــركة بـــن الوكاالت 

بشـــأن الحلول الدامئـــة، واملقرنـــة بالتوجيه الفني بخصـــوص اســـتخدامها لتحليل الحلول 

لدامئة. ا
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ا يف الفارش )شامل دارفور، السودان( جمع البيانات يف مخيم أبو شوك لألشخاص النازحني داخليً

ــار  ــكاين لإلط ــتوى الس ــؤرشات املس ــا مل ــدات وفًق ــؤرشات يف وح ــم امل تنظ

ــدة  ــية، والوح ــة األساس ــؤرشات الدميغرافي ــص بامل ــدة أ تخت ــي: الوح التحلي

ــا وخططهــم املســتقبلية،  ب تختــص بتفضيــالت األشــخاص النازحــني داخليً

ــة املنصــوص  ــة الثامني ــول الدامئ ــر الحل ــع معاي ــق م والوحــدة ج:1-8 تتواف

ــي  ــوكاالت. وينبغ ــني ال ــرتكة ب ــة املش ــة الدامئ ــل اللجن ــار عم ــا يف إط عليه

ــر  ــكان غ ــع الس ــارن م ــل مق ــالل تحلي ــن خ ــؤرشات م ــذه امل ــتخدام ه اس

النازحــني ســواء عــىل الصعيــد الوطنــي أو املحــي. ولذلــك، يشــر "الســكان 

ــا والســكان غــر النازحــني  املســتهدفون" هنــا إىل األشــخاص النازحــني داخليً

ــؤرشات 12  ــتدعاء معظــم امل ــرتة اس ــون ف ــأن تك ــوىص ب حســب االقتضــاء. ي

شــهرًا، أو وقــت الوصــول إىل املوقــع الحــايل ، يف حــال كان هــذا هــو الوقــت 

ــدث. األح

ــزت املــؤرشات التــي تقيــس التقــدم املحرز نحو حلــول دامئــة يف الجداول.  ميّ

ــن  ــي ميك ــاءات الت ــن اإلحص ــدًدا م ــة ع ــمل املكتب ــك، تش ــة إىل ذل وباإلضاف

اســتخدامها لتحديــد العوامــل املســاعدة للتقــدم نحــو حلــول دامئــة 

فضــاًل عــن املعوقــات املحتملــة، كــام وضعــت مراجــع إىل أهــداف التنميــة 

ــة. ــتدامة  ذات الصل املس

متاحة عىل اإلنرتنت أيًضا عىل:

  www.inform-durablesolutions-idp.org/ar

كــام ميكــن الحصــول عــىل مزيــد مــن املعلومــات عــن املــؤرشات، مبــا يف ذلك 

التعريفــات واالعتبــارات الفنيــة، يف مكتبة املــؤرشات اإللكرتونية.
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أ. البيانات الدميغرافية األساسية

ما الواجب مراعاته؟ املؤرش املوضوع

ما أهميته للحلول الدامئة؟ 

تعـد املـؤرشات الدميغرافية األساسـية حاسـمة يف تصنيف بقية مؤرشات الحلـول الدامئة. وكحـد أدىن، ينبغي تصنيف 
ـا )الفريـق العامل املعني  ا لدليل حاميـة األشـخاص النازحني داخليً البيانـات حسـب الجنـس والعمـر واملوقـع. ووفًق
ـا باسـتعادة التمتـع الكامل بحقوق  ـا وثيًق مبجموعـة الحاميـة العامليـة، 2010(، فـإن "الحلـول الدامئـة ترتبـط ارتباطً
ا  ـا، وبالتـايل فهـي تسـتند إىل األرس واألفـراد؛ ولـذا، فـإن التأكـد من إنجـاز الحل الدائـم فرديً األشـخاص النازحـني داخليً

سـيتطلب تحلياًل عىل املسـتوى الفـردي".

يف معظـم سـياقات النـزوح، تكتسـب معاير التنـوع اإلضافيـة )مثل االنتـامء العرقـي، أو اللغة، أو مناطق األشـخاص 
ـا األصلية(، أهمية قصوى لفهم االختالفات بني السـكان النازحني، والعقبات الكامنة املحتملة، وفرص  النازحـني داخليً

الدامئة. الحلول 

إن تحليـل النـزوح، ورمبـا تاريـخ التنقل اآلخـر، هو أمر مهم لتقديم ملحة عامة عن حالة النزوح، مثل سالسـة تنقالت 
السـكان وأسـباب النـزوح. وقـد يدعـم تحليل مواطـن الضعف والقـدرات والتنقل كإسـرتاتيجية للتكيـف فهم هذه 
ا يف جمع البيانات )انظر املزيد عن املامرسة املوىص  الديناميات. كام يشـكل األسـاس لتحديد األشـخاص النازحني داخليً
ا: املامرسات الحالية  بها بشأن تفعيل مفهوم النزوح الداخي يف التقرير الفني عن إحصاءات األشخاص النازحني داخليً

ا، 2018(. والتوصيات املتعلقة بالتحسـني، فريق الخراء املعني بإحصاءات الالجئني واألشـخاص النازحني داخليً

 

كيف يجب استخدامه؟  

يعتمد اختيار معاير التنوع األخرى األكرث صلة السـتخدامها ألغراض التصنيف عىل السـياق. وتقدم مكتبة املؤرشات 
ا  اإللكرتونية توصيات بشأن وحدة القياس املقرتحة )الفرد أو األرسة املعيشية(، ولكن ينبغي أن يستند هذا القرار دامئً
إىل التحليـل الواجـب للحساسـيات ذات الصلـة وحامية السـكان املعنيني، فمثـاًل، إىل أي مدى ميكن لهـذا التحليل أن 
يلقـي الضـوء عىل األسـباب الهامة الكامنة للنـزوح وما هي مخاطر زيادة تفاقم التوتـرات بني املجموعات املختلفة؟

ا عىل  عىل الرغم من التسليم بأنه وألسباب تشغيلية، كثرًا ما يتم جمع البيانات املتعلقة باألشخاص النازحني داخليً
ا مع اإلطار اإلحصايئ املتعلق باألشـخاص  مسـتوى األرسة املعيشـية أو عىل مسـتوى املجتمع املحي حتى، وذلك متشـيً
ا، فـإن تحديد  ـا الـذي اقرتحـه فريـق الخـراء املعنـي بإحصـاءات الالجئـني واألشـخاص النازحـني داخليً النازحـني داخليً
ا، عىل النحو املثايل، ألغراض القياس اإلحصايئ ينبغي أن يتم عىل املسـتوى الفردي. ويتامىش  األشـخاص النازحني داخليً

ذلـك أيًضـا مـع الحاجـة إىل قياس إعامل الحقـوق الفردية وتحديد الخصائص املتصلة بها كالسـن أو الجنس مثاًل.

وينبغـي دراسـة تاريـخ النزوح اسـتنادًا إىل أسـباب ووقت النـزوح األويل، فضاًل عن التنقل الذي حـدث منذ ذلك الحني. 
ا رمبا يكونـون قد عادوا إىل  ويجـب عـدم الخلط بني هذه التنقالت وتحقيق حلول دامئة، ألن األشـخاص النازحني داخليً
منطقتهـم األصليـة، ومـع ذلك فهـم ما يزالون يواجهون أوجه ضعف متصلة بالنزوح؛ أو اندمجوا بشـكل مسـتدام يف 

أماكـن أخـرى حتى لو كانـت العودة إىل املنطقة األصلية هي خيـار التوطني املفضل.

السكان املستهدفون حسب الجنس

السكان املستهدفون حسب العمر

السكان املستهدفون حسب املوقع الجغرايف

السكان املستهدفون حسب العرق )ضمن 
سياق محدد(

السكان املستهدفون حسب الجنسية 
)ضمن سياق محدد(

السكان املستهدفون حسب الديانة )ضمن 
سياق محدد(

السكان املستهدفون حسب اللغة )ضمن 
سياق محدد(

السكان املستهدفون األكر من 15 عاًما 
 حسب اإلملام بالقراءة والكتابة

/مؤرش أهداف التنمية املستدامة 4.6.1 )أ(

السكان املستهدفون األكر من 18 عاًما 
 حسب أعىل مستوى تعليمي تم تحقيقه

/مؤرش أهداف التنمية املستدامة 4.1.2

السكان املستهدفون من ذوي اإلعاقة

السكان املستهدفون حسب جنس رب 
األرسة املعيشية

السكان املستهدفون حسب عمر رب األرسة 
املعيشية

السكان املستهدفون حسب نسبة 
االعتامدية العمرية

املجموعات املستهدفة حسب متوسط 
حجم األرسة املعيشية

املعلومات 
الدميوغرافية 

األساسية

السكان املستهدفون حسب تاريخ التوطني 
األول

السكان املستهدفون  حسب مكان التوطني 
األول

السكان املستهدفون  حسب السبب 
)األسباب( الرئيسة للنزوح

السكان املستهدفون حسب عدد مرات 
التنقل بعد مكان التوطني األول

السكان املستهدفون حسب السبب 
الرئيي للتنقل بعد مكان التوطني األول  

السكان املستهدفون حسب السبب 
الرئيي الختيار مكان التوطني الحايل 

السكان املستهدفون حسب متوسط قضاء 
الوقت يف املكان الحايل

تاريخ النزوح 
والهجرة

مكتبة مؤرشات الحلول الدامئة واالعتبارات الفنية
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 ما أهميته للحلول الدامئة؟

تحليـل التمييـز بسـبب النـزوح جـزء ال يتجـزأ من تحليل الحلـول الدامئـة ومن تعريف الحلـول الدامئـة إلطار عمل 
اللجنة الدامئة املشـرتكة بني الوكاالت نفسـه. ويف كثر من السـياقات، قد يكون من الصعب متييز ما إذا كانت تجارب 
ـا بنزوح الشـخص أو بخاصية أخـرى. ويف حني ينبغي التصدي للتمييـز الناجم عن  ـا جوهريً التمييـز مرتبطـة ارتباطً
سـبب آخر بنفس القدر، فإن فهم التمييز الناشـئ عن النزوح سـتكون له أهمية قصوى يف تحديد سـبل معالجة هذا 

األمـر كجزء من الدعم الشـامل للحلـول الدامئة.

كيف يجب استخدامه؟

ا ما يكون حساًسـا، وقد ال تكون املامرسـات  بً ا ذلك أن املوضوع غال ويشـكل جمع البيانات املوثوق عن التمييز تحديً
التمييزيـة ظاهـرة. وهكـذا، تقـارب املكتبـة املوضوع مـن منظور املـؤرشات املبـارشة  للتمييز املتصـور، ومن تحليل 
مقـارن للوصـول الفعـال إىل الحقوق عر معاير الحلول الدامئة. وتشـمل املؤرشات املبارشة املتعلقة بالتمييز املتصور، 
ا، الذي سيسمح بإجراء تحليل مقارن مع السكان  أواًل، مؤرش أهداف التنمية املستدامة بشأن التمييز املبلغ عنه ذاتيً
ا، مـؤرشًا محـددًا عن التمييـز املتصّور بسـبب النزوح.  بلـغ فيهـا عـن هذا املـؤرش؛ وثانيً املقيمـني يف السـياقات التـي يُ
وإلجراء تحليل أكرث فعالية، يجري تحليل هذين املؤرشين مًعا، فضاًل عن تحليلهام بالتقاطع مع وصول مجموعات 

مختلفة إىل حقوقها عر مكتبـة املؤرشات.

ا تحليل تجارب التمييز، وبالتايل ينبغي اسـتكامله مع البيانات النوعية التي من شـأنها  إن نهج املسـح ال ينصف متاًم
أن تسمح بتفاعل أقوى مع املستجيبني لضامن فهم املوضوع  جيًدا، فضاًل عن استكشاف ما إذا كان طرح أسئلة أكرث 

ا. ا من خالل البيانات الكمية أمرًا مناسبً اسـتهدافً

وينبغي أيضاً استكامل تحليل التمييز بتحليل عىل املستوى الكي للترشيعات، والسياسات، واملامرسات القامئة التي 
ا أو تسـاعد يف النهوض بحقوقهم، فضاًل عن املواقف والتصورات بني  قد متارس التمييز ضد األشـخاص النازحني داخليً

املجتمعات املحلية.

اإلبالغ عن السكان املستهدفني الذين 
ا  شعروا بالتمييز أو املضايقة شخصيً

يف االثني عرش شهرًا املاضية عىل أساس 
التمييز املحظور مبوجب القانون الدويل 

 لحقوق اإلنسان
/مؤرش أهداف التنمية املستدامة: 10.3.1 

و 16.ب.1.

اإلبالغ عن السكان املستهدفني الذين 
ا يف  شعروا بالتمييز أو املضايقة  شخصيً

االثني عرش شهرًا املاضية عىل أساس حالة 
النزوح التي يعيشونها

التمييز        



أ. البيانات الدميغرافية األساسية

ما الواجب مراعاته؟ املؤرش املوضوع

ما أهميته للحلول الدامئة؟ 

الغـرض مـن هـذه الوحـدة هو فهم تفضيالت توطن السـكان النازحني والعقبات الرئيسـية التي تحـول دون تحقيق 
ا من اتبـاع خيارهم املفضل،  هـذا التفضيـل، والعوامـل أو الظروف التي من شـأنها أن متّكن األشـخاص النازحني داخليً
ا اتباعها لتحقيـق االندمـاج املحي، والعـودة إىل  والخطـط امللموسـة التـي قـد يتعني عـىل األشـخاص النازحـني داخليً

منطقتهم األصليـة أو االنتقـال إىل مكان آخر.

ا مع املبادئ املنصوص عليها يف إطار عمل اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، ينبغي فهم تفضيالت الحلول  ومتاشيً
ا كجزء من التحليل الدائم لهذه الحلول. وال ترتبط هذه التفضيالت بخيار التوطني  الدامئة لألشـخاص النازحني داخليً
الـذي يرغبـون يف اتباعـه فقـط، والذي تم استكشـافه يف هذه الوحدة. ولكن يف كثر من األحيان، يكـون فهم هذا  األمر 

مهاًم لتأطر نطاق التحليل الالحق ملعاير الحلول الدامئة.

 

كيف يجب استخدامه؟ 

ا للتوطن املسـتقبي، سـواء أكان ذلك يسـتتبع البقاء  مـن الواجـب إجـراء تحليل تفضيالت األشـخاص النازحني داخليً
يف املوقـع الحـايل للنـزوح أو العـودة إىل املنطقـة األصليـة، أم التوطـني يف مـكان آخـر، والعقبـات أو الـرشوط املتصـورة 
ملتابعتهـا، عـىل املسـتوى الفردي، بشـكل مثـايل، وذلك السـتيعاب االختالفات املحتملة بني كبار السـن والشـباب، أو 
الرجال والنسـاء مثاًل. كام أن فهم العقبات/األولويات املتصورة يف مكان التوطني عىل املسـتوى الفردي أمر مهم حتى 
ا بناء عىل خطوات ملموسة وذلك عىل مستوى األرسة املعيشية أو حتى  إن كان اتخاذ القرارات السياقية يجري جامعيً
عىل مسـتوى املجتمع ككل. سـيتيح ذلك فهم الكيفية التي يتم بواسـطتها مراعاة االحتياجات املختلفة لألشـخاص 
ـا يف أي دعـم يقـدم، بأفضـل مـا ميكن. وإذا مل يكن خيار إجراء تحليل مفصل بشـكل كامـل متاًحا، فإن  النازحـني داخليً
االختيار العشوايئ لفرد يف  األرسة املعيشية  لجمع البيانات أو للطرق النوعية هي طرق إللقاء الضوء عىل االختالفات 

املحتملة داخل األرس املعيشـية.

وميكـن لألسـاليب النوعيـة أن توفـر معلومـات تكميليـة هامـة عـن عملية صنـع القـرار لألفـراد، واألرس املعيشـية، 
واملجتمعـات املحليـة، فضـاًل عـن أولويـات الحلول الدامئـة املتعلقة بهم والتـي تتجاوز خيـارات التوطني الثالثـة. إن 
تحليـل املسـتوى الـكي يف مواقع التوطني أمر بالغ األهمية لفهم الخيارات املمكنة )عىل سـبيل املثـال، ما هو الوضع 
األمنـي، وهـل الخدمـات الكافيـة متاحـة، أو هل سـيتم توفر أمن الحيـازة(، وما هي أفضل طريقـة ميكن دعمها بها، 
كـام ينبغـي أيًضـا تقاسـم معلومات املسـتوى الـكي هذه مـع املجتمعات املحليـة، ذلك أنـه ميكن االسرتشـاد بها يف 

عملية صنـع قرارتهم.

ما أهميته للحلول الدامئة؟ 

ا يف اتخاذ خيار مسـتنر لحل دائم، وهو مبدأ مركزي يف إطار  تشـر هذه اإلحصائية إىل حق األشـخاص النازحني داخليً
عمـل اللجنـة الدامئـة املشـرتكة بـني الـوكاالت، إذ يوفر معلومـات هامة  للجهات الفاعلـة التي تدعم الحلـول الدامئة 
بشـأن كيفيـة وصـول املجتمعات املحليـة إىل املعلومـات التي تدعم عملية صنع القـرار الخاصة بهـا. وبالتايل، ميكن 
ا الوصول إىل معلومات عن خيارات التوطني املختلفة،  اسـتخدامها لفهم إىل أي مدى ميكن لألشـخاص النازحني داخليً
وما هي مصادر البيانات أو قنوات االتصال التي يستخدمونها يف املقام األول، ولإلبالغ عن القرار بشأن كيفية التواصل 

بفعاليـة أكر مع املجتمعات املحلية.

كيف يجب استخدامه؟

إن التصنيـف الـكايف لهـذا املوضـوع هـو أمـر رضوري مـن أجـل تقييم مـا إذا كانـت املعلومـات ذات الصلـة تصل إىل 
ا، مبن فيهم النسـاء واألشخاص ذوو االحتياجات الخاصة، واألشخاص  جميع أفراد السـكان من األشـخاص النازحني داخليً
املحتملـون مـن حيـث تعرضهم للتهميـش، وينبغي أيًضـا أخذ إجـراء تحليل عىل املسـتوى الكي لنـوع املعلومات 
ـا يف االعتبـار. وينـص إطـار عمـل اللجنـة الدامئة املشـرتكة بني الـوكاالت عىل أن  املقدمـة إىل األشـخاص النازحـني داخليً
املعلومات املنقولة ينبغي أن تشـتمل، كحد أدىن، عىل تقييامت للحالة العامة، وإجراءات العودة ورشوطها، واإلدماج 

املحـي، والتوطـن يف أماكن أخـرى من البلد.

السكان املستهدفون حسب املوقع املفضل 
للتوطني املستقبي )املوقع الحايل، يف أي 
مكان آخر يف البلد، أو املنطقة األصلية(

السكان املستهدفون ممن يشعرون بحرية 
اتباع خيارهم املفضل

السكان املستهدفون حسب العقبة 
)العقبات( الرئيسية ملتابعة خيارهم 

املفضل للتوطني

املعلومات 
الدميوغرافية 

األساسية

السكان املستهدفون، الذين قد يفكرون يف 
العودة إىل مكان إقامتهم املعتاد، بالرشوط 

الالزمة ملثل هذه العودة

السكان املستهدفون، الذين قد يفكرون يف 
البقاء يف مكان اإلقامة الحايل، حسب الرشط 

الرئيي الالزم للبقاء

السكان املستهدفون، الذين قد يفكرون يف 
التوطن يف مكان آخر، حسب الرشط الرئيي 

الالزم ملثل هذا التوطن يف مكان آخر

رشوط خيارات 
التوطن املستقبيل

السكان املستهدفون ممن لديهم خطط 
ملموسة ملكان التوطني خالل االثني عرش 

شهرًا القادمة

السكان املستهدفون مع خطط ملموسة 
للعودة حسب السبب الرئيي

السكان املستهدفون مع خطط ملموسة 
للبقاء يف مكان النزوح الحايل حسب 

السبب الرئيي

السكان املستهدفون مع خطط ملموسة 
للتوطني يف مكان آخر حسب السبب 

الرئيي

الخطط امللموسة 
للتوطن املستقبيل

السكان املستهدفون حسب املصدر الرئيي 
للمعلومات املستخدمة لتخطيط التنقل 

املستقبي

الوصول إىل 
املعلومات
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ج:1. السامة واألمن عى املدى الطويل

املوضوع املؤرش ما الواجب مراعاته؟

ما أهميته للحلول الدامئة؟ 

ا ممن توصلوا إىل حل دائم بالسـالمة واألمن الجسـديني عىل أسـاس الحامية الفعالة  يتمتع األشـخاص النازحون داخليً
مـن قبـل السـلطات الوطنيـة و املحلية. ويشـمل ذلـك الحامية من التهديـدات، التي تسـببت يف النـزوح األويل أو قد 
ا أقل فعالية من الحامية املقدمة للسـكان أو  تسـببه يف املسـتقبل. ويجب أال تكون حامية األشـخاص النازحني داخليً

املناطـق يف البلد غـر املتأثر بالنزوح.

ا وتعزيز اسـتدامتها، فمن املهم فهم ال التجارب  بالنظر إىل أهمية تحليل الحلول املفضلة لألشـخاص النازحني داخليً
السـابقة للرصاعات املسـلحة وعدم االسـتقرار االجتامعي واألحداث الخطرة فحسـب، بل تصورات التعرض للرصاعات 
واملخاطـر يف املسـتقبل كذلـك. إن فهـم هـذه الحـوادث وغرهـا مـن حـوادث السـالمة واألمـن أمر مهـم لتأثرها عىل 
قرارات األرسة املعيشـية وإسـرتاتيجياتها، وميكن أن يشـر إىل نقاط ضعف محددة، خاصة عند مقارنته بالسـكان غر 

النازحني.

ميكن للقيود املفروضة عىل حرية التنقل )مثل سياسات اإليواء( أن تعيق التقدم نحو الحلول الدامئة. وقد تستهدف 
ـا، أو النطـاق األوسـع. إن القيـود التي  القيـود املفروضـة عـىل التنقـل عـىل وجـه التحديـد األشـخاص النازحـني داخليً

ـا عامـًة  ذات صلة أيًضا باختيار مـكان توطنهم  بحرية. تسـتهدف األشـخاص النازحـني داخليً

 كيف يجب استخدامه؟  

تختلف التصورات والخرات املتعلقة بالسالمة واألمن بني األفراد باالعتامد عىل جنسهم، وعمرهم وخصائص التنوع 
األخرى )مبا يف ذلك العرق، واللغة، واالنتامء الديني أو السـيايس، واملوقع حسـب السـياق(، حتى وإن اشـرتك الجميع يف 
خصائص وأوجه ضعف متشابهة مرتبطة بالنزوح. ولذلك، من املهم تصنيف املؤرشات املرتبطة بالسالمة واألمن من 

أجل اسـتيعاب الفئات الضعيفة عىل وجه التحديد بني مجتمعات النزوح.

نظـرًا للحساسـية املحتملـة للمعلومات املتعلقـة بتجارب السـالمة واألمن وتصوراتهـا، فإن جمع البيانـات النوعية 
ميكـن أن يكـون مكمـاًل للبيانـات الكمية بالرتكيـز عىل املعلومات عىل مسـتوى املجتمـع املحي.

إىل جانـب البيانـات التـي يتم جمعها من السـكان النازحني، ينبغي إدراج معلومات عىل املسـتوى الكي تتعلق، عىل 
سـبيل املثـال، بوقـوع الكـوارث، وتقييم مخاطر الكـوارث وإدارتها، وتحليـل النزاعات، واملعلومـات املتعلقة مبعدالت 

الجرميـة، إلخ..، يف التحليل السـتكامل الحوادث والتصـورات املبلّغ عنها.

السكان املستهدفون ممن يعتقدون أنه 
من املحتمل أن يتعرضوا لعواقب وخيمة 

بسبب النزاعات املسلحة وغرها من حاالت 
عدم االستقرار االجتامعي أو التوتر التي 

تخضع للقانون اإلنساين الدويل، وانتهاكات 
حقوق اإلنسان، والترشيعات الوطنية

السكان املستهدفون ممن يعتقدون أنه من 
املحتمل أن يتعرضوا لعواقب بسبب الخطر

السكان املستهدفون ممن يعتقدون أنه 
من املحتمل أن يتعرضوا لعواقب  وخيمة 

بسبب الخطر حسب نوعه الرئيي

السكان املستهدفون ممن يشعرون باألمان 
من حيث التنقل مبفردهم يف أرجاء املنطقة 
التي يعيشون فيها )خالل النهار أو الليل( /

مؤرش أهداف التنمية املستدامة 16.1.4

تهديدات السامة 
واألمن

السكان املستهدفون ممن تعرضوا للعنف 
البدين، والنفي أو الجني يف األشهر االثني 

 عرش السابقة/
 مؤرش أهداف التنمية املستدامة 16.1.3

السكان املستهدفون ممن تعرضوا ألنواع 
أخرى من حوادث السالمة واألمن يف األشهر 

االثني عرش السابقة

السكان املستهدفون ممن تأثروا بالخطر يف 
األشهر االثني عرش السابقة

حوادث السامة 
واألمن

السكان املستهدفون ممن تعرضوا للعنف 
يف األشهر االثني عرش السابقة، والذين 
أبلغوا عن تعرضهم لإليذاء للسلطات 

ا  املختصة أو آلية أخرى معرتف بها رسميً
 لحل النزاعات

/مؤرش أهداف التنمية املستدامة 16.3.1

السكان املستهدفون ممن أبلغوا عن 
حادثة إيذاء عن طريق املؤسسات/اآلليات 
املستخدمة )رسمية/غر رسمية/تقليدية(

السكان املستهدفون ممن تعرضوا لحادث 
سالمة وأمن ومل يبلغوا عىل اإلطالق حسب 

السبب الرئيي لعدم اإلبالغ

اإلباغ عن حوادث 
السامة واألمن

السكان املستهدفون ممن يواجهون قيوًدا 
عىل حرية تنقلهم

السكان املستهدفون ممن يواجهون قيوًدا 
حسب نوع/سبب القيد

القيود املفروضة 
عى حرية التنقل
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ج:2.  املستوى املعييش الائق  

ما الواجب مراعاته؟ املؤرش املوضوع

ما أهميته للحلول الدامئة؟

ـا، ودون متييز، مبسـتوى معييش الئق يشـمل  ـا ممـن توصلـوا إىل حـل دائـم عموًم يتمتـع األشـخاص النازحـون داخليً
عـىل األقـل: املـأوى، والرعايـة الصحيـة، والغـذاء، وامليـاه، والرصف الصحـي، والتعليم. وتعنـي الكفاية أن هذه السـلع 
والخدمـات متاحـة عـىل نحـو كاٍف مـن حيث النوعية والكمية، مـع الوصول إليها وقبولها )أي كونها حساسـة للنوع 
ـا( وقابلة للتكيـف )أي تتوفر بطرق تتكيـف مع االحتياجات املتغرة لألشـخاص  االجتامعـي، والعمـر، ومالمئـة ثقافيً

ا(. النازحـني داخليً

كيف يجب استخدامه؟ 

جميـع جوانـب الكفايـة املذكـورة أعـاله هامة للحلول الدامئة، غـر أن مكتبة مؤرشات الحلـول الدامئة تركز يف املقـام األول عىل تحليل 

ـا وغرهـم مـن السـكان إىل هذه الخدمـات من أجـل تحديد مواطـن الضعف املحتملة  يً الوصـول املتسـاوي لألشـخاص النازحـني داخل

أو التمييـز املتصلـة بالنـزوح. كـام يتـم توفـر تعريفـات موحدة لــ "الكفايـة" لبعض املـؤرشات عند وجودهـا )انظر مكتبـة املؤرشات 

اإللكرتونيـة ملزيـد مـن التفاصيـل(. ويف الحـاالت التـي تالحـظ فيهـا اختالفـات يف الوصـول بـني السـكان، فإن مـن املهم استكشـاف ما 

إذا كانـت هـذه االختالفـات ناتجـة عـن التمييـز ضد السـكان النازحـني )انظر الوحـدة ب من مكتبة املـؤرشات(. وينبغـي أيًضا تحليل 

املـؤرشات يف إطـار هـذا املعيـار باالقرتان مع املعايراألخرى من أجل تحديد األسـباب األساسـية وراء التفـاوت يف الوصول )مثل محدودية 

ـا إىل الرعايـة الصحية التي قد تنجم عن التمييز املبارش مثل ارتفاع أسـعار الخدمة املفروض عليهم،  يً وصـول األشـخاص النازحـني داخل

ا  يً ا للوصول إىل الخدمات الصحيـة، أو عدم متكن األشـخاص النازحني داخل ا مسـبًق أو االفتقـار إىل الوثائـق الشـخصية التي تشـكل رشطً

مـن تحـدث اللغـة املحلية، والحد من قدرتهم عىل االسـتفادة مـن الرعاية الصحية(، وبالتايل التخطيط ملعظم التدخـالت ذات الصلة.

اسـتكاماًل للبيانـات عىل مسـتوى السـكان، ينبغي إجراء تحليل عىل املسـتوى الكي للجوانـب األخرى من الكفايـة )التوافر من حيث 

النوعيـة والكميـة، واملقبوليـة، والقـدرة عـىل التكيـف(. ومـن املهـم لتحليـل الحلـول الدامئة أيًضـا فهم الجهـة التي تقـدم الخدمات 

ـا )مثـل منظمـة إنسـانية أو سـلطة مختصة( من أجـل تقييم مـدى توافرها عىل نحو مسـتدام. يً املتاحـة حال

السكان املستهدفون ممن لديهم وصول إىل 
 الخدمات األساسية

/مؤرش أهداف التنمية املستدامة 1.4.1

السكان املستهدفون ممن لهم وصول إىل 
خدمات مياه الرشب األساسية

السكان املستهدفون ممن ال يستطيعون 
الوصول إىل خدمات مياه الرشب األساسية 

بسبب العائق )العوائق( الرئيسية

السكان املستهدفون ممن لديهم وصول إىل 
مرافق الرصف الصحي األساسية، مبا يف ذلك 

مرافق غسل اليدين باملاء والصابون 

السكان املستهدفون ممن ليس لديهم 
وصول إىل مرافق الرصف الصحي األساسية 

حسب السبب الرئيي

السكان املستهدفون من أولئك املشمولني 
 بالخدمات الصحية األساسية

 /مؤرش أهداف التنمية املستدامة 3.8.1

السكان املستهدفون ممن لديهم وصول إىل 
خدمات الرعاية الصحية األساسية )مبا يف 

ذلك رعاية الصحة العقلية(، واحتاجوا إليها 
آلخر مرة خالل األشهر االثني عرش املاضية

السكان املستهدفون ممن مل يكن لديهم 
وصول إىل خدمات الرعاية الصحية )مبا يف 

ذلك رعاية الصحة العقلية(، واحتاجوا إليها 
آلخر مرة خالل األشهر االثني عرش املاضية 

حسب السبب الرئيي

الوالدات ضمن السكان املستهدفني ممن 
حرها موظفون صحيون مهرة خالل 

األشهر االثني عرش املاضية )النسبة املئوية 
من مجموع الوالدات التي متت خالل 

 األشهر االثني عرش املاضية(
/مؤرش أهداف التنمية املستدامة 3.2.1

السكان املستهدفون من املشمولني بجميع 
 اللقاحات املدرجة يف برنامجهم الوطني
b.1.3 مؤرش أهداف التنمية املستدامة/

صايف نسبة االلتحاق باملدارس االبتدائية من 
السكان املستهدفني )نسبة األطفال يف سن 
الدراسة االبتدائية من السكان املستهدفني(

صايف نسبة االلتحاق باملدارس الثانوية من 
السكان املستهدفني )نسبة األطفال يف سن 
الدراسة الثانوية من السكان املستهدفني(

األطفال غر امللتحقني بالتعليم االبتدايئ 
من السكان املستهدفني حسب السبب 

الرئيي

ا  السكان املستهدفون  ممن ميتلكون هاتًف
ا  خلويً

b.1.5 مؤرش أهداف التنمية املستدامة/

الوصول إىل 
الخدمات والسلع 

األساسية
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السكان املستهدفون حسب انتشار انعدام 
األمن الغذايئ املعتدل أو الشديد يف العام 
املايض، استناًدا إىل مقياس تجربة انعدام 

)FIES( األمن الغذايئ 
/مؤرش أهداف التنمية املستدامة 2.1.2

السكان املستهدفون ممن عانوا من انعدام 
األمن الغذايئ املعتدل أو الشديد يف العام 

املايض، بحسب العقبة الرئيسية التي 
تحول دون الحصول عىل ما يكفي من 

الغذاء

السكان املستهدفون ممن عانوا من 
انعدام األمن الغذايئ املعتدل أو الشديد يف 

العام املايض، حسب إسرتاتيجية التكيف 
الرئيسية

األمن الغذايئ

السكان املستهدفون حسب نوع املسكن 
الحايل

السكان املستهدفون حسب األنواع الحالية 
لحيازة املسكن

السكان املستهدفون  ممن يتمتعون 
بحقوق حيازة آمنة يف األرض، مع وثائق 

ا، والذين يرون حقوقهم يف  معرتف بها قانونً
 األرض عىل أنها مضمونة

/مؤرش أهداف التنمية املستدامة 1.4.2

السكان املستهدفون ممن تم إخالؤهم 
قًرا عىل مدى األشهر االثني عرش املاضية

السكان املستهدفون ممن تم إخالؤهم 
قًرا  يف العام املايض حسب السبب 

الرئيي لإلخالء

السكان املستهدفون ممن مل يتم إخالؤهم 
يف األشهر االثني عرش شهرًا املاضية، 

ولكنهم يعيشون يف خوف دائم من اإلخالء

السكان املستهدفون ممن يقيمون يف 
أماكن معيشية غر كافية

السكان املستهدفون ممن يقيمون يف دور 
سكنية دامئة

السكان املستهدفون من الحر  ممن 
يعيشون يف األحياء الفقرة، واملستوطنات 

 غر الرسمية، أو مسكن غر الئق
 / مؤرش أهداف التنمية املستدامة 11.1.1

أمن الحيازة 
وظروف املسكن
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ج:3.  الوصول إىل سبل العيش والعالة

ما الواجب مراعاته؟ املؤرش املوضوع

ما أهميته للحلول الدامئة؟

ـا ممن توصلـوا إىل حل دائم تلبية احتياجاتهم االجتامعية واالقتصادية األساسـية عىل قدم املسـاواة مع  يً ميكـن لألشـخاص النازحـني داخل

ا، ولكنه يتطلب أيًضا تحليل الظروف التي يعمل فيها األشـخاص النازحون  السـكان غر النازحني. ويسـتتبع ذلك الوصول إىل عمل عموًم

ا من العـامل املهـرة أو ممن  يً ـا مـن أجـل تحديـد التمييـز املحتمـل ضدهـم )عـىل سـبيل املثـال، إذا كان األشـخاص النازحـون داخل يً داخل

ميلكون تعلياًم جيًدا، ومع ذلك، فهم يعانون من ارتفاع معدالت البطالة أو البطالة الجزئية؛ أو أن مسـتويات األجور وظروف العمل بني 

ا أقل من مثيالتها يف مجتمع السـكان املقيمني لعمل مشـابه(. يً األشـخاص النازحني داخل

ا إىل آليات  يً باإلضافـة إىل فـرص العمـل، فمن املهم أيًضا فهم مصادر الدخل األخرى لألرس املعيشـية، مثل وصول األشـخاص النازحـني داخل

الحامية االجتامعية  )يف حال كانت ذات صلة بالسـياق(، أو نظم الدعم غر الرسـمية، مثل التحويالت املالية أو الشـبكات الدينية. ومن 

ا يسـتنفدون اآلليات املحدودة للتكيف لتحقيق الكفـاف اليومي )مثل االعتامد  يً املهـم أيًضـا تقييـم ما إذا كان األشـخاص النازحون داخل

عىل املسـاعدة اإلنسـانية أو القروض لتغطية االحتياجات األساسية(.

ا ممن توصلوا  يً ا بالحصول عىل مستوى معييش مالئم، حيث ينبغي أن يتمكن األشخاص النازحون داخل ا وثيًق يرتبط هذا املعيار ارتباطً

إىل حـل دائـم مـن تلبيـة احتياجاتهـم االجتامعيـة واالقتصادية األساسـية عـىل األقل بطريقـة مسـتدامة، أي أن ال يتوقف هـذا األمر عىل 

املسـاعدة املقدمـة من املصـادر القامئة كتدبر مؤقت خـالل األزمة.

السكان املستهدفون من العاملني يف 
القطاع الرسمي وغر الرسمي )معدل 

العاملة(

السكان املستهدفون من املستخَدمني 
والعاملني لحسابهم الخاص من العاملة 

غر الرسمية من العاملة الكلية )النسبة 
 املئوية من إجاميل السكان املستهدفني(

 / مؤرش أهداف التنمية املستدامة 8.3.1

السكان املستهدفون من املستخَدمني 
والعاملني لحسابهم الخاص حسب نوع 

املهنة

السكان املستهدفون من العاملني 
)املستخَدمني والعاملني لحسابهم الخاص( 

قبل النزوح حسب نوع املهنة

السكان املستهدفون من املستخَدمني 
والعاملني لحسابهم الخاص من ناقي 

العاملة

السكان املستهدفون ممن يقومون بحركة 
متأرجحة أو موسمية وفًقا لطبيعة العمل

السكان املستهدفون من املنخرطني يف 
عمل األطفال )النسبة املئوية من مجموع 

األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 5-17 
سنة( / 

السكان املستهدفون الذين ترتاوح أعامرهم 
 بني 5-17

/ مؤرش أهداف التنمية املستدامة 8.7.1

السكان املستهدفون ممن ترتاوح  أعامرهم 
بني 15-24  سنة من غر املنخرطني يف 

 التعليم، والعمل أو التدريب
/ مؤرش أهداف التنمية املستدامة 8.6.1

السكان املستهدفون من العاملني لحسابهم 
الخاص الذين يوظفون آخرين )النسبة 

املئوية من مجموع السكان املستهدفني 
العاملني لحسابهم الخاص(

 معدل البطالة بني السكان املستهدفني
/ مؤرش أهداف التنمية املستدامة 8.5.2

السكان املستهدفون من العاطلني عن 
العمل بسبب العقبات/القيود الرئيسية 

املتصورة التي تحول دون العثور عىل 
وظيفة

السكان املستهدفون من املشمولني بخطط 
 الضامن االجتامعي )العامة أو الخاصة(

/ مؤرش أهداف التنمية املستدامة 1.3.1

فرص العمل
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كيف يجب استخدامه؟

ينبغي جمع البيانات املتعلقة بالوصول إىل العمل وسـبل العيش عىل املسـتوى الفردي وذلك للسـامح بإجراء تحليل مفصل وفًقا للجنس والعمر. 

ويف السـياقات التي انتقل فيها األشـخاص النازحون داخليًا إىل وضع مختلف كثرًا عن مكان إقامتهم السـابق )مثل سـكان الريف الذين يلتمسـون 

اللجـوء يف سـياق حـري(، فمـن املهم أيًضا فهم مدى أهميـة مهاراتهم وقدراتهـم يف الوضع الجديد.

لهـذه الوحـدة أيًضـا روابـط مثرة لالهتامم بالوحدة ب بشـأن تفضيـالت الحلول الدامئة، ذلـك أنه من املرجح أن تؤثر املهارات املكتسـبة حديثًا أثناء 

النـزوح أو خيـارات سـبل العيش يف منطقة التوطني الحاليـة أيًضا عىل أولويات األشـخاص النازحني داخليًا وخياراتهم.

ينبغـي إدراج تحليـل عـىل املسـتوى الـكي لقضايا مثل العقبات القانونيـة، واإلدارية أو املادية التي تحـول دون الوصول إىل العمل وسـبل العيش، أو 

تحليـل سـوق العمـل من أجل فهم أفضل ملـدى مالءمة مهارات األشـخاص النازحـني داخليًا.

السكان املستهدفون حسب املصدر األويل 
والثانوي للدخل/سبل العيش خالل الثالثني 

يوًما املاضية

السكان املستهدفون حسب املصدر األويل 
والثانوي للدخل/سبل العيش قبل النزوح

السكان املستهدفون ممن يعتمدون يف 
املقام األول عىل مصادر الدخل املستدامة 

خالل الثالثني يوًما املاضية

السكان املستهدفون ممن مل يتمكنوا 
يف األشهر االثني عرش األخرة من دفع 

النفقات األساسية

السكان املستهدفون ممن حصلوا يف األشهر 
االثني عرش املاضية عىل قرض لتغطية 

النفقات األساسية

معدل اإلنفاق للسكان املستهدفني حسب 
نوع املرصوفات، للفرد

نسبة متوسط اإلنفاق الغذايئ مقابل 
متوسط مجموع النفقات، للفرد

 السكان املستهدفون تحت خط الفقر 
/ مؤرش أهداف التنمية املستدامة 

1.1.1/1.2.1

اقتصاد األرسة 
املعيشية

السكان الزراعيون املستهدفون من أصحاب 
ملكية األرايض الزراعية أو الحقوق املضمونة 

 فيها 
a.1.5 .مؤرش أهداف التنمية املستدامة /

السكان الزراعيون املستهدفون ممن 
يتمتعون بحقوق استخدام األرايض

السكان الزراعيون املستهدفون ممن ميلكون 
أصواًل إنتاجية حسب نوع األصول

السكان املستهدفون ممن  ميكنهم الوصول 
إىل األسواق

السكان املستهدفون ممن ال ميكنهم 
الوصول إىل األسواق بسبب العقبة الرئيسية 

)العقبات(

السكان املستهدفون حيث ميتلك شخص 
ا  واحد عىل األقل يف األرسة املعيشية حسابً

ا مرصفيً

السكان املستهدفون حيث ال ميتلك أي 
ا حسب  ا مرصفيً شخص يف األرسة حسابً

العقبات التي تحول دون الحصول عىل واحد

الوصول إىل أسواق 
األصول اإلنتاجية 
والخدمات املالية

49



ج:4.  اآلليات الفعالة وسهلة املنال الستعادة املساكن واألرايض واملمتلكات

ما الواجب مراعاته؟املؤرشاملوضوع

امللكية/اإليجار قبل 
النزوح

السكان املستهدفون حسب ملكية/إيجار 
املساكن، واألرايض واملمتلكات قبل النزوح

السكان املستهدفون ممن ميلكون وثائق 
تثبت ملكيتهم/استئجارهم للمساكن، 

واألرايض واملمتلكات التي خلفوها وراءهم 
)النسبة املئوية من السكان املستهدفني 

ممن خلفوا وراءهم مساكن، وأرايض 
وممتلكات(

 ما أهميتها للحلول الدامئة؟

ا ممن توصلوا إىل حل دائم إمكانية الوصول إىل آليات فعالة إلعادة مساكنهم  لدى األشخاص النازحني داخليً
وأراضيهم وممتلكاتهم، ضمن إطار زمني، بغض النظر عام إذا سيعودون، أو يختارون السعي إىل االندماج 

ا، أو االستقرار يف أماكن أخرى من البلد. وال تنطبق هذه املعاير عىل جميع املمتلكات السكنية،  محليً
والزراعية، والتجارية فحسب، بل عىل عقود اإليجار واالستئجار أيًضا.

ا  ا جوهريً ا من حيث املسكن، واألرض، وامللكية سببً كثرًا ما تكون انتهاكات حقوق األشخاص النازحني داخليً
للنزوح وعقبة رئيسية أمام الحلول الدامئة واملصالحة. وبغض النظر عن خيار التوطني، يحتاج األشخاص 

ا للوصول إىل إجراءات فعالة السرتداد املساكن، واألرايض، واملمتلكات أو تعويضها، مبا يف ذلك  النازحون داخليً
اآلليات التقليدية لنزاع امللكية، وأن يتمكنوا من اإلقامة بأمن وأمان خالل الفرتة االنتقالية. ولذلك ينبغي 

تحليل هذه املؤرشات جميًعا مع تلك املتعلقة بظروف املسكن وأمن الحيازة يف املوقع الحايل )انظر الوحدة 
ا ألراضيهم ألغراض كسب  2(. وباإلضافة إىل السكن، ينبغي النظر أيًضا يف استعادة األشخاص النازحني داخليً

الرزق.

مبا أن العملية التي يتم من خاللها رد املساكن، واألرايض واملمتلكات أو التعويض عنها ميكن أن تكون 
ا طوياًل، فليس من الروري اختتامها بالكامل قبل القول بأن األشخاص النازحني  معقدة مع استغراقها وقتً
ا. ومع ذلك، ينبغي التأكيد عىل أن ال يفقد أولئك الذين تقرر عثورهم عىل حلول  ا قد وجدوا حاًل دامئً داخليً

دامئة، مطالبتهم بتعويض حقوق امللكية أو ردها، إذ تـظل شأنها شأن جميع حقوق اإلنسان، أن ال يفقد 
ا يف السابق. ا لألشخاص ممن كانوا من النازحني داخليً استحقاقً

ا وثيًقا  كام يرتبط الوصول إىل آليات التعويض أو اإلعادة الخاصة باملساكن، واألرايض، واملمتلكات ارتباطً
ا عىل املعلومات املتعلقة بحالة ممتلكاتهم من حيث املساكن،  بإمكانية حصول األشخاص النازحني داخليً

واألرايض، واملمتلكات يف مناطق األصل، وهو أمر ذو أهمية فيام يتعلق بقدرتهم عىل اتخاذ قرار حر ومستنر 
بشأن خيار التوطني املفضل.

كيف يجب استخدامها؟

ينبغـي جمـع البيانات املتعلقة بالوصـول إىل آليـات اإلعادة/التعويض عىل املسـتوى الفردي للسـامح بإجراء تحليل 
ا للجنس والعمر. ويكتسب هذا األمر أهمية خاصة بسبب املشاكل التي قد تواجهها النساء أو اليتامى/ مفصل وفًق
األطفـال بـدون أهـل، عىل سـبيل املثال، يف االعرتاف مبلكيتهـم أو وصولهم إىل املمتلكات، األمـر الذي يتطلب اهتامًما 

خاًصا.

ينبغي أيًضا إدراج تحليل عىل املسـتوى الكي بشـأن مسـائل من قبيل الفعالية العامة لآلليات ذات الصلة وتوافرها/
إمكانية الوصول إليها، فضاًل عن تحليل السياق الترشيعي وذلك املتعلق بالسياسات )عىل سبيل املثال، ما إذا كانت 
الدولة تنظر يف إصالح األرايض -وال سـيام اسـتمالكها، والتخطيط الحري، والتجديد الحري، واالسـتثامر القائم عىل 

األرايض أو الترشيعات املتعلقة مبسائل إعادتها(.

الوصول إىل آليات 
اإلعادة /التعويض 

للمساكن، واألرايض 
واملمتلكات

السكان املستهدفون ممن خلفوا وراءهم 
مساكن، وأرايض، وممتلكات تم الوصول 
إليها بنجاح من خالل آليات االسرتداد أو 

التعويض )النسبة املئوية من السكان 
املستهدفني ممن خلفوا وراءهم مساكن، 

وأرايض وممتلكات) - حسب االقتضاء

السكان املستهدفون ممن خلفوا وراءهم 
مساكن، وأرايض، وممتلكات تم الوصول 
إليها بنجاح من خالل آليات االسرتداد أو 

التعويض )النسبة املئوية من السكان 
املستهدفني ممن خلفوا وراءهم مساكن، 
وأرايض وممتلكات( – حسب نوع اآللية 

)رسمية أو غر رسمية( –يف حال كانت ذات 
صلة بالسياق

السكان املستهدفون ممن خلفوا وراءهم 
مساكن، وأرايض، وممتلكات وتم حل 

مطالباتهم باألصول )مبا يف ذلك األرايض 
واملمتلكات(

السكان املستهدفون ممن خلفوا وراءهم 
مساكن، وأرايض، وممتلكات وتم إنفاذ 
مطالباتهم باألصول )مبا يف ذلك األرايض 

واملمتلكات(

السكان املستهدفون ممن مل يصلوا إىل 
آليات الرد أو التعويض حسب السبب 

الرئيي
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ج:5.    الوصول إىل الوثائق الشخصية وغريها من الوثائق

ما الواجب مراعاته؟املؤرشاملوضوع

حيازة بطاقات الهوية 
وغريها من الوثائق 

الشخصية

ا  يً السكان املستهدفون ممن ميتلكون حال
شهادات ميالد سارية، وبطاقات هوية وطنية 

أو وثائق هوية شخصية أخرى ذات صلة 
بالسياق

السكان املستهدفون من حامي الوثائق 
الشخصية من غر تلك الالزمة للوصول إىل 

حقوقهم

ما أهميته للحلول الدامئة؟

يف أثنـاء النـزوح، يفقـد الناس يف كثر مـن األحيان الوثائق الالزمة للتمتع بحقوقهم القانونية ومامرسـتها، مثل 
جوازات السـفر، ووثائق الهوية الشـخصية، وشـهادات امليالد، وشهادات الزواج، وبطاقات تحديد هوية الناخبني، 
وسـندات امللكية، والسـجالت املدرسية، والشهادات املهنية أو األكادميية أو بطاقات الضامن االجتامعي. وكثرًا ما 
ا، بالعودة  ا، قانونً لزم األشخاص النازحون داخليً يكون استبدال الوثائق أمرًا بالغ الصعوبة؛ ويف بعض السياقات، يُ
إىل مناطقهـم األصليـة للحصـول عـىل وثائـق جديـدة ، مع جميـع التحديات التي قـد ينطوي عليها ذلـك. ويف 
ا قط وثائق يف املقام األول، أو قد ال تعرتف السـلطات املحلية  حـاالت أخـرى، مل ميتلك األشـخاص النازحـون داخليً
بالوثائـق التـي ميلكونهـا يف مـكان لجوئهم، األمر الذي قد يصبح مشـكلة كبـرة أثناء بحثهم عن حلـول دامئة. 
ا عـىل الوثائق  ا تحليـل إمكانية حصـول األشـخاص النازحني داخليً بً وهـذا هـو السـبب يف أنـه من الـروري غال
ذات الصلة أو استبدالها دون متييز، بجانب العقبات املحددة التي قد يواجهونها مقارنة بالسكان غر النازحني. 

كيف يجب استخدامه؟ 

كـام هـو الحـال يف العديـد مـن السـياقات، فإن الوصـول إىل الوثائق رشط مسـبق للتمتع بالعديـد من الحقوق 
األخرى. وينبغي أن يكون تحليل هذا املعيار وثيق الصلة باملعاير األخرى املتعلقة بالسالمة واألمن، والوصول 
إىل الخدمـات العامـة، والوصـول إىل العمـل، واملشـاركة يف الشـؤون العامـة، والوصـول إىل العدالـة )مبا يشـمل ما 

يتعلق باستعادة املسـاكن، واألرايض واملمتلكات(.

ينبغـي جمـع البيانـات املتعلقـة بإمكانيـة الوصـول إىل الوثائق عىل املسـتوى الفردي للسـامح بإجـراء تحليل 
ـا للجنـس والعمـر وغر ذلك من املعاير املحددة حسـب الحاجـة. وهذا أمر مهم ألن بعـض األفراد  مفصـل وفًق
قـد يواجهـون تحديـات خاصـة يف الوصـول إىل الوثائـق )مثـل النسـاء واألطفـال املنفصلـني عـن ذويهـم أو غـر 

املصحوبـني، عـىل الرغـم مـن أن لهم الحـق جميًعا يف إصـدار وثائق بأسـامئهم(.

كـام ينبغـي أيًضـا إدراج تحليل عىل املسـتوى الكي بشـأن مسـائل مثـل إطار العمـل القانوين والسـيايس العام 
املتعلـق بهـذا املوضـوع، فضـاًل عن توافـر اآلليات واإلجـراءات للوصـول إىل الوثائق أو اسـتبدالها، وفعاليتها.

فقدان الوثائق وسبل 
الوصول إىل استبدالها

السكان املستهدفون ممن ال ميلكون وثيقة 
هوية شخصية حسب السبب الرئيي

السكان املستهدفون ممن مل يتمكنوا من 
استبدال وثائقهم الشخصية أو غرها من 

الوثائق بسبب العائق )العوائق( الرئيسية 
لالستبدال )النسبة املئوية من السكان 
املستهدفني من الذين فقدوا وثائقهم 

الشخصية أو غرها بسبب النزوح(

التسجيل

السكان املستهدفون املسجلون من قبل 
ا -إن كانوا  السلطات كأشخاص نازحني داخليً

ذوي صلة بالسياق

األطفال دون سن الخامسة من السكان 
املستهدفني ممن سجلت والداتهم لدى 

 سلطة مدنية 
/ مؤرش أهداف التنمية املستدامة 16.9.1
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ج:6.    جمع شمل األرسة الطوعي مع أفراد األرسة املنفصلن أثناء النزوح

ما الواجب مراعاته؟املؤرشاملوضوع

تفرق األرسة 
والوصول إىل جمع 

الشمل الطوعي

السكان املستهدفون من أفراد األرسة 
املعيشية املنفصلني

السكان املستهدفون من أفراد األرسة 
املعيشية املنفصلني عن ذويهم حسب 

سبب )أسباب( االنفصال

األطفال غر املصحوبني أو املنفصلني عن 
ذويهم من السكان املستهدفني

السكان املستهدفون من أفراد األرس 
املعيشية املنفصلني مع إمكانية الوصول إىل 

خدمات جمع شمل األرسة

السكان املستهدفون من املحتاجني إىل 
خدمات جمع الشمل دون قدرة الوصول 

إليها، وذلك حسب العقبة الرئيسية

ما أهميته للحلول الدامئة؟  

يشكل انفصال األرسة شاغاًل هاًما من شواغل الحامية التي ينبغي تحليلها بعناية، مبا يف ذلك يف سياق 
ا الحق يف معرفة مصر األقارب املفقودين ومكانهم وجمع  الحلول الدامئة. ولألشخاص النازحني داخليً

تلوا أو احتُجزوا، أو ما هو وضعهم الحايل إن كانوا  شملهم بهم، إذ إن عدم معرفة ما إذا كان أفراد األرسة قد قُ
محتجزين ، هو مصدر معاناة  شديدة. وتقع عىل عاتق السلطات مسؤولية توفر مثل هذه املعلومات، 

ووضع تدابر لتعقب أثر املفقودين وجمع شملهم، أو العمل مع املنظامت التي تقوم بذلك. ولذلك، ينبغي 
ا بانفصال األرسة وإمكانية وصولهم إىل  أن يشمل تحليل الحلول الدامئة مدى تأثر األشخاص النازحني داخليً

خدمات جمع شمل األرسة مقارنة بالسكان غر النازحني.

من املمكن أن يكون االنفصال األرسي أيًضا إسرتاتيجية للتكيف، ولذلك من الواجب كذلك استكشاف أسباب 
هذا االنفصال.

كيف يجب استخدامه؟

ميكن جمع البيانات املتعلقة بانفصال األرسة والوصول إىل آليات جمع الشمل عىل مستوى األرسة املعيشية، 
عىل الرغم من وجوب حساب معدل انتشار القرّص غر املصحوبني عىل املستوى الفردي. وتجدر اإلشارة إىل أن 

مفهوم األرسة ميكن تعريفه بشكل مختلف حسب السياق.

وميكن استكامل التحليل املستمد من املؤرشات حول حوادث انفصال األرسة والوصول إىل خدمات جمع 
الشمل ببيانات مستمدة من برامج الحامية جمع الشمل، فضاًل عن معلومات املستوى الكي عن توافر 

الخدمات القامئة وفعاليتها.

وينبغي أيًضا ربط هذا املعيار بتلك املعاير املتعلقة باستعادة املساكن، واألرايض واملمتلكات، والوصول إىل 
سبل العيش والعمل، ألن عدًدا من األفراد قد يجدون أنفسهم يف وضع ال ميلكون فيه الوصول إىل املساكن، 

واألرايض واملمتلكات، أو املعاشات التقاعدية بسبب فقدان أحد أفراد األرسة أو غرهم من مقدمي الخدمات.
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ج:7. املشاركة يف الشؤون العامة

ما الواجب مراعاته؟املؤرشاملوضوع

املشاركة يف الشؤون 
العامة

السكان املستهدفون من املسجلني 
للتصويت يف االنتخابات األخرة

السكان املستهدفون من املسجلني 
للتصويت ممن أدلوا بأصواتهم يف 

االنتخابات الوطنية/املحلية األخرة التي 
أجريت -حسب توقيت االنتخابات

السكان املستهدفون ممن مل يصوتوا يف 
االنتخابات الوطنية/املحلية األخرة التي 

أجريت حسب السبب الرئيي

السكان املستهدفون ممن يعتقدون أن 
 عملية صنع القرار شاملة ومتجاوبة 

/ مؤرش أهداف التنمية املستدامة 16.7.2

السكان املستهدفون ممن شاركوا بنشاط 
يف املنظامت املجتمعية، واالجتامعية أو 
السياسية يف األشهر االثني عرش املاضية

ما أهميتها للحلول الدامئة؟  

ا ممن توصلوا إىل حل دائم مامرسة الحق يف املشاركة يف الشؤون  يستطيع األشخاص النازحون داخليً
العامة عىل جميع املستويات عىل قدم املساواة مع السكان غر النازحني ودون متييز بسبب نزوحهم. 

ويشمل ذلك أواًل وقبل كل يشء، الحق يف التصويت والرتشح لالنتخابات، والحق كذلك يف حرية التجمع 
واملشاركة يف الشؤون املجتمعية بشكل متساٍو، فضاًل عن الحق يف العمل يف جميع قطاعات الخدمة 

العامة.

ا مقارنة بالسكان غر النازحني  كام أن مستوى املشاركة يف الشؤون العامة بني األشخاص النازحني داخليً
يشر أيًضا إىل مستوى االندماج والتامسك االجتامعي )املتصور أو الحقيقي( بني هذه الفئات، أو 

ا. وهذا جانب أسايس ينبغي النظر فيه عند تحليل استدامة  التهميش املحتمل لألشخاص النازحني داخليً
مختلف خيارات الحلول الدامئة.

تعرف املشاركة يف عمليات صنع القرار ذات الصلة يف إطار عمل اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت 
كحق، غر أنها أيًضا أداة أساسية لتحديد التدابر وتصميمها وتخطيطها وتنفيذها، األمر الذي ميكن 

ا مع إطار العمل، هناك تركيز خاص  أن يكفل إعامل حقوق أخرى بصورة فعالة. ولهذا السبب، ومتشيً
عىل املشاركة يف مبادرات املصالحة، ومبادرات بناء الثقة، أو عمليات السالم الرسمية. وينبغي تلبية 

ا، وحقوقهم، واحتياجاتهم املرشوعة يف هذه العمليات. ويف الوقت  اهتاممات األشخاص النازحني داخليً
ا يف بناء سالم دائم. ا عنرًصا رئيسيً نفسه، من املمكن أن تكون الحلول الدامئة لألشخاص النازحني داخليً

كيف يجب استخدامها؟ 

للجانب املتعلق باملشاركة يف الشؤون السياسية صلة واضحة بإمكانية الحصول عىل الوثائق، إضافة 
ملسائل التامسك والتكامل االجتامعيني أيًضا، وال سيام عند تحليل املشاركة عىل مستوى أكرث محلية/

ا. وتتطلب عنارص أخرى من التامسك االجتامعي، مثل الروابط واملواقف بني املجتمعات  مجتمعيً
املحلية، فضاًل عن الثقة يف املؤسسات والسلطات، جمع بيانات نوعية.

ينبغي جمع البيانات املتعلقة باملشاركة يف الشؤون العامة عىل املستوى الفردي وذلك للسامح بإجراء 
ا للجنس والعمر ومعاير التنوع األخرى حسب الحاجة. وسيتيح ذلك تحليل  تحليل مفصل وفًق

ا لعمرهم ونضجهم(، واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة  مستويات مشاركة النساء واألطفال مثاًل )وفًق
واألشخاص الذين يحتمل تهميشهم.

وينبغي أيًضا أخذ املعلومات عىل املستوى الكي عن القوانني واألنظمة املتعلقة باملشاركة السياسية 
والتصويت، والحوكمة عىل مستوى املجتمع املحي والهياكل االجتامعية، ووجود آليات لبناء السالم أو 

املصالحة، حسب االقتضاء، يف االعتبار وذلك عند إجراء التحليل.

املشاركة يف مبادرات 
املصالحة وبناء الثقة

السكان املستهدفون من املشاركني يف 
مبادرات املصالحة املحلية، ومبادرات بناء 

الثقة، أو عمليات السالم الرسمية يف األشهر 
االثني عرش املاضية -إذا كانت ذات صلة 

بالسياق
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ج:8. الوصول إىل سبل االنتصاف الفعالة والعدالة

ما الواجب مراعاته؟املؤرشاملوضوع

استخدام آليات سبل 
االنتصاف الفعالة، مبا 

يف ذلك الوصول إىل 
العدالة والتعويضات 
واملعلومات املتعلقة 

بأسباب االنتهاكات

السكان املستهدفون من الواعني بتوفر 
سبل االنتصاف )النسبة املئوية من السكان 

املستهدفني ممن هم بحاجة إىل آلية/
آليات محددة(، حسب السياق 

السكان املستهدفون ممن وصلوا إىل آلية/
آليات محددة لتوفر سبل االنتصاف 

)النسبة املئوية من السكان املستهدفني 
ممن هم بحاجة إىل آليات(، حسب السياق

السكان املستهدفون من الراضني بنتائج 
آلية/آليات محددة لتوفر سبل االنتصاف 
)النسبة املئوية من السكان املستهدفني 

ممن حصلوا عىل آليات لتوفر سبل 
االنتصاف(

ما أهميته للحلول الدامئة؟

ا ممن كانوا ضحايا النتهاكات حقوق اإلنسان الدولية أو القانون  يجب أن تتاح لألشخاص النازحني داخليً
اإلنساين الدويل، التي سببها النزوح أو حدثت خالله، إمكانية الوصول الكامل وغر التمييزي إىل سبل 

االنتصاف الفعالة مع الوصول إىل العدالة، مبا يف ذلك، عند االقتضاء، الوصول إىل آليات العدالة االنتقالية 
القامئة، والتعويضات، واملعلومات املتعلقة بأسباب االنتهاكات. وقد يكون لتأمني سبل انتصاف فعالة 

النتهاكات القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل أثر كبر عىل آفاق إيجاد حلول 
ا. وقد يؤدي الفشل يف تأمني سبل انتصاف فعالة إىل مخاطر حدوث مزيد  لألشخاص النازحني داخليً

من النزوح، أو إعاقة عمليات املصالحة، أو خلق شعور عميق بالظلم أو التحيز بني األشخاص النازحني 
ا، مام يقّوض التوصل إىل حلول دامئة بالتايل. ولذا، فإن تأمني سبل العدالة لألشخاص للنازحني  داخليً

ا هو عنرص أسايس من عنارص السالم واالستقرار عىل املدى الطويل. داخليً

ا إىل اآلليات  ولذلك، ينبغي أن ينصب تركيز التحليل عىل تكافؤ فرص وصول األشخاص النازحني داخليً
واإلجراءات القامئة املتاحة للسكان بشكل عام، فضاًل عن اآلليات واإلجراءات املصممة خصيًصا لتوفر 
ا. ومن املهم أيًضا فهم كيفية  سبل االنتصاف من االنتهاكات التي ينفرد بها األشخاص النازحون داخليً

تأثر الوصول إىل هذه اآلليات )أو عدمها( عىل خيارات الحل الدائم. 

كيف يجب استخدامها؟

ا بإمكانية الوصول إىل آليات استعادة املساكن، واألرايض واملمتلكات )التي  ا وثيًق يرتبط هذا املعيار ارتباطً
تشكل فئة محددة من انتهاكات القانون الدويل اإلنساين - القانون اإلنساين الدويل( مع رضورة تحليل 

املعيار، فضاًل عن السالمة واألمن، وال سيام فيام يتعلق بإبالغ السلطات املختصة بوقوع حوادث السالمة 
واألمن.

ينبغي أخذ الحساسيات املحيطة ببعض االنتهاكات، ونوعية البيانات ورسيتها باالعتبار، كام أن قابلية 
التطبيق وصلة املؤرشات املقرتحة يتوقفان إىل حد كبر عىل السياق والنقطة الزمنية اللذين تجمع فيهام 

البيانات.

ا مبعلومات املستوى الكي  ينبغي أن تستكمل املعلومات التي ُجمعت عن األشخاص النازحني داخليً
عن مدى توافر اآلليات وأنواعها )بالنظر مثاًل يف اآلليات الرسمية، أو غر الرسمية، أو التقليدية عىل حد 

سواء(، فضاًل عن فعالية هذه اآلليات يف الوصول إىل سبل االنتصاف والعدالة.

54





يــأيت هــذا الدليــل ومكتبــة املــؤرشات تتويًجــا لعملية واســعة النطــاق وتكراريــة لتنفيذ 

ــا".  ــني داخليً ــخاص النازح ــة لألش ــول الدامئ ــم الحل ــتجابات  لدع ــالغ االس ــرشوع "إب م

ــة  ــات الفاعل ــات، والجه ــن الحكوم ــة م ــات الفاعل ــن الجه ــد م ــه العدي ــاركت في وش

ــي. ــد العامل ــىل الصعي ــة وع ــدان مختلف ــة يف بل ــة العامل ــانية واإلمنائي اإلنس

وتبــني نواتــج املــرشوع التقــدم الكبــر املحــرز يف تفعيــل مفهوم الحلــول الدامئة اســتناًدا 

ــك  ــة اســتخدام ذل ــم كيفي ــوكاالت وفه ــني ال ــة الدامئــة املشــرتكة ب إىل إطــار عمــل اللجن

ــل املوجــه نحــو العمــل الفعــال. كــام أن اســتخدام هــذه األدوات يف ســياقات  يف التحلي

ــاج  ــة، وإنت ــول الدامئ ــل الشــامل للحل ــة التحلي ــل مامرس ــادة صق ــيؤدي لزي ــة س مختلف

ــول  ــل الحل ــة لتحلي ــة اإللكرتوني ــايل. وســتواصل البواب ــم والخــرة بالت ــن التعل ــد م املزي

ــة  ــة مبكتب ــاليب املرتبط ــا يف األدوات واألس ــدروس وإدماجه ــذه ال ــع ه ــة تجمي الدامئ

املــؤرشات.

ــا باملاحظــات عــى  ترحــب اإلدارة املشــركة لتصنيــف فئــات األشــخاص النازحــن داخلًي

هــذا الدليــل واملكتبــة عــى الربيــد اإللكــروين التــايل:

info@jips.org


