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مالحظة 

واملُساهمات  املُشاوَرات  عنها  التي متخضت  التعاونية،  للجهود  نتاجٌ  هو  الدليل  هذا  إنَّ 
ة من كُلٍ من موظفي املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وشركائها.  مَ املُقدَّ
الدليل  هذا  تطوير  في  ساهموا  الذين  أولئك  جلميع  بالشكر  تتقدم  أن  املفوضية  وتود 

ّـز الوُجود. يِ وإخراجه إلى حَ
لتلبية  تكييفه  أو  أخرى،  لغاتٍ  إلى  وترجمتهُ  نَسخهُ،  ميكن  الدليل  هذا  من  زءٍ  جُ أي  إنّ 
االحتياجات احمللية دون احلاجة للحصول على إذنٍ مُسبقٍ من املفوضية السامية لألمم 

املتحدة لشؤون الالجئني شريطة ما يلي:
زع جميع أجزائه مجانا ؛ أن تُوَّ  >

لألمم السامية  املفوضية  بذلتها  التي  املثمرة  باجلهود  واإلعتراف  اإلقرار   >
املتحدة لشؤون الالجئني في هذا اجلانب.    

أي  من  خٍ  نُسَ لتلقي  متنهً  مُ الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  وستكونُ 
تكييفٍ ، أو ترجمةٍ متت إلى اللغات األخرى.
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 ١
مقدمة

ونظرة عامة 

، ألهدافهِ العريضةَ  اخلُطوطَ  حُ  ّ ويُوضِ بالدليل  املتعلقة  اخللفية  الباب  هذا  رُ  يُفَسِّ
واألطراف التي يستهدفُها والهيكل اخلاص بهذا الدليل. 

١-١ معلومات أساسية:
في السنوات األخيرة، قامت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني على نحوٍ 
البناء  إلى  املُجتمعية  الفرد في مجال اخلدمات  مُساعدةِ  تركيزها من  بتحويل  تدريجي 
رات التي يتمتع بها الناس املشمولون باختصاص املفوضية  على املعرفة واملهارات والقُدُ
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني١ ومجتمعاتهم احمللية. هذا النهج، الذي عرض 
في سياسة املفوضية في تنمية اتمعات احمللية الصادرة عام ٢٠٠١ ٢، يقوم على أساس 
لبِ عملية اتخاذ القرارات التنفيذية،  وضعُ الناس املشمولني باختصاص املفوضية في صُ
نحوٍ  على  وبالتالي، سيتم حمايتهم  معهم،  بالشراكة  وذلك  احلماية  استراتيجيات  وبناء 
أفضل، كما سيكون مبقُدورهم التعرف على تطوير ودعم احللول الدائمة، واالستخدام 
املشمولني  الناس  فإن  املنحى،  ومُجتمعي  حقوقي  النهج  وحول  املُتاحة.  للمواردِ  ال  عَّ الفَ
نع القرارات التي تؤثر على حياتهم  باختصاص املفوضية لن يكون لهم حق املشاركة في صُ
املعلومات والشفافية من جانب  لهمُ احلق أيضاً في احلصول على  فحسب، بل سيكونُ 

موظفي املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وشركائها.

١

|٥|
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اكتظاظ في موقع مخيم عفوي في ديلي، ٢٠٠٦
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النهج مُجتمعي املنحى في العمليات التي تقوم بها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

١

|٧|

١-٢ الهدف من هذا الدليل
العمليات  في  املنحى  مُجتمعي  النهج  تنفيذ  في  املوظفني  دعم  إلى  الدليل  هذا  يهدف   
اخلاصة باملفوضية لضمان أن األشخاص املشمولني باختصاص املفوضية قد وُضعوا في 

لب جميع القرارات التي تؤثر على حياتهم.  صُ

ويهدف الدليل إلى: 
بناء فهمٍ مُشتركٍ بني أوساط موظفي املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون   >
وعالقته  احلماية،  في  ودوره  املنحى،  مُجتمعي  النهج  حول  ركائها  وشُ الالجئني 

قوقي املنحى، واملبادئ األساسية للمشاركة، والدمج واملساواة؛  بالنهج حُ

احمللي  باتمع  خاصة  شاملة  إستراتيجية  لوضع  املوظفني  رات  قُدُ حتسني   >
حلشد ودعم التركيبات املُجتمعية التي تُمثل النساء والفتيات والفتيان والرجال 
من جميع األعمار واخللفيات، وتوفير استجابات وحلول مستدامة للحماية من 

منظورٍ مجتمعي املنحى؛ 

يتسنى  حتى  املنحى  مُجتمعي  النهج  تنفيذ  كيفية  بشأن  عملية  توجيهات  تقدمي   >
أهداف  وضع  في  املشاركة  املفوضية  باختصاص  املشمولني  األشخاص  جلميع 
مشتركة وخطط عمل للحماية، مبا في ذلك املُساعدات واحللول، وكيفية القيام 
يكفلُ  نحوٍ  على  الفردية  احلاالت  إلدارة  مٍ  نُظُ وإنشاءَ   ، مشتركٍ وتقييم  برصدِ 

ني اطرَ متزايدة ؛  رية بالنسبة ألولئك املُعّرضَ السِّ

تعددة الوظائف في العمليات، وتسليط الضوء على املعرفة  ق مُ رَ تشجيع وتعزيز الفِ  >
واملهارات واملواقف الالزمة لتنفيذ النهج مُجتمعي املنحى. 

مبا أنه ال يوجد مخططٌ منفرد لنهج مُجتمعي املنحى، فإن كل حالةٍ من حاالت النزوح تُعد 
الالجئني  لشؤون  املتحدة  السامية لألمم  املفوضية  فإن على  ولذلك،  نوعها.  فريدةً من 
والشركاء دوماً القيام بتحليل متعمقٍ لكل حالة على حدة، ومبشاركة كافة أفراد اتمع ، 

من أجل االتفاق على أفضل االستراتيجيات.
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النهج مُجتمعي املنحى في العمليات التي تقوم بها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

١

|٦|

ينص جدول أعمال احلماية، الغاية ٣، الهدف ٤ على أنه ينبغي متكنيُ مجتمعات الالجئني 
من تلبية احتياجاتهم اخلاصة باحلماية ويدعو :

ول واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني والشركاء اآلخرين اتخاذ  «على الدُّ
م والشبكات مُجتمعية املنحى، مبا في ذلك، توفير احلماية للنساء  التدابير أو حشد النُظُ
أوضاعٍ  لتحقيق  الطوارئ  مراحل  أية مرحلة من  بداية  وفي  نحو خاص،  واألطفال على 

ة .» املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، ٢٠٠٣. مُستقرِّ
 

املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  موظفي  يقوم  أالّ  يتطلبُ  التركيز  في  التحول  هذا  إن 
كأناسٍ  املفوضية  باختصاص  املشمولني  األشخاص  باعتبار  ركاء  والشُ الالجئني  لشؤون 
الٍ  عَّ مُستفيدين يجبُ «إنقاذهم ومساعدتهم» بل كشركاء على قدم املساواة، يقومون بدورٍ فَ
في حماية وتنظيم أنفسهم لتلبية االحتياجات األساسية اخلاصة بهم، حتى في حاالت 
املفوضية  في  اتمعية  اخلدمات  إدارة  حول  تقييم  جرى   ،٢٠٠٢ عام  وفي  الطوارئ. 
العوائق  من  العديد  على  الضوءُ  أُلقيَ  حيث  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية 
تغيير  على  العمل  ضرورة  وعلى  الٍ  عّ فَ نحوً  على  األنشطة  لتنفيذ  واتمعية  سية  املُؤسَّ
العمل  ودليل  التوجيهية  املبادئ  بتنقيح  التقييم  أوصى  وقد  املنظمة.٣  إطار  املواقف في 
اخلاص باخلدمات اتمعية بحيث يعكس هذا التغيير في منظورِ الناس تُجاه األشخاص 
املُجتمع  خدمات  بني  األساسيةَ  العالقةَ  على  والتأكيد  املفوضية  باختصاص  املشمولني 

وَوُالية املفوضية املعنية بتوفير احلماية، وتوضيح املُصطلحات. 

عَ هذا الدليل على سبيل املُتابعة لتوصيات عام ٢٠٠٢ بهدف تقييم ودعم تنفيذ  لقد وُضِ
اتمعية،  التنمية  بشأن  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  سياسة 
وجدول أعمال احلماية، والسن ونوع اجلنس واإلستراتيجية اخلاصة بتعميم التنوع.٤ كما 
نبًا إلى جنب مع «أداة املفوضية السامية لألمم املتحدة  ينبغي أن يُستخدم مبثابة رادف جَ
اً من النهج  اً هامً نصرً لشؤون الالجئني حول التقييم التشارُكي في العمليات» التي تشكل عُ

مُجتمعي املنحى. 
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النهج مُجتمعي املنحى في العمليات التي تقوم بها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

١

|٩|

دَة الوظائف القسم ٤ : المعرفة والمهارات والمواقف والِفَرُق ُمتعدِّ
حُ هذا القسم اخلطوط العريضة ألهم املعرفة واملهارات واملواقف الالزمة من جانب  يُوضِّ
موظفي الشـــؤون اإلنسانية، والطريقة التي مبوجبها ميكن للفريق متعدد الوظائف، الذي 
هَن، أن يعمل على تعزيز وتنفيذ النهج مُجتمعي  يجمـــع بني مختلف الوظائف واملهارات واملِ

املنحى. كما يُقدمُ توجيهاتٍ عمليةٍ بشأن كيفية انشاء قنوات اتصال مع اتمع. 

القسم ٥ : اعتبارات لسياقاٍت محددة 
مُ هذا القسم التوجيه بشأن تطبيق النهج مُجتمعي املنحى ضمن سياقاتٍ مختلفة.  يُقدّ

راســـةً للحاالت في جميع مراحله لتوضيح النقاط، والتحذير  يتضمن هذا الدليل أمثلةً ودِ
ة.  عوبات التي يُمكن أن تنشـــأ، وتقدمي األفكار واالقتراحات حول املُمارسة اجليدّ من الصُ
، وأمثلة  لُمٍ مُســـتمرةٍ ا التطوير املنهجي واســـتخدام نهج مُجتمعي املنحى فيعدُ عمليةً تُعَ أمَّ
خِ املُنقَحةِ من هذا  جديدة ســـوف تنشأ. وســـيتم توثيق هذه املبادرات وإدراجها ضمن النُسَّ

الدليل.
 

الُقرُص الُمدَمج
اّءِ الوصول إلى  رَّ لُ على القُ ـــهِ ا مع املُلحقات التالية بحيث يُسَّ ا مُدمجً يتضمنُ الدليل قُرصً

وثائق السياسة العامة واألدوات. 

الملحق ١ : الوثائق السياسية
يتضمن امللحق وثائق متعلقة بالسياســـات الرئيســـة ذات الصلة بالنســـبة لعمل املفوضية 
الســـامية لألمم املتحدة لشـــؤون الالجئني في تنفيذ النهج مُجتمعي املنحى ، مبا في ذلك 

سياستها بشأن «تعزيز نهج تنمية اتمع».
 

الملحق ٢ : مجموعة األدوات 
يحتوي هذا املُلحق على عددٍ من األدوات العملية التي يُمكن أن تُســـتخدم أثناء العمل مع 

اتمعات احمللية أو من جانب اتمعات احمللية ذاتها. 
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األطراف المستهدفون بهذا الدليل   ١-٣
لقد وُضع هذا الدليل جلميع موظفي املفوضية الســـامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 
فالنهـــج مُجتمعي املنحـــى ، يتطلبُ التفاهم والتعاون والتنســـيق بـــني املوظفني على جميع 
املســـتويات، مبن فيهم اإلدارةُ العُليا، موظفي البرنامج ، واحلماية، واخلدمات املُجتمعية ، 
وامليدان، واملشـــتريات، واخلدمات التقنية، واإلعالم. كما ينبغي أن يُقرأَ الدليل ويُطبّق من 
بَل اجلميع في وضع السياســـات، وعلى املُســـتويات التنفيذية، وفي مجال حشـــد الدعم،  قِ
ا بشكلٍ وثيقٍ مع غيره من كتب الدليل التي تُوفر إرشادات  صد. كما ينبغي أن يُقرأ أيضً والرَّ
إضافيـــة حول أوضاعٍ خاصة، على ســـبيل املثـــال، دليل املفوضية الســـامية لألمم املتحدة 
لشـــؤون الالجئني حول أنشـــطة العودة الطوعية وإعادة االندماج (أيار / مايو ٢٠٠٤). أما 
فيداً فـــي عملهم مع املفوضية، واتمعات احمللية  ـــركاءَ، فقد يجدوا الدليل مُ موظفو الشُ

لٍ للمبادئ التوجيهية واألدوات التي يعملون مبوجبها. ّ كمِ املُتضررة، وكعنصرٍ مُ

١-٤ المحتويات
مٌ على النحو التالي :  نظّ زءَ املتبقى من الدليل مُ إن اجلُ

ياق، والمفاهيم والمبادئ التوجيهية القسم ٢ : السِّ
فُ النهج مُجتمعي املنحى، ويشرح  الله، كما يُعرّ ياقَ الذي نعملُ من خِ  يصفُ هذا الباب السِّ
أهميته بالنســـبة لعمليات املفوضية الســـامية لألمم املتحدة لشـــؤون الالجئني، ويُســـلط 

قومُ بها. ه التدخالت التي نـَ جِ وءَ على املبادئ األساسية التي ينبغي أن تُوَّ الضّ
 

القسم ٣ : تنفيذ النهج ُمجتمعي المنحى
مُ هذا اجلُزء حملةً عامةً عن مُختلف مراحـــل النهج مُجتمعي املنحى، بَدءًا من حتليل   يُقـــدِّ
احلالة، مبا فيها حتليل حول األطراف املعنية والتقييم التشـــاركي والتخطيط. كما يُفسر 
اجلوانـــب اتلفـــة من حيث حشـــد اتمـــع والتمكني، ورســـم خرائـــط العمل اخلاصة 
بتركيبـــات القيادة واإلدارة لتوفير احلماية اتمعيـــة والتخطيط والرصد والتقييم. كما 
تزايدةٍ وإنشـــاء أنظمةٍ إلدارة  ـــرُّفِ على األفراد املُعرَّضني اطر مُ يُبـــرزُ احلاجة إلى التَّعَ
مُ نصائح حول (كيفية  احلـــاالت الفردية عن طريقِ العَملِ مع اتمع احمللي. وعملياً، يُقدّ

إجناز املهام).
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٢
السياق، والمفاهيم،

والمبادئ التوجيهية 

مُجتمعي  النهج  د  يُحدّ كما  خالله،  من  نعمل  الذي  العمل  ياقَ  سِ الباب  هذا  حُ  ّ يُوضِ
على  الضوءَ  طُ  يُسلِ كما  املفوضية،  لعمليات  بالنسبة  الصلة  وثائق  وكذلك  املنحى، 

املبادئ األساسية التي ينبغي أن تُوجهنا أثناء التدخالت التي نقوم بها. 

٢-١ السياق 
كلَّفةٌ بتوفيـــر احلماية الدولية  إنَّ املُفوضية الســـامية لألمم املتحدة لشـــؤون الالجئـــني مُ
ا احلماية، فتشمل الســـالمة البدنية واستعادة  لألشـــخاص املشـــمولني باختصاصها. أمّ
الكرامة اإلنســـانية ، مبا فيها دعم اتمعـــات احمللية إلعادة بناء التركيبات االجتماعية، 
قوقهم، وإيجـــاد حلول دائمة. كما تشـــمل احلماية جميع  هـــم مـــن احلصول على حُ وتَمكينِ
تيان،  ، والفتيات، والفِ ـــهلِ وُصولُ النساءِ األنشـــطة التي تهدفُ إلى ضمان أن يكون من السَّ
ا  دمِ املُســـاواة إلى حقوقهم والتمتع بها وفقً لفيات على قَ جـــالِ من جميع األعمار واخلَ والرِّ
لنصوص وروح القوانني، مبا فيها القانون الدولي لالجئني ووثائق حقوق اإلنسان الدولية 

والقانون اإلنساني الدولي٥.

رقٍ طُ دٍ سواءٍ وبِ إن النزوح القَسري يُؤثرُ على النساء، والفتيات، والفتيان، والرجال على حَ
ـــعورِ باالرتباك  يا إلى الشُّ دمةُ النفســـية الفورية واالضطراب يُمكن أن يُؤدِ مختلفة. فالصَّ
وانعـــدام األمن والعُزلة، «عادة ما يكون في بيئة غريبة وفي بعض األحيان معادية» ويُمكن 

٢

|١١|
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الملحق ٣ : أداة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين للتقييم التشاركي 
زء أساسي من النهج  في العمليات ، تُعد كأداةٍ تُستخدم للتقييم التشاركي الذي ميثل جُ

امتعي املنحى. 

الملحق ٤ : أداة للتعرف على المخاطر الُمحِدَقة (مسودة) 
هي أداة ال تزال قيد التطوير من جانب املُفوضية والشركاء ملساعدة املوظفني في امليدان 

اً للخطر في اتمع.  في التعرف على من هم األشخاص األكثرُ تعرضً

الملحق ٥ : مواد مرجعية وعناوين المواقع اإلليكترونية
تاحةٌ في هذا  ملزيد من اإلرشاد، هناك قائمة باملواد املرجعية وبعض املواقع ذات الصلة مُ

امللحق. 
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حقوقي ومُجتمعي املنحى، لتوفير احلماية واملســـاعدة لألشخاص املشمولني باختصاص 
املفوضية للمطالبة بحقوقهم.
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يرات  وا حوادث العنف. أما التَّغْيِ دُ هِ ضوا أو شَ أن يتفاقم لدى األفراد الذين سبق لهم أن تعرَّ
االجتماعية، واالقتصادية والثقافية التي تنجم عن العُنف والنُّزوح، وتتزامن مع االنفصال 
أو فُقدان أفراد األســـرة، والروابط اتمعية، وأمتعتَهُمُ الشخصية واملواردَ املادية، يُمكن 
دُ احلماية ومزيدٍ من الضغوط النفســـية. وتختلفُ  أن تُســـهمَ جميعها في خلقِ مَخاطرَ تُهدِّ
مخاطر احلماية ومستويات الضغوط النفسية وذلك حسب مجموعةٍ واسعةٍ من العوامل، 
منها عمر وجنس وخلفية الشـــخص املتضرر. فعلى ســـبيل املثال، النســـاءُ، والفتيات عادةً 
قوقهم األساســـية واحلصول على  ارســـةِ حُ مَ ما يكنّ أقلَّ قُدرةً من الرجال والفتيان على مُ
الغـــذاء، والرعايـــة الصحية، واملأوى ، والوثائق واملوارد املاديـــة. وفي كثيرٍ من األحيان، ال 
نعِ القرار. وباإلضافة إلى ذلك، فالنساء  تقوم النساء والفتيات في املشاركة في عمليات صُ
رضةً  نَّ أكثر عُ ، هُ نهُنّ بار السن مِ والفتيات، مبن فيهن النساء ذوو االحتياجات اخلاصة وكِ
من الفتيان والرجال لإليذاء اجلنســـي والعنف القائم على نوع اجلنس. أما اجلماعات أو 
ني من قبل ذَويهم  قِ ي االحتياجـــات اخلاصة ، مثل األطفال غيـــر املُرافَ األشـــخاص من ذَوِ
واملنفصلـــني عنهم، واألشـــخاص ذوي االعاقـــات الذهنية فقد يكونـــون عرضة ً للتهميش 

واالستغالل بسهولة، السيما في مرحلة الطوارئ.
 

عبة.  روف الصَّ لِّ الظُّ ، حتى في ظِ رات ال يُستهانُ بها للتعايُشِ ومع ذلك، يبقى لدى الناس قُدُ
نُ تركيبات جديدةً في  سبياً، تظهرُ تركيبات اتمع مرةً أخرى أو تتكوَّ وخالل فترةٍ وجيزةٍ نِ
الوقت الذي يبدأ فيه الناس في إعادة بناء حياتهم وتوفير احلماية ألُســـرهم وعائالتهم. 
رات وآليات التعايش عند تطبيق النهج مُجتمعي املنحى.  ومن املُهمِّ حتديد وفهم هذه القُدُ
ا أن نُدركَ الســـياق السياســـي األوسع، واإلقرار وفهم التغييرات في  مِّ أيضً كما أنه من املُهِ
األدوار، وفي عالقات الســـلطة بني املرأة والرجل، وبني الصغار والكبار، وبني اجلماعات 
ذات األغلبيـــة واألقليـــة، والعمل مع القادة وجميع أفـــراد اتمع لضمان احترام احلقوق 
رَ  واملساواة. عند تدخلنا، ذلك سيضمن عدم تقويض التركيبة املُجتمعية، التي يُمكن أن تُوفِ
اً  احلمايـــة والدعم. وفي ذات الوقـــت، فان ديناميات اتمع اجلديدة ســـوف تُوفر فُرصً
لتعزيز الهيكليات التمثيلية والعادلة. وبالعمل بشكل وثيق مع اتمع احمللي، سنكونُ أكثرَ 
هها اجلماعات اتلفة، حسب السن،  ا على ااطرِ ذات الصلة باحلماية التي تُواجِ إطالعً
ونـــوع اجلنـــس واخللفية (التنوع) ٦. أمـــا التعاون مع احلكومة واملنظمـــات غير احلكومية 
واءً احمللية منها والدولية، والشركاء فيُعدُ أيضا غايةً في الضرورة عند استخدام النهج  سُ
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٢-٢ ما المقصود بالنهج ُمجتمعي المنحى ؟ 

٢-٢-١ المجتمع المحلي
عترَفٌ بها  «اتمـــع احمللـــي» ميكن وصفه بأنه مجموعةٌ مـــن الناس تعترف بنفســـها أو مُ
ـــماتِ االجتماعية  بَل اآلخرين كفئة جتمعها وحدة الثقافة أو الدين أو غيرها من السِّ من قِ
واخللفيات واملصالح، والتي تُشـــكل مبجملها هويةً جماعية ذات أهداف مشـــتركة. ولكن، 
مـــا قد ينظر اليه من اخلارج على أنه مجتمع قد يكون في الواقع مجموعة من اتمعات 
وائفَ أو طبقاتٍ  ماً إلى عشائرَ أو طَ قَسَّ الفرعية أو اتمعات احمللية. كما ميكن أن يكون مُ
الً يعملُ على توفير احلماية ألعضائه؛  عاً شامِ اجتماعية، أو لغويًا أو دينيًا، وقد يكون مُجتمَ
راً أيضا من الناحية االجتماعية، مما يجعل من الصعوبةِ على  كما ميكن أن يكونَ مُســـيطِ
شة، في التعبير عن آرائهم  اموعات الفرعية، الســـيما مجموعات األقليات منها واملُهمّ

واملطالبة بحقوقهم. 

أما الالجئون والنازحون الذين يعيشون ضمن «مجتمعات محلية مؤقتة» فغالبًا ما ينتمونَ 
، وال يعتبرون أنفســـهم  ، واخللفياتِ إلى مُختلفِ اجلنســـيات واألديـــان، والُّلغات، واألعراقِ
، وفـــي مراكز العبور أو  ـــواءً كانوا يعيشـــون في مخيماتٍ أنَّهـــم ينتمون إلى أي مجتمع. وسُ
االســـتقبال، أو في املســـاكن احلضريـــة، فاالفتقار إلى اخليـــارات االقتصاديـــة، والقُيودَ 
املفروضـــة علـــى حرية التنقـــل و / أو فَرض قـــراراتٍ على أماكن اإلقامـــة، غالبُا ما تُملي 
لُ النازحون  عليهم من ســـيكونُ جاراً لهم. وفي بعض احلاالت في املناطق احلضرية، يُفضِّ
شـــدَ  محليـــا اخفـــاء هوياتهم، مما يجعلُ االتصال بأعضاء اموعات غير الرســـمية وحَ
مُعاجلة املشاكل املشتركة صعبًا. وفي حاالتٍ أخرى، يندمج النازحونَ في املناطق  الناسِ لِ
احلضريـــة مع اموعات الفرعية احلاليـــة، وبالتالي، قد ال يكونوا بحاجةٍ لتلقي الدعم. 
يتطلـــب العملُ مع النازحني احلصول علـــى معلوماتٍ حول أعضاءِ املُجتمع املُضيف، الذي 

ومهم قدر االمكان. مُ ا أنه معني، وبالتالي، معاجلة هُ يعد أيضً
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عشر تغييرات ينبغي أخذها بعين االعتبار في حاالت النزوح

نات األســـرة: مع فقدان أو االنفصال عن أفراد األســـرة، قد يتحمل كبار السن  كوّ التغييرات في مُ  
مســـؤولية رعاية أحفادهم أي «األُســـر التي يتولى رعايتها األجداد»، قد يشكل املراهقون املصدر 
الوحيـــد لتوفيـــر الرعاية لألخوة واألخوات الصغار، وقد يشـــكل النســـاء أو الرجال أربابًا ألســـرٍ 

يرأسها شخص واحد. 
التغييـــرات فـــي الوصـــول لتلقـــي اخلدمات: فـــي املناطـــق احلضرية، ميكـــن أن يجـــد الالجئون   
والنازحـــون محلياً أنفســـهم بدون «مجتمعٍ ينتمون إليه» أو شـــبكة دعم، كما قـــد يواجهون العُزلة 
والتمييز، واحلواجز اللغوية. اما عدميو اجلنسية، فقد ال يكون مبقدورهم احلصول على الوثائق 

أو التعليم؛ وكذلك العائدون قد يفقدون ممتلكاتهم والرعاية الصحية أو التعليم. 
رضةً للتهميش إذا تعرضت مصادر  التغييرات في مكانة كبار الســـن : إن كبار الســـن قد يكونون عُ   
سلطتهم التقليدية للتقويض، مثل احترام اتمع، والسيطرة على األراضي واملمتلكات، أو الدور 

القيادي في حل النزاعات. 
عَفاء، وذوي االحتياجـــات اخلاصة واألطفال غير  م الدعم: إن كبار الســـن الضُ التغييـــرات في نُظُ  
ني من قبل ذويهم واملنفصلني عنهم، ممن فقدوا الدعم التقليدي من األســـرة واجليران قد  قِ املُرافَ

يتم استبعادهم من توزيع األغذية وغيرها من اخلدمات األساسية. 
رضةً لالعتداء  ـــوء املعاملة: ميكن أن يكـــون ذوي االحتياجات اخلاصة عُ التغييرات في مخاطر سُ  
بَل ذويهم واملنفصلني عنهم  اجلنسي إذا ما فقدوا دعم األسرة. كما أن األطفال غير املُرافَقني من قِ

يُمكن أن يتعرضوا أيضا لسوء املُعاملة واالستغالل و / أو التجنيد العسكري.
كور قد تكون غير قادرةٍ على التحرك  التغييـــرات في دور املرأة: املرأة التي فقدت أقاربهـــا من الذُّ  

بحرية والوصول إلى العاملني في اال اإلنساني واملساعدة.
التغييرات في دور الرجل: إن الرجال الذين استمدوا مكانتهم التقليدية من توفير الدعم ألسرهم   

قد يتعرضون لنقصٍ في احترام الذات وفُقدان السيطرة. 
التغييـــرات فـــي األدوار االجتماعيـــة: ميكن لألفـــراد أن يفقدوا أو يكســـبوا الســـلطة، ويصبحوا   

رضةً تلف األخطار في مجال احلماية.  نعزلني، وبالتالي، يكونون عُ شني، أو مُ مُهمَّ
التغيرات في املشـــاركة: من خالل التركيز فقط على أولئك الذين باســـتطاعتهم التحدث بلغتنا،   
فإننا قد نُقوّض أدوار القيادة التقليدية عن غير قصد، وبالتالي اســـتبعاد أولئك الذين ال يجدون 

سهولة التواصل معنا. 
تغييـــرات فـــي القيـــادة: إن القـــادة اجلدد قد يتم تعيينهم على أســـاس الســـيطرة علـــى املوارد أو   

األسلحة، أو املعلومات، أو اإلنتماء السياسي. وميكن أن يكون لهذا أثر سلبي على اتمع.
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نـــا املعنية بتوفير احلماية  تِ همَّ مُ ـــكِ في ذات الوقت بِ لالســـتجابة ألولويات اتمع والتمسُّ
جلميع أفراد اتمعُ واحترام حقوق األفراد. وفي عملنا اليومي، من شـــأن هذا أن يعني 
املباشرة في ممارساتٍ جديدة، مثل تطعيم األطفال، وتعليم الفتيات، وإنشاء آليات لتوزيع 
عادلٍ للمســـاعدة الغذائية واملوارد األخرى، وتشـــجيع النســـاء على املشاركة في عمليات 
نع القرار، ومنع العنف اجلنســـي والعنف القائم علـــى نوع اجلنس. ولذلك، يجب علينا  صُ
تَمعُنٍ  غي بِ أن نتمتع بالصراحة والشفافية حول أهدافنا، والتزاماتنا ومسؤولياتنا، وان نُصْ
تبادل. وحيث أن وُالية املفوضية تكمُن في ضمان  إلى أفراد اتمع احمللي، لبناء تفاهمٍ مُ
توفيـــر احلماية جلميع أفراد اتمع، فان هـــذه االعتبارات هي ذات أهمية قصوى وتُعدُّ 

املبادئ التوجيهية املعروضة أدناه، كأساس لكافة األنشطة التي نقوم بها.

٢-٣ المبادئ التوجيهية

٢-٣-١ النهج ُحقوقي المنحى١٠ 
بارةٌ عن إطار عملٍ مفاهيمي،١١ من شـــأنه أن يُدمج قواعد  إن النهج حقوقي املنحى هو عِ
ومعايير ومبادئ النظام الدولي حلقوق اإلنســـان في إطار السياسات والبرامج والعمليات 
زُ النهـــج على كلٍ من  ّ كِ التنمويـــة لـــدى اجلهات الفاعلة في اال اإلنســـاني. ولذلـــك، يُرَ

واء.  اإلجراءات والنتائج على حدٍ سَ
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٢-٢-٢ النهج ُمجتمعي المنحى
إن النهج مُجتمعي املنحى هو عبارةٌ عن طريقة للعمل في شراكة مع األشخاص املشمولني 
باختصاص املفوضية الســـامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وذلك خالل جميع مراحل 
دورة برنامـــج املفوضيـــة. وحيث أن النهج يتســـم باملرونة٧، ويأخذ فـــي االعتبار القُدرات 
واملهارات واملوارد املتعلقة بهؤالء األشخاص املشمولني باختصاص املفوضية، ليبني عليها، 
ويوفـــر احلماية واحللول لألشـــخاص املعنيني، ويدعم اتمع احمللـــي لتحقيق األهداف 
عيَّنةٍ أو قطاع مـــن قطاعات العمل  اخلاصـــة بـــه. إن هذا النهـــج ال يقتصرُ على وظيفـــةٍ مُ
ـــركاءَ في العمل مع األشـــخاص  فحســـب، بل ينبغـــي توجيهُ جميع موظفي املفوضية والشُ
ياقَ  املشـــمولني باختصاص املفوضية. كما يتطلب النهج بأن نفهمَ ونأخذ في االعتبار السِّ
السياسي ، والسكان املضيفني، وأدوار اجلنسني، وديناميات اتمع، وااطر وااوفَ 
ن في الوســـاطة  واألولويـــات املتعلقـــة باحلماية. كما أنه يتطلب منا أن نُدركَ أن دورنا يكمُ
دنـــا، وأن وجودنا مؤقت، واألثر  راتنا وموارِ ا لقُدُ ور وأنّ هناك قُيودً لتســـهيلِ مُجريـــاتِ األمُ

وم بها.  التِ التي نقَ لتدخُ دِ لِ طويلُ األمَ

إن النهـــج مُجتمعـــي املنحى يُســـاعد اتمعـــات احمللية فـــي العمل ملنع حدوث املشـــاكل 
االجتماعية والتعامل مباشـــرة مع تلك املشـــاكل التي قد تنشـــأ، بدالً مـــن تركِ هذا األمر 
جلهاتٍ خارجية تتحمل هذه املســـؤوليات. كما يدعم األشـــخاص املشـــمولني باختصاص 
يةٍ مألوفة وهيكليات للدعم. وبالفعل، فإن األهداف  املفوضية في إعادة إنشاء أمناطٍ ثقافَ
ن فـــي تعزيز الكرامـــة واحترام الـــذات لهؤالء  املُتوخـــاة مـــن النهج مُجتمعـــي املنحى تكمُ
األشـــخاص، وإلى متكني جميـــع األطراف الفاعلة٨ مـــن العمل معاً لدعـــم مختلف أفراد 

اتمع في ممارسة حقوقهم والتمتع بها.

إن ثمة ورقة عمل عن أحد النازحني محليا، متصلة بالنهج مُجتمعي املنحى لتوفير احلماية 
مجتمعية املنحى في الصومال وهي ورقة عمل عن النازحني محليًا،٩ تُســـلِط الضوءَ على 
بعض الصعوبات في اعتماد هذا النهج. وفي حالة مثالية، يحدد اتمع بحرية أولوياته. 
بيدَ أن مســـؤوليتنا الحترام حقوق اإلنســـان الفردية واألهداف التي تســـعى اليها وكاالتنا 
قـــد ال تتفق مع ممارســـات أو أولويات اتمع احمللي. وعلى موظفي املفوضية الســـامية 
ـــبلِ  لـــألمم املتحدة لشـــؤون الالجئني والشـــركاء أن يعملوا مع اتمع احمللي إليجاد السُ
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نهج حقوقي املنحى  نهج يعتمد االحتياجات ١٢  
املطالبة واألحقية مستحق 
التزامات واضحة ال يوجد التزامات محددة  

ألي جهة 

املشاركة الفعالة - الشركاء لة - املستفيدون  اجلهة املُستَقبِ
املساواة في احلقوق للجميع استبعاد البعض منهم 

الطابع اإللزامي وااللتزام القانوني الطابع اخليري والتطوعي 
واملُساءلة.   

معاجلة األسباب معاجلة األعراض 

قوقـــي املنحى ألنه  وهكـــذا، فـــإن النهج مُجتمعـــي املنحى يُعدُ جـــزءًا ال يتجزأ من النَّهج حُ
يقوم على مبادئ وأهدافٍ مشـــتركة١٣. النهج املزدوج يتطلب أن تكون سياساتنا وبرامجنا 
رَ إلى األدوار التي يقوم  يَّة على أســـاس املعايير القانونية الدولية، وأن يُنظَ بنِ نَا مَ وأنشـــطتِ
قوقٍ وواجبات. ومـــن املُهمِّ أن نُحلـــل، مع جميع  بهـــا أعضاء وقـــادة اتمع كأصحـــابِ حُ
بُلٍ  ول دون مُمارســـة هذه املســـؤوليات والبحث عن سُ األطراف الفاعلة، العقبات التي حتُ
َ أنَّ اآلباءَ  ني ول توفير التعليم لألطفال، في حِ للتغلب عليها. فعلى ســـبيل املثال، واجبُ الدُّ
يتحملون مســـؤولية تشـــجيع األطفال على الذهاب إلى املدرسة، شـــريطة أن تكونَ لديهم 
إمكانية للوصول إلى املدارس والوسائل الالزمة لدعم حضورهم. وفي عام ٢٠٠٧، أكدت 
اللجنة التنفيذية لبرنامج املفوض الســـامي على أن النهج حقوقي املنحى أساسي حلماية 
ر على األشخاص  الطفل١٤. كما أن هذا النهج يتطلبُ مراجعة التشريعات الوطنية التي تُؤثِ
غرضِ التَّغيير،  عمِ لِ ها القيام بحشدِ الدَّ ركائِ النازحني. وإذا لزم األمر، بإمكان املفوضية وشُ

قوقِ اإلنسان. بحيث تكون هذه التشريعات مُطابقةً لوثائق حُ

٢-٣-٢ الُمشاركة الُمجديــة
بَل جميع أفراد  مِ املُساواة من قِ دَ لح «املُشـــاركة» يُشير إلى مشـــاركةٍ كاملةٍ وعلى قَ إن مُصطَ
الَ االني العام  نع القرار واألنشطة التي تُؤثر على حياتهم، في كِ اتمع في عمليات صُ
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قـــوقِ للمطالبة بحقوقهم.  ـــن في دعم أصحاب احلُ إن مـــن أهم أدوار منظمة... يكمُ
وهذا يتطلبُ حتوالتٍ رئيسة في النهج الذي تتبناه العديد من الوكاالت أثناء ممارسة 
أعمالها. فبدالً مـــن تقدمي اخلدمات والدفاع عن الفُقراءِ واحملرومني، يتطلب النهج 
حقوقـــي املنحى من هذه املنظمـــات أن تعمل على دعم الناس في املطالبةِ بكلما يحق 
لهـــم. ... وبالتالي، النهج حقوقـــي املنحى يتطلب أيضا من الوكاالت أن تعمل ســـويًا 
لدعـــم عملياتٍ واســـعة النطـــاق إلحداث تغييرٍ فـــي اتمع. كما أن دعـــم العمليات 
القائمة على املشـــاركة التي جتمع بني احلكومة واتمع املدني تُعدُ واحدةً من أكثر 

بلِ فعاليةً لتغيير العالقات بني أصحاب احلقوق وأصحاب املسؤوليات.  السُ

جوكيم ثيس، «التحديات التي تواجه النهج حقوقي املنحى» نشـــرة املعلومات اخلاصة بحقوق الطفل، 
العدد ١٨ ، آذار / مارس ٢٠٠٥، ص ٢٨.

إن النهج حقوقي املنحى يرتكزُ على مبادئَ املشـــاركة ومتكني األفراد واتمعات احمللية 
وتشـــجيعهم إلحـــداث التغييـــر في اتمـــع ، ومتكينهم من ممارســـة حقوقهـــم وااللتزام 
دُ النهج أصحاب احلقوق (النساء ، والفتيات ، والفتيان والرجال املشمولني  بواجباتهم. يُحدِّ
باختصاص املفوضية) وأصحاب الواجبات (في الدرجة األولى الدولة واملؤسسات التابعة 
رات أصحاب احلقوق لتقدمي مطالبهم من اجلهات املسؤولة  لها)، كما يسعى إلى تعزيز قُدُ
لتلبيتهـــا. ويتطلـــب هذا األمر تَحوُّالً في املواقف من حيث طريقة عملنا تُجاه األشـــخاص 
ي  ـــرْ إليهم على أنَّهم مســـتفيدون من تَلقِ املشـــمولني باختصـــاص املفوضية، بحيث ال يُنظَ

يها على نحوٍ قانوني. تَلقِ ؤَّهلون لِ قوقٍ مُ املَعُونةِ فحسب، بل أصحابُ حُ
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اً قليالً من األشـــخاص نيابةً عن اجلميع، وبالتالي،  ددً بدون املشـــاركة الواسعة، سيقرر عَ
يُمكنُ لهؤالء الســـيطرةَ على املعلومات واملوارد. كما قد يُؤدي ذلك إلى إســـاءةَ اســـتخدام 
ا ما  ية من جانب اجلميع كثيرً دِ السلطة، وكذلك احلال بالنسبة لالجئني. إن املشاركة املُجْ
شـــة تقليديًا،  هودٍ خاصة لضمان توفير فرص محددة والدعم للفئات املُهمّ تتطلـــب بذل جُ
مثل النســـاء واألطفال١٦ وكبار الســـن وذوي االحتياجات اخلاصة ومجموعات األقليات، 
لتمكينهـــم مـــن املُســـاهمة. إضافـــةً إلى أنه قـــد يكون من الضـــروري العمل مـــع الزعماء 
التقليديني للحصول على دعمهم النشط في هذا الشأن. ويُعدُ هذا األمرُ غايةً في الضرورة 
يـــشِ والتمييز. وفي  مزيةَ والفشـــل، مبا من شـــأنهِ أن يزيدَ من التَّهمِ لتفادي املشـــاركة الرّ
ـــيَاق النازحني محلياً، قد يكون بعض األشخاص املشمولني  بعض احلاالت، الســـيما في سِ
ود  باختصاص املفوضية غيرُ قادرينَ أو غيرُ راغبنيَ في التعبيرِ عن أنفُسهم بحريةٍ في وُجُ

السلطات. 

ةَ عدد من املعايير القانونية الدولية تؤكد على أهمية حق املشـــاركة، الســـيما بالنســـبة  ثمّ
ا باحلق في احلصول على املعلومات:  ا وثيقً للنساء واألطفال١٧. ويرتبط هذا احلق ارتباطً
قوقهم، وإذا لزم األمر، إلى الطعنِ  يجب أن يكون لدى الناس فُرَصاً لطرحِ األسئلة حول حُ

في املضمون واملساعدة في حتديد ماهية املعلومات وكيفية نشرها.

ــونكي للعدل بين الجنسين، وهي منظمةٌ غير حكومية  لقد عملت منظمة ُس
في جنوب أفريقيا، على متكني األشـــخاص املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية 
/ اإليـــدز عن طريق تعليمهم ما هي عواقب املرض واألدوية املناســـبة لكل شـــخص. 
كن الناسُ من مُمارسةِ حقهم في تلقي  أما الهدف من ذلك، فيكمُن في ضمان أن يتمَّ
الرعاية الطبية املناســـبة. ونتيجةً لذلك، شـــعر األفراد املصابون بأنهم قادرين على 
ســـاءلة  رضةً للمُ بَّاءَ أكثر عُ طلـــب احلصول على األدوية الصحيحـــة، كما أصبح األطِ

حيال اخلدمات التي يقدمونها.
 

ر إلى املشـــاركة بشـــكل ضيق كوســـيلة من وســـائل حتســـني أداء  فـــي بعض األحيان، يُنظَ
نة  وَاطَ املشـــــاريع، أكثر مــن كـونهـا وســـيلةً لتعزيز الـوعي البنّـاء بـاعتبـار ذلك أســـــاس للمُ
ـــطة ١٨. ومن خالل املشـــاركة الفعالة، يُمكن للمجتمع احمللي أن يدعم أنشطته التي بادر  النشِ
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واخلاص. يتوقف مستوى املُشاركة على مدى شعور الناس بالرضى وبجدوى هذه التجربة 
وما اذا كســـبوا شيئا من العملية بالنسبة لهم، وهل اكتسبوا شيئا من هذه العملية. كذلك، 
تتطلب املشـــاركة أنه بدالً من «إبالغِ النَّاسِ واتخاذ قرارٍ بشـــأنهم» علينا أن نستمعَ إليهم، 
ن في تســـهيل إجراء املُناقشـــات والتحليل مع األشـــخاص املشـــمولني  حيث أن دورنا يكمُ

باختصاص املفوضية، حتى يتمكنوا من حتديد أولوياتهم والنتائج املرجتاة. ١٥ 

املشاركة مبثابة :
قٌ وهي أساسيةٌ التخاذ القرارات مستنيرة ؛  حَ  >

زُ احلماية وتقلل من مشاعر العجز ؛  تُعزِ  >
رات ، واملهارات واملوارد  كن املفوضية من االعتماد على األفكار، واملعرفة، والقُدُ تُمّ  >

لدى األشخاص املشمولني باختصاص املفوضية؛
متكـــن املرأة، والرجـــال والفتيات، والفتيان من خلفيـــاتٍ مختلفة من اعادة تكوين   >

احترام الذات والثقة بالنفس ؛ 
ــب على الصدمات  وتُســـاعد الناس املشـــمولني باختصـــاص املفوضية على التغلـُ  >

النفسية الناجمة عن النزوح القسري والتعامل معها. 

غُلِب على االستبعاد في تشـاد التَّ
ر إلى مجموعةٍ مـــن الالجئني، وهم احلدادون، من جانب غيرهم  في تشـــاد، كان يٌنظَ
، حيث متَّ اعتبار تلك اموعة أنها من طبقة دنيا. وكانت  تدنيةً من الالجئني نظرةً مُ
نعت من املشـــاركة فـــي االجتماعات  نع القرار، حتى أنها مُ تُســـتَبْعَد من عمليـــات صُ
التي نظمها قادة اتمع احمللي. وهنا، قام العاملون في اال اإلنســـاني مبساعدة 
رعانَ ما أصبحت هذه  ين في تنظيمِ أنفُســـهم واستئناف العمل. وسُ ادِ مجموعة احلدَّ
خل. مت تشـــجيع  اموعـــة واحدةً من أولـــى اموعات من حيث اإلنتاج وتوليدِ الدَّ
ـــم علـــى مقابلة احلدادين، ومبـــا أن قادة اتمع احمللـــي رافقوهم، بدأوا  ارُ املُخيَّ زُوّ
، قام قادةُ اتمع احمللي بتشـــجيع  في اكتشـــاف قيمة عمل هـــذه اموعة. عندئذٍ
ضورِ االجتماعـــاتِ اخلاصـــةِ باتمع احمللي، األمـــر الذي أدى  احلداديـــن علـــى حُ

تدريجيًا إلى مشاركتهم املباشرة في مناقشات قيادة ايم. 
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ةِ قد تَتَحـــوّل. وفي بعض األحيان، تُتاحُ ألولئكَ  وَّ أخـــرى. كما انه أثناء النُّزوح، عالقات القُ
نع القرار. ولذلك ،  ـــبقَ أن تَمَّ استبعادُهم فجأةً فُرصةً للمشـــاركة في عمليات صُ الذين سَ

ها.  همُ حيث يتمُّ فَ لك التَّغييراتِ املُختلفة بِ ينبغي حتليلُ تِ

ا ما تعتمدُ االدوار املتعلقة بنوع اجلنســـني،  لِ واملـــرأة، فكثيرً جُ ةِ بني الرَّ ـــوَّ أمـــا عالقاتُ القُ
حقُوقهم. على  راتِ األفراد للتمتعِ بِ ن قُدُ دِ مِ حيث أن بعض هذه األدوار قد تتسبَّبُ في احلَ
ف «كرجل» ينبغي أن يكونَ متسلط وحتى ان  يَتصرَّ جال يتعلم انه، لِ ســـبيل املثال، بعضُ الرِّ
ا وجتربةً سلبية، خاصة إذا  قً يستخدمُ العُنفَ كوسيلةٍ للسيطرة. وميكنُ أن يُشكلَ هذا عائِ
ةِ لينالوا االحترام، وبالتالي  وَّ فهم، واستخدام القُ وَاطِ بْحَ عَ كان الرجال يشعرونَ بأنَّ عليهم كَ
ورةِ املُتعلقةِ  ذورِ تلك الصُّ اإلبقاءُ على عالقةٍ ليستْ باحلميمة مع أطفالهم. واستكشاف جُ
نســـني وعالقات القوة.٢١ إن نفسَ  بالذكورية، ميكنُ أن يوفر لنا فرصةً ملناقشـــة أدوار اجلِ
لِ الزُّعماء التقليديني في اتمع، وتوقعات  هذه الديناميات ميكن أن تُؤثرَ في كيفيةِ تَفاعُ
م العدالة التقليدية في معاجلة مســـائل مثل العُنف  واحباطات الشـــباب، وكيفية حكم نُظُ
فاظِ على  ـــلوك املرأة. وهكذا، فاملرأةُ، من شأنها أن تُساعد في احلِ املنزلي، والطالق، وسُ
جاالً» وبالتالي، فإن أي  نهم «رِ و ما يجعلُ مِ جالُ يعتقدونَ أنَّ هذا هُ ـــم إذا كان الرِّ هـــذه النُظُ
ون  لِ مناقشةَ الكيفية التي يودُّ جُ نســـنيِ ســـوفَ يَتطلبُ من املرأةِ والرَّ تغييرات في أدوار اجلِ
هِ أن يعود بالفائدة على األســـرةِ واتمع  ن شـــأنِ أن يرتبطَ بعضهم بالبعض األخر، مما مِ

احمللي. 

وهنـــاك عالقةٌ هامـــةٌ أخرى أال وهي عالقة الســـلطة مـــع األطراف الفاعلـــة في اال 
دُ عليهم  اإلنســـاني، مبا في ذلك احلكومة والشـــركاء، وأفراد اتمع احمللـــي الذين يُعتمَ
ة من خالل  لضمان االستخدام املناسب للموارد. كما أنَّنا مسؤولون عن تَهيئةِ مناخٍ من الثِّقَ
نا. وفي هذا اخلصوص، تقدم مدونة قواعد السلوك للمفوضية توجيهاتٍ  فَ واقِ نا ومَ وكِ لِ سُ
واضحةٍ في هذا الصدد، ويحتوي قســـم ٤ على بعضِ التوجيهاتِ بشأن املعرفة واملهارات 

واملواقف التي ينبغي تشجيعها لتسهيل األمور املتعلقة بالشراكة.

رات بالنســـبة للعاملني في  ا إلى تعزيز القُدُ من شـــأنِ متكني اتمع احمللي أن يؤدي أيضً
وٍ يبدو فيه االتكال املتبادل شكلي، وأحيانا يسود  اال اإلنســـاني. وبدالً من العملِ في جَ
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لة ١٩ بالنســـبة له. وباإلضافة إلى ذلك، املشـــاركة النشـــطة من  بهـــا لتحقيق األهداف املُفضَّ
جانب النســـاء، والفتيات، والفتيان والرجال من جميع األعمار واخللفيات املتنوعة تُعدُّ غايةً 
الة. وملزيدٍ من التوجيهِ بشأن كيفية إجراء  عَّ في األهمية للتخطيط املتعلق بتوفير احلماية الفَ
عمليات التقييم التشاركي، يُمكن الرجوع إلى أداة التقييم التشاركي في العمليات - (الصادرة 

عن املفوضية عام ٢٠٠٦)، والقسم ٣-١-٤ أدناه.

٢-٣-٣ تحليل حول السن، ونوع الجنس، والتنوع
هُها الناس  كجزءٍ ال يتجزأ من النهج حقوقي املنحى، يتمُ تَحليل مختلف احلقائق التي يواجِ
ه  يـــن، واإلعاقة، والتوجُ ، والدِّ رقِ نســـهم، وتَنَوُّعهم، وجميعها تتعلقُ بالعِ ـــنّهم، وجِ بســـبب سِ
مَ النَّظر إلى الظروف  دَ اجلنسي، وغير ذلك من العوامل األخرى. وفي كثيرٍ من األحيان، عَ
زيدٍ  د في خلقِ مَ اخلاصة بكل مجموعة، قد أدى إلى اتخاذ إجراءاتٍ أسفرت عن غير قَصْ
تعزيزِ  ني لِ قّ دُ املفوضية نهجاً ذُي شِ من حاالت االستبعاد والتمييز. وفي هذا الصدد، تَعتمِ
قوقِ للجميع : تعميم مراعاة السن واالنتماء ألحد اجلنسني  املُســـاواةِ بني اجلنســـني، واحلُ
والتنوع، والعمل الهادف. وهذا يعني أن القضايا املتعلقة بالســـن ونوع اجلنس والتنوع يتمُ 
ه عدم  ود أوجُ نا. وعندما تُشيرُ التحاليل إلى وُجُ ملِ حتليلها وإدماجها في جميع مجاالت عَ
املُســـاواة، يتم تنفيذ اإلجـــراءات الهادفة لتمكني أولئك الذين يجـــري التمييز ضدهم من 

قوقهم.  ممارسة حُ

٢-٣-٤ التمكين
رةُ على القيامِ بخياراتٍ مُســـتنيرةٍ والتمتع بحرية  ـــلطة على أنهـــا القُدُ ف السُّ ميكن أن تُعرّ
بارةٌ عن العمليةِ التي  اتخاذِ اإلجراءات. أما التمكنيُ فليس شـــيئًا يتم «فعلـــه» للناس، بلْ عِ
دهم، وتطويرِ  وارِ يقومُ من خاللها األفراد في اتمع بتحليلِ وضعهم، وتعزيزِ معرفتهم ومّ
هم، واتخاذ اإلجراءات الالزمـــة لتحقيق أهدافهم.٢٠ وفي  راتهـــم على املُطالبـــةِ بحقُوقِ قُدُ
راتهم ومهاراتهم من قبل اآلخرين. ولذلك، يتطلبُ التمكنيُ  الوقت نفسه، يتمُ االعتراف بقُدُ

نِ الفردي والهيكلي. يَيِ إحداث تَغييرٍ على املُستَوَ
 

سببِ السن، أو األدوار  هم بِ يرِ ن غَ م أقوى مِ نْ هُ في جميعِ اتمعات، هناك بعضُ الناسِ مَ
املتعلقـــة بنوع اجلنس أو االثنية أو االنتماء السياســـي أو الوَضعِ االقتصادي، أو ألســـبابٍ 
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كبار الّسن يقومون باتخاذ اإلجراءات
في كُوســـتاريكا، مت تشـــكيل مجموعة «األصدقـــاء الذهبيون» لتقـــدمي خدمات وُدية 
رات  بِ وشـــاملة لالجئـــني املُســـنِّني من خالل منتـــدى لتبادل املشـــاعر واألفـــكار واخلِ
املتعلقة بنزوحهم في كانون األول / ديسمبر ٢٠٠٥. وقد منت هذه اموعة لتشمل 
اآلن أكثـــر مـــن ٣٥ من الالجئني املُســـنني. وتلتقي هذه اموعة مرة كل شـــهر، كما 
عمِ  ل في عدم وُجود شـــبكات لتقدمي الدَّ ُتَمثِ ير للقلـــق وامل ُثِ ه القُصـــور امل ت أوجُ حـــددَّ
بات التي تَحول دُون حتقيـــق االكتفاء الذاتي. ورغم أن  االجتماعـــي وغيرها من العَقَ
العديد من الالجئني املُسنني على استعداد للعمل، إال أن فُرصَ العمل تُعد نادرةً. كما 
دوا على ضرورةِ رَفع مستوى الوعيِ  ون تهميشهم، و لذلك شدّ الحظ الالجئون املُســـنّ

حول وضعهم. 

تســـعى هذه اموعة للحصول على صفة قانونية كمجموعة مستقلة بحيث تكتسب 
عم واملشاركة مع املنظمات األخرى.  غطِ من أجل احلصول على الدَّ مكانة أفضل للضَّ
طُ اموعة إلنشاء املشاريع الصغيرة مع اعادة دفع القروض، حتى يتسنى  طِ كما تُخَ
لهـــذه اجلمعيـــة أن يكـــون لديها دعمـــاً ذاتياً. بعد ذلك، ســـوف تُودَع املـــوارد ضمن « 
لّحة، مبا في  صندوق مشـــترك» لدعـــم األعضاء الذين قد تكون لديهم احتياجـــاتٌ مُ
ـــرف اليدوية،  ذلـــك توفيـــر األدوية. وســـيتضمن البرنامج : املشـــاريع الصغيرة واحلِ
نـــع املالبس، ودورة تدريبية حول املهارات األساســـية في احلاســـوب  ياطـــة وصُ واخلِ
طُ  االلكتروني. ولدعم أنشـــطةِ اموعـــة في االندماج في اتمـــع املضيف، تُخطِّ
اجلمعية إلقامة لقاء للتعريفِ بنفســـها أمـــامَ اجلمعيات احمللية التي تُقدمُ اخلدمات 

لكبار السن في كوستاريكا. 

م إلى  إن االســـتدامة هـــي إمكانية احلفاظ على اإلجنازات التي حتققت مـــن أي دعم يُقدّ
مـــلٍ لن يكون مُســـتداماً إالّ إذا  الـــة واحللول. أي عَ اتمـــع لضمـــان توفيـــر احلماية الفعَّ
وال  قون مبادئ النهـــج مُجتمعي املنحى في مرحلـــة الطوارئ وطُ كان جميـــع الشـــركاء يطبِ
هذه العملية. أما املفوضية فتلعبُ دوراً رئيســـاً في ضمان إتباع نهج متماســـك تبنى عليه 
االســـتدامة. على سبيل املثال، إذا ما قام أحد الشركاء بتطبيق النهج مُجتمعي املنحى في 
قطاع الصحة، بيد أن الشريك املسؤول عن إدارة ايم ال يتبع املبادئ ذاتها، فسرعان ما 
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فيه عميقٍ من العجز في مواجهة حتديات هائلة٢٢، فيمكن للعاملني في اال اإلنســـاني 
ــوا أكثـــرَ واقعيـــةً إزاءَ محدوديةِ األدوار التـــي ميكنهمُ القيامَ بهـــا. ومع االعتراف  أن يكونـُ
ود عالقةٍ أكثر بنَّاءة ، على أســـاس  ز من وُجُ رات أفراد اتمع، من شـــأن ذلك أن يُعزّ بقُدُ
االحترام املتبادَل، مع األشـــخاص املشـــمولني باختصاص املفوضية. وفي املقابل، سيكون 

موظفو املفوضية وشركاؤها أكثرُ فعاليةً في تقدمي احلماية واحللول املناسبة.
 

٢-٣-٥ الِملكية، والحلول واالستدامة 
لِ  تَحمُّ ميكـــن حتقيق املِلكية عندما يقوم األشـــخاص املشـــمولون باختصاص املفوضيـــة بِ
املســـؤولية الكاملـــة عـــن اســـتمرار العمـــل وإدارة األنشـــطة واخلدمات التـــي يرونها من 
األولويـــات. وذلك يعـــد نتيجةً طبيعيةً للعملية التي حتترمُ مبادئ املشـــاركة والتمكني. أما 
طلوبًا وذلك بســـبب عدم  عمُ واملســـاعدة من اجلهات الفاعلة اخلارجية فقد ال يزالُ مَ الدَّ

دَ أو فُرصٍ أخرى متاحة.  وُجودِ موارِ
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ا ما نقوم بجمع املعلومات مـــن اتمع وقادتَه دُون اإلشـــارةِ بوضوحٍ إلى ما قد  إننـــا كثيـــرً
يتمخـــضُ عـــن ذلكَ من نتائج. كما أننا قد نَقومُ بتنفيذِ األنشـــطة دُونَ التحقق مما إذا كان 
دة. إن من حقِ النَّاسِ أن تُدركَ  مُختلفُ أفراد اتمع احمللي يُوافقون على األولويات املُحدّ
ملاذا نسعى إلى مشاركتهم، وماهية النتائج املُرادُ حتقيقها على األمدِ البعيد. كذلك، يجبُ 
عيّنةٍ  أن تكونَ مُشـــاركتُهم مضمونةً فـــي جميع مراحل العملية، وال تقتصرُ علـــى جوانبَ مُ
هـــاتِ نظرهم بصفةٍ  تحديدهـــا. فضالً عن أنه ينبغي أن نســـعى للحصول على وُجُ قُمنـــا بِ

منتظمة حول تنفيذ األنشطة والتقدم الذي متَّ إحرازُه. 
 

إن املســـاءلة تتـــمُ من خـــالل التـــزام املنظمة باالســـتجابة الـــى حاجات مختلـــف الفئات 
نع القـــرار، وتنفيذ ذلك. وعند  املعنيـــة وايجاد التـــوازن ما بينها في عمليات وانشـــطة صُ
توفيـــر احلماية، على ســـبيل املثال، ينبغي علـــى موظفي املفوضية وشـــركائها، أن يكفلوا 
، وان يعلموهم  قدرة االفراد املشـــمولني باختصاص املفوضية على املشـــاركة بشـــكل مُجدٍ
ز في التصدي لتلك ااطر٢٤.  م املُحرَ بااطـــر املتعلقة بحمايتهم ، وان يرصدوا التقـــدُ
رات اجلهات  كما أن املســـاءلة تنطوي على زيادة الوعي في احلقوق والواجبات وتطوير قُدُ
املســـؤولة، مثل قـــادة اتمع احمللي، والســـلطات احمللية والوطنيـــة، وموظفي املفوضية 
وشـــركائها، لكـــي تفـــي بالتزاماتها. كذلك، ينبغي على اجلهات املســـؤولة أن تشـــارك في 
عمليات التقييم التشـــاركي، مبا في ذلك، حتليل ااطـــر املتعلقة باحلماية، والتخطيط 
والتنفيذ ورصد االستجابات٢٥. وفيما يتعلق باألشخاص املشمولني باختصاص املفوضية 
كأصحاب حقوق، فإنهم ســـوف يُساعدون في تفاعلهم مع املفوضية وغيرها من الشركاء 
و املسؤول  ا الوضوح في ما يتعلق مبن  هُ على نحوٍ أكثر إنصافا٢٦. املســـاءلة تســـتلزم ايضً
عـــن مـــاذا، وخاصة، فيما يتعلق بدور الدولـــة في توفير احلماية، وما قد ينشــــأ من قُيودٍ 

وعوائق. 

أمـــا اآلليات التي يُمكنُ من خاللها لألشـــخاص املشـــمولني باختصـــاص املفوضية تقييم 
فنا فتُعدُّ ضرورية بالنســـبة للمُساءلة والتمكني (راجع القسم ٣-٢-٧ حول  خدماتنا ومواقِ
دِّ ذاته. كما  د التقييمُ غايةً في حَ املتابعة والتقييم مجتمعيي املنحى ). ولكن، ينبغي أن ال يُعَّ
ة على استعدادٍ لالستماع إلى نتائج هذه التقييمات،  أن املُساءلة تعني أيضا أن تكون املُنظمّ

والتَّعلُّم من هذه العملية، واتخاذ إجراءات من أجل إدخال التحسينات. 
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نافسة بني الوكاالت.  دوث مُ سيكون هناك رسائل متضاربةً إلى اتمع احمللي، وبالتالي حُ
لطات الصحية ال تشارك من البداية في ضمان وُجود ترابط  وكذلك احلال، إذا كانت السُّ
لولٍ على نحوٍ مستدام. وفي املناطق  مع نظام الصحة الوطني ، سيكون من الصعب إيجاد حُ
نَحَ النقدية ، في  مُ املُســـاعدات واملِ احلضرية، إذا قامت إحدى الوكاالت بإنشـــاء مركز يُقدِّ
ح أن يتجه الناس  جَ ـــنَ املُرَّ الوقـــت الذي تقومُ فيه وكالةٌ أخرى بحشـــد اتمع احمللي، فمِ
فقـــط إلى الوكالة التي تُقدمُ النتائج الســـريعة، وعلى املـــدى البعيد، لن تتعزز قُدرةَ الناس 

على حماية أنفسهم كما ينبغي. 

رات ومهـــارات أفراد اتمع  االســـتدامة تعني تنميـــة اتمع احمللي: إن البنـــاء على قُدُ
احمللـــي إلدارة هيكليـــة متثيليـــة وعادلةٍ يُمكنُ أن تســـتجيبَ لتوفير احلمايـــة من ااطر 
الفورية وطويلة األجل وتلبية االحتياجات، ووضع احللول، مع احترام احلقوق الفردية. أما 
قَ إالَّ عندما تكونُ التدخالت عبارة عن استجابات  لكية القُصوى واالســـتدامة فلن تتحقَّ املِ

لطلبات اتمع احمللي. 

إن دعم احلُكوماتِ والسلطاتِ احمللية واتمع املُضيف يُعدُّ غايةً في األهمية وذلك عند 
إجـــراء حتليلٍ واســـتنباط للحلول مع أفراد اتمـــع النازح. ولذلـــك، ينبغي عدم جتاهل 
ـــها وأرائهـــا، بغض النظر عـــن أي أفكارٍ مُســـبقةٍ بشـــأن املوقف الذي  سُ أدوارهـــا وهواجِ
لك األطراف. مـــن جانبها، فإن املفوضية وشـــركائها، مبا فيهـــا وكاالت األمم  ســـتتخذهُ تِ
املتحدة األخرى، ميكن أن تُســـاعد في اجلمع بني السلطات احمللية والشركاء احلكوميني 

لُّبِ على اخلالفات في املواقف ودعم النازحني. واتمع املُضيف للتغَ

٢-٣-٦ الشفافية والمساءلة
تُشـــير عبارة الشفافية إلى «توفير معلومات سهلة املنال في الوقت املناسب إلى األطراف 
املعنيـــة وانفتاح اإلجراءات والهيكليات والطرق التنظيميـــة لتقييم هذه األطراف٢٣». كما 
تتطلب اطالع األشـــخاص املشمولني باختصاص املفوضية، واجلهات املسؤولة على وُالية 
ن حيث  ة مِ املفوضية املعنية بتوفير احلماية، وسياســـاتها وقدراتها وعلى إمكانيات املنظمَّ
ما تســـتطيع توفيره القُيود في املواردِ البشـــرية واملادية بالنســـبة لها. مـــن جانبهم، ميكنُ 
لألشـــخاصِ املَشـــمولني باختصاص املفوضيـــة، أن يتخذوا قرارات مســـتنيرة في حتديد 

أولوياتهم والنتائجَ التي يُمكن تَوقُعها.

CBA_A_print.indd   26 29.09.2009   14:14:41



النهج مُجتمعي املنحى في العمليات التي تقوم بها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

٢

|٢٩|

ـــحُ هذا النهج األدوار واملســـؤوليات مـــن جانب أصحاب احلقـــوق واجلهات  يُوضِّ  >
املسؤولة ، مبا فيها الوكاالت اإلنسانية واحلكومات. 

ن واإلنتماء ألحد الجنسين والتنوع ُيشكُل أساًسا لتعميم ُمراعاة السِّ
 

ـــن من فهـــم العالقات بني املـــرأة والرجل، واألجيال اتلفـــة و اموعات  يُحسّ  >
املُتنوعة داخل اتمع.

 
نع القرار والتركيبات التمثيلية  يتطلبُ مشاركة من كافة اموعات في عمليات صُ  >

التي حتترم حقوق األفراد. 

يتطلـــب حتليل الوضع من حيث مراعاة الســـن، ونوع اجلنـــس، والتنوع في مجال   >
استجابات قسمي احلماية والبرامج، كما يتطلب القيام باجراءات هادفة ملعاجلة 

التمييز. 

ــة وفعالية العمليات التي تقوم بها المفوضية الســامية  ــن من نوعي ُيحّس
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

 
يُرجح تنبّه موظفي املفوضية والشركاء ملشاكل احلماية في الوقت املناسب إذا مت   >

احملافظة على عالقة قائمةٍ على الثقة. 

رة باتمعات احمللية، وبالتالي ستلبي هذه  باشِ لة مُ يضمنُ أن يكونَ لألنشطةِ صِ  >
األنشـــطة كافة احتياجاتهم املتعلقة بجوانب احلماية. وفي حالة اإلخفاق في فهم 
مجتمع ما، وأســـاليب عمله، ميكن أن يُؤدي إلى تدخالت غير مالئمة من شـــأنها 

أن تفشل. 

وءِ املُعاملة.  يُقلل من فُرَص االستغالل وسُ  >
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مت املفوضيـــة إطارَ عملٍ حول املُســـاءلة مبـــا يتعلق بتعميم  دَّ فـــي أيـــار / مايـــو ٢٠٠٧ ، قَ
مراعاة الســـن، واالنتماء الى أحد اجلنسني والتنوع٢٧. مبا أن هذه الوثيقة تُعرف املساءلة 
لكبـــار املدراء في ما يخص التعميم والعمل الهادف، الســـيما في تيســـير عمليات التقييم 
التشـــاركي، ودعـــم النهج حقوقـــي ومجتمعي املنحى، ميكن أن يســـاعد ذلك املوظفني في 

ممارسة مسؤولياتهم. 

٢-٤ لم استخدام النهج حقوقي ومجتمعي المنحى ؟
 

إن من شأن هذا النهج أن يبني أو ُيّعزز قدرات االفراد والمجتمعات المحلية 
واتكالها على النفس 

لِ مســـؤولية حتليـــل ااطر املتعلقة باحلماية والعمل  تَحمُّ يقوم أعضاء اتمع بِ  >
املشـــترك على تطوير اســـتراتيجيات احلماية واالســـتجابة لتقدمي املســـاعدات 

واحللول. 

ـــبُل التي ميكن من خاللها لألشـــخاص املشـــمولني  هذا النهج يعترف و يدعم السُ  >
باختصاص املفوضية من حماية أنفسهم عبر الشبكات االجتماعية اخلاصة بهم 

وموارد اتمع احمللي مع ضمان احلقوق الفردية. 

 ُيشــّجع على احترام الحقوق، والُمساءلة بالنســبة للتركيبات القيادية، 
والوكاالت، والدول 

زةٌ وحتظى باالحترام. عزّ عترفٌ بها، وأنها مُ مهم مُ يرى أعضاء اتمع أن نُظُ  >

يتعـــرف األشـــخاص املشـــمولون باختصاص املفوضيـــة على حقوقهـــم وميكنهم   >
ا تدريجيًا. وخالل هـــذا الدعم، يتم التعرف على املُمارســـات  أن يدعمـــوا تغييـــرً
، الســـيما، فيما يتعلق بالنســـاء  يةٍ التـــي تنتهك حقوق اإلنســـان، ومناقشـــتها بجدّ

واألطفال.
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٣
تطبيق النهج

ُمجتمعي المنحى 
من  بدءاً  املنحى،  مُجتمعي  النهج  مراحل  مختلف  عن  عامة  حملةً  القسم  هذا  مُ  يقدِّ
حتليل الوضع، مبا فيه حتليل حول األطراف املعنية، والتقييم التشاركي والتخطيط. 
ر جوانب مختلفة من حشد اتمع احمللي ومتكينه، مبا في ذلك حتديد بنية  ثم يُفسِّ
القيادة واالدارة وتخطيط عمل مجتمعي املنحى واملتابعة والتقييم. كما يسلط الضوء 
على احلاجة إلى التعرف على األفراد املُعرّضني اطر متزايدة وإنشاء أنظمة إلدارة 

احلاالت الفردية على أساس العمل مع اتمع احمللي. 

إن اتمعـــات والثقافات ليســـت ثابتة، بل تتغيّرُ باســـتمرار. وحـــول مُجتمعات الالجئني 
والنازحـــني محليـــاً، والعائدين، فلديهـــم تقاليدهـــم االجتماعية، والثقافية واملُمارســـات 
الدينيـــة، واألنشـــطة االقتصادية، وجمعيات الربط الشـــبكي، وآليـــات للحماية والهياكل 
السياســـية التي كانت موجودة قبل النزوح. لقد تســـبب النزوح في تعطيل العديد من هذه 

تَعلُّمِ مهاراتٍ اجلوانب املألوفة في احلياة، بَيدَ أن ذلك يُمكنُ أيضا أن يكون مبثابة فرصة لِ
عـــارفَ جديدة، وأنشـــطة وهياكل في احليـــاة اليومية. أمـــا تنفيذ النهج  جديـــدةٍ ودَمـــجِ مَ
مُجتمعي املنحى أثناء األزمات اإلنسانية فينطوي على حشد األفراد واتمعات ودعمهم 
فـــي اتخاذ قراراتهم حـــول كيفية التعامل مع االضطرابات، وإعادة إنشـــاء هياكل اتمع 

وضمان أن احلماية واحللول تشمل احترام احلقوق الفردية. 
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ا في املواقف يكون مبوجبها الالجئون وغيرهم من النازحني، في صلب  يُولّد تغييرً  >
القرارات، وأعمال االســـتجابة واحللول، ويُعترف مبهاراتهم ومســـاهماتهم، بدالً 

من االستعانة بجهاتٍ خارجيةٍ في مثل هذه احلاالت. 

ـــن مُســـاءلة املفوضية حول األشـــخاص املشـــمولني باختصاصها وذلك من  يُحسّ  >
خالل املتابعة والتقييم التشاركيَّني. 

 ُيوفر أساًسا ألعمال مستدامة وحلول دائمة

ا  ـــن من فهم السياق احمللي ويســـمح لعمليات املفوضية أن تكون أكثر ارتباطً يُحسّ  >
باملبادرات اإلمنائية٢٨ األخرى، وبالهيئات احلكومية. 

ز على احللول من بداية األمر، وذلك بالشـــراكة مع اتمع احمللي، وبالتالي،  يُركّ  >
ميكن أن يقلل من احتمال طول أمد حاالت النزوح. 

يُؤدّي إلى زيادة الفعالية واالســـتدامة على املدى الطويل من حيث البرمجة وذلك   >
عن طريق إشراك جميع أفراد اتمع٢٩.
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٣-١-١ تحليل المعلومات 
إن هـــذه املرحلة تســـاعد علـــى حتديد ما هو معروفٌ بالفعل عن األشـــخاص املشـــمولني 
باختصـــاص املفوضية ووضعهم وذلك مـــن خالل حتليل الوثائق والبيانـــات. كما تُتيح لنا 
فرصةً للتحضير لعملياتِ التقييم املبنية على أساس املشاركة واملشاورات مع التركيز على 

جانب احلماية.

من املهـــم معرفة ثقافة اتمع احمللي وآليات احلماية التي كانت حتكم اموعة قبل أن 
تضطر للمغادرة، كما ينبغي جمع معلومات عن اتمع املضيف وجميع األطراف األخرى. 
ن في التعرفِ على مخاطر احلماية املُحتملة،  وحيث أن الهدف من جمع تلك املعلومات يكمُ
ةَ حاجة جلمع معلومات عن عدد  مَّ وتلـــك اموعات من ذوي االحتياجات اخلاصة، فان ثِ
ـــر التي تترأسها النساء كُالً يهم واملنفصلني عنهم، واألُسَ بَل ذَوِ ني من قِ قِ األطفال غير املُرافَ

ر التي يرأسها األجـداد، وكيف  مبفردهن، وذوي االحتياجات اخلاصة، وكبار الســـن واألُسَ
تغيّرت األدوار التي يقوم بها النســـاء والرجال. وعن حتليلِ هذه املعلومات، قد يتمُ الكشف 
عن اموعات التي حتتاج إلى حمايةٍ ذات أولوية، مبا في ذلك تقدمي املساعدة، كما ميكن 
عندئذٍ تبادل تلك املعلومات مع اتمع احمللي واملصادقة عليها من قبل السكان املعنيني، 
رات احلماية  وذلك خالل عمليات التقييم التشـــاركي. أما فيما يتعلق بإطار عمل تعزيز قُدُ
التابـــع للمفوضيـــة، فيعد مبثابـــة أداةٍ لتحديد الثغرات في مجال احلماية، ومن شـــأنه أن 

يساعد في وضع التحليل٣٠. ولذلك، ينبغي حتليل املعلومات التالية: 

خطط العمليات القُطرية، والتقارير السنوية بشأن احلماية، واملعايير واملؤشرات، واألمن، 
وتقاريـــر البعثـــات (حول حماية األطفـــال، وخدمات اتمع، ونـــوع اجلنس، والعنف 
اجلنســـي والعنـــف القائم على نوع اجلنـــس، وتقاريراملُفتَش العـــام)، من أجل التعرف 
علـــى احلوادث املتعلقة باحلماية ورصدها، والتحديات األمنية، وحاجات املســـاعدة؛ 
لتســـليط الضوء على املشـــاكل املســـتمرة والثغرات؛ وحتديد آليات املعاجلة واحللول 

اتمعية.

قاعـــدة البيانات (بروجريس -ProGres) وجميع املعلومات األخرى ذات الصلة بتســـجيل 
األشخاص املشمولني باختصاص املفوضية، من أجل احلصول على حملة عامة للسكان 
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٣-١ تحليل الوضع
نُ العاملني في اال اإلنســـاني واتمع احمللي من  ّ كِ الغرض منه: إن حتليل الوضع يُمّ
فهم الســـياق املتعلق بالنزوح أو األزمة وذلك من أجل حتديد أنسب مسارٍ للعمل، وحتديد 
ةً  ال. كمـــا تُعدُ هذه خطوةً هامّ عَّ أولوياتـــه وتخطيط العمليـــات لتوفير احلماية على نحو فَ
للغايـــة في إطارِ اإلدارة القائمة على أســـاس النتائج ألنها تســـاعد في تصميم املشـــاريع، 

وصياغة األهداف والنتائج املتوقعة. 

ما هو. إن حتليل الوضع في املفوضية يتألفُ من ثالث مراحل مترابطة: حتليل املعلومات؛ 
رات؛ والتقييم التشـــاركي، للوصول الى فهم  واملـــوارد لدى األطراف املعنية، وحتديد القُدُ
رات واحللول. و ميكـــن لهذه العوامل أن  مشـــترك حول ااطر املتعلقـــة باحلماية، والقُدُ
رية اخلاصة باملفوضية، أو النداءات  طِ العمليـــات القُطُ طَ تؤدي إلى املشـــاركة في وضعِ خِ
اإلنســـانية فيما بني الوكاالت االنســـانية اخلاصة باتمع. ولذلك، ينبغي القيام بتحليلِ 
نتظم، بغض النظر عن مرحلة العملية. كما ينبغي على ممثلي منظمات  األوضاع بشـــكلٍ مُ
اتمع احمللي أن يُشـــاركوا في تخطيط االجتماعات املشـــتركة بني الوكاالت واألطراف 

الفاعلة.

كيــف يتم القيام بالتحليل. يتـــم التحليل من خالل مُراجعة مكتبيـــة حول املعلومات 
ا على  القائمة، مبا في ذلك البيانات التي مت جمعها عن السكان. كما ينطوي التحليل أيضً
حتديـــد مختلف األطراف الفاعلة ملعرفة رغباتها وأولوياتها، حتديد أنشـــطتها ومواردها 
وخبراتهـــا. بعد ذلك، يجري تقييم تشـــاركي مع عدد من الســـكان للتعـــرُّفِ على ااطر 
املتعلقـــة باحلمايـــة التي ميكـــن أن يواجهوها وعلـــى قدراتهم ومقترحاتهـــم واختبار مدى 
صحـــة املعلومات والتحليالت املتوفرة. وبالعمل معـــاً، ينبغي على جميع األطراف الفاعلة 
القيـــام بتحليل النتائـــج النهائية للتقييم، وااطر املتعلقـــة باحلماية، واحللول املقترحة، 
بةِ على املوارد من أجل حتديد األولويات والبرامج وامليزانيات وإعداد خطط  ُتَرتِ واآلثار امل

العمل.
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اخلرائـــط اخلاصة مبنطقة املنشـــأ ومنطقـــة النزوح. يُرجى األخذ بعـــني االعتبار القرُب 
من احلدود أو منطقة الصراع، واملوارد املتوفرة، وفي حال دراســـة وضع الســـكان في 

املناطق احلضرية، األخذ بعني االعتبار أين يعيش هؤالء الناس. 

ع األرضية، ومواقع  طَ القيام مبالحظة العوامل األخرى مثل توفر األراضي، ومساحات القِ
راع  ّ املنشآت الرئيســـة، واملوارد الطبيعية، واألسواق احمللية، واخلدمات ومناطق الصِ
املعروفة، واأللغام األرضية، والعُنف، واملمارســـات االستغاللية وانعدام األمن، أماكن 
اً على األشخاص املشمولني باختصاص  وطرق محددة معروف عنها أنها تُشـــكل خطرً
املفوضية. كما ميكن أن تُستخدم هذه املعلومات على نحو أفضل في وقت الحق أثناء 
العمليات التشاركية كاموعات املركزة لتشجيع النقاش حول احلماية واملشاكل ذات 
الصلة باحلماية املنطقـــة املُضيفة. وفي املناطق احلضرية، يُرجى أخذ بعني االعتبار 
املســـافة للوصول إلى اخلدمات، مبا فيها مكاتب املفوضية وشـــركاؤها، واملراكز التي 
ميكن توجيه املوارد اليها لتخدم األشخاص املشمولني باختصاص املفوضية على نحو 

أفضل. 

 وعنـــد مُراجعـــة املعلومـــات املتوفرة عن طريق اســـتخدام منظور الســـن، ونـــوع اجلنس، 
والتنوع٣٢، يتم النظر فيما يلي:

ا للخطر.  حملةً عن اتمع احمللي، مبا في ذلك القدرات واملهارات، ومن هو األكثر تعرُّضً

كيف يتم تنظيم اتمع احمللي، وهياكله الرســـمية وغير الرســـمية واألدوار التي تقوم بها 
هذه التركيبات في حياة اتمع. 

مدى مشاركة النساء، والفتيات، والفتيان والرجال من جميع األعمار واخللفيات املتنوعة، 
نع القرار، ومـــن الذي قد  مبـــن فيهـــم ذوو االحتياجات اخلاصة، فـــي إدارة اتمـــع وصُ

يُستبعد وملاذا. 

آليـــات حماية اتمـــع احمللي لدعم ذوي االحتياجات اخلاصـــة وغيرهم من اموعات 
املستضعفة، والتعرف على أولئك الذين يتعرضون اطر متزايدة٣٣.
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بحســـب العمـــر واجلنس، وتكوين األُســـرة، من حيـــث العرق / والديـــن واالحتياجات 
احملـــددة٣١. علـــى موظفي خدمـــات اتمـــع واحلمايـــة، التأكد من جمـــع وحتديث 
املعلومات بحيث تتضمن بيانات عن اموعات من ذوي االحتياجات اخلاصة بصورة 
تزايدة  منتظمـــة، باإلضافة إلى ضرورة التعرف على األشـــخاص املُعرّضني اطر مُ

ليتم متابعة حالتهم. 

ة  التقييمات والتحليالت القائمة، مثل تقارير متابعة سلة الغذاء والتقييمات الغذائية املُعدّ
ـذاء العاملي واملفوضيـــة، والتقارير الصحية، مبا  بَلِ برنامـــج الغِ بصفة مشـــتركة من قِ
م املعلومات الصحية، ودراســـات حول فيروس نقص املناعة  في ذلك، بيانات حول نُظُ
البشـــرية املُكتســـب / اإليدز، والتقييمات البيئية، واملُسوحات االقتصادية، ودراسات 
اجلدوى حول كسب الرزق، من أجل معرفة النظام الغذائي والقُدرة الشرائية للسكان 

في املنطقة احمللية، وبشأن أثر النزوح على املوارد الطبيعية. 

دراســـات التشـــريعات الوطنية واألحكام ذات الصلة باألشـــخاص املشمولني باختصاص 
املفوضية من حيث العُمر، ونوع اجلنس، والتنوع، وذلك من أجل أن نفهم كيف وما إذا 
هؤالء األشـــخاص يتمتعون بحرية التنقل، واملُساواة، واحلقِ في العمل، والوُصول إلى 

اخلدمات، وحماية األسرة والطفل. 

طط احلكومية حول الصحة والتعليـــم واخلدمات الوطنية األخرى، ملعرفة  التقاريـــر واخلِ
كيفية إدراجها احتياجات األشـــخاص املشـــمولني باختصاص املفوضية، الســـيما في 
ا مراجعـــة اخلطط القُطرية لألمم  حالـــة النازحني محليًـــا والعائدين. ومن املُهم أيضً
املتحدة ملعرفة كيفية إدماجها هؤالء األشـــخاص وحشـــد الدعم إلدراجهم ضمن تلك 

اخلطط. 

حتليل الوثائق السياسية ملراجعة الوضع في مناطق النزوح وبلد املنشأ، والتقارير الواردة 
مـــن املنظمات غيـــر احلكومية، واجلامعـــات، ومنظمات حقوق اإلنســـان وغيرها من 
منظمات اتمع املدني، مثل اموعات النسائية احمللية، التي تقدم حتليالت حول 

وضع حقوق اإلنسان، والدراسات اإلثنوغرافية واألنثروبولوجية. 
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عشرة أسئلة للطرح أثناء تحليل بيانات التسجيل 

حدد النسبة املئوية للسكان حسب اجلنس، الفئة العمرية، وغيرها من العوامل، والنظر فيما يلي:

هل هي نفس النســـب املتواجدة عند الســـكان احملليني؟ هل تتفق البيانات املتاحة مع البيانات من   
بلد املنشأ؟ 

هل هناك نســـبة مئوية أعلى من املتوســـط عند النســـاء؟ األطفال؟ كبار السن؟ ذوي االحتياجات   
اخلاصة؟ 

إذا كانـــت هنـــاك مجموعة ما، مثل الرجـــال البالغني، أو األطفال الصغار، يبـــدو أنها أقل أو أكثر   
متثيال، ينبغي معرفة السبب. 

هـــل مت تدريب فريق التســـجيل حول كيفية التعرف على وتســـجيل الفئات مـــن ذوي االحتياجات   
اخلاصة واألشخاص املعرّضني اطر متزايدة؟ 

هل مت تســـجيل الفئـــات من ذوي االحتياجات اخلاصة بالتفصيل والتنســـيق مع قســـم اخلدمات   
االجتماعية للمفوضية؟ وإذا لم يكن األمر كذلك، ملاذا وكيف سيتم ذلك؟ 

هل مت تدريب املسؤولني حول فهم املعايير اخلاصة بتسجيل األطفال غير املرافقني من قبل ذويهم   
واملنفصلني عنهم؟ 

عيّنة اطر حماية؟  هل تشير التركيبة السكانية إلى احتمال تعرّض أية مجموعة مُ  
مـــن الـــذي قد يكون أكثر عرضة للمخاطـــر؟ ملاذا؟ وما هي اإلجراءات الفوريـــة التي يجري حاليا   
اتخاذهـــا حلماية هؤالء األشـــخاص؟ هل مت وضـــع نظام إلدارة احلاالت الفرديـــة على نحو يكفل 

السرية ؟
هل لديكم بيانات عن هيكلية الزعامة؟ هل توجد أية مجموعات، السيما من األقليات ، والشباب   

والنساء ، ال تُمثّل؟ وإذا كان األمر كذلك، ملاذا؟ 
كيـــف هو الوضـــع االجتماعي واالقتصـــادي والعرقي واللغوي والديني لالجئـــني مقارنة باتمع   

احمللي املضيف؟ 

٣-١-٢ تحليل حول األطراف المعنية
إن حتليـــل وضـــع األطـــراف الفاعلة ينطوي علـــى التعرُّفِ علـــى جميع أولئـــك األفراد أو 
عيّـــن، وبالتالي يكون لهـــا اهتماما  اء القيـــام بعملٍ مُ اجلماعـــات التـــي ميكـــن أن تتأثر جرّ
ا في املشـــاركة في التخطيط لألنشـــطة أو يُمكن لها أن تُؤثر في العملية. كما ميُكن  خاصً
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املوارد املتاحة للناس، مثل األرض، واألدوات، واملهارات، واألسواق غير الرسمية.

ـــلطة علـــى من؟ كيف تتم  ـــلطة مع مختلف أعضاء اتمع احمللي: من له سُ عالقـــات السُ
ممارستها وملصلحة من؟

اخلدمات والتســـهيالت املتاحة لألشخاص املشمولني باختصاص املفوضية عند اتمع 
املضيف واحلكومة احمللية. 

التفاعل بني اتمع املضيف واألشخاص املشمولني باختصاص املفوضية ونقَاط التوتر. 

التحديات الرئيسة للحماية وإمكانيات إيجاد حلول دائمة.

الوضع في بلد املنشأ والتغييرات بسبب النزوح. 

مـــا هـــي املواضيع ومن هـــم األفراد الذيـــن ينبغـــي التركيز عليهـــم أثناء مرحلـــة التقييم 
التشاركي.
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مجموعة من الوزارات يمكن أن ُتوفر الخبرة والدعم القيمين
جمهورية الكونغو الديمقراطية: خالل تدفق الالجئني األنغوليني إلى كيمفوال ، قام 
اتصون في التغذية من وزارة الصحة بارشـــاد استجابات العمليات امليدانية. كما 

قامت وزارة التربية والتعليم بإدراج مادة السالم ضمن املناهج الدراسية الوطنية. 
موزامبيق: تقوم وزارة الصحة باإلشـــرافِ على املرافق الصحية في مخيم لالجئني، 
ا بتقدمي األدوية ومراقبة تعيـــني املوظفني احملليني ومن الالجئني في  كمـــا تقوم أيضً

القطاع الصحي.
نة عدة وكاالت،  كوَّ ليبيـريا: تتولى وزارة التربيـــة والتعليم الدور القيادي موعة مُ

للعمل على دمج برنامج مادة السالم ضمن املناهج الدراسية الوطنية. 
تشــاد: قامت وزارة الرعاية االجتماعية عام٢٠٠٤ بتفويض موظفي قسم اخلدمات 
االجتماعية لدعم عملية الطوارئ في االستجابة ملواجهة تدفق الالجئني من دارفور. 
كولومبيا: ينص القانون الكولومبي على تبَّني تدابير ملنع النُزوح القســـري ولتوفير 
املســـاعدة واحلماية، والدمـــج االجتماعي واالقتصادي، واســـتقرار النازحني محليا 
زءٍ من النظام  بسبب العنف. كما قامت وزارات التعليم والصحة والداخلية بتشكيل جُ
الوطني للرعاية املتكاملة لألشـــخاص النازحني. مـــن جانبها، تعمل املفوضية ضمن 
نظـــامٍ يهـــدف إلى ضمان املســـاواة في الوصـــول الى احلقوق اخلاصة باألشـــخاص 

النازحني محليا والتمتع بها.
أفغانسـتان: قامت وزارة التنمية الريفية وإعادة التأهيل ووزارة الالجئني واألشخاص 
النازحـــني بلعـــب دورٍ رئيـــس في نشـــر املعلومات اتمعيـــة والقرويـــة الصادرة عن 

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني على األطراف الفاعلة األخرى. 

إن أية هيئات إضافية أو خدمات أنشـــأتها األطراف الفاعلة في اال اإلنســـاني ينبغي 
ط لها بحيث تكون مكملة لألنظمة الوطنية، وبالتالي، ميكن استيعابها ضمن تلك  أن يُخطَ
ـــا على الفور أو في نهاية املطاف. ولذلـــك، ينبغي أن تكون هذه هي القاعدة  األنشـــطة، إمّ
بالنسبة لألشـــخاص النازحني والعائدين، على أســـاس مبدأ عدم التمييز بني املواطنني. 
ع احلكومات على رئاســـة اللجان اخلاصة بتقدمي  وفي هذا الصدد، ينبغي علينا أن نُشـــجِ
خدمـــات التعليم والصحة لالجئني. أما الســـلطات احمللية فيُمكن لها أيضا أن تقوم بلعب 
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لهـــذه األطراف أن تكون أصحاب حقوق ومتوجبات في آنٍ واحد. وتشـــمل هذه األطراف 
ـــلطات الوطنية واحمللية، ووكاالت األمم املتحدة، وأعضاء من  الشـــركاء التنفيذيني، والسُ
اتمع احمللي، مبنٍ فيهم قادة اتمع والزعماء التقليديون، واتمع املدني (املنظمات 
غيـــر احلكومية احملليـــة، واجلماعات النســـائية، ومجموعات حقوق اإلنســـان)، وأعضاء 
مجلس اإلدارة في املدارس، واملنظمات الدينية، واتمعات املضيفة ومنظماتهم. ولذلك، 
ينبغي علينا أن نقوم بتوثيق مستوى تأثيرهم، ووضع خريطة حول أنشطتهم والعمل معهم 
لتخطيط تلك األنشطة٣٤. أما الشراكة فيما بني هذه األطراف فتعدُ أساسيةً إليجاد نهج 
مُجتمعـــي املنحى، ليعزز كل منها عمل اآلخـــر. إن البعض من هذه اإلطراف الهامة تتكون 

من:
 

حكومات بلـد اللجوء وبلد المنشأ
 تقع على عاتق حكومات بلد اللجوء وبلد املنشـــأ املســـؤولية الرئيسة في حماية الالجئني 
وُّل في قُدرتها أو رغبتها في  والنازحني محليا والعائدين. وفي املُمارسة العملية، تتفاوت الدُ
اً، مثل محدودية  ضُ هذه احلكومات قُيودً الوفاء بالتزاماتها. وفي سياق الالجئني، قد تَفْرِ
رُ  أو عدم القُدرة في توفير فُرَص العمل، والتعليم أو غيرها من احلقوق األساسية، أو تُصّ
علـــى أن يعيش األشـــخاص املشـــمولني باختصاص املفوضية في إطـــار منطقةٍ ال ميكنهم 
رٌ عليها، مما يُؤثر على حماية هؤالء األشخاص. وقد أنشأت  جتاوزها أو في بيئةٍ مُســـيطَ
ا لضمان توفير احلماية واألمن وتقدمي املساعدة لألشخاص  ا واضحً بعض احلكومات إطارً
املشـــمولني باختصاص املفوضية مـــن خالل اإلدارات الوطنية. بينمـــا قد تكون حكومات 
أخرى على استعداد لتقدمي خدماتها كجزءٍ من مسؤولياتها مبوجب اتفاقية الالجئني لعام 
١٩٥١. أما فيما يتعلق باألشـــخاص النازحني محليا والعائدين، ينبغي مراجعة مسؤوليات 
الدولة ضمن ســـياق القانون الدولي حلقوق اإلنســـان والتشـــريعات الوطنيـــة. ومن املهم 
العمل مع السلطات احلكومية من البداية قدر املستطاع واالستفادة القصوى من خبراتها 
وهيئاتها لتنفيذ البرامج املتعلقة بدعم األشـــخاص املشـــمولني باختصاص املفوضية بدالً 

وازية. من ايجاد خدمات مُ
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المجتمع المضيف 
اء تدفق الالجئـــني، أو األشـــخاص النازحـــني محليا أو  تتأثـــر اتمعـــات املضيفـــة جـــرّ
العائدين، فضالً عن أن التدفق اجلماعي للوافدين إلى املناطق الريفية له تأثير كبير على 
ـــر املُضيفة، الســـيما في أوضاع النزوح احمللي،  البيئة واملوارد الشـــحيحة أصالً. إن األُسَ
تقـــوم باســـتضافة النازحني في ديارها، وتقـــوم بتوفير الدعم واحلماية، وتقاســـم املوارد 
الشـــحيحة معهم. لكن االستجابة ال تكون دائماً سخية: ففي املناطق احلضرية، ميكن أن 
تتضخـــم اإليجارات، وتكون أماكن اإلقامة صعبة االيجـــاد، كما ميكن لألجور في القطاع 
غير الرســـمي أن تنخفض كثيراً إذا كان ســـوق العمل مليئاً بالعاملني. وفي بعض األحيان، 
فيمـــا قد يرى بعـــض اتمع املضيف الفوائد احملتملة من الوافديـــن اجلُدد، مثل القُدرة 
علـــى العمل والتجارة معهم، قد ينظر البعض اآلخـــر من اتمع، إلى الوافدين على أنهم 
واءً من الناحية النظرية أو الفعلية. ومن أجل  مسؤولون عن أي تدهورٍ يحدث للمجتمع، سُ
تهدئـــة التوترات بـــني اتمعني، ينبغي احلفاظ على حوار مســـتمر مع اتمع املضيف، 
وإبقائـــه على علم مبا يحدث ودعم األفراد في أي طريقة ممكنة ملعاجلة بعض التحديات 
التـــي يواجهونها. وكلما كان ذلك ممكنًا، ينبغي أن يُشـــارك اتمـــع املضيف في التقييم 

التشاركي وينبغي معاجلة همومهم في أي استجابة انسانية. 
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دور رئيـــس في نزع فتيـــل التوتر مع اتمع املضيف، كما ينبغي أن تكون هذه الســـلطات 
مشاركة في التخطيط منذ بداية العملية. 

عشـر نصـائح حول العمـل مع الحكومـات

تذكر انك ضيفٌ في البلد وأنك هناك لتقدمي الدعم والعمل بالتعاون مع احلكومة.   
اً وتعلَّم من اجلهات املضيفة.  اً ، مُحترمً عً كن متواضِ  

إن مواقفـــك ومهاراتـــك في التفـــاوض هي أفضل مـــا لديك مـــن إمكانيات إلقامة عالقة تتســـم   
باالحترام املتبادل. 

لضمان أن تكون البرامج مُستدامة ، قم بتقييم وضع الالجئني من حيث الوصول لتلقي اخلدمات   
الوطنية واعمل على دمج احتياجاتهم ضمن اخلدمات احلكومية والتخطيط اجلزئي والكلي. 

ضمـــان الوصـــول غيـــر التمييـــزي لتلقـــي اخلدمـــات األساســـية لألشـــخاص النازحـــني محليا   
والعائدين. 

تقدمي الدعم للهيئات الوطنية إلدماج احتياجات األشـــخاص املشمولني باختصاص املفوضية في   
م القائمة، مثل الصحة والتعليم، بدالً من إنشاء خدمات منفصلة.  النُظُ

حتليل أثر التشـــريعات الوطنية على األشـــخاص املشـــمولني باختصاص املفوضية وحشد الدعم   
لاللتزام باملعايير القانونية الدولية. 

براء في الـــوزارات الوطنية واحمللية،  ـم باستكشـــاف كافـــة اإلمكانيات لدعـــم اخلُ منـــذ البداية، قُ  
مثـــل رعايـــة األســـرة، وحماية الطفـــل، والصحـــة، والتعليم، والرياضـــة، والشـــؤون الثقافية، في 
إنشـــاء وتقدمي اخلدمات إلى األشخاص املشـــمولني باختصاص املفوضية. وهنا، ينبغي أن تتولى 

السلطات الوطنية التنسيق الريادي في هذا اجلانب. 
تشجيع السلطات الوطنية في املشاركة في التقييم والتخطيط وتنفيذ األنشطة مُجتمعية املنحى،   

رية التعبير واألمن.  مع األخذ في االعتبار حُ
تشـــجيع االتصال املباشر بني النازحني واتمعات املضيفة، والسلطات لتسهيل التفاهم املتبادل   

وتعزيز قدرات مجتمع النازحني في مجال حشد الدعم. 
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وءَ على الوكاالت من حيث  وفي كثيرٍ من احلاالت، فان رسم خرائط الوكاالت سيُلقي الضَّ
برات في عمليات التقييم التشـــاركي. كما أن رسم اخلرائط املذكورة ينبغي  املهارات واخلِ
د الشركاء غير التقليديني، مثل أولئك الذين يعملون في القطاع اخلاص، بامكانهم  أن يُحدّ

دعم أنشطة التنمية ولديهم الرغبة بذلك. 

رورةِ على  ز بالضَّ تتضمن واليات العديد من الوكاالت قضايا تشـــمل النـــزوح، لكنها ال تُركِّ
ذلك، مثل الصحة والتعليم، أو الزراعة. وميكنُ أن تكون هذه الوكاالت مبثابة شركاء مهمني 
قِ عليها مع احلكومات. وفي  في ضمان دمج النازحني ضمن االستراتيجيات الوطنية املُتفَ
بعـــض احلـــاالت، ميكن للمفوضيـــة أن تســـاعدهم وبالتعاون مع احلكومة حلشـــدِ الدعم 

وإدراج مجال احلماية ضمن جدول األعمال الوطني. 

العمل مع الشـــركاء الوطنيني والدوليني ووكاالت األمم املتحدة ملعرفة طرقهم التشـــاركية 
ـــرق متعددة٣٥ الوظائف، لدعـــم تنفيذ النهج  واالتفاق على آليات التنســـيق، باســـتخدام فِ
ـــح برنامج العمل  صالِ برات لِ مُجتمعـــي املنحى، باإلضافة إلى تشـــجيع جمع املـــوارد واخلِ
رات احمللية. وفي املقابل، فان من شـــأن هذا أن يســـمح بتسليم هذه األنشطة  وتعزيز القُدُ
بســـهولة إلى اتمعات احمللية لتتولى القيام بها بالتعاون مع املُنظمات الوطنية ووكاالت 

التنمية عندما يحني الوقت لالنسحاب.

ينبغـــي على موظفي املفوضية املُشـــارَكة في النهج اجلماعي وســـط الوكاالت عند األخذ 
به (ملزيد من املعلومات راجع القســـم ٥-٤) وتعزيز النهج مُجتمعي املنحى وتعميم مراعاة 

السن واالنتماء ألحد اجلنسني والتنوع٣٦.
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عشر نصائح حول العمل مع المجتمعات المحلية المضيفة

د، ثغرات احلماية اإلضافية أو العالقة، فضالً عن أثر التدخالت  دُ حتليل أثر النزوح، الوافدين اجلُ  
على اتمع املضيف.

التعرف على القادة الرســـميني وغير الرســـميني في اتمع، مبن فيهم النســـاء وممثلي الشباب،   
وإجراء اتصاالت معهم في أقرب وقت ممكن.
إدراج اتمع املضيف في التقييم التشاركي.  

العمـــل مع اتمع املضيف للتعرف على مخاطر احلماية التـــي يواجهها النازحون والبحث معهم   
في كيفية الوقاية، باإلضافة إلى مناقشة أثر النزوح على موارد اتمع واحلياة اليومية. 

مناقشة اخلطط مع اتمع املضيف والسعي إلى معرفة أفكاره ووجوهات نظره.   
التأكد من أن التدخالت ال تؤدي إلى تفاقم في التوترات بني اتمعات اتلفة.   

تشـــجيع إنشـــاء جلنة مشـــتركة حول االســـتضافة / الالجئني / والنازحني محليا لتحليل الوضع   
وتسوية الصراعات. 

إدراج القادة احملليني في برامج التدريب، على سبيل املثال عن حقوق اإلنسان.   
حيثما يكون مُمكنًا، ضمان أن يســـتفيد اتمع احمللي أيضا من اخلدمات، القيام مبعاجلة هموم   

اتمع املضيف في الوقت املناسب. 
رصد الديناميات التي تتم بني النازحني واتمعات املُستقبلة لهم .  

منظمات األمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية والوكاالت األخرى 
من املُهمِّ التعرف على كُلٍ من منظمات األمم املتحدة، واملنظمات غير احلكومية (الشركاء 
وغيـــر الشـــركاء) والـــوكاالت األخرى التي قد تشـــارك في العمليات، مبـــا فيها املنظمات 
اتمعية، واجلمعيات النســـائية، ومجموعات حقوق اإلنســـان. ولذلك، يتم القيام بوضع 
دِّ أيٍ من الثغرات على  خريطة حول أنشـــطتها لتجنب اإلزدواجية، والعمل معها لضمان سَ
نحـــوٍ مالئم، والعمـــل على تقييم اســـتراتيجيات الوكاالت، وقدراتها ومســـاهماتها ومدى 
دعمها للمشـــاركة اتمعية والنهج مُجتمعي املنحى. وفي كثير من األحيان، يعد الشركاء 
العاملون في اتمعات احمللية من أفضل مصادر املعلومات األساســـية وميكن لهم توفير 
اإلجابة على كثير من األسئلة. فعلى سبيل املثال، املوظفون في القطاع الصحي على إطالعٍ 
ح  ر؛ وكما أن موظفي التعليم من املرجَّ ّ اج القَسري املُبكِ وَّ تان اإلناث والزُ مبمارســـات مثل خِ
أن يعرفوا الكثير عن التجنيد العسكري، وعن حاالت األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة. 
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ل إجراءات املناقشات املباشرة بني األشـــخاص املشمولني باختصاص املفوضية،  أن تُســـهِ
واجلهـــات املانحة مثل تنظيم الزيارات امليدانية، وتســـهيل مشـــاركة اجلهـــات املانحة في 
اجتماعـــات التخطيط والتقييـــم، وزيادة اهتمام اجلهات املانحة فـــي العملية، واألولويات 
، من املُهم إشراك اجلهات املانحة في حتليل  اخلاصة باألشخاص املعنيني. وقبل كُل شيءٍ
رات املفوضية احملدودة في القيامِ بالتدخالتِ  قُدُ ثغـــرات احلماية والتحديات، وإبالغهم بِ

بسبب عوامل مثل الصعوبات السياسية واملالية. 

وفـــي كولومبيا، يوجد لـــدى املفوضية إســـتراتيجية محلية جلمـــع التبرعات التي 
توفر بشـــكل منتظم معلومات حديثة عن احلماية واملســـاعدة لألشـــخاص النازحني 
محليا لوســـائل اإلعالم، وممثلي احلكومات املانحة، والوكاالت اإلنسانية، وذلك من 
حف احمللية والتلفزيون، واملنشورات، و املُلصقات. أما  خالل شـــبكة اإلنترنت، والصُ
لة على الصعيدين الدولي  االجتماعـــات مع اجلهات املانحة واجلهات املانحـــة املُحتمَ
وال  طِ تنفيذها. وطُ ناقشةِ األنشطة املُخطَّ مُ والوطني، فيتمُ تنظيمها في بداية السنة لِ
عوةِ  ز في التنفيذ، كما يتمُ توجيهُ الدُ م املُحرَ العام، يتمُ إبالغ اجلهات املانحة عن التقدُّ
لهـــا بالقيام بزيارات ميدانية لزيادة فهمها للمخاوف املتعلقة باحلماية، ولالشـــراف 

املشتَرك على تنفيذ املشاريع. 

سميين  القادة الرسميون وغير الرَّ
ينبغي التعرُف على القادة من بني األشخاص املشمولني باختصاص املفوضية في اتمع 
ميوقراطياً، ذاتيا، أو بصفةٍ غير رسمية. وإذا كانوا  بني دِ نتخَ املضيف، ملعرفة ما إذا كانوا مُ
الت أو  كورِ إلى حد كبير، يتم التأكد من وُجود هياكل للقيادة النســـائية، مثل القابِ مـــن الذُّ
النساء من كبار السن، أو املُعاجلات التقليديات. وقبل االتصال بهؤالء القادة ينبغي معرفة 
مـــا إذا كانـــت هناك قواعد، أو ســـلوكيات متوقعـــة واحترامها عند االتصـــال. قُم بتدوينِ 
أسماء األفراد من أولئك الذين يساعدون في إقامة اتصاالت مع باقي اتمع. كذلك قُم 
ة واطلب منهم التعاون، باإلضافة أخبارهم أنك ستقومُ قريبُا  بتوضيحِ دور وأهدافِ املنظمَّ
بإجراء تقييم يشـــارك فيه جميع أفراد الســـكان، واطلب احلصول على مشورتهم دعمهم 
في ترتيب ذلك. وإذا فشـــلنا في لقـــاءَ هؤالء الناس املُعترفِ بهم كقـــادةٍ للمجتمع احمللي، 
داءِ وعدم الثقة، األمرُ الذي قد يُعوِّق تنفيذ األنشطة، ويقوض  يُمكن أن يُؤدي ذلك إلى العِ
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عشر نصائح حول العمل مع وكاالت األمم المتحدة والشركاء من المنظمات 
غير الحكومية

التركيز على بناء االحترام املُتبادَل واألهداف املشتركة.   
روب املنافسة، واملبالغة في التقييم. جتنب التداخل، والتسابق في حُ  

د ثغرات احلماية.  التركيز على سَ  
بنـــاء عالقات على قدم املســـاواة، الســـيما مع الشـــركاء مـــن املنظمات غير احلكومية، والســـعي   

للحصول على املشورة واخلبرات واآلراء التي يُمكن لهؤالء الشركاء أن يقدموها. 
تأكد من فهم واليات وأدوار منظمات األمم املتحدة األخرى والشـــركاء ومن قدرتك على تفســـير   

تلك األدوار املناطة باملفوضية بشكل واضح. 
تشجيع فريق متعدد الوظائف بالقيام بتقييمات تشاركية والتعلم من اآلخرين كيفية تطبيق النهج   

احلقوقي واتمعي املنحى. 
إبـــالغ اتمـــع احمللي، شـــفوياً وخطياً، مـــن يفعل ماذا لغـــرض التقليل إلى أدنى حـــد مُمكن من   

االرتباك من أجل زيادة الفعالية. 
مالً حول الديناميات املشتركة ما بني الوكاالت  ا كاِ في حاالت النزوح احمللي، تأكد من أن لديك فهمً  

املتعددة، السيما في ما يتعلق بالنهج اجلماعي ومبادئه، إذا كان يجري تطبيقه. 
التعرف على وكاالت اتمع املدني الرئيســـة العاملة في مجال حقوق اإلنســـان، وحقوق الطفل،   

وحقوق املرأة، والدعم النفسي واتمعي، وفُرص العمل للشباب. 
تشـــجيع منظمات اتمع املدني على توسيع نطاق برامجها الوطنية إلى املناطق التي تستضيف   
األشـــخاص املشـــمولني باختصاص املفوضيةُ، وحشـــد الدعم حول احتياجات هؤالء األشخاص 

وإدراجهم ضمن خطط هذه املنظمات.

مجتمع المانحين 
إن اجلهـــات املانحـــة غالبا ما تعمل في إطـــار األولويات املتعلقة باإلســـتراتيجية العاملية، 
زُ على دعم األنشـــطة التي تتصل على نحو واضح بهذه األولويات. وعندما ال  كِ وســـوف تُرَّ
تتوافق هـــذه األولويات مع األولوياتِ اخلاصةِ باتمع املدني، ينبغي للمفوضية أن تعمل 
كوسيطٍ بني مجموعتي املصالح ومتثيل األولويات التي أعرب عنها األشخاص املشمولون 
باختصـــاص املفوضيـــة لدى اجلهات املانحة على نحو شـــامل.إن من شـــأن هذا أن يكون 
أســـهل إذا أجري تقييم تشـــاركي لوضع أولويـــات اتمع احمللي. كمـــا ينبغي للمفوضية 
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األشخاص النازحون محلًيا المنتشرون في مناطق شاسعة
 مت وضع األشـــخاص من النازحني محليا في الشيشـــان مع أُسرٍ مُضيفةٍ وفي مراكز 
علَ مـــن الصعبِ على فريقٍ  من مناطق جغرافيةٍ شاســـعة، مما جَ تناثرة ضِ جماعيـــة مُ
لب مـــن كُل مركزٍ  ـــة التقييم واملتابعة على نحوٍ ســـليم. طُ الطـــوارئ االضطـــالع مبُهمَّ
جماعي، انتخاب أشخاص من الذكور واإلناث كممثلني، والذين قاموا بعد ذلك بجمع 
بيانات من حيث العمر، واجلنس، واملهارات، ســـاعدت على العثور على موظفني في 
ثلون في اإلشـــرافِ على صيانة املراكز  مجال الصحة ومدرســـني. كما قام هؤالء املُمّ
اجلماعية ومراقبة توزيع املســـاعدة. من جانبها، قامت الوكاالت الشريكة التي تعمل 
ركزٍ في وقـــتٍ الحق بإقامة مركزٍ لألنشـــطة التعليمية لألطفـــال، بالتعاون  مـــع كل مَ
مع هؤالء األشخاص املشـــمولني باختصاص املفوضية، حيث كانت لديهم خلفية في 
حينيَ ممن لديهم املهارات  مجاالت التعليم ، في الوقت الذي مت حتديد املوظفني الصِّ
املطلوبة. وبعد خمســـة أشهرٍ من البدءِ في أعمال حالة الطوارئ، تَمَ استخدامُ نفس 
النظـــام للتعرفِ علـــى ممثلني للمراكـــز اجلماعية ملناقشـــة اهتمامـــات النَّاس حول 

القضايا املتعلقة بالعودة إلى مناطقهم األصلية.

ح أن تُركز االتصاالت األولية في حاالت الطوارئ على العمل مع اتمع احمللي  من املُرجَ
جلمع وحتليل البيانات األساســـية للتســـجيل، من أجل تقييم ااطـــر املتعلقة باحلماية 
اً، مبا في ذلك الســـالمة البدنية واألمـــن، واملأوى، والصحة  واالحتياجـــات األكثـــر إحلاحً
واملـــواد الغذائية وغيـــر الغذائية، والتعليم واملياه والوَقود. إن هذه املناقشـــات التي جتري 
مـــع مجموعاتٍ صغيـــرةٍ من النســـاء، والفتيات، والفتيـــان والرجال من مُختلـــفِ األعمارِ 
ماذا، وكيف ينبغي  يقومُ بِ نَ الذي سَ واخللفيات، تُعدُ مبثابة نقطة انطالقٍ مفيدةٍ لتحديد مَ
ـــن والفتيات، فســـوف  بارُ السِّ يهنَّ كِ توزيع املســـاعدة. كما أن االجتماعات مع املرأة، مبن فِ
تتيحُ فرصةً ملناقشة ااطر املتعلقة باحلماية، واحلصول على الرعاية الصحية والتعليم، 
وعلـــى معلومات حول ما يفضلن في مســـائل مثـــل املواد الصحية وإمـــدادات الوَقود. أما 
االجتماعـــات مع األوالد يُمكـــن أن تكون مفيدة في التعلُّمِ عن احتمال التجنيد القســـري. 
وفيمـــا يتعلق باملعلومات حول تنقل األشـــخاص ذوي االعاقات اجلســـدية، وأي متييز قد 
ولهم لتلقي اخلدمات، فان أفضلَ وسيلةٍ لتحقيقِ ذلك تكونُ من  يتعرضون له، وسهولة وُصُ

خاللِ االجتماعات والزياراتِ املنزلية. 
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العالقـــة مع بقية أفراد اتمع. (نصائح حول إقامة االتصاالت بقادة اتمعات احمللية 
معروضة في األقســـام ٣-١-٣، «إقامة االتصاالت مع اتمع احمللي»، و«٣-٢-١، رســـم 

خرائط هياكل القيادة واالدارة اتمعية»).
 

ا ما تكون هناك شخصيات أخرى هامة في اتمع ميكن أن يكون لها تأثير. وقد ال  وكثيرً
ا عندما  يكون من املُمكن التعرُّف عليها في بداية العملية، بيدَ أن تأثيرها ســـيكونُ واضحً

يقوم فريق العمل بقضاءِ بعض الوقت مع اتمع احمللي.
 

إن مـــن املهم أن يكونَ املـــرءُ على بيّنةٍ من وجود أو حتى احتمال وجود جلماعاتٍ مســـلحةٍ 
ومن االجتاهات السياسية احملتلفة داخل اتمع. إن هذه املعرفة األساسية لفهمِ أنشطة 
ا ما تُؤثر على نتيجة التدخالت اإلنســـانية. وعلى الرغم من أنه في كثيرٍ من  املُجتمع كثيرً
ع، وتُوثق  عب احلصـــول على هذه املعلومـــات، فال بُدَّ مـــن أن تُجمَ األحيـــان يكـــون من الصَّ
وتُؤخذ في احلســـبان في كافة األعمـــال داخل اتمع، ومع احلكومـــات، كونها ضرورية 

لتوفير احلماية. 

٣-١-٣ إقامة االتصاالت مع المجتمع المحلي 
إن إقامـــة االتصـــاالت مع اتمع احمللـــي هي ذات أهمية بالغة، ألن هـــذه اجلهود األولى 
د منطٍ لتطوُّر العالقة بني املفوضية وشـــركائها، واتمع احمللي.أما فيما يتعلق  ّ قـــد تُحدِ
بكيفية إجراء اتصاالتٍ مع األشخاص املشمولني باختصاص املفوضية فسوف يعتمد ذلك 
على اتمع والســـياق. وحيث أنه ال توجد قواعد ثابتة؛ ينبغي على األفراد من املوظفني 
براتهم ومهاراتهم، ومعرفتهم لتحديد  وأعضاء الفريق املتعدد الوظائف أن يســـتخدموا خِ
اموعات أو األفراد الذين ميكنُ االتصالُ بهم، وبواســـطة من ســـيتم االتصال، وما هي 
القضايـــا التي ســـتُطرح. إن موظفـــي املفوضية احملليني وموظفي الشـــركاء، واتمعات 
املضيفـــة والســـلطات احمللية ميكنُ أن يكونوا مبثابة مصـــادرَ هامة للدعم، حيثُ ميكن أن 
ثلُ هـــذه االتصاالت. بيد أنه ينبغي علينـــا أن نُدركَ أن هذه العالقات  يكونـــوا قد أجروا مِ
ناءَ أفكارٍ مُسبقةٍ  معقدة، الســـيما في ســـياق النزوح احمللي، ولذلك، ينبغي لنا أن نتجنّب بِ

أو إصدار أحكامٍ مُسبقة. 
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وفـــي احلالـــة التي طال أمدها في ايم أو في املســـتوطنات، قد يكـــون من املفيدِ العملُ 
مـــع اموعات املنظمـــة ذات املصالح املشـــتركة أو املنظمـــات اتمعيـــة القائمة، مثل 
اجلماعـــات الدينية، وجمعيـــات املُزارعني، واجلمعيات التجارية، واجلمعيات النِّســـائية، 
ونوادي الشباب، والفئات االجتماعية األخرى، باعتبارها نقطةَ دُخولٍ إلى اتمع احمللي. 
ـــبُلٍ  كما يُمكن ألعضاء هذه اجلماعات أن تســـاعدَ في توضيح تركيبة اتمع واقتراح سُ
إلقامة اتصال مع أولئك الذين قد ال يكون لديهم إمكانية الوصول إلى العاملني في اال 

اإلنساني، مثل ذوي االحتياجات اخلاصة وكبار السن. 
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الوصول إلى النساء
براء املتخصصني بنـــوع اجلنس لدعم   في شـــرق تشـــاد، أرســـلت املفوضية أحد اخلُ
ـــروعِ في أنشطةٍ عديدة تســـتهدفُ النساء من ضحايا  تعميم رعاية نوع اجلنس والشُ
االعتـــداء اجلنســـي. وفي مجتمـــع محافظ مثل مجتمع الالجئني في شـــرق تشـــاد، 
فالتعـــرف على الناجيات من العنف اجلنســـي يتطلب مثابرة حـــس املراعاة في هذا 
زع بانتظام، األمرُ الذي كان  ــوّ املوضـــوع. وعن طريق ضمان أن مادة الصابون كانت تـُ
ا بالنسبة للمجتمع، فقد تَمكنَ اخلبيرُ املذكور من التفاوُضِ من أجل الوصول إلى  همًّ مُ
ب بذلك الرجال. هذا يُعدُ بدايةً للتفاعل املســـتمر بني املسؤول اتص  النســـاء ورَحَّ
طوةً أُولى هامة في  بنوع اجلنس والالجئني من الرجال والنساء في هذا اتمع، وخُ

ناء الثقةِ بني النساء هناك.  بِ

ة ممن يُمكـــنُ للمفوضية  وفـــي بعض احلـــاالت، قد ال يكـــون هناك أية مجموعـــاتٍ مُنظمّ
وشـــركائها أن تعمـــل معها. ومن املُرجح أن هذا هو مـــا عليه احلال في املناطق احلضرية، 
تَوُّهم إلى مخيمٍ أو مركز  حيث يكون النازحون مشتتني، أو عندما يكون الناس قد وصلوا لِ
عبور من مختلف املناطق ولم يتســـنى لهم بعدُ الفرصة ملعرفة بعضهم البعض. ومع ذلك، 
حِ أن يبدأ الناس بالتفاعلِ حول بعض الهموم املشتركة، مثل الصحة، أو الدين،  فمن املُرجّ
ـــرص األعمال التجارية. وإذا لم يكن هنـــاك أية مجموعات، قد يبدأ الفريق بالتعرف  أو فُ
هوا أعضاء فريق العمل ويســـاعدونهم في حشـــد  علـــى األشـــخاص الذين ميكـــن أن يُوجّ

اتمع احمللي.

دة،  وحتـــى في املناطق احلضرية، فاألفـــراد النازحون عادة ما يتركزون فـــي مناطقَ محدَّ
ا مـــا يكون لديهم إمكانية للوصول إلى الشـــبكات غير الرســـمية، وقد توجد أماكن  وكثيـــرً
عـــون فيها مثل املؤسســـات الدينية واخليريـــة، أو األســـواق، أو املنظمات اتمعية  يتجمّ
املُضيفـــة، حيث ميكـــن احلصول على معلومات عن كيفية إقامة اتصاالت مع األشـــخاص 
املشـــمولني باختصاص املفوضية. وفي ســـياق كل من املناطق احلضرية والريفية، ينبغي 
تطوير إستراتيجيةٍ واضحة وذلك بالتنسيق مع األطرافِ املعنية، واستنادا إلى عملية رسم 

خرائط األنشطة التي قد قمنا بها كجزءٍ من حتليلِ الوضع.

CBA_A_print.indd   48 29.09.2009   14:14:44



النهج مُجتمعي املنحى في العمليات التي تقوم بها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

٣

|٥١|

٣-١-٤ التقييم التشاركي، التوقعات، والوقت والموارد
 إن التقييم التشـــاركي هو عبارةٌ عن عملية بناء لشـــراكات مع النســـاء والرجال من جميع 
بَلِ اموعات املعنية،  مٍ ومشاركةٍ مجديةٍ من قِ نَّظَّ األعمار واخللفيات. ومن خالل حوارٍ مُ
يُمكننـــا التعرف على مخاطر احلماية وحتديد مجـــاالت العمل ذات األولوية. وفي الوقت 
نفسه،وبشكل مشترك، ميكن حتديد قدرات وموارد اتمع ملنع ااطر املتعلقة باحلماية 
وحتديـــد احللول وتوضيح مســـؤوليات األطراف اخلارجية املعنيـــة٣٧. وفي هذا الصدد، 

ينبغي القيامُ بالتشاورِ مع ممثلي اتمع احمللي قبل القيام بأي عملية تقييم.

© UNHCR ٢٠٠٢/ر. شلساني /
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عشر نصائح إلجراء اتصاالت أولية مع المجتمع المحلي

فهم املمارســـات والتقاليد التـــي يتبعها اتمع قبل إجراء االتصال ميكن أن يُســـاعد في حتديد   
النهج املناســـب لالنخراط مـــع اموعات اتلفة وأفـــراد اتمع. ينبغي التركيـــز على التعلُّمِ 

واالستماع، ال سيما في البداية.
انتهاز كل فرصة ملناقشة وعقد اجتماع غير رسمي مع األشخاص املشمولني (في املركز الصحي،   

قاط التوزيع، في طابور للمياه).  أو خالل التسجيل، في نِ
مـــن يتمكـــن من إجراء أول اتصـــالٍ مع العاملني في اال اإلنســـاني قد يصبـــح مبثابة «حارس»   
قـــد ال يتطرق الى ذكر اموعات األخرى في اتمـــع التي حتتاج إلى دعم إذا اعتقد أن املوارد 

شحيحة. 
التعرف على جلنة قائمة أو منظمة مجتمعية املنحى التي ميكنك من خالها الوصول إلى اتمع   

احمللي وتبدأ في الرسائل. قُم بااللتقاء باتمع املضيف والسلطات. 
كُـــن على علمٍ بأن الرســـائل قد تصل فقط إلـــى مجموعاتٍ معينة، مثل قـــادة اتمعات احمللية،   
وليس جميع أفراد اتمع. قم بوضع استراتيجيات لالتصال بقادة اتمع واآلخرين لضمان أن 

اجلميع مطلع، مبن فيهم األطفال. 
تأكد من أن املعلومات مت ايصالها بلغةٍ ميكنُ أن يفهما اجلميع، وأنها تُراعي الفوارق الثقافية و أن   

ر إليها من منظورٍ صحيحٍ وأن تُفهم.  يُنْظَ
تفقٌ عليها،  عند اتخاذ الترتيبات لعقد اجتماعات، تأكد من أنها مناســـبة للطرفني وأن األوقات مُ  

كذلك تأكد من أن تَصل في الوقت احملَّدد لالجتماعات وجتعلهم ينتظرونك! 
االنطباع األول مهم، فاموعات أو الناس الذين لم يجتمعوا مع املفوضية أو شـــركائها ميكن أن   
يبلـــوروا وجهة نظر معينـــة بناءًا على نوعية الناس الذين اختارهم موظفو املفوضية لالجتماع بهم 

وكيفية تعاملهم وما حدث بعد الزيارة. 
التأكد أنه من بعد أول اتصال، يتم القيام مبتابعةٍ فوريةٍ وكن على يقظة مبا يتعلق بالقضايا األمنية   

وتابعها األمنية ، ال سيما بالنسبة لألشخاص النازحني محلياً. 
تُعدُ الشـــفافية، واالحترام واالنســـجام مـــن األمور الضرورية لبناء الثقـــة، والتعاون بني املفوضية   

وشركائها، مبن فيهم األشخاص املشمولني باختصاص املفوضية. 

CBA_A_print.indd   50 29.09.2009   14:14:44



النهج مُجتمعي املنحى في العمليات التي تقوم بها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

٣

|٥٣|

أما النتائج التي توصل إليها االربعة فرق املتعددة الوظائف فقد أشبعت املناقشات   >
أثناء ورشة العمل النهائية، حيث قامت كافة اجلهات الفاعلة بتحليلِ النتائج بصفةٍ 
ا. وتشـــمل املواضيع الرئيســـة، حتسني  مً يِ قُدُ مشـــتركة، وإتفقت على كيفية املُضِ

إصدار الوثائق والوصول لتلقي اخلدمات، التي ال تتطلب توفير متويل إضافي. 

تْ عنها  ضّ دة التي متخَّ من جانبهـــا، أكدت املفوضية أنَّ الهُموم والتوصيات احملـــدّ  >
من مشـــاريع املفوضية  ورشـــة العملِ هذه، ســـيتمُ متابعتُها، مبا في ذلك دمجها ضِ

ركاؤها التنفيذيون لعام ٢٠٠٧.  وشُ

ق العمـــل متعددة  رَ علـــى املفوضية الســـامية لألمم املتحـــدة لشـــؤون الالجئني وفَ  >
الوظائـــف التأكـــد من إبالغ الالجئـــني مبا مت التوصل إليه حديثا بصفة مســـتمرة 
هـــم وإيصالها إلى  مومِ ومناســـبة، ومـــن ان باســـتطاعة الالجئـــني التعْبيـــر عـــن هُ

املفوضية. 

من «ُمعالجِة التوُقعات» إلى الشراكِة الحقيقية
«إن كل مـــا نَراهُ من العاملنيَ في اال اإلنســـاني هو الغُبَارُ الذي تُحدثُهُ الســـياراتِ ذاتِ 

نَا».  عِ باعي عندما يقودونها في منطقة جتمُّ الدفع الرُّ

ـــكان املُتضررين تعدُ أساســـيةً  «إن إعادة إرســـاءَ التوازنِ بني منظمات العون اإلنســـانية والسُّ
ا ما يكمن االمر في النهج الشخصي، وعقلية و موقف الشخص املعني». ٣٨ للمشاركة... كثيرً

يها، ستحدد طبيعة العالقة بني  وَظفِ من املُهم أن نُدركَ أن نظرة الناس الى وكالةٍ إنسانية ومُ
األشخاص املشمولني باختصاص املفوضية والعاملني اخلارجيني في اال اإلنساني. إن 
الصورة التي نعطيها في طريقة عملنا ميكن أن تخلق التوقُعات، كما أن السيارات البيضاء 
الكبيرة، واالرتفاعَ في اإليجارات في املدن، حيث ننشئ مكاتبنا، وأُسلُوبنا في الدخول في 

ا عن السلطة واملال. عالقاتٍ مع الناس، ميكنُ أن تخلقَ جميعها انطباعً
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التقييم التشاُركي في السياق الحضري : جنوب إفريقيا

ســـبق التشـــاركي في جنوب إفريقيا، عدة مناقشـــاتٍ بني املفوضية والشـــركاء من   >
ـــلسٍ  ـــقنيَ بضمان تدفقٍ سَ املنظمات غير احلكومية واحلكومة. كما قام أحد املُنسِ

للمعلومات بني جميع اجلهات الفاعلة. 

الً بقدر اإلمكان. كما بُذلت جهود لضمان  تعدد الوظائف فكان شـــامِ أمـــا الفريق مُ  >
مشاركة موظفي املفوضية، وشركائها التنفيذيني، والنُظراء احلكوميني االساسيني 
العاملـــني فـــي مجاالت متعددة مثـــل إصدار الوثائـــق واألمن، والصحـــة والتعليم، 

ولضمان خلقِ توازنٍ في نوع اجلنس و بني املوظفني الوطنيني والدوليني. 

اً لوســـع وتنوع فـــي املناطق التي يقيـــمُ فيها الالجئون، مت تشـــكيلُ أربعة من  ونظرً  >
رقِ متعددة   الوظائف، لتغطية كافة املواقع الرئيسة في املناطق احلضرية في  الفِ

يب تاون ، ودربان.  جوهانسبرغ، وبريتوريا، وكِ

مت عقد ورشـــة عمل تدريبية وذلك قبل تنفيذ التقييم التشـــاركي لضمان أن يكون   >
همٌ مشتركٌ حول هذه العملية وهدفها. لدى جميع األطراف الفاعلة فَ

وحـــول اموعات الفرعية، فقـــد مت اختيارها ليس فقط مـــن حيث العمر، ونوع   >
اجلنس فحســـب، بل أيضا بحســـب القومية/اجلنســـية ، واالحتياجات اخلاصة، 

ومستوى ااطر.

رطة ، وقادةُ مجتمع الالجئني،  ف، والشُ لة مع الَمصارِ ّ كمِ لقد مت تنظيم اجتماعاتٍ مُ  >
ووزارة الصحة، واجلمعيات النســـائية مـــن الالجئني بهدف التعرف على ااوف 

وااطر املتعلقة باحلماية، ومناقشةُ كيفية معاجلتها مع السلطات املعنية.
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راتنا ومحدودياتنا املالية  في جنوب إفريقيا أعاله. إن الناس بحاجة إلى معلوماتٍ عن قُدُ
لِ إلى خياراتٍ مُستنيرةٍ ومعقولة. إن من شأن املناقشات والردود  وغيرها، من أجل التوصُ
املنتظمـــة ان متكننا من العملِ من خالل معاجلة التوقعـــات واالحتياجات قصيرة وطويلة 

األجل.
 

ا، واالعترافُ بأن األشـــخاص  ـــا ونزيهً إن معاجلـــة التوقعـــات يعني أن يكـــون املرءُ صريحً
ا، على أســـاس  املشـــمولني باختصاص املفوضية هم من أصحاب احلقوق والواجبات ايضً
راتهم. فعلى ســـبيل املثال، من واجبِ آباء األطفال ذوي االحتياجات  حتليلٍ واقعيٍ حول قُدُ
ـــود املبذولة لدعم هذا االلتـــزام يجب أن تأخذ في  هُ اخلاصـــة حمايـــةُ الطفل، بيدَ أن اجلُ

االعتبار احلواجز التي يُواجهونها والدعم الذي ميكنهم احلصول عليه. 
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ا تأثير على الديناميات السياســـية  أما العاملون في اال اإلنســـاني فســـيكونُ لهم دائمً
والسلطوية داخل اتمع. ولذلك، يجبُ أن يعترف املوظفون بأهمية  بناء الثقة، والتحدث 
إلـــى اجلميـــع، والتمتعِ بالشـــفافية، وفهمِ كيف نؤثـــر على الديناميـــات االجتماعية داخل 
اتمع، وذلك ببســـاطةٍ عن طريـــقِ اختيار مع من نتكلم أوْ ال نتكلـــم وذلك أثناء زياراتنا. 
أمـــا اتمعات احمللية التي كان لها جتاربُ ســـلبيةً مع العاملني في اال اإلنســـاني في 
ةً في املشـــاركة بحماس مع مجموعة جديدة. وبالتالي، قد نكون  دَ تردِّ املاضي، فقد تكونُ مُ
ا ملساعدة نفسه، بدالً من ان نحاول  ا في إستنتاج أنَ اتمع ليس متحمسً متســـرعني جدً
ُّبِ على مثلِ  معرفة ســـبب إســـتجابتهم بتلك الطريقة. وبالتالي، فإن األمرَ متروكٌ لنا للتغل

هذه التحديات. 

ِلمن تعوُد هذه التوقعات؟
عند إجراء التقييمات التشـــاركية في عامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦، كان العديد من موظفي 
، وأن لدى األشـــخاص  مقدورهم تلبيةَ التوقعاتِ املفوضيـــة قلقـــنيَ من أنه لن يكـــونَ بِ
» حـــول اخلدمات واملســـاعدات  املشـــمولني باختصـــاص املفوضيـــة «قوائـــمَ طويلـــةً
املتوقعة. بيد أن هذه املفاهيم ليست نتيجة لعمليات املشاركة ؛ على العكس من ذلك، 
الَ اجلانبني. ولذلك، فإن احللَّ  فالنتيجةُ تكمُن في عدمِ وُجود مشـــاركةٍ حقيقيةٍ من كِ
نُ في إنهاء احلوار والعودة الى أمان مكاتبنا، بل في بناءِ عالقة شراكة وانفتاح  ال يكمُ
م والتفاعل حول ما مت  ـــوار املُنتظَ حقيقيـــني مع املُجتمعات احمللية، فضالً عن أن احلُ

نقاشه يعدان من األمورِ بالغة األهمية. 

ـــا ملـــا قد يعتقدهُ بعـــضُ العاملني في اال اإلنســـاني، ال يتوقع دائما األشـــخاص  الفً وخِ
رَ في قائمة امنياتهم، بل قد يكونون أكثرَ  املشـــمولون باختصاص املفوضية تلبية كل ما ذُكِ
واقعيةً منَّا. ونحن العاملون في اال اإلنساني، مع رؤيتنا الواعية او الباطنية التي تقول 
ايتكم»، إنَنَّا منيلُ إلى التركيز على القائمة، بدالً من التركيز على  مَ كم وحِ «نحـــن هنا إلنقاذِ
بناء شـــراكة مع األشـــخاص املشـــمولني باختصاص املفوضية، بحيث نقوم بدور الوسيط 
واملسهل وليس بدور القادة او صانعي القرار منفردين (راجع قسم ٣-٢-٥ حول تخطيط 
العمل اتمعي). لن تتطلب كل االقتراحات التمويل ؛ حيث أن البعض منها يتطلب توضيح 
بيّنٌ في املثال املتعلقِ بالتقييم التشارُكي  األمور، وتبســـيطها أو تغيير اإلجراءات، كما هو مُ
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عامل الزمن والموارَد األخرى
ا، وسوف تختلفُ  يســـتغرق بناءَ الثقة والشـــراكة الشـــاملة مع املُجتمع احمللي وقتاً ومواردً
اً لتنوُّعِ اتمع، وملنطقة العمل (حضرية او ريفية) ولالنتشار اجلغرافي  هذه اجلوانب، تبعً

لألشخاص املشمولني باختصاص املفوضية، باإلضافة إلى حجم فريق العمل.
 

، ألنه  رُ إليه على أنه عمليةٌ تســـتغرق وقتًاً طويالً اً مـــا يُنظَ إن النهـــج مُجتمعي املنحى كثيرً
ليس لديه أثرٌ سريعٌ وملحوظ. ومع ذلك، فإن هذا االستثمار في إستراتيجية وفي الشراكة 
دِ تقدميِ  ال، بدالً مـــن مُجرَّ نُنا مـــن توفير احلماية واحللول املُســـتدامة على نحوٍ فعَّ كِ ســـتُمَ

ا ما يتمخضُ عنها مشاكلَ في وقتٍ الحق.  لولٍ سريعةٍ كثيرً حُ

ا ما  رَ أنَّ األشـــخاص املشـــمولني باختصاص املفوضيـــة كثيرً ـــا أن نتَذكَّ يجـــبُ علينـــا أيضً
يتعرضـــون لضغوطٍ ويواجهون صعوباتٍ اقتصادية. ولذلك، ينبغي أن نأخذ في احلُســـبان 

داول الزمنية اخلاصةَ بهم، وساعاتِ العمل، واإللتزاماتِ األُسرية وغيرها.  اجلَ

رَق متعددة الوظائف  فعلى سبيل املثال، في مدينة املكسيكو واجنلترا، قام عددٌ من الفِ
بإجراء تقييماتٍ تشـــاركية خالل عطلة نهاية األســـبوع، ألن العديد من هؤالء الناس 

كانوا يعملون خالل أيام األسبوع. 

رَ الوقتَ في مرحلةٍ الحقة، مثل عندما نعملُ  نذُ البداية يُمكنُ أن يُوفِ إن اســـتثمار الوقت مُ
مـــع اتمـــع احمللي في جمع وحتليل البيانات، بدالً من محاولة القيام بذلك أنفســـنا. إن 
بَّ  النقـــص فـــي املعلومات يُؤدي إلى أخطـــاءٍ في احلماية، األمرُ الذي من شـــأنهِ أن يُســـبِ
خســـائر في األرواح. قُم بتكريسِ الوقت الكافي لفهمِ أولوياتِ من خاللها املُجتمع احمللي، 
نَ الذي  وبوضع أهدافٍ مُشـــتركة، واالتفاق على الكيفية التي يرغبُ اتمع املشـــاركة ومَ
اذا. وإذا مت اتخاذ هذه اخلُطوات على النحو الصحيح، مع احترام  ن مَ ســـيكونُ مســـؤوال عَ
عُوبات على املدى الطويل، مثل املشـــاكلَ  ظرُوفِ اتمع، ســـيكون من املمكن جتنـــب الصُ
ـــوءِ التواصل. وباإلضافة إلى ذلك، فإنَّ التخطيط املشتركَ سوف يُؤدي  ســـببِ سُ األمنية بِ

إلى حتسنيِ استراتيجياتٍ حشد الدعم مع اجلهات املانحة واحلُكومات املُضيفة. 
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عشر نصائح حول خلق شراكات حقيقية

ك الشخصي أن يبعث برسالة خاطئة. قُم بالتفكير في االنطباعات  كن مُدركاً لكيف ميكن لســـلوكِ  
األولى: هل يراك الناس تتنقل ما بينهم وتُبدي اهتماماً في حياتهم؟ اطرح األســـئلة بشـــكل لطيف 

؛ وال تقم بأية افتراضات. يةٍ لكن بطريقة جدِّ
اشـــرح من أنت، وملاذا أنت هناك. ينبغي أن يكون لديك ســـببٌ وجيهٌ لعقد أي اجتماع أو نشـــاط،   
وأهداف واضحة وشرح الفوائد التي تعود على كلٍ من اجلهة املنظمة لالجتماع واتمع احمللي. 
أســـأل دائما: «ملـــاذا ينبغي على الناس أن يأتوا إلى هذا النشـــاط؟» بدالً مـــن افتراض أنه عليهم 

ايء. 
علُه، مبا في ذلك اإلجراءات والتقنيـــات التي تختارها والقيود التي  اشـــرح ما يُمكـــن وماال يُمكن فِ  
قـــد تُواجه املنظمة في اإلجابة على أســـئلتهم ورغباتهم. ال تقـــم بإعطاءِ أيةٍ وُعودٍ واهية أو تقدمي 

معلومات غير دقيقة. 
زئية  إن مستوى املشاركة واالهتمام يرتبط بكمية املعلومات املقدمة. وفي حالة تقدمي معلومات جُ  
صوصاً إذا كانت تتعلق هذه املعلومات باملوارد، وميكن ان  فقـــط، قد يؤدي ذلك إلى عدم الثقـــة، خُ

يؤدي ذلك إلى توقعات زائفة وعدم القدرة على االستجابة على نحو مالئم.
اطلب من الناس أن يناقشوا معك مخاوفهم املتعلقة باحلماية وتوقعاتهم. كُن صريحاً حول قدرتك   
راتهم ومواردهم. كن ثابتًا على ما تشـــرحه. قُم  احملـــدودة، وكن منفتحاً لالســـتماع والتعلُّمِ من قُدُ

عوبات حال وُقوعها. بشرح التأخيرات والصُّ
ا إلى اتمع احمللي  قُم مبناقشـــة كيفية متابعة اإلجراءات التي ســـتتم وكيف ســـوف تُقدمُ تقريرً  
ح الروابط القائمة بـــني التخطيط والبرمجة والعمليـــات املتعلقة بامليزانية بلغة  حـــول ذلك. ووضّ

ناسبة. مُ
اً من الوقت للتحـــدث وتأكد من أن اســـلوبك يراعي ثقافتهم. تعد البســـاطة  تســـعً امنـــح النـــاس مُ  

والتواضع أساسيةً للتواصل واملشاركة.
لَّى قيادة  عِ الناسَ تستوعبُ املعلومات، بعد ذلك، توّ ال تقم على الفور بتقدمي اقتراح حلل املشاكل؛ دّ  
املناقشـــة بشـــأن كيفية الرد، واملوارد التي ميكنهم استمارها، وما يطلبونه من منظمتك أو من أية 

جهة أخرى. 
ـــم باالتفاق مع اتمع احمللي والشـــركاء حول القواعد واملســـؤوليات االساســـية، وإنشـــاء آليات  قُ  
مشـــتركة حلل املشاكل و نظامٍ لتلقي الردود حيال التقدم احملرز بطريقةٍ منتظمة. قُم بإجراء تقييمٍ 

تشاركي بانتظام ، وليس فقط مرةً واحدة في السنة. 
بل املوظفني الدوليـــني والوطنيني  كـــن على علم بالســـلوك التمييـــزي او املواقف التمييزية مـــن قِ  

ر من منظار أصحاب احلقوق والواجبات. والعاملني في اتمعات احمللية. فكّ
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عشر نصائح حول عامل نصائح حول الوقت والموارد

ا أفضل  ناقش أي نهجٍ أو عمل مع اتمع احمللي والشركاء اآلخرين ملعرفة ما إذا كان لديهم أفكارً  
مما لديك و / أو االتفاق على نهجك.

ـــم بإعطاء معلومـــات دقيقة عن مـــكان االجتماعات وطول  عليـــك احلضـــور في الوقت احملدد! قُ  
أمدها، انهيها في الوقت احملدد.

تأكد من أن اجلداول الزمنية لالجتماعات والدورات التدريبية تراعي جداول املرأة والطفل.   
تذكـــر أن تطلُب أوالً من الناس في اتمع احمللـــي ما قد حتتاج إلى معرفته أو القيام به حيث أن   

ر وقتاً وموارداً بالنسبة للمنظمة. هذا سيُوفِ
بـــراء وعاملني  راتهـــم ميكن أن تُغنـــي عن احلاجة خلُ إن رســـم خرائـــط للمجتمـــع ومهاراتهم وقُدُ  

رات.  خارجيني، وميكن أن يزيد من فُرَص العمل وبناء القُدُ
ّفة.  كلِ قُم بالتركيز على احللول من البداية لتجنب حاالت النزوح التي يطول أمدها وتكون مُ  

مُجرد أن تصبح هذه العمليات وسيلة ملمارسة األعمال،  استثمر في عمليات التقييم التشاركي. وبِ  
فإن من شـــأن ذلك تســـهيل القيام بالتخطيط، وحتســـني التقييمات الشـــاملة حـــول االحتياجات 

وحشد الدعم للعمليات والتمويل.
مها املُجتمع احمللي،  عند كتابة مشـــروع ما أو خطة عملية، قُم بتقييم وتســـجيل التبرعات التي قدّ  
ذاء أثناء ورشة العمل، أو مُترجمني من اتمع ثم قُم بتشجيع  مثل النساء الالتي يقمن بتوفير الغِ

اتمع على أن يفخروا مبساهماتهم. 
ـــركاء لتحديد املوارد وحشـــد الدعم لتوفير احللول، مثل التنســـيق  العمل مع جميع الوكاالت والشُ  
مـــع منظمة اليونيســـيف على التعليم وتوفير شـــهادات امليالد، ومع منظمة العمل الدولية بشـــأن 

الدراسات التسويقية والتدريب على املهارات. 

٣-١-٥ التخطيط القائم على أساس الُمشاركة
إن التخطيط القائم على أساس املشاركة٣٩ يجلب مُختلف األطراف التي عملت معاً إلجراء 
التحليـــل النهائـــي حول املعلومـــات التي مت جمعها من خالل اســـتعراضٍ مكتبي، ودراســـةٍ 
للسياق وخلصائص السكان، والتحليل حول األطراف املعنية والتقييمات التشاركية. حتلّل 
لة من خالل منظور  االحتياجـــات وااطر ذات األولوية املتعلقـــة باحلماية واحللول املُفضّ
العُمر ونوع اجلنس والتنوع، األمر الذي يُشـــكل أساســـاً لعملية التخطيط. ومن خالل هذه 
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وفي حاالت الطوارئ؟ 
بالرغم من أن االستجابات السريعة أثناءَ حاالتِ الطوارئ، هي ضرورية إالّ أن احملادثات 
فْنَ في طابورٍ للحصول على املياه،  القصيرة مع اجلماعات اتلفة، مثلُ النساء الالتي وقَ
واملراهقـــني اموعـــني، أو الذين ينتظـــرون رعاية صحية طارئة، ميكن ان تســـاعد على 
احلصـــول على معلوماتٍ عـــن املعرضني للخطر، مبـــا في ذلك كُالً من اـــاوف املتعلقة 

رات اتمع.  باحلماية وقُدُ

فولة املعايير  ة إنقاذِ الطُ قَت مُنظمَّ في االستجابة لكارثة تُسونامي في سري النكا، حقَّ
الدولية اخلاصة بتوفير املأوى في حاالت االغاثة والكوارث. ففضلت االسر املشردة 
قارنـــةً باحللول األخرى. كما كانت  بشـــكل واضح مآوي املنظمة وكانت التكلُفة أقل مُ
هذه املآوي ناجحة النه مت التشـــاور مع من ســـكن فيها قبل البدءِ بأعمال التشـــييد، 

وشاركوا في عملية البناء . 
وفـــي تيمـــور الشـــرقية، وأثنـــاءَ

عملية طارئة للنازحني محلياً في 
يَ تقييمٌ تشاركي  عام ٢٠٠٦ ، أُجرِ
املُناقشـــات  كال  عبراســـتخدام 
وكان  والفرديـــة.  اجلماعيـــة 
زءٍ التقييمُ التشارُكي عبارة عن جُ

من إســـتراتيجية أوسع للحماية 
وليس ممارسةً تُنَّفَذ ملرةٍ واحدة. 
ومتابعةً للمناقشات األولية، كان 
ـــرق العـــودة إلـــى نفس  علـــى الفِ

أســـبوعٍ كُلَّ  محليـــاً  النازحـــني 
ح هـــذا  ـــمَ لرصـــدِ حمايتهـــم. سَ
األسلوب للموظفني واألشخاص 
املشمولني باختصاص املفوضية 
علـــى  مبنيـــة  عالقـــة  بتكويـــنِ 
الثقة واحلصول علـــى مزيدٍ من 

ق.  تعمِ املعلومات على نحوٍ مُ
© UNHCR ٢٠٠٥/ت. بنجيلي/ /

CBA_A_print.indd   58 29.09.2009   14:14:48



النهج مُجتمعي املنحى في العمليات التي تقوم بها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

٣

|٦١|

بالنســـبة للمفوضية، فإن النتيجة سوف تكون خطة العمل القُطرية، التي تُعدّ مبثابة اآللية 
التي يستخدمها كل بلدٍ لتقدمي نظرةٍ عامةٍ حول الوضع، واألهداف املتوخاة من هذه اخلطة، 
والنتائـــج املتوقعة ، وامليزانية الالزمـــة. أما خطة العمل القُطرية للمفوضية فتتضمن عادة 
األولويـــات اخلاصة باحلكومة، واملُجتمع احمللي، وشـــركاء املفوضيـــة واملفوضية ينبغي أالّ

تَحول دُون تقدمي دعم خلططِ العمل اخلاصة باتمع. وبعد تصميم البرنامج ، يبدأ وضع 
امليزانية والتنفيذ واملتابعة والتقييم. ولذلك، ينبغي على املوظفني إطالع اتمعات احمللية 
واءً كانت جيّدة أو سيئة بالنسبة لهذا البرنامج. كما أن مشاركة  دائماً بالنتائج والتغييرات، سُ

هذه اتمعات في القيام باملتابعة والتقييم اخلاص بالبرنامج تُعدُ غايةً في األهمية. 

وحيث أننا نقضي وقتًاً أطول في اتمع احمللي، سنبني عالقات عملٍ أقوى مع األفراد 
وممثلي جميع قطاعات املُجتمع، بحيث يكونون أكثر درايةً حول العملية. ونتيجة لذلك، 
ســـوف تتحســـن إجراءات تخطيط العمليات مما يُســـاعدنا على توفيـــر احلماية. أما 
املتابعة والتقييم فيتطلبان إجراء حوار مُســـتمر مع اتمع احمللي ملعرفة ما إذا كانت 
عمليات االستجابة كافية، والتأكد أنَّ املُجتمع يُشارك في التنفيذ، والتحقق من نوعية 

رات وإيجاد حلول مشتركة.  اخلدمات وما إذا كنا نقوم باملساعدة في بناء القُدُ

© UNHCR ٢٠٠٧ / ج. ورفرد/ 
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املمارســـة، يتمُ االتفاق على األهداف املشتركة واتخاذ اإلجراءات، والتعرُّف على أصحابِ 
ســـاهمات أفراد اتمـــع احمللي وغيرها من  رات ومُ هات املســـؤولة. أما قُدُ احلقـــوق واجلِ
األطراف الفاعلة، فسيجري تقييمها بصفة مشتركة من أجل حتديد ماهية ااالت التي 
مت تغطيتها، باإلضافة إلى حتديد الثغرات بشـــكل مناسب. كما أن النتيجة النهائية ينبغي 
ل  أن تتضمـــن أية متطلبات حـــول امليزانية واالتفاقيـــات املتعلقة باجلهود التي ســـوف تُبذَ

لتحقيقها واملتعلقة مبن سيقوم بها. 

يداً في  يالً جَ ثّلون تَمثِ مَ ينبغي أن نضمن أن األشـــخاص املشمولني باختصاص املفوضية مُ
مرحلة التخطيط، وأن نزودهم باملعلومات املناســـبة في الوقت املناسب، حتى يتمكنوا من 
املشـــاركة بصورة مُجدية. وســـيتضمن ذلك العمل مع اتمع احمللي للتعرف على النساء 
والرجـــال مـــن جميع األعمـــار وذوي االحتياجـــات اخلاصة الذين سيشـــاركون في عملية 
ا أن تكون مُســـتعدةً  التخطيـــط. أمـــا املفوضية وغيرها مـــن الوكاالت فيجـــب عليها أيضً
افة. وفي بعض احلاالت اخلاصة باألشخاص النازحني محلياً، قد  العتماد إجراءاتٍ شـــفَّ
يكونُ من الصعبِ عليهم القيامُ بهذه اإلجراءات بالشـــفافية الالزمة في حضور الشـــركاء 
احلكوميني اذ قد يتسبب ذلك مبخاوف أمنية. وفي هذه احلاالت ، قد يكونُ من الضروري 

التخطيط لعقد اجتماعات منفصلة. 

طـــوة النهائية فـــي حتليل الوضـــع وتربط نتائج  إن عمليـــة التخطيـــط التشـــارُكي هي اخلُ
التقييمات التشـــاركية وتصميم البرنامج أو املشـــروع. كما أن هذه النتائج النهائية ســـوف 
تختلفُ من حيث الشكل، الذي يتوقف على نوع التنظيم وأهداف األطراف الفاعلة. فعلى 
عية،  ـــط عملٍ مُجتمَ طَ ســـبيل املثال، قـــد تكونُ النتيجة بالنســـبة للمجتمع احمللي مبثابة خِ
ها مـــن جانب وكاالت مختلفـــة. كما ميكنُ أيضا أن تُســـاهمَ هـــذه العملية بدعمِ  يتـــم دعمُ
وتطويرِ خطة العمل اإلنســـانية في البلد، وعملية االستغاثة املوحدة (CAP) . وفي جميع 
احلاالت، يجـــب أن تناقش األولويـــات واألهداف اتلفة للمجتمـــع احلكومة والوكاالت 
األخرى وميكن مناقشـــة عملياتِ التخطيط األوسع نطاقا، مثل النهوض الوطني، وخطط 

إعادة اإلدماج في سياق العودة.
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٣-٢ حشد المجتمعات المحلية من اجل التمكين
ا أساســـيًا في النهج مُجتمعي املنحى، و  نصرً الغرض: إن حشـــد اتمعات احمللية يُعدُّ عُ
يهدف إلى مســـاعدة اتمعات احمللية على معرفة حقوقهم والتمتع بها من خالل العمل 
معهم لتعزيز قُدرتهم علـــى التصدي للمخاطر املتعلقة باحلماية، وحتديد احللول قصيرة 
ط العمل التي حتترم احلقوق  طَ وطويلة األجل؛ واالتفاق على األولويات؛ وتطوير وتنفيذ خِ
الفرديـــة؛ ومتابعة و تقييم النتائج. ولذلك، فان اتمعات احمللية ســـوف تقومُ باحلشـــد 
ناك ثقـــةٌ واطمئنان وكذلك عندما يرون الفوائد الناشـــئة عن هذه  الذاتـــي عندما يكون هُ

العملية.
 

ُفرص الحشد 
الجية، فقد  مبا أن األمهات واألطفال يقضون الكثيرَ من الوقت في برامج التغذية العِ
اً جيِّدة لتشـــجيع النســـاء على العمل معاً للتصدي لبعض األسباب  يُشـــكلُ هذا فُرصً

األساسية لسوء التغذية، رُبّما من خالل املشاريع الزراعية. 

ماذا: في املمارســـة العملية، يتضمنُ حشـــد اتمعات احمللية إقامـــة اتصالٍ مع أعضاءَ 
وقـــادة املُجتمع، وبناء فهم حول الديناميات االجتماعية والســـلطوية في اتمع، واجلمع 
ـــبُلِ وأكثرهـــا قُبوالً في العمل التشـــاركي مع اتمع  بـــني الناس لالتفاقِ على أفضلِ السُ
ا ما يتطلبُ القيام  ، فإنه كثيرً ورةٍ عفوية؛ وفي الواقعِ صُ احمللي. هذا األمر ال يحدث دائماً بِ

بالتوجيه من قبل وسطاء فعالني. 

إن مُراجعة النتائج اخلاصة بتحليل الوضع ســـوف تُسهل عملية حشد اتمعات احمللية، 
كما قد تكشـــفُ عـــن العقبات التي حتـــول دُون القيامِ بأعمال احلشـــد، مثـــل التَّصوُّرات 
ئة عن اجلهات الفاعلة األخرى، وعدم الثقة بني اجلماعات اتلفة، واالفتقار إلى  اخلاطِ
ا الى حتليل األسباب الرئيسية للمشاكل،  اخلبرة الفنية الالزمة لدعم هذه العملية، وأيضً
واالفتقار للمعلومات، مبا في ذلك تلك املتعلقة بحقوق اإلنسان، ال سيما احلقوق اخلاصة 
بالنســـاء والفتيات. إن استخدام الوسائل القائمة على أساس املشاركة أثناء العمل حلشد 
اتمـــع احمللـــي تعتبر مهمة ال بـــل أكثر فعالية. راجـــع امللحق ٢ لبعـــض األدوات املُفيدة 

وتفاصيل عن كيفية استخدامها. 
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عشر نصائح حول مشاركة المجتمع المحلي في التخطيط

ـــم بتوجيـــه الدعوة لكافـــة اجلهات الوطنيـــة واحمللية والـــوزارات املعنية، واجلهـــات الفاعلة في  قُ  
اتمع املدني، ووكاالت األمم املتحدة، والشركاء التنفيذيني وممثلني عن اتمع احمللي.

العمل مع اتمع احمللي لتحديد النساء والرجال، من جميع األعمار، الذين سوف ميثلون اتمع   
في عملية التخطيط التشاركي. 

، مبا  حتديد ما هو املطلوب إلعداد أفراد من اتمع بحيث يكون مبقدورهم املشاركة بشكلٍ مُجدٍ  
في ذلك، التدريب على عملية التخطيط.

تزويد املمثلني في اتمع احمللي بخرائط حول السكان والوكاالت، وأنشطتها.   
تزويد كافة املشـــاركني بالنتائج اخلاصـــة بخرائط األطراف املعنية، وحتليـــل املعلومات، والنتائج    

التي مت التوصل إليها جراّء حتليل التقييم التشاركي من حيث العُمر ونوع اجلنس والتنوع.
االتفاق على اســـتراتيجيات احلماية، واألهداف بشـــكل عام واألنشـــطة وآليات التنسيق، مبا في    
ذلك أي وكاالت ســـتقوم مباذا ، وما هو الدور الذي ســـيؤديه اتمع. إضافة إلى حتديد احلقوق 

التي يتم حتقيقها ومن هي اجلهات املسؤولة. 
قـــم مبراجعة األهـــداف لضمـــان أن تكون حقوقيـــة و مُجتمعية املنحـــى، والعمل على أن تشـــمل   

اإلجراءات الهادفة معاجلة أي متييزٍ قد يتمُ التعرفُ عليه. 
تزويد ممثلي اتمع احمللي وغيره من القادة بالنتائج بحيث ميكن نشرها في اتمع ككل.   

مثلـــي اتمع احمللي آليـــاتٍ واضحة لنشـــر النتائج اخلاصـــة بالتخطيط  التأكـــد من أن لـــدى مُ  
التشاركي على جميع أفراد اتمع، ومن أن جميع أفراد اتمع يشاركون في الردود واملتابعة. 

تذكر أن تقوم بدعم ممثلي اتمع وغيرهم من قادة اتمعات احمللية في جميع مراحل العملية   
ز، وتبادل املعلومات وتقييم النتائج طويلة األجل. من خالل مناقشة التقدم املُحرَ
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أولئـــك الذين يعتبرون بأن لهم منافعَ مشـــتركةً ، بإمكانهم أن يتجمعوا ليشـــكلوا منظمات 
دة، مثل تلك املتعلقة بتحســـني  مجتمعيـــة املنحى. بإمكانهـــم العمل معاً في أنشـــطة مُحدّ

أوضاعهم املعيشية واالقتصادية، والقضايا السياسية، أو لتوفير احلماية ألعضائهم.٤١

وفي املناطق احلضرية، قد يكونُ من املفيدِ رفع مستوى الوعي لدى األشخاص املشمولني 
اً، وفي الوقت نفســـه، تعزيـــز احترام حقوق  باختصـــاص املفوضية حـــول فوائد العمل معً
األفراد، والتوازن بني اجلنســـني. وميكن أن نســـاعد بتشـــجيعِ تشـــكيل اموعات  ذات 
شـــة واألشـــخاص الذيـــن لديهم احتياجـــات محددة في  املصالح املشـــتركة والفئات املُهمّ

نع القرار. الوصول إلى هياكل القيادة وعمليات صُ
 

٣-٢-١ رسم خرائط لهياكل القيادة واالدارة المجتمعية
ـــواءً التقليدية منها  لـــدى كل مجتمـــعٍ نظامه اخلاص باإلدارة والهياكل وآليات املعاجلة، سُ
أو الناشـــئة حديثا، ملعاجلة مشـــاكله اخلاصة، واملســـتجدات واجلوانب السياســـية. وفي 
وا  حاالت النزوح، يُمكن أن يكون األشـــخاص املشمولني باختصاص املفوضية إما قد نزحُ
فاظ على بعض الهياكل  ضمن وُحداتٍ أسرية، أو مجموعاتٍ أو قُرى وقد يتمكنون من احلِ

اإلدارية.
 

وحيث يوجد بنية، قد يشـــعرُ األفراد في اتمع باحلماية من جانب الزعماء التقليديني 
م  و بالدعـــم مـــن قبل هيـــاكل اتمع املضيـــف. ولذلك، من املُهـــم البناء على هـــذه النُظُ
ووضع خريطة هياكل اتمع املُضيف. فعلى ســـبيل املثال، خالل النزاع في يوغوسالفيا 
السابقة، فان دور السلطات احمللية واتمعات احمللية في البوسنة والهرسك في تيسير 
احلصول على مأوى واستقبال األشخاص النازحني محليًا كانَ أساسياً حلمايتهم ولضمان 

سالمتهم.
 

وءِ استخدام  غير أن هياكل القيادة ميكنُ أيضاً أن تُضفي الطابع املُؤسسي لالستغالل وسُ
ا املساعدة اإلنسانية، فيمكن أن تؤدي  راقبتها . امّ الســـلطة واملكانة، ال ســـيما إذا لم يتم مُ
إلى تفاقمٍ في املمارسات التمييزية، مثل استبعاد األقليات من اخلدمات واملوارد وعمليات 
نـــع القـــرار، وميكن أن تؤدي إلى مخاطر حماية متزايدة، فضـــالً عن أنها قد تُؤدي إلى  صُ
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كيف: إن عملية حشد اتمع احمللي في سياق الصراعات والنُزُوح واألزَمات اإلنسانية 
يُمكن أن تشمل اخلطوات التالية: 

رسم خرائط للمجتمع من حيث الهياكل اإلدارية؛ 
متثيل مجتمعي املنحى؛ 

استجابات وحلول مجتمعية متعلقة باحلماية؛
رات لدى اتمع؛  ناء القُدُ بِ
تخطيط العمل اتمعي؛ 

رقُ العمل اخلاصة باتمع ؛ فِ
واملتابعة والتقييم مجتمعيي املنحى.

إن جميـــع هذه اخلُطوات ترتبـــط بعضها ببعض، لكنها لن تكون بالضرورة في التسلســـل 
راتِ اتمعـــات احمللية من أجل  ُبّـــني هنا. فعلى ســـبيل املثال، قد نحتـــاج إلى تعزيزِ قُدُ امل
إجراء حتليل حول االســـتجابات واحللول اتمعية املتعلقة باحلماية. كما ينبغي أن تكون 

نةً وديناميكية لتلبيةِ متطلبات الظروف املتغيرة بشكل سريع.٤٠  استجاباتنا مرِ

إنقاذ  ة  ُمنظمَّ  - باكستان  في  األفغان  مخيمات  في  الحشد  أنشطة 
األطفال السويدية

 مت حشـــد ممثلي اتمع احمللـــي للتعرفِ على األطفـــال ذوي االحتياجات اخلاصة 
ا الناس  وإنشـــاءَ هيكل دعم داخل اتمع احمللي لدمج هؤالء األطفال اجتماعياً. أمّ
الذيـــن تطوّعوا للمســـاعدة في أحد ايمات فقد طلبوا مـــن منظمة إنقاذ الطفولة 
تقدمي التدريب. ولذلك، مت افتتاح مركزٍ ملســـاعدة سبعة أطفال. وعندما رأى الناس 
التحســـينات التي قدمتها املنظمة املذكورة فـــي حياة هؤالء األطفال، بدأت مخيمات 
أخـــرى املطالبة في دعمها عن طريق افتتـــاح مراكز مُماثلة. وبالتالي ، فان نحو ٣٠٠ 
كـــور واإلناث قامـــوا بدعم ٧٠٠ مـــن األطفـــال ذوي االحتياجات  مـــن املتطوعني الذُّ
اخلاصـــة فـــي ٤٥ مركزا. وبعـــد حني، متكن بعـــض األطفال من االندمـــاج في نظام 
التعليـــم العـــادي، بينما تعلم آخرون مهـــارات العيش االجتماعية التـــي عززت الحقاً 

راتهم على االندماج في اتمع. قُدُ
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أهمية الزعامة
رة للدخل،   في تشاد، اعترض قادة أحدِ مُخيمات الالجئني على أي من األنشطة املُدّ
وا بها، حيـــث اعتقدوا أن مثل هذا النشـــاط كان  وذلـــك بنـــاءً على جتربةٍ ســـابقةٍ مرُّ
وا من عزمية الالجئني  دوا وثبّطُ طوةٍ النســـحاب املفوضية وشـــركائها. كما هدّ أول خُ
من املشـــاركة في املشـــاريع، حتى أنهم قامـــوا بتدمير املقاهي وغيرهـــا من مبادرات 
ـــا من هـــؤالء الذين قـــادوا هذا الرد الســـلبي، كانـــوا ينتمون إلى  لالجئـــني. إن بعضً
مجموعـــة من الالجئني الذين قـــد اعتبروا مدموجني عندما أنهـــت املفوضية تنفيذ 
برنامجهـــا. ولذلـــك، فإن عدم الثقـــة أدى إلى حادث أمني مأســـاوي في عام ٢٠٠٤، 
وءَ على أهميةِ رسم خرائط جيدة لرصد املعلومات، واحلاجة إلى قضاءِ  وســـلّط الضّ

بناء الثقةِ وفهمٍ للمشاريع قبل الشروعِ في تنفيذها.  بعض الوقت لِ

م العدالة  الت و نُظُ إن عملية رســـم اخلرائط ينبغي أن تتضمن جلاناً من كبار السن والقابِ
التقليدية. كما أن من شـــأن مراقبة أســـاليبهم في العمل سيســـاعدنا في فهم كيف نعمل 
اً مع اتمع احمللي، وكيف نســـاعده في التعرُّفِ على قضايا حقوق اإلنســـان. ومن  ّـــدً جيِ
خـــالل رســـم اخلرائط، ينبغي لنا احلصول علـــى فهم واضح عـــن دورِ كُلِّ جلنة، ونظامها 
ا كيف يُمكن للناس  الداخلـــي، وكيف للجان اتلفـــة أن تتفاعل مع بعضها البعض، وأخيرً

أن يتقدموا باملشاكل أو باملقترحات إلى هذه اللجان. 

ا جلنة كبار السن من الالجئني في أحد ايمات في تنزانيا فقد قامت باستخدام  أمَّ
ثـــة» للتواصل مع اآلخرين. ولذلك، لم يكن مبقدور الناس أن يتحدثوا  «العصا املُتحدّ
ـــكُون بالعَصـــا. وبالتالـــي، فقد متخـــض عن هذا اإلجـــراء إدخال  إالَّ إذا كانـــوا يُمسِ
ن من القضاء على مُقاطعة احلديث أثناء املناقشة  كّ ال، ومَ التحسينات لالستماع الفعَّ
م فقط  سوءِ احلظ ، فان الرجال هُ ة. ولِ وبالتالي، كانت املناقشـــات تتمُ بطريقةٍ مُنظمَّ

هُنّ على تغيير ذلك. من شاركوا في اللجنة، إال أن النساء أعلنّ عزمَ

ـــرهم أو مجموعاتٍ   ـــبّان، يصلون مبفردهم، دُون أُسَ إن العديد من النازحني، الســـيما الشُ
همُ املطافُ في املناطق احلضرية،  مألوفة من حولهم. فهؤالء األفراد، الذين عادةً ما ينتهي بِ
هم على مواجهة النُزُوح  قد ال يتمكنوا من الوُصول إلى أنواع الهياكل التي ميكن أن تساعدَ
شدِ هؤالءِ األفراد حول املنافع  نُ في حَ طوتنا األولى ســـتكمُ والتغلُبِ عليها. ولذلك، فان خُ

املشتركة. 
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ا قياديةً بسبب اهتمام اجلهات الفاعلة اخلارجية بهم. وبالتالي،  تولي أفراد انتهازيني أدوارً
بَل أقلية.  قد تتعرض اتمعات بأكملها للهيمنة من قِ

ومـــن املهـــم أن نفهـــم أوالً الهيـــاكل القائمة، وبعد ذلـــك أن نبدأ في العملِ على حتســـينها 
لضمان أن تكون ممثلة للمجتمع على نحوٍ مُنصف، وأن تسمح مبشاركةٍ مُجديةٍ من جانب 
شة األخرى. من شأن رسم  النســـاء،  واملراهقني وذوي االحتياجات اخلاصة والفئات املُهمّ
اخلرائـــط وتوثيق أنواعٍ مختلفة مـــن الهياكل في اتمع والتعرُّفِ علـــى القادة مع الناس 
املشـــمولني باختصاص املفوضية أن يســـاعد في تزويدنا بصورةٍ كاملـــة عن الكيفية التي 
يعمل بها اتمع٤٢. وإذا ما اعتمدنا فقط على االتصاالت األولية وعدد قليل من القادة، 
أو فقط على الهياكل القيادية، فان املشاكل سوف تتفاقم حتماً. ال يكمن السبب فقط في 
أن اموعة قد ال تكون متثيلية بل إذا الحظ الناس أن كُلّ هذه التفاعالت حتدُث بوجودِ 
عددٍ قليلٍ من األفراد، في الوقت الذي يتمُ جتاهل غيرهم من الهياكل، ميكن أن تنشـــأ٤٣ 
اتهامات بالفســـاد. وبالتالي، فان مثل هذه احلاالت ميكن أن تؤدي أيضا إلى االســـتغالل 

وءِ املعاملة وسط األشخاص املشمولني باختصاص املفوضية. اجلنسي وسُ
 

ـــرق أن تقضي بعض الوقت في  لةً للمجتمع، ينبغي على الفِ مثِ ولدعـــم الهياكل التي تُعـــدُ مُ
اتمع احمللي مع شـــريحة واسعة من الناس ملناقشة من يعتبرونهم قادة لهم، وملاذا، وأية 
هيـــاكل يعتقدون أنها تعمل بشـــكل أفضل، وملـــاذا. ويُمكن أن يتمَ ذلـــكَ من خالل عملياتِ 
متازةً للتعرف على اتمع  ا مُ التقييم التشـــاركي. إن مُمارسةَ العمل التشاركي يقدم فُرصً
ل، أن يكون مبثابة نشـــاطٍ خللقِ الوعي حول املشـــاركة، وحقوق اإلنسان،  وميكنُ في املُقابِ

ومتثيل األطراف األخرى والقيادة (راجع امللحق ٢ لالطالع على األدوات العملية).
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٣-٢-٢ التمثيل مجتمعي المنحى
لَ للعمل  بغـــض النظرِ عن مختلف الوظائـــف واملواقف بني القادة، فمنِ املُهم إيجاد وســـائِ
معهم من أجل ضمان الوصول إلى اتمع احمللي األوســـع. كما انه ليس من املفيد إنشاء 
وَّض من جانب القادة احلاليني، وعلى  وازية على مستوى القيادة، حيث ميكن أن تُقَ هياكل مُ

األمد البعيد، فإن قضايا احلماية الهامة قد يتم جتاهلها. 

وإذا كانت اخلرائط تكشـــفُ عن أنه مت اســـتبعاد فئات، عندئذ ينبغي العمل مع الشـــركاء 
عماء إلحداث  وأفراد اتمع احمللي التقدميني على حتديد استراتيجيات لكسب تأييد الزُّ
تغيير في هذا اخلصوص. قُم بالعمل مع اتمع احمللي لتحليل العقبات وااطر املتعلقة 
ا، عندما يرغبون في الوصول الى  صً ثلة متثيالً ناقِ باحلماية تلك التي تواجهها الفئات املُمّ
أو التأثيـــر على صانعي القرار. كذلك، قُم بتبادل املعلومات مع الشـــركاء واتمع احمللي 
عن املفوضية٤٤ وعن سياســـات األمم املتحدة٤٥ حتـــى يدركوا لم من الضروري لنا جميعاً 

مناقشة هذه املسائل واتخاذ إجراءات بشأنها. 

االنتخابات التي جرت في مخيم داماك، النيبال
ن بشأن إجراءات االنتخابات التي  هّ  في عام ٢٠٠٥، أعربت النساء الالجئات عن قلقِ
ل  فُوا في خطٍ خلف املرشـــح املُفضّ بَ من الناس أن يصطّ لِ ـــت في املُخيم، حيـــث طُ متّ
فـــي العلن. ونتيجـــةً لذلك، مت إدخال نظام التصويت الســـري النتخـــاب اللجان، من 
مســـتوى القطاع الفرعي إلى املستوى التنفيذي، مما جعل إجراءات االنتخابات أكثر 
دميقراطيـــة. لضمـــان أن كل اموعات في ايم قـــد مت متثيلها، مت إضافة العُمر 
والفئة االجتماعية إلى معايير اختيار اللجان. كذلك، مت إدراج مدونة حسن السلوك 

إلى جلنة إدارة ايم لزيادة املُساءلة.

عندما تكون الهياكل القيادية حديثة من حيث إنشائها، يُمكننا العمل مع األشخاص املشمولني 
ثلٌ بقدر  مّ طاقاً وأن اتمعَ مُ باختصاص املفوضية لضمان أن تكون تلك الهياكل هي األوسع نِ
نا حشد الدعم حول ضرورة توفير معايير واضحة الختيار  اإلمكان. فعلى سبيل املثال، يُمكنِ
املرشحني، ودعم متثيل املرأة ادي في اللجنة، وشرح ملاذا من املُهم متثيل األشخاص ذوي 
االحتياجات اخلاصة والشـــباب، وضمان أن اجلماعات التي سبق لها وان تعرّضت للتمييز 
حتصل على دعم وتعزيز القدرات في املشاركة الكاملة واملتساوية في أي اجتماع. وإذا كان 
ض أو نقوم بالتوسط نيابة عنهم. وفي املناطق احلضرية،  احلال مغاير لذلك، ينبغي أن نُفاوِ
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عشر نصائح حول رسم الخرائط المتعلقة بهياكل اإلدارة

قُم مبراقبة تكوين اموعات ممن يتقدمون الى الوكاالت االنسانية ويتفاعلون معها، ثم الحظهم    
من حيث السن، ونوع اجلنس واالثنية والدين، واالنتماء السياسي. اسأل الوكاالت األخرى وأفراد 
كن من  اتمـــع احمللـــي ما إذا كان هـــؤالء هم القادة االعتياديني وما إذا كان هنـــاك آخرين لم تتمَّ

االلتقاء بهم. 
تعـــرّف على مختلف أســـاليب القيادة والحظ من منهم يحظى باحتـــرام خاص ومن هم منفتحون    
الل أولئك الذين  ويتفاعلـــون مـــع جميع أفراد اتمع. وكُلما كان ذلك ممكنـــاً، جتنب العمل من خِ

لديهم أجندة سياسية قوية.
العمل مع اتمع احمللي لرســـم خريطة حول كافة الهياكل وحلظ ااالت التي تشـــملها. اسأل    
مختلف أفراد اتمع عن األشـــخاص الذين يتجه الناس إليهم للحصول على الدعم عندما يكون 

لديهم مشاكل ومن الذين يُمكن لهم تنظيم استجابة في مثل هذه الظروف.
إجراء مناقشات مع مجموعات األقليات لتقييم مُستوى مشاركتها في الهياكل القيادية.   

ي االحتياجات اخلاصة وكبار الســـن واألُســـر التي يرأســـها  مالحظة كيف حتصل الفئات من ذَوِ   
أطفال على الدعم. 

اسأل الشباب، السيما املراهقني، حول كيفية ومستوى مشاركتهم، مثل من خالل جلان التعليم أو    
التدريب.

إجراء مناقشات مع مجموعات من النساء عن من هي التي تتولى قيادة تلك اموعة والسبب في    
مثلّة في الهياكل القيادية، حتدث مع النساء ومع الزعماء من الذكور  ذلك. وإذا كانت النساء غير مُ

لتحديد السبب.
احلظ كيف يتعامل القادة والهياكل األخرى مع القضايا احملظور نقاشها حلساسيتها ومع احلقوق    
الفردية. وإذا كان ذلك ممكنا، اســـتخدم هذه املســـائل كنقاطٍ للمناقشـــة لتقييم مدى وعي الناس 

بحقوقهم.
ابحث مع القادة ما إذا كان هناك أي استبعادٍ لفئاتٍ من أجل فهم ما إذا كانت هناك عقبات حتول    

دُون مشاركتها وما إذا كان باإلمكان أن يتغير الوضع.
ـــم بتزويد اتمع باملعلومات التي مت اســـتحصالها، في شـــكل خرائط ورُســـومات بيانية، حتى  قُ   

يتمكنوا من التحقق من النتائج واستخدامها في مناقشاتهم.
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عشر نصائح حول دعم الهيكلية التمثيلية

العمل مع القادة وغيرهم من أفراد اتمع، لتحديد ما هي األساليب املستخدمة لنقل املعلومات   
للجميع. 

قُم بالتحليل مع أفراد اتمع احمللي حول القواعد االساســـية للتفاعل مع القادة واللجان، ومدى   
متثيلها ومن الذي يحضر االجتماعات، ومن الذي يتحدث أو يشعر بحرية الكالم. 

إجـــراء املناقشـــات مع القادة حول كيفية تعزيز الرعاية، ومنـــاخ احلماية وكيف يتمّ توفير احلماية   
ر متزايدة ،باإلضافة إلى حتليل عواقب االستبعاد مع القادة  والدعم ألولئك الذين يواجهون مخاطِ

ومع تلك اوعات التي مت تهميشها. 
يم السائدة في اتمع التي من شأنها أن تدعم املناهج الشاملة وحقوق األفراد. أذكر  حتديد القِ  
هذه النقاط في املناقشات لتسليط الضوء على أن احلقوق، والدمج واملشاركة تُعد جزءًا من النهج 

الذي يسلكونه وأنها ليست مفاهيم غريبة.
ّدة وحتديد مـــن يعكس ذلك فـــي اتمع، كذلك  دعـــم اتمـــع احمللي فـــي تعريف القيـــادة اجليِ  
قُم مبناقشـــة ســـبب اســـتبعاد بعض اموعات، مثل النســـاء والشـــباب، واتفق معهم على إيجاد 

استراتيجيات للتغيير.
ال تقم فقط بتشـــجيع ٥٠ في املئة من  مشـــاركة املرأة أو مشاركة الشـــباب. قُم أوالً بإعداد القادة    

وحثهم على دعم هذه التغييرات. 
عقـــد ورشـــات عمل حول احلُكم لضمان أن يُؤيّد اتمع احمللي إجـــراءَ انتخابات عادلة ومتثيلية   
مبا في ذلك فترة زمنية محددة وتناوب في القيادة، وحقوق اإلنسان، وحقوق املرأة وحقوق الطفل، 

واملساواة بني اجلنسني.
تســـهيل عمليـــة يُمكن للمتطوعني في اتمع احمللي من خاللها تنظيـــم انتخابات نزيهة. وتوجيه    
راقبني، مثل الســـلطات احمللية والعاملني في اال اإلنســـاني، لتقدمي الدعم املادي  الدعـــوة للمُ
لالنتخابـــات، ودعـــم اتمـــع احمللي في رصـــد عمليـــة االقتراع لضمـــان النزاهة ومنـــع أعمال 

الترهيب. 
ود جلان، كذلك ، ينبغي االتفاق على أهداف واضحة  ا من تشكيل جلانٍ فقط من أجل وُجُ رً كن حذِ  

وضمان أن القادة التقليديني يقومون بدعم هذه املبادرة. 
العمل مع الشـــركاء واملنظمات اتمعية لوضع قواعد اساسية شفافة تكون تضمن وصول عادل   

للجميع ومشاركة متثيلية تشجع مُساءلة القادة ودورهم كجهاتٍ مسؤولة في اتمع.
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اً قد ال تكون موجودة، لذلك، قد يكونُ من املُفيد إنشاءُ  لة مُسبقً فإن اللجان الرســـمية املُشكّ
ز الشبكات غير الرسمية. مثل هذه اللجان لتعزيِ

من املهم التعرُّف على األشـــخاص الذين قد يكون باســـتطاعتهم التأثير على القادة األكثر 
تشدداً وتشجيع األعضاء التقدميني وامللتزمني الذين يهمهم متثيل مجموعتهم. كما علينا 
تعزيـــز مهاراتهم، الســـيما الزعماء التقليديني منهم، وتشـــجيع هؤالء النـــاس على العمل 
ـــكلة ســـابقاً، وتقدمي الدعم لهم في  بصورةٍ مشـــتركة مع القيادة التقليدية أو القيادة املُشّ
إقنـــاع القادة التقليديني حول الفوائد العديدة للجان الفرعية، أو قادة املناطق أو املُمثلني، 
د لالنضمـــامِ إلى هيكل  ُدُ أو الهيـــاكل األكثـــر متثيالً، من خـــالل الترحيبَ باألعضـــاءِ اجل

القيادة القائمة. 

مثّلة أو جلان ال تعمـــل على تلبية احتياجات هذه  عيّنة غير مُ و حيثمـــا وُجـــدتْ مجموعات مُ
اموعات، ينبغي أن نعملَ مباشرةً مع هذه اموعات لزيادة الوعي بشأن وضعهم. وميكن 
ع على تنظيم نفســـها بشـــكلٍ منفصلٍ بهدف االنضمام لآلخرين  لهذه اموعات أن تُشـــجّ
اً. كذلـــك، اهتم بتعزيز حق األطفال في  عندمـــا تكـــون كافة األطراف مرتاحة الى العمل معً
املشـــاركة، الســـيما ذوي االحتياجات اخلاصـــة واملراهقني، وأحت الفرصـــة لهم للتعبير عن 
مومهم وأولوياتهم، باســـتخدام مجموعة متنوعة من وســـائل التواصل، مبا فيها التصوير  هُ
الفوتوغرافـــي، أو الرســـم أو التنافس في األعمال الفنية، واتخـــاذ اإلجراءات التصحيحية 
كزة٤٦. اقض يوماً مع  رَّ لشـــمل األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة في مناقشاتٍ جماعية مُ

األطفال للتعرُّفِ على أنشطتهم والتحديات التي يواجهونها.

اللجنـــة التـــي انتخبت فـــي بداية العملية، قـــد ال تكون ممثلة متثيل حقيقـــي وقد ال تتمتع 
بنفس الشعبية بعد عشرة أعوام من انتخابها. ولذلك، ينبغي على اتمع أن يُتابع جميع 
اللجان، ويشجع انتخابات دورية وعادلة وشفافة. كما يُمكن للمجتمع أن يُساعدَ في ابقاء 
اللجان متثيلية من خالل القيام بتســـجيل اخلصائـــص العامة (العُمر واجلنس واخللفية) 
للنـــاس الذين يحضرون االجتماعات، ومن خالل حلظ من يســـاهم في املناقشـــات. بعد 
ين. أما  ذلك، ميكن مناقشـــة ما قد يعني هذا بالنسبة حلقوق واحتياجاتِ أولئك املُستَبعدَ
التقييمات التشاركية العادية ، ميكن أن تساعد في رصدِ وتعزيزِ هياكل القيادة أو اللجان 

التي تُعدُ شاملة متثيلية. 
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اتمع تُجاهَ املرأة و / أو الطفل. وعندما تكون استجابة اتمع ال تُلبي املعايير الدولية 
حلقوق اإلنسان، ينبغي أن نعملَ مع الناسِ لتغييرِ رُدُودِ أفعالهم. 

الحق في التعليم 
فـــي أحد ايمات في أُوغنـــدا، أوضح الالجئون من الرجال أن مســـؤولية األطفال 
لَ  قابِ ـــن في النهوضِ من النَّوم فـــي وقت مبكر والذهاب للقيام بأعمـــال احلفر مُ تَكمُ
ى  احلصـــولِ على مبالـــغ مالية أو عينيـــة لدفع تكاليف الطعام لألســـرة. مـــا ان غطّ
االطفال احتياجات هذه األســـرة، فإذا كان هناك مـــا يكفي من األموال املتاحة لدفع 
الرســـوم املدرســـية، عندئذٍ يُمكن لألطفال االلتحاق باملدرسة - إذا كان لديهم طاقة 
للقيـــام بذلـــك و اذا كان بامكانهم الوصول في املوعد وجلـــبُ احلَطبِ معهم لبرنامج 

الغذاء التكميلي.
 

ت مع الشـــابات العراقيات أنهنَّ لم يذهنبَ إلى  وفي األردن، كشـــفت اللقاءات التي تَمَّ
هنَّ في املنفى. كان اهلهن يأملون  املدرســـة خالل آخر أربع أو خمس سنوات من حياتِ
فـــي إعادة التوطـــني كحلٍ لوضعهم، وبالتالـــي لم يرغبوا فـــي التحاقهن في املدارس 
نَّ كون  ورهِ احملليـــة. وبعد مرور خمس ســـنوات، كانتِ البنات غاضباتٌ مـــن أولياءِ أمُ

. راستَهُنَّ لنَ دِ أصدقائهن في العراق قد أكْمَ
 

الحق في الصحة
يـــنَ في مكانٍ  قيّدِ  بســـببِ عـــدم وُجـــود مرافقَ عـــالج، كان ذوو االعاقـــات الذهنية مُ
واحدٍ للحدِ من حركتهم، والقضاءِ على أي تهديدٍ قد يتســـببون به ألنفسهم او الفراد 

اتمع. 

ينبغي أن نعمل على نشر الوعي بحقوق اإلنسان وسط اتمع احمللي، مبا في ذلك حقوق 
املرأة واالنســـان، باستخدام ورش عمل ومناقشـــات لتحليل ممارسات حقوق اإلنسان من 
. وقد يكون  نْ جانـــب اتمع: ومعرفة ما هي احلقوق التـــي هي موضع احترام وعلى يد مَ
من املفيد املقارنةَ بني معايير حقوق اإلنسان وقيم اتمع وحتديد ااالت التي تتطابق 
فيها. أما نقاط املناقشـــة ميكن أن تشـــمل ما يلي : ما هي احلقوق التي ال تُلبى والســـبب 
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استجابات وحلول الحماية من منظوٍر ُمجتمعي المنحى   ٣-٢-٣
ز املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بصفةٍ خاصةٍ   بالنظرِ إلى وُاليتها، تُركِ
قوقي املنحـــى. إن احلماية  علـــى االســـتجابات ااطر املتعلقـــة باحلماية من منظـــورٍ حُ
مُجتمعية املنحى تتطلبُ اســـتخدام وســـائل للمشـــاركة، مثـــل أداة التقييم التشـــاركي في 
العمليات الصـــادرة عن املفوضية، جلمع البيانات ورســـم اخلرائط حول مناطق ااطر 
األمنيـــة املتزايـــدة، وحتليل التحديات وااطر املتعلقة باحلمايـــة التي تواجه اتمعات 
احمللية، مبا في ذلك الوصول إلى األسواق، ودعم كبار السن واألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة، وكيفية استخدام الناس للمساعدة، وما اذا اجلميع يتلقون املساعدة، والسالمة 
في املدرســـة وفـــي اتمع احمللي، ومنع حمل املراهقات وتعاطـــي املراهقني للكحول. إن 
ا للقيام بأعمال التحليل  فيـــدً إطـــار العمل التابـــع للمفوضية الذي يتوجه الى الناس يُعدُ مُ
مبشـــاركة اتمع ملعرفـــة كيف تغيّرت ادوار الناس منذ البدء فـــي النزوح، و مدى تلقيهم 
للحماية، مبا في ذلك تقدمي املســـاعدة. كما يُمكن استخدامها أيضا لتحديد املوارد التي 
نْ يقـــوم بفعلِ ماذا في اتمع٤٧. إن فهـــم هذه التغييرات  لبُوهـــا معهـــم، وكيف تُدار ومَ جَ
ســـوف يساعد في حتديد ااطر التي قد تترافق مع، أو تتفاقم، بسبب اإلجراءات التي 

رس بعناية٤٨.  تتخذها اجلهات الفاعلة اخلارجية التي ال تُدْ

في العادة، تقوم اتمعات احمللية واألفراد بتطوير آلياتٍ لالســـتجابة ألكثر املشاكل التي 
هُهـــم فـــي جانب احلماية. وفي كثيرٍ من احلاالت، قد يتمُ بالفعل التعامل مع املشـــكلة  تُواجِ
علـــى نحـــوٍ مالئم، وإن كان الناس قد يرحبون في تلقي دعم إضافي. كما ينبغي أن نقضي 
ُتّبعة لتلبية احتياجـــات األطفال غير  بعـــض الوقت ملعرفة ما هي األســـاليب التقليديـــة امل
ترم،  لني عنهم قبل النـــزوح. وإذا كانت حقوق الطفل تُحْ يهم واملنفَصِ وِ بَل ذَ ـــني مـــن قِ قِ املُرافَ

مٍ مُختلفة. كرار هذه املُمارسات بدالً من إدخال نُظُ ينبغي لنا أن نعملَ على تِ
 

قـــد يكون هناك بعض املمارســـات التـــي ال يعتبرها أفراد اتمع خطـــر متعلق باحلماية 
أو انتهاك حلقوق اإلنســـان، وقد ال تكون هناك اســـتجابة من جانب اتمع احمللي أو قد 
تكون هناك استجابة غيرُ كافيةغالبا ما يكون احلال في ما يتعلق بالعنف اجلنسي والعُنف 
تُمٍ عن ما يحدث المرأةٍ لديها  القائم على نوع اجلنس. كما أننا قد نحتاج لالستفســـار بتَكَ
عل  طفلٌ نتيجةً لالغتصاب، وكيف يَنظرُ اتمع إلي مثلِ هذه القضية، وماذا سيكون ردُ فِ
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عندما ال تستوفي إجراءات العمل المجتمعية معايير حقوق اإلنسان: 

رةِ من هذه املمارســـات ومساعدتها على  االجتماعُ باالفراد او باجلماعات املُتضرِّ  >
ادراك االثر الســـلبي. االلتزام بالســـرية و التأكد أن الناس لن يتعرضوا ملشـــاكل 
أمنية. ال تَقُم باالجتماع مع مجموعة، مثل النساء أو األطفال، الذين قد يستهدفون 
في وقتٍ الحق بسبب موضوع مت مناقشته. حتدث مع اآلخرين ملعرفةِ املزيدِ حول 

الت التقليديات واملُدرسني.  هذه املمارسات، مثل موظفي الصحة، والقابِ
بُل إلدراج  مناقشة بدائل لالستجابات مع أفراد اتمع احمللي املعنيني وإيجاد سُ  >

هذه البدائل في املناقشات واخلطط في املستقبل. 
تسهيل إجراء مناقشات مع سائر أعضاء اتمع احمللي بشأن اآلثار السلبية على   >

األفراد املتضررين والتعبير عن ذلك التأثير على مستوى األسرة واتمع.
ة. مَ ةً أو قيِ القيامُ بتحليل مصدر هذه املمارسات وملاذا تُعتبر هامّ  >

حتديد خطوات اولية من أجل التغيير والتوعية، وتقدمي الدعم لألفراد واجلماعات   >
الذين هم على استعداد للعمل من أجل التغيير.

التأكد من أن الناس قد فهموا ما هي املمارســـات غير املقبولة والســـبب في عدم   >
قبولها، وضمان أن املفوضية وشركائها ال تدعم مثل هذه املمارسات. 

اّءَ  قَ بالفردِ جرَّ ررِ الذي لَحِ وفي احلاالت التـــي يكون فيها اتمع ال يعترفُ بالضَّ  >
هذه املمارسات، ينبغي على املفوضية أن تتدخل بشكلٍ مباشر.كما أن هذا يتطلبُ 
تأنية لضمان اســـتجابة حقيقيـــة وليس فقط صون فوري للســـالمة أو  راســـةً مُ دِ
للحقوق، ولتجنب اآلثار الســـلبية بالنســـبة ألولئك املتضررين وتلك اجلهات التي 

تدخلت.

فـــي بعض األحيـــان، فان عدم وجود اســـتجابة قد يرجع إلى نقصٍ في املـــوارد أو املعرفة 
باخليارات املُحتملة. وعن طريق الدعم اخلارجي، مبا في ذلك املناقشـــات املوجهة، ميكن 

إحرازُ تقدمٍ في هذا الشأن. 
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قوقهم أو ما إذا كانت  فـــي عدم تلبيتها؛ وما إذا كان جميع الناس يتمكنون من ممارســـة حُ
ةٌ وما سبب استبعادها؛ وتعريف من هم أصحابُ احلقوق ومن  بعض اموعات مُســـتبعدَ
هم أصحابُ الواجبات. إن من شـــأن هذا أن يؤدي إلى مناقشـــات بشـــأن اإلجراءات التي 
ينبغـــي على اتمع القيـــام بها لتعزيز متتع البالغني واألطفـــال بحقوقهم. ميكنُ أن توفر  
ا متعلقاً باحلماية وان يساعد في احترام  ا لالتفاق على ما يُشكل خطرً هذه املقارنة أساسً

حقوق الفرد االستجابة ملتطلبات احلماية.

املعايير اخلاصة مبراجعة االســـتجابة ألغراض احلماية مُجتمعية املنحى يُمكنُ أن تشملَ 
ما يلي: 

االنسجام: هل يتم التمسك بقيم اتمع ومعايير حقوق اإلنسان؟ 
التــغطيـة: هل تسري على جميع األفراد في اتمع احمللي؟ 

الشمولية: هل يتم معاجلة األسباب الرئيسية؟ 

لدعم االستجابات المجتمعية التي تتالءم مع معايير حقوق اإلنسان: 
<  مســـاعدة اتمـــع فـــي وضـــع مجموعةٍ مـــن املمارســـات اجليِّدة مـــن جتربتهم 

اخلاصة. 
املساعدة في توثيق هذه املمارسات لالستفادة منها لتوجيه قراراتهم في املستقبل   >

ووضع سوابق بحيث يتمُ الرجوع إليها عند مواجهة حاالت مماثلة. 
عند حتديد املمارسات اجليِّدة، ينبغي للوكاالت تعميمها كأمثلةٍ إيجابية، وتشجيع   >

اتباعها، وتوفير مزيدٍ من الدعم، إذا اقتضى األمر لذلك. 
البحـــث عن طـــرقٍ لتوســـيع نطاق هـــذه األمثلة لدعـــم مجاالتٍ أخـــرى من عمل   >

اتمع. 
ـــدِّ أيـــة ثغرات، مثل احلصـــول على قرُوض  سَ لَةِ لِ االتفـــاق حـــول اإلجراءات املُكمِّ  >

لإلسكان، وخطط االئتمان، وعقد اجتماعات مع السلطات. 
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خطـــرِ التعرضِ للعنف املنزلي. كما أنَّ جميع األشـــخاص مـــن ذوي االحتياجات اخلاصة 
رضةً اطر متزايدة، فعلى سبيل املثال، الطفل ذو االحتياجات اخلاصة قد يتمُ  وا عُ ليسُ
ـــن قد يتمتعُ بالدعمِ الكاملِ  ّ اً من جانبِ والديه، أو شـــخص كبيرِ السِ االعتناءُ به /بها جيِّدً

من جانب األُسرة.

النساء والفتيات الُمعّرضات لمخاطر متزايدة 
مزيدٍ من ااطر  رضةً لِ إن العديد من املشـــاكل التي تواجهها النساء والفتيات يضعهُن عُ
نَّ  بسبب مركزهن في اتمع، وبسبب التمييز بني اجلنسني، األمر الذي يعني أنهنَّ قد يكُ
ن. من جانبه، فإن اتمع ميكنُ أن يساعد في  ّ هِ من املنبُوذات واملُســـتبْعدات بدالً من دعمِ

نهُّنَّ اطرَ متزايدة.  نِ املُعرّضات مِ حتديد مَ

وقـــد أثبتت البحوث التي أجراها مركز البحوث املتعلقة بالالجئني في جامعة نيو ســـاوث 
اً في التعرُّفِ على النساء والفتيات  تعمقةٍ مع املرأة، يساعد كثيرً ويلز ان القيام مبشاوراتٍ مُ
الُمعّرضات لخطٍر متزايد في اتمع٤٩. متت مشـــاورات مشـــابهة فـــي الهند، وإثيوبيا، 
وبنغالديـــش٥٠، وبرهنـــت على أهميـــةِ العمل مع اتمع احمللي لفهم من هم األشـــخاص 
ا للمخاطر، ومن بحاجة الستجابة عاجلة متعلقة باحلماية. من جانبها، فقد  األكثر تعرضً
اعلنت اللجنة التنفيذية لبرنامج املُفوض السامي بأن «النساء والفتيات ميكنُ أن يتعرّضنَ 
ن االجتماعي  هّ ، وثقافتهُن ووضعِ نسهُنّ ملُشـــكالتٍ خاصةٍ في مجال احلماية وتتعلق بنوع جِ
نّ أقلَ قُدرةً من الرجال ملمارســـة  واالقتصـــادي، والقانوني، األمرُ الـــذي يعني أنّهنّ قد يكُ
هـــن ». كمـــا أضافـــت اللجنة التنفيذية أن «اتخـــاذ إجراءاتٍ مُحددة لصالح النســـاء  قوقِ حُ
ن باحلماية واملســـاعدة على قدم املســـاواة  هّ والفتيات قد يكون من الضروري لضمان متتُعِ
مع الرجال والفتيان».٥١ إن التعرف على النســـاء والفتيات املُعرّضات للخطر في وضعٍ ما 

قوقهن. وتشمل هذه العوامل ما يلي:  د حُ يتطلب منا حتديد العوامل التي تُهدّ
في نطاق مناخ احلماية االوسع بسبب املشاكل األمنية؛ احلواجز التي حتول دُون 
الوصول إلى املســـاعدات واخلدمات والتمتع بها؛ ووضع املرأة في اتمع مما 
م القانونية و / أو آلياتِ احلماية التي ال حتترم  يؤدي إلى عدم املساواة؛ أو النُظُ
حقوقهن وال حتميها أو تســـتوفيها و عدم الوصول الى الدعم الفوري، واالفتقار 

لوجودِ آلياتٍ لتقدمي الشكاوى وعدم توفر احللول متوسطة وطويلة األجل. 

CBA_A_print.indd   77 29.09.2009   14:14:49



النهج مُجتمعي املنحى في العمليات التي تقوم بها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

٣

|٧٦|

وعندمـــا تنهـــار اآلليات التقليدية بســـبب النزوح، فـــان اتمع، قد ال يُعطـــي األولوية في 
االهتمام للمجموعات التي قد تكون لديها مشـــاكل محـــددة تتعلق باحلماية. وفي مثل هذه 
احلالة، ال بُدّ من مناقشة هذه الثغرات علنًا مع اتمع احمللي، بحيث ميكنُ وضع آلياتٍ من 
خالل اتمع متلي استعادة دورها كجهاتٍ مسؤولة عن حماية أفراد اتمع. وإذا لم يكن 
هناك شبكةٌ قويةٌ في اتمع، كما هو احلال غالباً في املناطق احلضرية، ينبغي لنا أن نسعى 

للحصول على دعمٍ إضافيٍ من اجلمعيات احمللية أو الدينية أو غيرها من املنظمات.
 

أما الفئات التي يجب التعرُّفُ عليها، وحمايتها ومتابعة أوضاعها فتشمل ما يلي:
األطفال غير املرافَقني من قبل ذويهم واملنفصلني عنهم، السيما األُسر التي يرأسها   >

أطفال. 
األطفال الذين سبق لهم وارتبطوا بالقوات املسلحة، السيما الفتيات.   >

األشخاص من ذوي اإلعاقات.  >
بارُ السن، السيما األُسر التي يرأسها األجداد.  كِ  >

األشـــخاص الذيـــن يعانون من مشـــاكل في الصحة العقلية والنفســـية واملشـــاكل   >
االجتماعية . 

األشخاص الذين يعيشون مبفردهم.  >

األشخاص الُمعرّضون لمخاطر متزايدة 
فـــي حـــني أن بعـــض الناس فـــي اتمع قد يكونـــوا مـــن ذوي االحتياجـــات اخلاصة، إال 
مـــن هذه الفئات، ســـوف «يتعرضون لمخاطَر  وا ضِ هـــم، وآخرين ممـــن لم يُدرَجُ أن بعضَ
متزايدة». وهذا يعني أن الفرد قد تعرض بالســـابق لعنفٍ جسدي، أو لصدمات نفسية أو 
ح أن يواجه مثل هذا الوضع في املســـتقبل القريب.  افتقـــر الى احلماية أو يكون من املُرجّ
ولذلـــك، وبدون مراقبةٍ مكثفة وحتى تدخلٍ مباشـــر، فإنَّ الشـــخص املعنـــي قد يُترك بالَ 
ماية. ولهذا الســـبب، باإلضافة إلى حتديد الفئات من ذوي االحتياجات اخلاصة، علينا  حِ
م املعرضون اطـــرَ متزايدة.  ـــن هُ بلـــة هذه اموعـــات، وغيرها، لتحديد مَ رْ كذلـــك غَ
ضَ  وقد يشـــملُ هؤالء األفراد فتاة ميكن أن تكون قد تعرّضت خلتان االناث، أو رجالً تعرَّ
للتعذيب قبل هروبه ولم يحصل على الدعم النفســـي واالجتماعي، أو أحد الشـــباب الذي 
، أو امرأة في  يتعرض حاليًا لضغوط من جانب األســـرة لالنضمام إلى مَجموعةٍ مُســـلحةٍ
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ـــم احلماية املتعلقة باألطفال، مبا في  األطفال املُعرّضني للخطر احلاجة إلى حتســـني نُظُ
ذلك التعرف املبكر عليهم ومتابعتهم.

 
أما املشـــاكل اخلطيرة في مجال احلماية يُمكن أن تنشـــأ عندمـــا ال يقوم قادة اتمعات 
بار السن  احمللية في العمل مع مختلف أفراد اتمع لضمان تقدمي الدعم للضعفاءِ من كِ
وذوي االحتياجات اخلاصة الذين يفتقرون إلى دعم األسرة في امدادهم بالغذاء والوقود 
واحلطـــب ومواد اساســـية أخـــرى. ومن املُهمِ مناقشـــة هذه الثغرات مع قـــادةِ اتمعات 
احملليـــة وغيرهم من أفـــراد اتمع من اجـــل القيام بعمل جماعي بهذا الشـــأن. وهناك 
اجتاهٌ من اجلهات الفاعلة اخلارجية في التدخل حلل هذه املشـــكلة. وفي حني أن هذا قد 
يكون أســـهل على املدى القصير، إالّ أنّه ميكن أن يخلق مشـــاكل في وقتٍ الحق، عندما ال 

يكون هناك وكالةٌ إنسانية على أرضِ الواقع مللءِ الفراغ.
 

عيّنة.  قد يكون من املناســـب مســـاعدة اتمع احمللي في إنشـــاءِ هياكل ملعاجلة قضايا مُ
فعلى ســـبيل املثال، ميكن لالهـــل، كأصحاب واجبات جتاه االطفـــال، واملعلمني والطالب 
ـــلطات التعليم احمللية، مســـاعدتهم في تكويـــن جلنة للتعليم. وميكن لهـــذه اللجنة أن  وسُ
تساهم في اإلســـراع في إنشاء املدارس وتشجيع حس امللكية اتمعية للنظام املدرسي. 
أمـــا أعضـــاء اتمع، فيمكنهم رصـــد احلضور في املـــدارس، وحتديد أســـباب الغياب. 
وفي املقابل، ميكن لذلك املســـاعدة على التغلُُب على منع التجنيد العســـكري واالستغالل 
اجلنســـي واالعتداء اجلنســـي، وتعزيز آليات حماية اتمع٥٥. كما يُمكن لهذه اللجنة أن 
ني  قِ تنظرَ في القضايا املتعلقة برعاية األطفال على نطاق اوســـع، مثل األطفال غير املُرافَ
من قبل ذويهم واملنفصلني عنهم، وتكون ان تكون مســـؤولة عن ذهاب هؤالء االطفال ايضا 

الى املدرسة.٥٦
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عوامـــل ااطـــر الفرديـــة الناجمة عن تدنـــي املركز أو الوضـــع االجتماعيني؛ 
التعرض الســـابق للعنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس وغير ذلك من 
أشكال العنف خطر التعرض لها ؛ واحلاجة إلى الرعاية الصحية أو غيرها٥٢.

 
وفي حني أن جميع األشـــخاص النازحني في املُجتمع قد يجدون أنفسهم في خطر، يكمن 
التحدي في التعرفِ على أكثرِ األشـــخاص احتياجـــاً للمتابعة الدقيقة ملنع وُقوع مزيدٍ من 

احلوادث املتعلقة باحلماية. 

قدت فـــي مخيمات الالجئني فـــي بنجالديش في  إن املشـــاورات التشـــاركية التـــي عُ
آذار / مـــارس ٢٠٠٦ قد لفتت االنتباه إلى مخاطر محددة متعلقة باحلماية تواجهها 
نُوا. كما أبرزت املُشـــاورات ليـــس فقط كيف أن  ـــجِ زوجـــات وبنـــات الرجال الذين سُ
يني، بـــل كيف تعَرضتِ الزوجةُ  ـــفَّ ا ما تعرض لالعتقال واالحتجاز التعسُ الرجـــلَ كثيرً
للتهديدِ باالغتصاب، كما تعرضت الفتيات الى من التهديد باالختطاف واالغتصاب. 
كذلك، فقد كشـــفت املشـــاورات النقاب عن أن الرجال الذيـــن لديهم زوجات و بنات 
بَل الســـلطات احمللية ذات النُفوذ، حيث  لِني التهامات باطلة من قِ كانوا ضحايا مُحتمَ
جال  وصر الرِ أن احتجازهم يعرض االسرة للمضايقة و التحرش اجلنسي. وهكذا حُ
في وضعٍ استغاللي، كونهم كانوا يخشون االحتجاز. لقد مكنّت املشاورات املكتب من 
رضةً للخطر  ن الذي قد يكون أكثرُ عُ حتديد من الذين ينبغي أن يتم مقابلتهم ملعرفة مَ

في اتمع. كما أكدت املقابالت التي تلت دقة التقييم. 

ا للخطر في اتمع٥٣، قام املكتب  و األكثـــرُ تعرضً ن هُ وملســـاعدةٍ املوظفني على حتديدِ مَ
رضةً للمخاطر، على أســـاس البحـــث املُعدّ من جانب  بوضـــع أداة حتديـــد من هـــم أكثر عُ
رضةً للخطر، سيحتاجون إلى  م األكثر عُ الشـــركاء٥٤. وعندما يتعرف املوظفون على من هُ
ــة ملتابعة االحاالت في احلـــاالت العاجلة وللمالحقة  إنشـــاء نظام إلدارة الحاالت الفردي
نُ املوظفني والشـــركاء من متابعة  كِّ الدقيقـــة و إليجـــاد حلولٍ لهـــا. كما أن األداة أيضـــا تُمَ
ا للخطر (راجع القسم  م األكثر تَعرضً ن هُ مة من اتمعات احمللية حول مَ املعلومات املُقدّ
٣-٢-٧ حـــول املتابعـــة والتقييم مجتمعيا املنحـــى) وذلك لضمان حماية هـــؤالء األفراد. 
كما أبرزت االســـتنتاجات الصادرة عن اللجنة التنفيذية لبرنامج املفوض الســـامي بشأن 
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وباإلضافة إلى زيادة الوعي بشأن ثغرات احلماية والعمل مع اتمع احمللي إلعادة إنشاء 
وَ  أعمال االســـتجابة التقليدية (شـــريطة أن حتترم حقوق اإلنســـان)، ينبغي أيضاً أن نَدعُ
الوكاالت الوطنية لتوفر املزيد من اخلبرة ولتحمل مسؤولياتها بوصفها اجلهات املسؤولة. 
ةٌ مبوجب قوانينها الوطنية بتولي دَورٍ  مَ لزَ وفي بعض احلاالت، ستكون السلطات احمللية مُ
رســـمي، مثل الوصاية القانونية لألطفال غير املرافَقني من قبل ذويهم واملنفصلني عنهم. 
أما املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وغيرها، ينبغي أن تتدخل فقط مللءِ 

الثغرات بعد التطرق تاى جميع هذه اخليارات.

حقوق اإلنسان والثقافة 
ها اللجنـــة التنفيذية لبرنامج املفوض الســـامي حول  تنـــص االســـتنتاجات التي خرجـــت بِ
ضـــات للخطر وتؤكد علـــى أنه «يوجد اختالف بـــني مجتمع وآخر  النســـاء والفتيات املُعرّ
[...]، واملطلوب فهم متعمق للمعتقدات واملمارســـات الدينية، والثقافية، ملعاجلة ااطر 
هها النساء والفتيات على نحوٍ يراعي حساسيات هذا املوضوع  املتعلقة باحلماية التي تُواجِ
مع األخذ بعـــني االعتبار االلتزامات بالقانون الدولي لالجئني وحقوق اإلنســـان والقانون 

اإلنساني». 

وفي بعض احلاالت، قد ال تتطابق املعايير الدولية حلقوق اإلنسان مع القواعد والممارسات 
ر، على الفريق املُكلّف  بكّ اخلاصـــة باتمع احمللي. وحيث أنه ينبغي حتديدها في وقتٍ مُ
بعقـــدِ مناقشـــات مـــع أعضاءِ اتمـــع املعنيني، في أقربِ وقـــتٍ مُمكن للنظـــرِ في إيجاد 
احللول. كما ينبغي إيجاد إســـتراتيجيةٍ مدروســـةٍ بعناية، وذلك بالتعاون مع أفراد اتمع 

الذين قد يكونون أكثرَ رعاية لهذه املسألة. 
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عشر نصائح حول دعم استجابات وحلول الحماية المجتمعية المنحى

القيام بالدراســـة مـــع اتمع احمللي حول كيفية اســـتجابته تلف مخاطـــر احلماية. كيف يتم   
مناقشة هذه القضايا في اجتماعات اتمع؟ 

يَم الثقافية التي تُعزز حقوق اإلنســـان وتســـليط الضوء عليها عند مناقشـــة  حتديد القواعد والقِ  
احترام حقوق الفرد. التركيز والبناء على أمثلة جيّدة بدالً من مناقشة السلبيات فقط. 

حتديد ما إذا كان اتمع يتقبّل عملنا و ما اذا تكاثرت مشاركة من األعضاء في هذه العملية. كُن   
حريصا على أن ال تعمل مع مجموعةٍ قليلة من اإلفراد، ألننا لن نتمكن من بناء قاعدة تأييد واسعة 

النطاق أو حس بامللكية احلقيقية في هذه احلال مما يعرض الناس اطر أمنية. 
رق املشـــاركة، وفي جمع وحتليل  تدريـــب أفراد اتمـــع احمللي في توثيق املمارســـات اجليدة وطُ  
البيانـــات، إذا كان ذلك ذي صلة. كما ينبغي على جميع قطاعات اتمع أن تشـــارك، مما يعكس 

العمر، ونوع اجلنس، والتنوع داخل اموعة. 
االتفـــاق مع اتمع حول معايير حتليل ااطر واالســـتجابات املتعلقة باحلماة. قُم باســـتخدام   
الرســـوم البيانية، والصور والرسوم واتركها بحوزة اتمع بحيث ميكن مناقشة املعلومات بصورة 

كافية.
العمل مع اتمع احمللي، ووضع نُظم لتحديد الفئات من ذوي االحتياجات اخلاصة، وآليات دعم   
اتمعية لتقدمي املســـاعدة ملن هم في البيوت، الضعفاء أو غير القادرين على جمع مســـاعدتهم 

بأنفسهم. 
االتفـــاق مع اتمع على ماهية اآلليـــات (جلان، الدعم الهادف، وآليات لتقدمي الشـــكاوى) التي   

سيتم انشاؤها لتحديد ومعاجلة ثغرات احلماية وضمان تقدمي الدعم.
العمـــل مع اتمـــع احمللي للتعرف على اموعات التي قد تكون من املُعرّضني اطر متزايدة.   
كذلك القيام بالتحري والتطلع لمعرفة المزيد عن المخاطر المحددة التي ُتواجهها النساء 

والفتيات. 
رضةً للمخاطر اليجاد االفراد الذين هم  استخدام أداة املفوضية للتعرف على األشخاص األكثر عُ  

بحاجة ماسة للحماية واتخاذ اإلجراءات الفورية ملتابعة قضاياهم. 
حث وحشدُ السلطات لتتحمل مسؤولياتها في توفير احلماية.  
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التعليم في غينيا 
قام اآلباء من الالجئني من ســـيراليون الذين يعيشـــون في مخيمٍ في غينيا بإرســـال 
أبنائهم إلى مدارس داخلية لتحفيظ القرآن. وكان األطفال ال يتلقون التعليم الرسمي 
وُن اخلدمات للمعلمـــني. وحيثُ أن هذا العملَ هو بال شـــك  مّ هنـــاك، بل؛ كانـــوا يُقدِ
دت املفوضية بهذه املمارسة بوصفها انتهاكٌ حلقوق اإلنسان.  استغالل لألطفال، ندّ
وحيث أن املُجتمع لم يوافق، فقد استمر القيام بهذه الظاهرة، مع أنه لم يعد مبقدور 
ِاملفوضيـــة حتديد مـــكان تواجـــد املعلمـــني أو األطفال. وبعـــدَ إجراءِ حتليـــلٍ لهيكل 
ـــبل العمل مع  اتمع وحتســـني احلوار معـــه، عندئذٍ متكنت املفوضية من حتديد سُُ
اً على  رً ا وقادِ اتمـــع احمللي وذلك من خالل فريق من األئمة ، الذي أصبحَ مُســـتعدً
إقناع مُدرســـي حتفيظ القرآن من ضرورةِ اإلفراج عـــن األطفال والتحاقهم بالتعليم 
الرســـمي. أما فُصول حتفيظ القرآن فأُجريت في املســـاء، وبدأ العمل بفصول محو 
األمية التي ركزت على حقوق اإلنســـان. وهكذا، فإن أفراد اتمعات احمللية تنبّهوا 
ا كيف أن مُمارســـاتهم التقليدية ميكن أن تتفق  حلق األطفال في التعليم وأدركوا أيضً

مع املعايير الدولية حلقوق اإلنسان.
 

إن عامليـــة حقوق اإلنســـان قد جتد مـــن يتحداها من بعض أفراد اتمـــع الذين يرون أن 
الثقافـــة والتقاليد احمللية ينبغي أن تكون لها األســـبقية. كمـــا أن بعض موظفي املفوضية 
قاوموا باتخاذ إجراءات لتعزيز وحماية حقوق األشخاص املشمولني باختصاص املفوضية 
على أســـاس أن ذلك يتعـــارضُ مع الثقافة احمللية. علينا كموظفـــني في األمم املتحدة، أن 
نراجـــع مواقفنـــا وأن نَتجاوَز ردود مثل «هذه هـــي ثقافتهم»، ذلـــك أن املُعتقدات الثقافية 
ســـةً وال دائمة، فهي تتجدد باستمرار ويُعادُ تشكيلها، عن طريق الصراعات  تجانِ ليســـت مُ
يَمِ  دة للتأثير على القِ هُود املُتعمّ والنزوح، ووسائل اإلعالم، والتعليم، وشبكة اإلنترنت، واجلُ

من خالل التنقيحات للقانون أو لسياسة احلكومة٥٨. 
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ُنُظم العدالة التقليدية 
ا لتحقيق العدالة يحظـــى باحترام مبنيٌ على  اً راســـخً ظامً قـــد نرى أن لدى اتمع نِ
أســـاس القيادة التقليدية، بيد أنه ال يحتوي على وســـائلَ للطعـــن وال يعترف بحقوق 
ر النســـاء اللواتـــي تعرّضن لالغتصاب  النســـاء أو األطفال. فالنظام نفســـه قد يُجبِ
اً عن شـــرفِ العائلة، وفي ذلك انتهـــاكٌ حلقوق املرأة. أو  فاعً ب دِ بالـــزواج من املُغتصِ
قـــد ال يتطرق هذا النظام الى ظاهرة رعاية األطفال من جانب أســـر غير أســـرهم، 
بار الســـن احملكوم عليهم  لتهـــم على أنهم عبيد، أو الى كِ حيـــث يجري بعد ذلك معامُ
ر. وهكـــذا، فإن نظام  ـــحِ ون بالسِ تهمَّ باإلعـــدام في إطـــار العدالة التقليديـــة ألنهم مُ
العدالة التقليدي قد يكون من املفيد اســـتخدامه لتســـويةِ النزاعاتِ البسيطة داخل 
اتمـــع؛ بيد أنَّ اجلرائـــمَ مثل االغتصاب أو التحرش اجلنســـي ينبغي أن تُعالَج في 
إطـــار النّظـــام القانونـــي الوطني. وفـــي مثل هذه احلـــاالت، يُتوَقع مـــن املوظفني أن 
خلـــوا لدى الســـلطات، والقـــادة وغيرهم من أفـــرادِ اتمع ملناقشـــةِ اإلجراءات  يتدّ
القانونية املناسبة التي تعكسُ رغبات الناجني وحتترم مبدأ السرية. وكجهاتٍ عاملةٍ 
في اال اإلنســـاني، فنحنُ مُطالبونَ باحترام وتعزيزِ املساواة بني اجلنسنيِ وحقوق 

اجلميع في عملنا اليومي.
 

التعرف على النقاط التي يتسع فيها اال للضغط واحراز التغيير، مبا أن هياكل اتمع 
وثقافته قد تعمل لصالح حماية األفراد واألقليات، السيما النساء واألطفال، وتعزيز هذه 
اجلوانـــب، فـــإن العمل اجلماعي له أهميةٌ خاصةٌ في ضمـــانِ أن يفهم أعضاء اتمع أن 

ةٌ بإطار احلقوق.  لتزمَ املنظمات اإلنسانية مُ

وعنـــد عرض هذه املســـائل علـــى اتمع في محاولـــة إليجاد حلول مشـــتركة لها، يواجه 
ـــا لذلك. كما أن حـــوادث العنف اجلنســـي والعنف  املوظفـــون العديـــد مـــن التحديات تبعً
ها علنًاً «إلرضــــاءِ املفوضية»، بيَد  دُ بِ تانُ اإلنـــاث، قد يُندّ القائـــم علـــى نوع اجلنس، مثل خِ
أن هـــذه املمارســـة ال تزال قائمة «وحتـــت الطاولة». ونتيجةً لذلك، فـــان أولئك الذين هم 
بحاجة للمســـاعدة، من غير احملتمل أن يحصلوا عليها ورُمبا قد يُعاقبوُا إن حاولوا القيام 

بذلك٥٧.
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٣-٢-٤ بناء القدرات المجتمعية
م باالشتراك مع اتمع احمللي و أن يقوم أيضاً على  رات ينبغي أن يُصمّ إن دعم بناء القُدُ
رات واألهداف. كما ينبغي أن تكون هذه  أســـاس حتليل للمجتمع من حيث املهارات والقُدُ
األنشـــطة شفافة ليفهم اجلميع من الذي سيســـتفيد وملاذا وكيف بإمكان الذين تدربّوا أن 

يقوموا بدعم اآلخرين، وما هي اخليارات التي ستكون متاحة في وقت الحق.
 

مَ  وحول تدريب أفراد اتمع على أساليب املشاركة، إذا اقتضى األمر لذلك، ينبغي أن يتِ
في أقربِ وقتٍ مُمكن، باســـتخدام أدواتٍ بسيطة، مثل املشـــي العيني واجلداول الزمنية،  
التـــي ميكن بســـهولة تبادلهـــا، ولكن هنـــاك الكثير من أســـاليب التحليل، مثـــل التصنيف 
بُل  والرسوم البيانية للمشاكل التي تتطلب املزيد من التحضير والوقت٥٩. ومن أفضل السُ
إلجراء هذه األنشطة فتكمن أوالً في تدريب أفراد اتمع احمللي حول املنهجية من خالل 
بُون مبمارسة نفس التدريبات مع اتمع احمللي. إن  املمارسة، وذلك بهدف أن يقوم املُتدرِ
رات في اتمع لتحليل البيانات املتواصل، وجتنُب  من شـــأن هذا أن يساعد في بناءِ القُدُ
الثغراتِ املُؤسســـية بســـبب تناوُبِ العاملني في اال اإلنساني، بني من يأتي إلى اتمع 
ومـــن يُغادره، وعلى األمد البعيد، تشـــجيع املزيد من املشـــاركة املُجتمعية في بناء الهياكل 

متثيلية. 

رات التي تكتسب أهمية خاصة: وهناك ثالثة مجاالتٍ لبناءِ القُدُ
املهـــارات في التنظيم والقيـــادة، واالتصاالت، واملشـــاركة والتحليل إلـــى جانب فهم  (أ) 
كُم الرشيد، وتعزيز املساواة بني اجلنسني، واحترام حقوق اإلنسان، مبا في ذلك  احلُ

حقوق الطفل؛ 
جمـــع البيانات، وتصميم املشـــاريع، والتخطيـــط، واإلدارة، والتقييم؛ حســـب حاجة  (ب) 

اتمع لتنظيم فصول محو األمية االبتدائية واملهارات الرقمية.
(ج)  املهارات الفنية في مجاالت معينة، مثل إنشاء األعمال التجارية، ومشاريع القروض 
م االدخار، والزراعة، والتدريب املهني، والتحليل  الصغيرة، واملُحاسبة األساسية ونُظُُ

التسويقي ودراسات اجلدوى االقتصادية.
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عشر نصائح حول معالجة القضايا الحساسة 

مـــن البدايـــة، قم بتوضيـــح موقف املفوضية بشـــأن حقوق اإلنســـان، والتأكيد على أن مســـؤولية    
املفوضية تكمن في حماية حقوق النســـاء والرجال والفتيات والفتيان، بغض النظر عن انتماءاتهم 

االثنية والدينية واالجتماعية أو غيرها من اخللفيات. 
هُ اتمع أو االمتناع عن تســـليط  إن تبنـــي نهـــج مُجتمعـــي املنحى ال يعني أن نقوم بـــكل ما يقترحُ   
الضوءِ على موقف املنظمة بشـــأن حقوق اإلنســـان. بل يتم البدء بزيادة الوعي بشأن املساواة بني 

اجلنسني وحقوق املرأة والطفل في مرحلة مبكرة. 
جتنـــب من اظهـــار أنك حتكم على املُمارســـات اتمعية. ابد االحتـــرام والتفاهم وحس الرعاية    
راية باملعايير القانونية الدولية واملعايير القانونية الوطنية التي تتفق  للثقافة وتأكد من أنك على دِ

مع القانون الدولي.
تذكر أن في كل مجتمع، هناك فرد/أفرادا ممن هم منفتحني لتلقي األفكار اجلديدة. قُم بالتعرف    
ن من إجراء  بُل التي تُمكِ على هؤالء األفراد في اتمع، السيما من بني الزعماء، واستكشاف السُ

نع القرارات.  وار بنّاء مع الهيئة الرئيسية لصُ حِ
إن املدافعـــني عن احلقوق داخل اتمع يعدون أكثر فعاليةً بكثير من اجلهات الفاعلة اخلارجية،    

مثل موظفي املفوضية؛ لكن عليك أن ال تُعرضهم اطر أمنية. 
قـــم بتقييـــم الوضع بعناية: إذا مت القيام بعمل ينتهك احلقوق الفردية، هل هو رد فعل مت مؤخرا أو    
أنه قدمي العهد من الناحية العملية ؟ قُم مبناقشة أي من املُمارسات السلبية مع اتمع ومُحاولة 

فهم أهميتها بالنسبة للمجتمع. 
قـــم بالتركيـــز على األســـباب الكامنة وراء هذه املمارســـات وعلى العواقب أو علـــى آثار ذلك على    
النساء، والرجال والفتيان والفتيات وكبار السن واألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة ، وغيرهم 
شـــة. انتظر حلني ما تكون هناك فرصة ســـانحة لتغيير هذه املمارسات بالتعاون  من الفئات املُهمّ

مع اآلخرين، وملعرفة من الذي ينبغي أن يشارك في هذا اجلانب، وكيفية املُضي قدما. 
حتـــاول الوصول الـــى نتيجة بالقوة. اعمل مع اتمع احمللي لتحديـــد نقاط صغيرة للتغيير، مثل    
يَم دُون انتهاك احلقوق، بدالً من مُحاولة إدخال تغييرات جذرية  املمارسات البديلة التي تدعم القِ

بليلة وضحاها. إقضي الكثير من الوقت وسط اتمع. 
عنـــد العمل علـــى حتقيق املســـاواة ومتكني املـــرأة ، قُم بإشـــراك الرجال، وادعوهـــم إلى حضور    
مناقشـــات جماعية مركزة على قضايا مثل الذكورية، واألُبُوة، واملُســـاواة بني اجلنســـني، والصحة 
اإلجنابية، وفيروس نقص املناعة البشرية املكتسب / اإليدز، والعنف اجلنسي والعنف القائم على 

نوع اجلنس. 
العمـــل مـــع اتمع احمللـــي، في تصميـــم وتنظيم حمـــالت إعالمية واســـعة، وأنشـــطة التوعية،    
والتدريب، واألنشطة املسرحية لضمان أن جميع أفراد اتمع على وعيٍ بحقوقهم وواجباتهم. 
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ا متكنيُ األطفال  نع القرار. كما ينبغي أيضً املُجدية من جانب النساء، السيما في هياكل صُ
من املشـــاركة حيث أنها تساعد في بناء ثقتهم بأنفســـهم وإعدادهم للمستقبل. وفي هذا 

اخلصوص، ينبغي استخدام أدوات املشاركة املناسبة لهم. 

ثِ في العلن، فإن اللجوء الى كوتا الـ ٥٠  في اتمع الذي ال يســـمح للنساء عادةً في التحدُّ
في املئة من اللجان الهادفة دون تقدمي الدعم لقدراتهن قد يصعّب على النســـاء االستفادة 
من هذه الفُرص واحملافظة عليها. ورُبّما، في الواقع ســـيزيد من اآلراء املســـبقة الســـلبية 
هن القيادية . ولذلك، تأكد من تقدمي الدعم املطلوب ومن مالءمة اجلداول لهن  راتِ حول قُدُ
واتخاذ الترتيبات الالزمة بواســـطة رعاية أطفالهـــن اتمعية لتمكينهن من أداء عملهن.  

قَ املُتاحةَ لهم.  ضور األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة واستخدام املرافِ شجع حُ

إنَّ اللجنةَّ املركزية لشـــؤون الالجئني في أحد مجتمعات الالجئني الســـودانيني كانت 
تتألـــف فقـــط من الرجال. وحيـــث أن املفوضية تطلب ٥٠ في املئة مـــن متثيل املرأة، 
كان هناك قلقٌ من أن القادة ســـيلبون هذا الطلب شـــكليًّا فقط ليبانوا متجاوبني، بيدَ 
، متكنت املفوضية من  أن املـــرأةَ لن تكون قادرة على املشـــاركة بشـــكلٍ مُجد . عندئـــذٍ
إقناع اموعات في أهميةِ إجراء االنتخابات الدورية والتفاوض حول اتاحة اال 
لتمثيل املرأة. بعد ذلك، مت التوصلُ إلى اتفاقٍ بني املفوضية والالجئني العتماد أربعة 
كنَ املرأةَ من املُشـــاركةِ  ص للنســـاء. ولضمان أن تتمَّ قـــادة من أصل ١٥ مقاعد تُخصّ
ثليهنَّ بشـــكلٍ منفصل، كما مت تعليمهنَّ  مّ املُجديـــة، أُعطيت املرأةُ الفُرصة النتخاب مُ
املهاراتِ القيادية لبناء الثقةِ بالنفس. وحيث أنه لم يسبقْ عقدُ اجتماعاتٍ رسمية بني 
الرجال والنســـاء، تشـــعر أي من اموعتني باالرتياح . ولذلك، قامت املفوضية عن 
راقبات،  ثـــالتٍ للعمل بصفةِ مُ مُ قة األربع مُ طريـــق التفاوض بإضافة أربع نســـاءٍ ملُرافَ
 ، ثِ . أما األربع مُمثالت فشـــعرن بارتيـــاح أكثر في التّحدُ وتقـــدمي الدعم املعنوي لهنّ
ألنهُنّ اســـتفدن من مشورة األربع نســـاء اإلضافيات وذلك قبل القاء كلمة في العلن. 
مح  وحيث أن جميع املُمثلني أصبحوا معتادين على وُجود أربع نساءٍ مراقبات، فقد سُ
لهـــن أيضا باملشـــاركة. ومـــن خالل هذه العملية، فإن عدد النســـاء مـــن املمثالت قد 

تضاعف. 
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تنظيم المراكز الُمجتمعية 
ا، الالجئني  ؤخـــرً فـــي البداية، مت إنشـــاء مركـــزٍ في ســـورية لدعـــم الصوماليني، ومُ
ـــا لتقدمي الشـــكاوى وطلبـــات املُســـاعدة العاجلة  العراقيـــني، وكان يُســـتخدم أساسً
للمفوضيـــة. وحيث أنه لـــم يكن هناك هيكلٌ إداريٌ واضـــح، كان هناك توتُرٌ كبيرٌ بني 
مختلف املُســـتخدمني. وفي محاولةٍ لتغيير الديناميات في املركز، شجعت املفوضية 
الالجئـــني لتعيـــني قائد فريق خاص بهم ومُســـاعدٍ لهـــذا القائد. كمـــا مت تدريب كُلُ 
مـــن يعمـــل في املركز على تقويـــة روح الفريق وعلى العمل اجلماعي، مما ســـاعدهم 
لكية املركز والتركيـــز على خدمة اتمـــع. ونتيجة لذلك، أصبح  علـــى بلورة حـــس مِ
ةً حيث قام أعضاؤه باختيار أفرادٍ ملناصبَ إدارية جديدة. وفي الوضعِ  وّ الفريق أكثر قُ

الراهن، لدى املركز أكثر من ٣٠٠ من األشخاص املسجلني في أنشطتها.

ذ أشـــكاال كثيـــرة، مبا فيها دورات تدريبيـــة قصيرة املدى  رات يُمكن أن يتخِ ـــدُ إن بنـــاءَ القُ
ل  فـــي التوعية وتدريب اشـــرافي للمجموعـــات الصغيـــرة، والتدريب أثناء العمـــل، وحتمُّ
املســـؤوليات واملهام اجلديدة، وورشـــات العمـــل، وتوفير الدعم املـــادي، وتبادل املعلومات 
ــم اإللكتروني، والوصول إلـــى اإلنترنت، وفرص التواصل،  مـــع اجلماعات األخرى، والتعلـُّ
هـــور واملشـــاركة في املناســـبات العامة. كما ينبغي أن تشـــمل هـــذه الفُرص اتمع  والظُ

املضيف، إن كان ذلك ممكنًا. 

ســـدِ ثغرةٍ في التواصل مت التعرُّف عليها فيما بني  في رُومانيا، اســـتجابت املفوضية لِ
ة من خالل إنشاء مشروعٍ لتمكني الالجئني. كما  اتمع املضيف، والسلطات واملنظمَّ
قامـــت املفوضيـــة واملنظمات غير احلكومية احمللية بدعم إنشـــاء جلان لالجئني، في 
ة نســـائية. ومت توفير التدريب  مراكز اســـتقبال لالجئني، باإلضافة إلى إنشـــاء مُنظمَّ
والدعـــم املادي للمبادرات اخلاصة بالالجئني. أما هؤالء الالجئون الذين مت تدريبهم 
ا منهم عملوا  كقادة، فقد مت تشـــجيعهم ليقوموا بتدريـــب اآلخرين، فضالً عن أن كثيرً

كخبراء أثناء عمليات التدريب.
وأثنـــاء التقييم، مع أعضاء اتمع احمللي، حول االحتياجـــات اتلفة، من املُهمِ االتفاق 
ا على  ف وضمان متثيل مختلف اجلماعات بشكلٍ مُنصف. واعتمادً على اجلمهور املستهدَ
عالقات الســـلطة بني اجلنســـني، قد يُستحســـن عقدُ اجتماعاتٍ منفصلة وتنظيم تدريب 
شــــة، في الوقت الذي يتم فيه توعية الرجال بفوائد املشـــاركة  للنســـاء واموعات املُهمّ
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ــر البحث الخاص بخطة العمل. لكي تتمكـــن أي مجموعةٍ من معرفة أي إجراءٍ  تطوي
ح  وثُوق بها. ومبـــا أن العديد من النازحني من غير املُرجّ تقـــوم بـــه، فهي بحاجةٍ ملعلوماتٍ مُ
أن يتمكنـــوا من الوصول إلى هـــذه املعلومات، قد يحتاج هؤالء النـــاس إلى دعم قداراتهم 
فـــي مجال البحـــث وتقنيات جمع البيانـــات مُجتمعية املنحى. ولذلـــك ، ميكن للمفوضية 
وشـــركائها دعم هذا العمل من خالل توفير املعلومات حول السياسات املتعلقة باحلماية، 
مبـــا في ذلك املســـاعدات واحللول الدائمة، وتســـهيل الوصول إلـــى مجموعةٍ متنوعة من 
املؤسســـات احمللية والوطنية والدولية، وتوفير معلومات أخرى ذات الصلة. إنَّ من شـــأن 
مثـــل هذه األعمال أن تزيد من مســـتوى الوعي اجلماعي، وتســـمح للناس باتخاذ قرارات 

ز من وجود قيادة قوية.  واعية، وتعزيز ثقافة الشفافية التي، بدورها، سوف تُعزّ

نشر الوعي والتمكين في جميع األنشطة. إن اللقاءاتِ اجلماعية ميكن أن تكون مناسبة 
ـــبُل املمكنة ملعاجلة هذه األسباب. على سبيل املثال،  ملناقشـــة أسباب مشاكل احلماية والسُ
، بل قد يؤدي أيضا  راءَةِ والكتابةِ أنشطة محو األمية الوظيفية للنساء لن يُمكنّهُن فقط من القِ
. أما فصول القراءة والكتابة القانونية،  نَّ لهِ إلى زيادة الوعي بشأن األسباب األساسية ملشاكِ
ميكن أن تدمج التوعية باحلقوق وحتليل الفوارق بني اجلنسني بحسب القوانني الوطنية، مع 
مهارات محو األمية. كما أن اإلذاعة تُعدُ وســـيلةً ممتازةً لنقل املعلومات، ودعم اموعات 
فـــي إدارة البرامـــج اإلذاعية اخلاصة بهم ميكـــن أن ميكن أن يزيد مـــن امكانياتهم اذ أنهم 

سيكتسبون الظهور االعالمي عند تقدمي مثل هذه اخلدمات الهامة للمجتمع احمللي.
 

 العمل على تعزيز القيادة القوية. ينبغي اختيار القيادة احلقيقية من جانب اموعة 
أو أفراد املُجتمع، بينما يجري تشـــجيع التوازن في الســـن، ونوع اجلنـــس، والتنوع، إالّ أن 
لٍ في النجاح. وميكن للمفوضية وشركائها أن تساعد في  االختيار املســـتنير يُعد أهمَّ عامِ
توفير التدريب واملشـــورة التي قد يتقدم بطلبها قادة اتمـــع احمللي ااترين. ولتوفير 
الدعم ملمثلي اتمع احمللي، تكمن إحدى الوســـائل في توفير التدريب حول محو األمية، 
إذا لزم األمرُ، وحول القيادة والتواصل والدارة، مبا في ذلك مواضيع مثل التِّقنيات القائمةِ 
على أســـاس املشاركة، والتمكني، والوعي في ما يتعلق بقضايا نوع اجلنس، وحقوق املرأة، 

واحلُكم الرشيد وسياسات املفوضية.
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رات، تأكد أن من مت اختيارهم كرئســـاء جلســـات يراعون  عنـــد تنظيم أنشـــطةٍ لبناء القُدُ
قضايا السن ونوع اجلنس والتنوع وتعزيز النهج حقوقي ومجتمعي املنحى، وبقدر اإلمكان، 
ـــه الدعوة إلـــى املنظمات اإلقليميـــة أو احمللية، مبا فيها اجلهـــات األكادميية /هيئات  وجّ
البحـــوث، للقيام بالتدريب. وإذا كان هناك حاجة ملترجمني فوريني، ينبغي لهم أن يتعرفوا 
ا. وكلما كان ذلك ممكنًا، يتم العمل على تشـــجيع  على مُحتوى التدريب واألهدافِ مُســـبقً

أولئك الذين مت تدريبهم ليقوموا بتدريب غيرهم من أفراد اتمع. 

راتها:  عند العمل مع اتمعات احمللية لتعزيز قُدُ

ــك أدوار أفراد المجتمع  ــي المنحى، بما في ذل ــادة الوعي حول النهج حقوق زي
ـــهلُ إجراء حوارٍ  ني أن تُسِّ ئَتِ كأصحاِب حقوق وواجبات. إن من شـــأن توضيح هاتني الفِ
بـــني أفـــراد اتمع احمللـــي والوكاالت اإلنســـانية، كما ستســـاعد على ترســـيخِ القواعد 

األساسية للشراكة في العمل.

تشجيع المجموعات لرسم خطط العمل الخاصة بها. إن التمكني قد يتحقق عندما 
تدعم املســـاعدة املقدمةخطط وأفكار اموعة املعنيـــة، فاموعات وأفرادها يعرفون 
أولوياتهـــم أفضل من غيرهم. ولذلـــك، ينبغي على اموعات أن تضـــع جداول أعمالها 
وتســـاهم في توظيف مهاراتها. أما اجلهات اخلارجية الفاعلة، فينبغي أن تُوفر املعلومات 

والدعم حسب االقتضاء، شريطة أن تلتزمَ األنشطة باملعايير القانونية الدولية. 

نْســـني وجميع األعمار  الَ اجلِ الة في مجــال التواصل. إن القادة من كِ ــاء مهاراٍت فعَّ بن
بحاجـــة إلى التواصـــل بفعالية، وليس فقط حلث وحتفيز أعضائها، بل أيضا للتواصل مع 
مـــن هم خـــارج اموعة. كما يُمكن أن يشـــمل ذلك تبادل املعلومـــات والتجارب الناجحة 
كرارها أو مناشـــدة األطراف اخلارجية. كما ميكن أن يشـــمل  حتـــى يتمكن اآلخرون من تِ
ذلك مهاراتٍ أفضل للتفاوض على الشـــروطِ مع األطراف الفاعلة األخرى. وفي كثيرٍ من 
رق املســـرحية، واملواد  األحيان، قد تُنْقلْ هذه املهارات من خالل التقنيات البديلة، مثل الفِ
معية والبصرية واألنشطة الترفيهية األخرى التي ميكن للسكان احملليني أن يفهموها  السَّ

سهولة. وفي مثل هذه احلاالت، جتنَّب إلقاءَ املُحاضرات والندوات.  بِ

CBA_A_print.indd   88 29.09.2009   14:14:50



النهج مُجتمعي املنحى في العمليات التي تقوم بها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

٣

|٩١|

ـــواءً من  ــة. إن التمويل اخلارجي ، سُ ــوازن بين المســاهمات الخارجية والداخلي الت
اجلهـــات املانحـــة األجنبية أو احمللية أو الوطنية أو من احلكومـــات املُضيفة، أو املنظمات 
ا على أنه إجراءٌ مؤقتٌ ملســـاعدةِ اتمعات احمللية  غير احلكومية، ينبغي أن يكون مفهومً
في املراحل األولى من نزوحهم. وتُبني التجربة على أن مُعظمَ اموعاتِ تُصبحُ في وضعٍ 

عتمدةً على ذاتها ومستقلة.  أقوى عندما تكون مُ

ــادل المعلومات. إن اتمعات بحاجةٍ  خلق إطاٍر للّتعلُِّم من خالل الشــفافية وتب
للمعلومات من أجل املشـــاركة بشكلٍ مُجد. وميكن تبادل املعلومات من خالل االجتماعات 
العامة، ولوحات اإلعالنات، واملنشورات، واإلعالنات العامة. مهما كانت وسائل االتصال 
كرياً، وال تفترض أن  ، ومعرفة كيف مت تفســـير الرســـالة وتلقيها فِ ةِ واملعلومات املســـتخدمَ
د أن أرســـلنا مبعلومةٍ ما أو مت تســـلُمها. ولذلك، ينبغي أن تتدفق  مُجرَّ الفكرة قد وصلت بِ
الَ االجتاهـــني، من جانب العاملني في مجال املســـاعدة  ـــل في كِ عمليـــة التواصل والتراسُ
اإلنسانية إلى اتمعات احمللية والعكس، ومن ممثلي اتمع إلى أفراد اتمع والعكس. 
وبالتالي، اســـتخدم عمليات التفتيش العشوائية لضمان أن جميع أفراد اتمع قد تلقوا 
ةِ التي  املعلومـــات، وخاصةً أولئك الذين يلزمون البيـــوت أو يتحدثون بلغةٍ مختلفةٍ عن اللُّغَ

يَتحدثُ بها األغلبية. تأكد أن املعلومات سهلة لألطفال وفي متناولهم. 
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ــم الداخلية والخارجية. إن كثيرا من األشـــخاص املشـــمولني  ل معالجــة جوانب الظُّ
باختصاص املفوضية يعتمدون على القيادة التقليدية في احلصول على الدعم واحلماية، 
وخاصـــة في تنظيم الناس عند تقدمي املســـاعدة. ولذلك، فإن تعزيز الوحدة بني شـــرائح 
رق  مختلفة من اتمع، على أســـاس القضايا واملشاكل واحللول املشتركة، تُعدُ إحدى الطُ
نع القرار. ولذلك، ينبغي استخدام  الفات وزيادة املشاركة في عمليات صُ للتغلُبِ على اخلِ
ناء املهـــارات ملعاجلة تلك احلاالت، مثل  لم، وبِ رات للنظر في حاالت الظُ ـــدُ ـــرص بناء القُ فُ

املهارات في حل الصراعات٦٠. 

إقامــة تحالفات مــع المجموعات المحلية األخرى. إنَّ من شـــأن أعـــدادٍ كبيرةٍ من 
اموعات ذات املصالح املشـــتركة التي تنضم الى بعضها البعض في حتالفات وشبكات 
أن تتغلب على حتديات أكبر وحتقق أهدافاً على نطاق أوسع من خالل دعم بعضها للبعض 
ل مع اجلمعيات احمللية للشـــباب، وجمعيات  اآلخر فـــي النضال والعمل املشـــترك. تواصَ

حقوق املرأة، واالحتادات التجارية.
 

د أهدافها اخلاصة،  تجنب الفشــل المبكر. في حني أنه ينبغي على اموعات أن تُحدِّ
ا على املفوضية وشـــركائها التنفيذيني مُســـاعدتهم على جتنُب األنشـــطة التي  ينبغي أيضً
جح أن تنجح، وخاصةً في املراحل األولـــى. ولذلك، ينبغي إجراء تقييمٍ دقيقٍ  مـــن غيرِ املُرّ
حـــول الوضع، مبا في ذلك النظر في قضايا مثل: احلصول على العمالة احمللية، الوصول 
ةِ للدخلِ  رّ املُحتمل إلى األســـواق لبيع املنتجات الزراعية، واملنتجات املنزلية، واملشاريع املُدِ
ـــرب، واألشـــجار واحلطب، أو  والوصـــول إلـــى السياســـات احلكومية املتعلقـــة مبياه الشُّ
تخصيص األراضي، القوانني والقواعد والسياســـات الدولية والوطنية املتعلقة في توزيع 
ـــل، وتصاريح العمـــل. ينبغي على أعضاء اتمـــع أن يكونوا  ريةِ التنقُ مـــواد اإلغاثـــة، وحُ
ـــرَصِ املتاحة واملعوقات قبـــل اتخاذ اإلجراءات. إن من شـــأن التواصل  علـــى علمٍ تامٍ بالفُ
براء في هذه ااالت أن يُســـاهم في زيادةِ  مـــع مجموعاتٍ محلية مماثلة وغيرها من اخلُ
برات، واملعلومات. أما التقييمات التشـــاركية،  ـــرَص النجاح وإتاحة الفرصـــة لتبادل اخلِ فُ
ناء  رّوسِ املســـتخلصة من املاضي وإدماجها في أنشـــطة بِ م لتقييم الدُ فيمكن أن تُســـتخدَ

رات. القُدُ
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٣-٢-٥ تخطيط العمل المجتمعي
إن تخطيط العمل اخلاص باتمع يُعدُّ مبثابة تخطيطٍ قائمٍ على املشـــاركة على مســـتوى 
ـــا للظروف، ميكن للمجتمـــع املضيف وغيره من اإلطـــراف الفاعلة  اتمـــع احمللي. وتبعً
األخـــرى املشـــاركة فيها أيضا. أمـــا خطة العمل اخلاصـــة باتمع فيمكـــنُ وضعها عبر 
حتليـــل احلقوق وحتديد األولويات املتعلقة مبخاطر احلماية وباالحتياجات للمســـاعدات 
وبالقـــدرات وباحللـــول التـــي مت حتديدها خالل عمليـــات التقييم التشـــاركي وغيرها من 
األنشـــطة. كما تســـتندُ هذه اخلطة إلى ما يشـــعر اتمع أنه قادرٌ وراغـــبٌ في القيام به 
مِ  ملعاجلة القضايا احملددة. وفي هذه املرحلة النهائية من حتليل وحتديد األولويات، من املُهِّ
ضمـــان أن اهتمامات جميع الفئات اتلفة في اتمع قد مت متثيلُها. وإذا لم يكن األمر 
كذلك، قُم مبناقشة الترتيبات التي ستُتّخذ ملعاجلة هذه املشاكل، السيما ااطر املتعلقة 
شـــة تقليديًا، مثل إجراءات ملنع العُنف اجلنســـي  باحلمايـــة التي تتعـــرضُ لها الفئات املُهمّ
والعُنـــف القائم على نوع اجلنس، وحتســـني ظروف املأوى لكبار الســـن واألشـــخاص ذوي 

ـر التي يرأسها أطفال.  االحتياجات اخلاصة، وحتسني املساعدات املقدمة لألُسَ

وخالل مناقشة امليزانية املتاحة مع مجتمع الالجئني في أحدِ ايمات في سيراليون، 
حُ النسبة التي صرفت من امليزانية  قام موظفو املفوضية باســـتخدام رسم بياني يُوضّ
طاعـــات، مثل الصحة، وامليـــاه، والتعليم. بعد ذلك، مت  املتوفـــرة في كل قطاعٍ من القِ
اســـتخدام نفس الرسم البياني ملناقشة أولويات اتمع وحتديد الكيفية التي ينبغي 

للمفوضية أن تقومَ بتقسيم امليزانية خالل السنة التالية.
 

ا من الناس، فقد يكونُ  ا كبيرً دً وفي حنيِ أنَّ جمع املعلومات وحتليلها ينبغي أن يشمالن عدَ
األمـــرُ أكثـــر عملياً إذا مت إعداد اخلطة من قبل مجموعةٌ أصغـــر، مثل جلنة التخطيط أو 
لَ مســـؤولية وضع خطةِ  فريق العمل اخلاص باتمع. كما ميكن لهذه اموعة أن تَتَحمَّ
عملٍ ومتابعة تطبيقها. وهذا ال يعني أنه لن يكون هناك دورٌ ألفراد اتمع الذين ليســـوا 
على قائمة جلنة التخطيط: حيث أن تنفيذ اخلطة ســـوف يتوقف على اتمع األوســـع. 
ُبَيَّنَةِ في القسم  س االعتبارات امل أما عملية اختيار أعضاء جلنة التخطيط، فينبغي أن تَعْكِ

٣-٢-٢ «التمثيل مُجتمعي املنحى». 
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عشر نصائح حول ِبناء الُقُدرات 

رُق املشـــاركة والتأكد من وجود توازن في  تدريـــب عددٍ من أفراد اتمع احمللي في اســـتخدام طُ  
السن، ونوع اجلنس، والتنوع وسط املشاركني. وتشجيع القادة من النساء والشباب. 

اســـتخدام جميع الدورات التدريبية لرفع مســـتوى فهم القيم والوعي حولها، مثل شـــمل واحترام   
اجلميـــع الوعـــي مبا يتعلق بالســـن، ونـــوع اجلنـــس، والتنوع، وحقـــوق الطفل، واألشـــخاص ذوي 

بار السن واملساواة بني اجلنسني.  االحتياجات اخلاصة وكِ
العمل مع قادة اتمع احمللي إلبالغ جميع األفراد عن مســـؤولياتهم كأصحاب واجبات (ال سيما   

األهل) وكأصحاب حقوق. 
رات ومهارات أفراد اتمع احمللي واالتفاق معهم  العمـــل مع اتمع احمللي، وحتديد مختلف قُدُ  

رات.  على االحتياجات من التدريب وبناء القُدُ
رصد كيفية اســـتخدام فُرَص التدريب وبناء القدرات اتلفـــة من جانب مجموعات مختلفة من   
النـــاس وخاصة ما إذا قد مت اســـتبعاد أيـــة مجموعة، مثل ذوي االحتياجـــات اخلاصة، واألمهات 

ابات، واألطفال، واملراهقني. وإذا كان األمر كذلك، ينبغي معرفة السبب. الشَّ
البناء على األفكار اإلبداعية تلف الفئات العُمرية إليصال رسائل ، في حني يتم تعزيز املهارات   

القيادية.
التعرف على الشـــركاء من ذوي املهارات املناســـبة لتقدمي التدريب والتأكد من أنهم سوف ينقلون   

قيم تتماشى والنهج حقوقي ومُجتمعي املنحى. 
تدريب الناس على وضع خطط عمل للمجتمع التشاركية أدوات املتابعة والتقييم.  

متابعة كيفية قيام الناس بتطبيق املهارات املكتسبة وتدريب اآلخرين.   
مناقشـــة املســـؤولني عن إدارة املشـــاريع اتمعية حول كيفية تصرفهم، وخاصة عن ما إذا كانوا   

بحاجة إلى دعم أو تدريب. باإلضافة إلى تعزيز آليات محاسبة وشفافية.
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ة مع نحو ٤٠ من سكان أحد  ركزّ في البوســنة والهرسك، جرت مناقشـــاتٌ جماعية مُ
مراكز االســـتقبال، حيث مت التعرفُ على مجموعةٍ متنوعةٍ من مخاطر احلماية، مبا 
فيها تلك املتعلقة بالســـالمة، والرعاية الصحية، والتعليـــم، والوصول إلى املعلومات 
القانونيـــة. ولذلك، مت إعـــداد ملخصٍ حول ااطر التي قد حـــددت لكل مجموعة 
مركـــزة وبعد ذلـــك صوَّت املقيمون على اـــاالت ذات األولوية. مـــن جانبها، قامت 
األطرافُ املعنية بتقدميِ قائمةٍ من التوصيات بشـــأن اإلجراءات املســـتقبلية وحللوها 
روع  بشـــكلٍ مُشـــتَرك. ونتيجةً لذلك، مت حتديد ااالت التالية كأولويات ينبغي الشُّ

في العمل عليها: 
الجانب الصحي: حشـــدُ الدعـــم إلجراء تغييراتٍ في التشـــريعات إلضفـــاءِ الطابع 
ـــرَصِ احلصول على العـــالج واألدوية،  املؤسســـي على اإلحاالت الطبية وحتســـني فُ
ل الزمنية للســـكان، والبدء  كذلك، تكييف خدمات النقل الطبي مبا يتالءمُ مع اجلداوِ

بالدعم النفسيَّ واالجتماعي.
عة في املراكز وفي أماكن رعاية  المشورة القانونية، والدعم واألمن: تقدميُ املشورة املُوَّسّ
األطفال والقيام بجوالتٍ شـــهريةٍ إلى مراكز االســـتقبال، وعقد اجتماعاتٍ شـــهريةٍ مع 
مجلـــس الالجئني، ومدير الس، األخصائي االجتماعي واألطبّاء. من جانبها، قامتِ 
املُفوضية بتنظيمِ إصدار شـــهادات امليالد ودعت السلطات إلعفاءِ املُقيمني من جتديد 
دُ الوظائف  تعدِّ الوثائق، وابتدأ العمل بدوريات أمنية أثناءَ الَّليل، و مت توضيح دَوْرَ الفريق مُ

ملنعِ العُنف اجلنسي والعُنف القائم على نوع اجلنس واالستجابة ملثل تلك احلاالت. 
ـــاللَ األغذية، وأن كبار الســـن  خدمات المســاعدة: مبقدور الالجئني اآلن اختيار سِ
ةِ  رَ واحلوامـــل واملُرضعات يتلقون املواد الغذائية املناســـبة، فضالً عن أن البرامجَ املُدِ

خلِ قد ابتدأ العمل بها في هذه املراكز .  للدَّ

مُ حتديدها كجزءٍ من عملية التخطيط.  وحول املوارد الالزمة لتنفيذ خطة عملِ اتمع سيتِ
كما ينبغي على هذه اموعة التفاوض مع اجلهات املانحة اخلارجية، واحلكومة احمللية، 
و / أو اآلخريـــن حول أيةِ موارد خارجية قد تكونُ هناك حاجة إليها. وفي بعض األحيان، 
ملٍ مشتركة، مثل تلك التي مت وضعها مع اتمع املُضيف،  طِ عَ طَ قد يتطلبُ األمرُ وَضعَ خِ
ياق  غالبا في حاالت األشـــخاص النازحني محليا، أو مع الســـلطات احمللية، السيما في سِ

العائدين.
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فِ على مشـــاكل  نُ في التَّعرُّ تكمُ أما اخلطوة األولى في وضع خطة عمل للمجتمع احمللي فَ
احلمايـــة واالحتياجات للمســـاعدات التي اعتبرهـــا اتمع احمللي أولويـــات. بعد ذلك، 

ينبغي طرح األسئلة التالية: 
ما هي اإلجراءات املطلوبة ملعاجلة هذه املشكلة؟   >

ما هي النتائج املنتظرة والتغيير املنشـــود الذين من شـــأنهما أن يزيال الســـبب أو   >
األعراض؟ 

من الذي سيستفيد؟ هل نحن نشمل اجلميع؟   >
هل يعمل املشروع على دعم حقوق اإلنسان الفردية وتعزيز حماية جميع أفراد   >

اتمع؟   
ما هي املوارد املطلوب توفيرها من قبل اتمع احمللي نفسه ومن خارجه؟   >

من الذي سوف يقوم بتوفير هذه املوارد (املادية واملالية والبشرية)؟   >
كيف ستُدار املوارد؟ ومن الذي سوف يتولى مسك احلسابات؟   >

من الذي سينفذ املشروع أو النشاط؟   >
ما هو اإلطار الزمني لتنفيذ املشروع؟   >

من الذي سوف يُتابع املشروع؟ كيف سيتم تقييم النتائج؟   >

وُســـعِ اتمع اســـتخدام موارده اخلاصـــة واالتصال باجلهات  ـــا للظروف، قد يكون بِ وتبعً
املانحة مباشـــرة. إن من شـــأن هذا أن يشـــير إلى أن أفراد اتمع احمللي يقومون باتخاذ 
ـــبُل العيش والعمل،  سُ قـــرارات تُؤثـــر على حياتهم. بيد أنه عندمـــا تكون احلقوق املتعلقة بِ
، قـــد تكون هناك ضرورة لتوفير املســـاعدة. ومع  عترَفٍ بها، عندئذٍ وحريـــة التنقل غيـــر مُ
مُ املُساعدة من خاللها، ينبغي أن تتضمن تعزيز االعتماد على  ذلك، فإن الطريقة التي تُقدَّ
الـــذات. وكذلك احلال، ينبغي أن تكون كافة األطراف الفاعلة على علمٍ بطريقة تخصيص 
املـــوارد لتجنُّبِ االزدواجيـــة أو التَّنَافُس للحصولِ على التمويل. وفي الوقت نفســـه، يجب 
علـــى املفوضية أن تضمن أن أي خطة عمل خاصة باتمـــع احمللي حتترمُ وتُعالجُ حقوق 
مَّ رصد ذلك من خالل تواصل وثيقٍ مع اتمع احمللي. أما  كافة السكان. كما ينبغي أن يتِ
إذا جرى اســـتبعاد بعض اموعات، قد يكون من الضروري تكثيف األنشـــطة الواردة في 
قســـم ٣-٢-٣، «استجابات وحلول احلماية من منظور مجتمعي مُجتمعية املنحى» لضمان 

معاجلة اهتماماتها وأولوياتها.
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٣-٢-٦ ِفرق العمل الخاصة بالمجتمع

حشد الرجال في المجتمع المحلي حول الحقوق الفردية 
اً  ثلُ بقية الرجال في أجزاء أخرى من العالم، حيث كثيرً جالَ في جنوب أفريقيا، مِ إن الرِّ
ما نراهم يســـاهمون في العُنف املنزلي، والعُنف اجلنســـي، وارتفاع معدالت فيروس 
تهم  فاِ جال وتَصرُّ نقص املناعة البشـــرية املُكتســـب / اإليدز. وباإلقرار أن مواقفَ الرِّ
ميكـــنُ أن تُعيق أو تســـاعد على تعزيز الصحة اجلنســـية واإلجنابيـــة، فاملنظمة غير 
احلكوميـــة الدوليـــة «اجنندر هلث» (احداث الصحة) وبالشـــراكة مـــع رابطة تنظيم 
األســـرة بدأت العمل ببرنامج «الرجل كشـــريك»ٍ في جنـــوب إفريقيا في عام ١٩٩٨. 
وفي عام ٢٠٠٤، مت توسيع برنامج ورشات العمل التدريبية، وبناء التحالفات، وحشد 
ق العمل اتمعية». ولذلك، هـــذه اموعات الصغيرة غير  رَ الدعم مع تدشـــني «فِ
رُ فرصةً للرجال والنساء ممن شاركوا في ورشات العمل  فِ الرسمية من املُتَطوِّعنيَ تُوَّ
املذكـــورة مبحاولـــة العمل على القضايـــا ذات الصلة بنوع اجلنـــس ، وفيروس نقص 
مة  ُبـــادرة فكانت مُصمّ ا امل املناعـــة البشـــرية التي تؤثر علـــى مجتمعاتهم احملليـــة. أمّ
لتحقيق هدفٍ مُزدوجٍ في وصول رسائل املنظمة إلى جمهورٍ أوسع، ومساعدة أعضاء 
ق العمل اخلاصة باتمع في احلفاظ على التغييرات في املوقف والسلوك  رَ جلنة فِ
التي مت اعتمادها خالل ورشـــات العمل املذكورة . ومن خالل تشـــجيع أفراد اتمع 
ا  يَّةِ حملاوالت تغيير القواعد االجتماعية، كان مرجوًّ لكِ على املشاركة واكتساب حس املِ

رق العمل اتمعية في حتسني االستدامة لبرنامج الرجل كشريك.  م فِ أن تُساهِ
إن لفرق العمل اتمعية مُطلقُ احلريةِ في حتديدِ اهدافها وتدخالتها، شـــريطة أن 
دِ  تعمـــلَ ضمن إطـــار البرنامج الذي يهدفُ إلى تعزيزِ االنصاف بني اجلنســـني، واحلَ
مـــن العُنف القائم على نوع اجلنس، وحتســـني الصحة اجلنســـية واإلجنابية للرجال 
والنســـاء، وزيادة مشـــاركة الذكـــور في العـــالج والرعاية للمصابـــني بفيروس نقص 
ر هذه األهداف، فيتوقفُ ذلك على  املناعة البشرية املكتسب / اإليدز. أما كيف تُفُسَّ
رقُ العمل املذكورة واهتماماتها. فعلى ســـبيل املثال،  هِ فِ اللِ ـــياق الذي تعملُ من خِ السِّ
ـــهمُ في انتشـــار العُنف القائـــم على نوع اجلنس وارتفاع  في مجتمعٍ حيث البطالة تُسُ
معدالت اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشـــرية، قد يكون أنســـب اجراء يُتخذ هو 
ـــيقييِّن، فان  وسِ نيَ ومُ ن فنَّانِ تنظيـــمَ معرض للوظائف. لفـــرق عمل مجتمعية تتألفُ مِ

زيادة الوعي من خاللِ األداءِ الفنِّي لهؤالءِ الفناننيَ قد يكونُ من األنسبِ اختياره. 
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ـــركائها واملؤسســـات األخرى ذات الصلة أن تقومَ بدعمِ   من جانبها، يُمكن للمفوضية وشُ
اتمـــع احمللـــي في عمليـــة التفاوُض هذه، باإلضافـــةِ إلى تقدمي املشـــورة حول املصادر 
ـــبُل املناســـبة للتفاوُض حول املوارد. كما ينبغـــي للمفوضية أن تعملَ  املُحتملة للدعم والسُ
مـــع اتمع احمللي لتنفيذ املشـــاريعِ املتفـــقِ عليها لضمان حس امللكيـــة في اتمع جتاه 

األنشطة.

عشر نصائح حول دعم خطط العمل الخاصة بالمجتمع المحلي 

رق القائمة على أساس املشاركة وأنهم يحظون  التأكد من أن األشـــخاص املعنيني يستخدمون الطُ  
بدعم من اتمع احمللي. 

ط تعكس خصائص اتمع املتعلقة بالســـن، ونوع اجلنس، والتنوع. وإالّ، قُم  طَ التأكـــد من أنَّ اخلِ  
مبناقشة هذا األمر مع املسؤولني إليجاد حلول راقب مدى االمتثال ملعايير حقوق اإلنسان.
نًا. رِ العمل بحسب سرعة املُجتمع بدالً من فُرض األطر الزمنية للوكاالت اخلارجية، وكن مَ  

احترام أفكار ورغبات اتمع احمللي أثناء تقدمي الدعم واملشورة عند الطلب.  
التأكد من قيام املشـــاركني والقادة باعطاء معلومات عن خطة العمل الى اتمع بأسره على نحوٍ   

اف، السيما حول استخدام املوارد.  شفّ
لبِ اخلطة. التأكد من أن املشاركة في آليات املتابعة والتقييم هي في صُ  

زيادة الوعي بشأن إجنازات اتمع.   
حشد الدعم خلطة العمل بني مختلف األطراف اخلارجية املعنية.   

التأكد من أن آلية التمويل املقدمة من املفوضية أو الوكاالت املشـــتركة تدعم خطة العمل إذا لزم   
ناسبًا.  األمر وكان مُ

تعزيز الشفافية واملُساءلة بني أوساط املسؤولني في ما يتعلق بخطة عمل اتمع.   
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عشر نصائح حول العمل مع ِفرق العمل المجتمعية 

ـدِّ من اســـتهالك الكحول التي ميكن أن حتشـــد  عيَّنة، مثـــل حماية البيئة أو احلَ حتديـــد قضايـــا مُ  
مجموعات صغيرة. 

بُل معاجلتها. تشجيع اجلماعات ذات املصلح املشتركة على مناقشة القضية وسُ  
اختيار نشـــاط من شـــأنه أن يكـــون موضع اهتمام من جانب األشـــخاص املشـــمولني باختصاص   

املفوضية. 
فكر بأمورٍ بســـيطة: هناك العديد من األنشـــطة الصغيرة التي تدعم متاســـك اتمع وميكنُ أن   

تُؤدي إلى تنفيذ األنشطة التي تتناول قضايا أكبر. 
تدريب وتشـــجيع اموعة إلجراء البحوث القائمة على أســـاس املشاركة بشأن هذه القضايا في   

مجتمعهم.
مســـاعدة اموعة على إقامة شـــبكة ربط مـــع اآلخرين ممن يُواجهوا مشـــكلة مماثلة، مبا فيها    

املؤسسات احمللية. 
تشجيع األعضاء لوضع معايير الختيار مُنسق/ مُنسقني، وحتديد األدوار واملسؤوليات لألعضاء،   

م املتابعة والتقييم. وتوزيع املهام، واتخاذ قرار بشأن املوارد التي سيساهمون بها وتطوير نُظُ
ز احترام حقوق الفرد، والتنوع والتسامح.  يَمِ واملعايير التي تُعزّ مساعدة الفريق على تطوير القِ   

، في مجاالت مثل إدارة املشاريع واحملاسبة.  ذلكَ بناء مهاراتهم، إذا اقتضى األمرُ لِ  
القيام بتسهيل الوصول إلى العالم «اخلارجي» وشبكة اإلنترنت، إن أمكن ذلك.   

٣-٢-٧ المتابعة والتقييم مجتمعيا المنحى 
إنَّ من بني كافة األنشطة التي نقوم بها، جانب املُتابعة والتقييم اتمعيني رُبّما يُعَدُّ األكثر 
ور ويوفر الشـــفافية واملُساءلة. كذلك، فان املتابعة والتقييم  ه القصُ دُ أوجُ أهمية، ألنه يُحدِّ
يعودان إلى التقييمات التشاركية لتحديد ما ينجح وال ينجح. ومن خالل القيام بتقييمات 
تشـــاركية منتظمة مع اموعات التي من املتوقع أن تســـتفيد من املشـــاريع، ميكنُ إجراء 
تعديالت في الوقت املناسب لتلك املشاريع، إذا لزم األمر. كما أنَّ من شأن عدم املتابعة أن 

وءِ املُعاملة واالستغالل. يُؤدي إلى تقدمي املساعدات املضللة وتتركُ مجاالً لسُ
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ن القضايا التي قد ال تعتبرها الهيـــاكل التقليدية في اتمع أولويات أو  هنـــاكَ العديدَ مِ
ال يتوفر لها الوقت الكافي ملتابعتها. ومن وســـائل تعزيز املهارات القيادية بني اموعات 
اتلفـــة ودعـــم التغيير، مُســـاعدة مجموعـــاتٍ صغيرةٍ غير رســـمية في إنشـــاءِ وتطويرِ 
رقُ العمـــل اتمعية هذه ميكنُ أن تُســـاهمَ فـــي إدخال أفكارٍ  األنشـــطة اخلاصة بهـــا. فِ
جديدة، بأســـلوبٍ ال يَتســـمُ بالتطفل حول قضايا مثل : حقوق الطفل ومشاركته، وفيروس 
نقص املناعة البشـــرية املكتســـب / اإليدز، والعمل مع الرجال لوقـــفِ العُنف، والذكورية، 
دةٍ يَتعرضُ لها اتمع  وأعمال البيئة، وحتســـني الظروف املعيشية، واملنع لتهديداتٍ محدَّ
رقُ بأنها أكثر مُرونة  دَّ النساء واألطفال. كما تَتَميِّز هذه الفِ واالستجابة لها، مثل العُنف ضِ
يَّةً من الهياكلِ الكبيرة، وغالبًا ما تكون جذابةً للشباب واألطفال، السيما إذا مت  مِ رَ وأقل هَ

استخدام وسائل مثل املسرح واملوسيقى في نقل رسائلهم.
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القيـــامُ بتزويد موظفي املفوضيـــة والوكاالت بآخر املُســـتجدات حول أوضاع هؤالء   >
األشخاص. 

تلقي تقارير عن تنفيذ املشاريع.   >
هـــات نظـــر اآلخرين من مُختلـــف أفراد اتمـــع حول األداء فـــي تنفيذ  تقصـــي وُجُ  >

البرامج، مبا في ذلك مواقف املسؤولني عن توفير اخلدمات. 
إيجادُ آلياتٍ لتلقي الشـــكاوى الســـرية بحيث ميكنُ تقدميُ تلك الشكاوي بسهولةٍ من   >

جانب األشخاص املشمولني باختصاص املفوضية، وضمان إجراءات املتابعة. 

وتشـــمل املتابعـــة إدخـــال التغييرات الالزمـــة للمشـــروع أو اخلدمات واعطـــاء املعلومات 
لألطـــراف املعنية. كما ينبغي على موظفي املفوضية والوكاالت القيام بزيارات عشـــوائية 

ملواقع التوزيع واملنازل ملراقبة وضع مختلف أفراد اتمع.

كي يعرف األشـــخاص املشمولون باختصاص املفوضية ماذا يحق لهم واملعايير التي يجب 
أن يتخذوها لتقييمنا، عليهم أن يعرفوا ما هي واليتنا وما هو دورنا وما هي سياســاتنا 
، وماذا نفعل. وتقعُ علينا مسؤولية تقدمي هذه املعلومات بوضوحٍ وبلغةٍ أو وسيلة  ن نَحنُ ومَ

يستطيعون فهمها. 

من الذي يتحكم في مواقد الطبخ؟ 
ـــر، ولكن خـــالل التقييم  قامـــت املفوضيـــة بتوزيـــع مواقدَ الطبـــخ موعةٍ من األسَ
لك املواقد. كما  مْ تِ ـــرِ لم تكن تســـتخدِ التشـــاركي، اكتشـــفت املفوضية أن بعضَ األُسَ
ا من أحد االثنيات مت اعتبارها أنها من «الطبقة الدنيا»،  كشـــف التحليل عن أن أُســـرً
د. ولذلك، فـــإن النقصَ في  وبالتالـــي ، قامـــت الغالبية مبنعها مـــن اســـتخدامِ املَوَاقِ
ى ليس فقط إلى عدم ضمـــان وصول البعض الى  املعرفـــةِ عن ديناميات اتمـــع أدَّ
ها املفوضية  مُ حَ موعةٍ واحدةٍ من استخدام املساعدة التي تُقدِّ مَ املساعدات، بل سَ

للتمييز ضد مجموعةٍ أخرى. 
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ا وحتقيقها  زُ على تنفيذ األنشطة لضمان سيرها جيدً كِّ إن المتابعة ُمجتمعية المنحى تُرَ
ثالية  ا ما تُكون مِ درً ةٌ ألن عمليات التخطيط ناِ مَّ هِ لألهداف. ولذلك، فإن املتابعة املُنتظمة مُ
ا مـــا تتغير األوضاع حولها. كمـــا أن أفضل طريقة للمتابعة تكمُن في الشـــراكة مع  وكثيـــرً
املســـؤولني عن املشـــروع، واملشـــاركني، إضافةً إلـــى أولئك الذين ينبغـــي أن يحصلوا على 
الفوائد املرجوة منه. وبالتالي، يجب أن تشمل املتابعة القيام بزيارات منتظمة لألشخاص 

من ذوي االحتياجات اخلاصة لضمان عدم استبعادهم. 

ـــفَ النِّقابُ عن أنَّ برنامج التغذية  ومن خالل تقييم تشـــاركي تَمَّ في أحد البُلدان، كُشِ
ـــا لتشـــجيعِ األطفال على الذهابِ إلى املدرسة، كان في  عَ أساسً املدرســـية، الذي وُضِ
سِ احلاجةِ فقد مت التوصل إلى اتفاقيات  الواقع له تأثيرٌ عكســـي على من هم في أمَّ
بني قادةِ املُجتمعاتِ احمللية، الذين كانوا من بني األكثرِ ثراءً في ايم، ومدير املدرسة 
، ومواد الطبخ واحلطب. ونتيجةً لذلك، فاألطفال  اةِ هَ زَ للطُّ على املعايير لتقدمي احلوافِ
ا في الذهاب إلى املدرســـة، حيث لم يكن باستطاعة ال  ا كانوا أقلَّ حظوظً األشـــد فقرً
جلبِ  دَّ األدنى من املعايير. فاألطفال الذين لم يقوموا بِ األطفـــال وال األهل توفيرَ احلَ
م. كما أن بعض األهل توانوا عن إرســـال أبنائهم إلى املدرسة ألنهم  احلطب مت طردُهُ

لم يرغبوا في جتويع أوالدهم في حني أن اآلخرين يتناولون الطعام أمامهم. 

رٍ مع قادة اتمع احمللي للقيام مبا يلي:  بَكِّ مٍ في وقتٍ مُ وبالتالي يجبُ إنشاءَ نُظُ
رصدُ تقدمي املساعدات للمجموعات اتلفة، السيما للفئات من ذوي االحتياجات   >
وءَ املُعاملة واالستغالل.  اخلاصة، واألطفال املُعّرضني اطر متزايدة، لتجنُّبِ سُ
(وفـــي جميـــع احلاالت، يجب ايـــالء االعتبار الالزم للســـرية. كمـــا أنه في بعض 

بِ إشراك اتمع احمللي). احلاالت األخرى، قد يكونُ من غيرِ املُناسِ
إجـــراءُ مناقشـــاتٍ مع النســـاء واألطفال والشـــباب الذيـــن يُتوقع أن يســـتفيدوا من   >

املساعدات. 
قيـــامُ القـــادة أو غيرهـــم من أعضـــاء اتمع احمللي بزيـــارة بيوت النـــاس على نحو   >
رِ التي يرأسها األطفال أو اجلدود، واألشخاص الذين  منتظم، مثل األطفال واألسَ
ال يســـتطيعون مغادرة منازلهم غيـــر املرافَقني من قبل ذويهـــم واملنفصلني عنهم، 

وغيرهم من اموعات من ذوي االحتياجات اخلاصة. 

CBA_A_print.indd   100 29.09.2009   14:14:51



النهج مُجتمعي املنحى في العمليات التي تقوم بها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

٣

|١٠٣|

يُعدُّ عبارة عن مراجعة كاملة للبرنامج أو املشروع ملعرفة  أما التقييم مجتمعي المنحى فَ
ـــن الوضع. وميكن أن يتم من خالل التقييمات  ق وما اذا حتسَّ مـــا إذا كانت األهداف تتحقّ
التشـــاركية والدراسات االســـتقصائية وغيرها من األساليب. ومن املُهم أن توافق مختلف 
األطراف على أيٍ من املشـــاريع أو اخلدمات ســـيتم تقييمها، ومع من ، ومتى. أما األسئلة 

التالية، فيمكن استخدامها كدليل للقيام بالتقييم: 
ما الذي تغيَّر بالنسبةِ للمجموعة أو اتمع بسبب املشروع؟   >

ة؟ وإذا لم يكن األمر كذلك، فما هو السبب؟  وَّ هل تتوافق التغييرات مع النتائج املَرْجُ  >
ال؟ هل باإلمكان حتسني فعالية االجراءات؟  هل مت تقدمي اخلدمات على نحو فعَّ  >
كيـــف متـــت عملية رصد املشـــروع أو اخلدمات وعلـــى يد من؟ هل هنـــاك حاجة إلى   >

التحسني؟ 
هل مت اســـتبعاد أي شـــخص؟ وإذا كان األمر كذلك، ملاذا؟ وهل مت الكشـــفُ عن هذا   >

بسرعة واتخاذ اإلجراءات ؟ وإذا لم يتم ذلك، فما السبب؟ 
هل مت االتصال بهؤالءِ الناس ممن لديهم مخاطر متزايدة و / أو من ذوي االحتياجات   >

عالً الدعم واخلدمات املناسبة ؟  اخلاصة بانتظام للتأكدِ من أنهم تلقوا فِ
ز في املشـــروع وبكيفية  م املُحرَ هـــل كان الناس علـــى علمٍ بصورةٍ منتظمةٍ مبدى التقدُّ  >

الوصول لتلقي الدعم املناسب؟ 
هـــل مت وضـــع اآلليات التي من شـــأنها متكني الناس من تقدمي شـــكاوى أو مناقشـــة   >

املشاكل؟ 
عَ احترام وتتماشى  وضِ ونَ اخلدمات مَ مُ هل كانت املواقف من جانب أولئك الذين يُقدِّ  >

يَم التنظيمية؟ مع القِ
ما لذي تعلمناه من هذه التجربة؟ وكيف سيتمُ تطبيق ما تعلمناه في وقتٍ الحق؟   >

مَّ ما لم تقدم املعلومات املكتوبة  إن عمليـــة املتابعة والتقييم مُجتمعيـــة املنحى ال يُمكنُ أن تَتِ
والشـــفهية واملرئيـــة جلميع أفـــراد اتمع في اللغات املناســـبة لهـــم ، وبطريقةٍ مفهومة. 
وكجزءٍ من إستراتيجيتها لدعم نهج حقوقي ومُجتمعي املنحى، ينبغي على جميع الوكاالت 
التأكد من أن موظفيها يحملون بطاقات تعريف ظاهرة حتى يتســـنى للناس معرفة مع من 
لك الوكاالت. كما ينبغي  ه تِ مَ يتحدثون، ومن أي وكالة يكون كل موظف، وماذا ميكن أن تقدِّ
أن تُســـتكمل هذه اجلوانب بنشـــرات اعالمية دورية على شـــكل ملصقـــات اعالنية تعطي 
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اَس المشموليَن باختصاص المفوضية من تقديِم الشكاوى إلى  ِكُن النَّ إنَّ توفيرَ آلياٍت ُتمـّ
صدِ واملتابعة. وبالتالي،  ةً من أدواتِ الرَّ املفوضية وموظفي الشـــركاء بســـرية تُعدُّ أداةً هامَ
على جميع مكاتب املفوضية القيامَ بوضعِ إجراءاتٍ لتلقي الشكاوى وفقاً للنشرة اخلاصة 
باالســـتغالل واالســـاءة اجلنســـية والتعليمات الصادرة عـــن األمني العام لـــألمم املتحدة 
إلـــى مكاتـــب املفوضية فـــي عامـــي ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ ٦١. يجب أن يكيـــف املوظفون األدوات 
النموذجية املقدمة (أوراق للمعلومات واستمارات تقدمي الشكاوى) عبر مناقشات تتم مع 

اتمع وتعميمها في اللغة احمللية. 

ِرية  نُنُظم إلدارِة الحاالت الفردية على نحٍو يكفُل السِّ
وبحســـب ما مت تســـليط الضوءُ عليه في الباب ٣-٢-٣ ، ينبغي على مكاتب املفوضية أن 
مٍ وجلانٍ إلدارة احلاالت الفردية على نحوٍ يكفلُ السرية لتوفير  تضمن مع الشركاء وضع نُظُ
ا  نظام للمتابعة والرصد وإيجاد الحلول لألفراد الذين يتعرضون لمخاطر متزايدة. أمَّ
نظـــامُ اإلحاالت، فينبغي أن يتم تنســـيقهُ مع اتمع احمللي. ولذلـــك، فان أي من األفراد 
ــل موظفي املفوضية  بـَ ضـــني اطـــر متزايدة٦٢ ينبغي أن يتـــم زيارتهم بانتظامٍ من قِ املُعرّ
وشـــركائها، مع ايالء االعتبار الالزم لضمان الســـرية والحتمال تعرُّض هؤالء األشخاص 
اطـــرَ أكبر. أمـــا قاعدة بيانات املفوضيـــة (نظام بروجريـــس -ProGres) فهي عبارة 
عـــن أداة للحماية ويُمكنُ أن تدعـــمَ نظام إدارة احلاالت الفردية. كما ينبغي على املوظفني 
اســـتخدام هذا النظام ملتابعة أولئك الذين مت التعرفُ عليهم كمعرضني اطرَ متزايدة، 
وضمـــان حتديث املعلومات اخلاصة بهؤالء األشـــخاص بانتظام حتى يتســـنى متابعة تلك 
احلـــاالت بصـــورة مالئمة وفي الوقت املناســـب.  قد يتمُ إحالة بعضٍ مـــن هؤالء االفراد، 
حســـب االقتضاءِ إلى قنواتٍ أخرى لتلقي الدعم، على أساس االتفاقيات التي متَّ التوصلُ 
إليهـــا حول إجـــراءات العمل النموذجية املتعلقة بالعُنف اجلنســـي والعُنف القائم على نوع 
اجلنس، أو إجراءات حتديد املصلحة العليا لألطفال املُعرّضني للخطر. وفضالً عن توفير 
الدعـــم الفوري، ينبغي علـــى اللجان املعنية بإدارة احلاالت النظر فـــي إيجاد حلول طويلة 
األجل لدعم مثل هؤالء األشـــخاص، ولدعم القائمني على رعايتهم وأسرهم، مبا في ذلك 
إمكانية إعادة التوطني، حســـب االقتضاء. وفي حني أن نظام إدارة احلاالت الفردية ليس 
نظامـــا مُجتمعي املنحى، إال أنه يُعدُ جزءً أساســـيًاً من أعمـــال احلماية ويعزز العمل الذي 

نقومُ به مع اتمع احمللي.
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عشر نصائح حول القيام بالمتابعة والتقييم مجتمعيي المنحى 

نذ البداية، قُم بتقدمي معلومات مكتوبة، شـــفوية وبصرية عن املشاريع واخلدمات اخلاصة بكم،  مُ  
أو خطط عمل اتمع احمللي، مبا في ذلك التمويل، حسب االقتضاء. 

الةٍ للمتابعة اتمعية، ال ســـيما حول في ما يتعلق  ـــمٍ فعّ العمـــلُ مـــع القادة لالتفاق على توفير نُظُ  
باألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة. 

وضـــعُ نظام إلدارة احلـــاالت الفردية وجلنة حلماية، ورصد وإيجاد حلول لألشـــخاص املُعرّضني   
اطر متزايدة ، ال سيما النساء والفتيات. 

إجراءُ تقييمات منتظمة ومشـــتركة حول عمل املفوضية وبرامجها باســـتخدام مناقشات جماعية   
مركزة وأساليب أخرى. 

احـــرص على ابقاء ادوات التقييم بســـيطة، وتأكد من أن جميـــع الفئات اتلفة في اتمع تقوم   
باملشاركة.

االعتمـــاد على اخلطط املُتفقِ عليها ســـابقا ونتائج التقييمات التشـــاركية التـــي مت التوصل إليها   
للحظ التقدم وحتديد مواطن الضعف.

االســـتماع ُ والتعلم، بدالً من «املُناقشـــة أو الدفاع»، والتركيز على الوضع في ما قبل وفي ما بعد   
ملراجعة األثر الناجت واالتفاق على خطوات ينبغي اتخاذها لتحسني الوضع. 

مناقشـــةُ النتائج في إطار الفريق متعدد الوظائف وتبادلها مع اتمع احمللي والشـــركاء كأدوات   
من أجل حشد الدعم. 

ح. وقم بتوثيق الـــدروس من املاضي  أدخـــل أي تغييـــرات أو دُروسٍ مـــن املاضي إلى املشـــروع املُنقّ  
واملمارسات اجليدة وتبادلها مع املكاتب األخرى. 

دة بصورهم وأســـمائهم حتى  زوّ التأكـــدُ مـــن أن جميع املوظفني يحملون بطاقـــات إثبات الهوية، مُ  
يتســـنى لألشـــخاص املعنيني من متابعتهم وتقييم مواقفهم ونوعية اخلدمات املقدمة من مختلف 

الوكاالت.
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ّ وكالةٍ على حده، وكـــذا تفاصيل عن برامج  معلومـــات حول اخلدمـــات التي ســـتقدمها كُلِ
املساعدة. 

ـــوَرٍ في ايم وذلك قبـــل وبعد تنفيذ  لقـــد قـــام الفريق فـــي بنجالديش بالتقاطِ صُ
املشـــروع الزراعي ، حتى يتمكن اجلميع من رؤيـــة التغييرات التي حتققت من خالل 
ور تُعد طريقةً ممتازةً لتشـــجيع املناقشـــة على ما قد تغير،  املشـــروع. إن إظهار الصُ

ز ، وما ال يزال هناك حاجة للقيام به.  والتقدم املُحرَ

إن التقارير املنتظمة عن وقع وتنائج املشـــاريع من خالل عمليات التقييم التشـــاركية تُعدُّ 
ز ، ولتقييم  من الوسائل اجليدة لنشر املعلومات عن التغييرات التي أدرجت والتقدم املُحرَ

فعالية املشاريع. 

في سياق تعميم استراتيجية مراعاة السن ونوع اجلنس والتنوع، قام املكتب اإلقليمي 
للمفوضية في بُودابســـت وشـــركاؤه بتنظيم تقييمات تشاركية أجريت في عام ٢٠٠٥ 
ر وبُولندا وســـلوفاكيا وســـلوفينيا. وفي آب / أغســـطس ٢٠٠٧ ، نشر املكتب  في املَجَ
ا بعنـــوان ، «أن تكون الجئا : ما هـــي التجربة التي خاضهـــا الالجئون وطالبو  تقريـــرً
اللجوء في أوروبا الوسطى» ، الذي وثق التحسينات التي أُدخلت نتيجةً إلعادة توجيه 
وبَ األمور ذاتِ األولوية التي طرحها اتمع . وفي سلوفينيا، على  عمل املفوضية صَ

سبيل املثال :
مت تنفيذُ دورةٍ متهيدية في اللغة والثقافة السلوفانية ؛   >

ت باللغة التركية، عن املشـــورة القانونيـــة ، باإلضافة إلى أن  وضعـــت الفتـــاتٍ أُعدَّ  >
مُترجمني شفويني أتراكاً يساعدون اآلن بتوفير اخلدمات النفسية واالجتماعية؛

ص منزل مؤجر لتوفير اإلقامة اانية ملدة ١٢ شـــهرا ملساعدة الالجئني في  صّ خُ  >
االندماج ؛

تعكـــفُ احلكومة اآلن على تقدمي دورات اضافية فـــي تعليم اللغة والتدريب املهني   >
لالجئني ؛ 

ـــني للعملِ مع الالجئني،  سَ كرّ وفي الوقت احلاضر، لدى وكالة التوظيف موظفني مُ  >
ونتيجةً لذلك ، متّكن املزيد من الالجئني املُعترفِ بهم من احلصول على وظائف.

CBA_A_print.indd   104 29.09.2009   14:14:51



٤

|١٠٧|

٤
المعرفة، والمهارات،

والمواقف، والِفَرق المتعددة 
الوظائف

ينبغي  التي  واملواقف  واملهارات  املعرفة  العريضة ألهم  القسم اخلطوط  هذا  يوضح 
الوظائف،  الفريق متعدد  يتبعه  الذي  توفرها لدى موظفي الشؤون اإلنسانية والنهج 
النهج  تعزيز  خالله  من  وميكن  املهنية،  واملهارات  الوظائف  مختلف  بني  يجمع  الذي 
مُجتمعي املنحى. كما أنه يوفر إرشادات عن الكيفية التي مبوجبها ميكن للفريق أن 

يقيم أول اتصال مع اتمع احمللي.  

٤-١ المعرفة

« أن ال تعرْف، فذلك أمٌر سّيٌئ، أما َعدُم الرغبِة في المعرفِة، فُيعدُّ األسوَأ من ذلك»

إن تطبيـــق النهـــج مجتمعـــي املنحى يتطلب فهـــم العمليات اجلماعية، وتســـوية النزاعات 
ن العمليات اجلماعية التي نقـــوم بها في نهاية  كِ والوســـاطة. كما أن من شـــأن هـــذا أن يُمّ
قوق اموعة الفرعيـــة٦٣، و ضمان  قوق الفـــرد أو حُ املطـــاف مـــن األخذ في االعتبـــار حُ
حتقيق األهداف املؤسســـية واتمعية. كما ينبغي على الفريق متعدد الوظائف أن يكون 

ا باملعارف األساسية، مبا في ذلك :  دً زوّ مُ
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٤-٢ المهارات 
دة تُعدُّ مطلوبةً لضمان أن تكون عملية املشاركة ناجحة،  هناك عدد قليلٌ من املهارات املُحدّ

ولدعم النهج حقوقي ومُجتمعي املنحى . وأكثرها أهمية اآلتي : 

ةٍ  همَّ اً في مُ ــارات التواصل تُعد ذات أهمية قصـــوى في متكني الناس من العمـــلِ معً إن مه
مشـــتركة أو نحـــو هدفٍ مشـــترك. كمـــا أن التواصل يُعـــدُ مبثابة عمليـــة ذات اجتاهني : 
ة تتمُ من خالل التبادل واالســـتماع. إن بإمكان األشخاص  ـــلَ فكال املعلومات الواردة واملرسَ
املشمولني باختصاص املفوضية املشاركة بشكل مُجدٍ فقط إذا كان لديهم إمكانية للوصول 
إلى نفس املعلومات الدقيقة، التي يصل اليها العاملون في اال اإلنســـاني. أما اإلصغاء 
ـــماعِ  فيُعدُ أهم جزءٍ من التواصل، حيث يتطلبُ االســـتماع النشـــط وابداء االهتمام في سَ
قاط و القُدرة على تلخيـــص املعلومات بدقة. كما أن التواصل يعني  مـــا يُقال، وتوضيح النِ

احلديث مع الناس بكل احترام. 

ة مع العديد من األطراف  دَ ا في تسهيل العمليات املُعقّ إن مهارات التفاوض تُعدُّ هامةً أيضً
نع القرار. فضال  ـــلطةِ والقُدرةِ علـــى صُ لُون مســـتوياتٍ مختلفةٍ من السُّ ثِ املعنيني الذين يُمَّ
عن أن اإلقناع والتفاوض مطلوبان باســـتمرار الجراء مناقشـــاتٍ مفتوحة بشـــأن القضايا 

احلساسة.
 

ا مهارات الُمالحظة الجّيدة وُحب االســتطالع فتُســـاعد الناس على اكتشـــاف الكثير  أمّ
مـــن األمور التي حتدث في مجتمع قد ال يســـبق وأن مت التحـــدث عنها، مثل كيفية معاملة 
األطفال، وما هي األنشطة التي يقومون بها، وما إذا أُتيحت الفرصة لألشخاص من ذوي 
االحتياجـــات اخلاصـــة للعب دور في اتمع وما اذا كانـــوا مغيبني في حياة اتمع. كما 
تتيـــح لنا املُالحظة إدراك وتفســـير الســـلوك غير اللفظي. إنه أمرٌ أساســـيٌّ عند محاولة 
معرفة كيف يشـــارك أولئـــك الذين يُعتقد أنّ أصواتهم هي أقلُّ ، أو الذين يشـــعرون بقدرٍ 
ريةِ اســـتخدام أصواتهم. كما أنها تســـاعدنا على أن نكون أكثر وعياً حول مدى  أقل من حُ

تأثيرنا على اتمع احمللي. 
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فهمُ العلوم االجتماعية واخلبرات في مجال تقنيات االتصال، والتي تُعتبر أساســـية   >
قة فـــي التحليالت االجتماعية من حيث  لضمان املشـــاركة وإجراء البحوث املُتعمِ

العمر، ونوع اجلنس، والتنوع؛ 
املعرفـــة بالوثائق القانونية الدولية واإلقليمية والوطنية، املفيدة عند العمل مع أفراد   >
اتمع حول قضايا حقوق اإلنســـان، والتي تُســـاعدنا على أن نكون أكثر وُضوحاً 

فيما يتعلق باملعايير التي ينبغي علينا دعمها؛
فهـــمُ سياســـات املفوضيـــة، مبا في ذلـــك اســـتنتاجات اللجنـــة التنفيذيـــة لبرنامج   >
املفوض الســـامي ومبادئها التوجيهية، ال ســـيما تلك املتعلقة بالنســـاء، واألطفال 
واملُســـنّني واألشـــخاص ذوي االحتياجات اخلاصة والوقاية و االستجابة حلاالت 
العُنف اجلنســـي والعُنف القائم على نوع اجلنس. كما ينبغي علينا أيضا أن نكون 
علـــى درايةٍ بـــأدوات الدعم واســـتخدامها في مجال إعادة التوطـــني، ودورة إدارة 
العمليات، واملعايير واملؤشرات ، ونظام (بروجريس -ProGres)  إلدخال البيانات 
والسياســـات ذات الصلة بشـــأن فيروس نقص املناعة البشرية املكتسب/ اإليدز. 
الً بالنشرة الصادرة عن األمني العام بشأن  ا كامِ ني إملامً لمّ كذلك، علينا أن نكون مُ
التدابير اخلاصة للحماية من االســـتغالل اجلنســـي واالعتداء اجلنسي، ومدونة 

قواعد السلوك التابعة للمفوضية. 

ُّم من أولئك األشـــخاص  وباإلضافـــة إلـــى ذلك، مـــن املُهـــمِّ أن نكونَ علـــى اســـتعدادٍ للتعل
املتواجديـــن حولنـــا، مبـــن فيهـــم املوظفني الوطنيـــني والدوليني، والشـــركاء واملســـؤولني 
احلكوميني، لرفع مســـتوى املعرفة لدينا. أيضا، ينبغي علينا أن نســـتثمر الوقت في جمع 
املعلومات عن اتمع احمللي، وخلفيته وأنشطته احلالية؛ وفي الوقت نفسه، ينبغي لنا أن 
ا أن تُسهل أو تُعيق التعامل مع اجلماعات  نفهم كيف أن أعمارنا ونوع جنسنا وخلفياتنا إمّ
قـــاط الضعف والقوة تُعدُّ  واتمعـــات احمللية علـــى وجه اخلصوص. إن معرفة الذات ونِ

بُل لدعم العمليات اخلاصة باتمع.  مفيدةً في معرفة أفضل السُ
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٤-٣ المواقف 
دُ طبيعـــة عالقتنا مع الناس  ها ســـوف تُحدِّ يَم التي ننتهجُ قبـــل كل شـــيء، إن املواقفَ والقِ
ا من القيام بالتنسيقِ اجليّد والعمل  نُنا أيضً املشـــمولني باختصاص املفوضية. كما ســـتُمكِ
اً وأن  كً نهَ داً أن يُصبحَ املرء مُ ـــهلِ جِ اجلماعي مع الوكاالت اإلنســـانية املُختلفة. إن من السَّ
 ، يبتعدَ عن العمل، وأن يشـــكّ في من يعمل معهم، ال ســـيما عندما يكون هناك قدرٌ ضئيلٌ
ناك  أوال شـــيء يُذكر من النتائج الســـريعة٦٤. وهنا ينبغي على املكاتـــب أن تتأكدَ من أن هُ
ا ملُوظفي مكاتب االســـتقبال في استخالص املعلومات بطريقة بناءة ومنتظمة للحد  فُرصً

من التوتُر واحلفاظ على النهج اإليجابي.
 

إن مدونة قواعد الســلوك التابعة للمفوضية تلزم املوظفني بأن «يســـعوا دائما 
ها وجنـــا منها الالجئون وغيرهم من األشـــخاص  رّ بِ لفهـــم التجـــارُب الصعبة التي مَ
، وكذلك الوضعُ البائس الذي يعيشـــونه - ال سيما  املشـــمولني باختصاص املفوضيةِ
مامَ  الناجم عن نوع اجلنس، أو السن أو اإلعاقة، وعالقة ذلك بأوُلئـكَ الذين يتولون زِ

كمِ أو يؤثرون على جوانب من حياتهم».٦٥ احلُ

إن مواقفنا تُجاه أفراد اتمع ونُظرائنا في العمل اإلنســـاني تتجلى بشـــكلٍ لفظيٍ وغير 
لفظـــي، وينبغي علينـــا أن نكونَ على وعيٍ تامٍ من هذه اإلشـــارات لضمانِ أن نُحافظ على 

االحترام والنزاهة في عملنا. 

ر  وحول لُغةِ اجلَسد فهي تتغير حسب الثقافة، كما أن الرسائل غير اللفظية ميكن أن يُنظَ
إليها بشـــكلٍ مختلف، وذلك اعتماداً على من يقومُ بتفســـيرها. ومن املهم عند التحدث مع 
رَ االهتمام املُستمر، والتواصل من خالل النظر  ر إليهم، ونُظهِ الناس أن نقف قبالهم و ننظَ
حســـبِ مُقتضى احلال، (دون التحديق، حيث يُمكن أن يعد ذلك عدوانية). كما ميكن أن  بِ
 ، ننقل رســـائل عند النظر إلى ســـاعة اليد، حني يناقش الناس أمور يعتبرونها نُقطةً هامةً
أو عنـــد الوصول الـــى اجتماع حامال جدول أعمـــال جاهز للمواضيع التي ســـتُناقش، أو 
قوســـهم إذا  زءٌ من طُُ عندمـــا جنلـــسُ مع الناس وليس بعيدا عنهـــم، (ما لم يكن هذا هو جُ
ا لديهم) ، أو عند املشـــي داخل ايم لغرضِ االجتماع بالناس، بدالً من البقاءِ  كُنت ضيفً

داخلَ السيَّارة. 
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الّتعُلم من الفريق متعدد الوظائف في نيروبي

االفتراضات اجلديدة  االفتراضات السابقة 
الالجئـــون فـــي املناطـــق احلضرية عـــادة ما 

ب. يكونون شباب عزّ

الالجئـــون فـــي املناطـــق احلضرية ســـلبيون 
حيث أنهم ينتظـــرون أن تقوم املفوضية بحل 

مشاكلهم.

الالجئـــون فـــي املناطـــق احلضريـــة يطلبون 
غ  إعادة توطينهم ويدخلون في السلوكِ املُراوِ

لتحقيق مآربهم.

الالجئون في املناطـــق احلضرية عدوانيّون، 
وممـــا يحتم علـــى موظفي املفوضيـــة اتخاذ 
املزيد مـــن االحتياطـــات األمنية عنـــد زيارة 

مجتمعات الالجئني.

إن املفوضية تعرف مُســـبقاً كل شـــيء حتتاج 
إلـــى معرفتـــه عـــن الالجئـــني فـــي املناطـــق 

احلضرية.

الالجئـــون في املناطـــق احلضريـــة يتصلون 
باملفوضية إذا كانت لديهم مشاكل.

الالجئـــون في املناطق احلضرية يتألفون من 
ـــكان تضمُ النســـاء  تنوعة من السُّ مجموعة مُ
والرجـــال والفتيـــات والفتيـــان، إضافـــة إلى 

األشخاص من ذوي االحتياجات احملددة.

الالجئـــون فـــي املناطـــق احلضريـــة وضعوا 
تنوعة من اآلليات حلماية أنفسهم  مجموعة مُ

بلِ العيش في املناطق احلضرية. وتوفير سُ

ابة، فإن  فـــي حني أنَّ إعادة التوطـــني تُعدُّ جذّ
العديد مـــن الالجئني متكنوا من بناءِ حياتهم 

ضمن اتمعات احمللية في بلد اللجوء.

الالجئـــون في املناطـــق احلضريـــة يرحبون 
فـــي  املفوضيـــة  موظفـــي  مـــع  بالتفاعـــل 
مجتمعاتهم احمللية. تعد زيارتهم آمنة، إالّ أنه 

يتم اتخاذ االحتياطات املُعتادة في نيروبي. 

ميكـــن للمفوضية اســـتخدام مصادر متعددة 
للمعلومات، مبا في ذلك التحديد والتصنيف، 
واملؤشرات، والعمل اتمعي، للتعُّرف بعمقٍ 
أكثر على مجتمعات الالجئني، ال ســـيما على 
األشـــخاص الذيـــن قـــد ال يتصلـــوا بانتظام 

باملكتب.

كثيـــر من فئـــات الالجئـــني املُســـتضعفني ال 
يســـتطيعون البتة االتصال مبكتب املفوضية، 

بينما اآلخرون يتصلون باملكتب نادراً.
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عشر نصائح حول التواصل الجّيـد وإظهار موقف إيجابي 

ـــواءً اللفظي أو غير اللفظي؛ حيث يجري مالحظتك جيّـداً. اقضي  كُن على حذرٍ من ســـلوكك، سُ  
بعض الوقت في االســـتماع إلى الناس. اســـتمع للناس أيضاً باستخدام عينيك في ذات الوقت. ال 

تخف من االلتزام بالصمت؛ فالناس قد حتتاج إلى التفكير قبل الرد.
كُن على دراية مبا قد يُبقي الناس على مسافة منك، وما ميكن أن يساعد في بناء عالقات جيدة.   
ـــا واعكس ذلك من خالل صوتك وموقفك. كن مُرحباً واعكس هذا في تعابير وجهك  سً ّ تحمِ كُن مُ  
ولغة جســـدك. قُم بإيالء االهتمام بأولئك الذين يلتزمون الصمت؛ اشـــملهم باســـتخدام التواصل 

عبر النظر. 
توفير احلماية يتطلب أخذ حتليل السن، ونوع اجلنس، والتنوع بعني االعتبار، على أن تعكس ذلك   

عند تعاملك مع اتمعات احمللية. كن مُستعداً التخاذ موقف والدفاع عن حقوق اإلنسان. 
ـــرُقِ التقليدية للتواصل واســـتخدامها ، إذا كان ذلك  ال تســـتخدم افتراضات؛ عليـــك مبعرفة الطُ  

مناسبًا. أربط النظريات واملفاهيم بتجارب احلياة املألوفة.
قدر وقت الناس، وقُدراتهم ومواردهم. تأكد من أن مطالبك ال تخلق أعباء مادية على الناس. قُم   
بتهيئة الظروف للمشاركة املُجدية ، مبا في ذلك مشاركة األطفال، ودون فرض الكثير من أساليب 

وإجراءات جديدة. 
ـــم بالتحضير مع املترجمني الفوريـــني في وقتٍ مبكرٍ حتى يفهموا هذه العملية، وما تســـعى إلى  قُ  

وء الفهم واالستباق.  حتقيقه. جتنب سُ
رقٍ إلبالغ أولئك الذين ال يقرأون، ومساعدة الناس على أن يفهموا. قُم بإيجاد طُ  

ضورهم واملساعدة في حسن  االعتراف مبســـاهمات الناس وتوثيقها. تقدم بالشكر للناس على حُ  
الضيافة.

عند التوقف في املقهى، أو السوق، أو املشي حول ايم، أعرض على الناس تقدمي املساعدة في   
األمور الصغيرة واقضي بعض الوقت في احلديث إلى الناس.
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وحول اســـتخدام النغمة أو طبقـــة الصوت عندما نتحّدث وعند افتتـــاح اجلُمل، كثيراً ما 
وار. كذلك، فإن  خول في حِ يتنا في الدُّ دّ ننقل إشـــارات واضحة إلى الناس بشـــأن مدى جِ
، أو  قاطٍ ولئك الذين يرغبون في إثارة نِ عَة الناس في احلديث، ال ســـيما بالنســـبة ألِ قاطَ مُ
دٍ ملناقشـــة  عدم البقاءُ بعد االجتماع ملقابلةِ الناس الذين يســـعون للحصول على وقتٍ مُحدَّ
، أو ترك االجتمـــاع دون حتديد مواعيد جديدة، كلها أمور  بعـــض أمورهم على نحو فرديٍ
تـــدل على أولوياتنا. كما أن اســـتخدام اللغـــة غير الفنية وجتنُب اتصـــرات تُعد ضمن 

إشارات االحترام االساسية. 

إن إظهار االحترام للعادات والتقاليد سيساعد في بناءِ الثقة، كما أن تبادل املعلومات مع 
ا في تقريب املسافة بيننا وبني اتمع.  اآلخرين عن أنفسنا ميكنُ أن يكون مفيدً

أما رُؤية الناس، فينبغي أن تكون على أنَّهم «بشر» ، بدالً من اعتبارهم «حاالتٍ فردية»، أو 
كانية» أو مجموعة حاالت، لتسهيل معاملة الناس باحترام وكرامة. إن إجراءَ  «مجموعات سُ
ـــواءً بصورةٍ فردية أو في إطار مجموعةٍ صغيرة، يضفي  احملادثات املباشـــرة مع الناس، سُ
لونَ في االِ اإلنساني٦٦. كما  ا انســـانيًا على مشاكل معقدة ويذكرنا ملاذا نحـنُ عامِ وجهً
رايةٍ بكيفيةِ التحدثِ مع األطفال، وبنظرتهم الينا كأشـــخاص ميكن  ينبغي أن نكونَ على دِ

التواصل معهم. 

صاً ما يندرجُ  مُجرد أن شـــخً كذلك، ينبغي لنا أن ال ُنحاِول وضع افتراضاٍت عن الناس. ولِ
ية  طِ عينة، فهذا ال يعني انه / أنها ســـوف يـ/تناســـب بالضرورة مع الصورة النَّمَ في فئةٍ مُ
فت بأنها أرملة ، ينبغي لنا أالَّ نفترض  دت امرأةٌ وُصِ للمجموعة. فعلى سبيل املثال، إذا وُجِ
أن ذلـــك يعني بالضرورة أنها بحاجةٍ إلى دعمٍ خاص (ضمن الفئات املُســـتضعفة). وحتى 

ُ ما يُمكنُ افتراضه هو أن زوجها قد مات. نعرفَ املزيد عنها، فكلُّ

علينا أن نُحافظَ على احترام مبدأ الِحياد اإلنساني. 

رُ  لوكنا. وعلى سبيل املثال، قد يُنظَ اَس ســيضعوَن افتراضات عّنا أيًضا وسيراقبون سُ إن النَّ
وضوحٍ  دَ بِ إلينا على أننا منقذون خارجيون أو متطفلون أجانب. ولذلك، يجبُ علينا أن نُحدِّ
املُساهمات التي نقترحها وإمكانياتنا احملدودة من أجل حتديد عالقتنا مع اتمع احمللي. 
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مـــن الفريق متعدد الوظائف عند تنفيـــذ النهج مجتمعي املنحى،  مـــن الضروري العملَ ضِ
حيـــث يســـتخدمُ الفريق كافة اخلبـــرات املُتاحة في العمليـــة، وبالتالي، يزيـــد من الفائدة 
لألشخاص املشمولني باختصاص املفوضية. وإذا كان أحد أعضاء الفريق أو أحد اشركاء 
يُركز بشكلٍ ضيقٍ على مهمة ما دون أن يأخذ وقته في التواصل مع اآلخرين والتعلم منهم، 

فلن تتحقق كافة املزايا املتعلقة بالنهج مجتمعي املنحى.
 

هاراتٍ خاصـةٍ للفريقِ املتعدد الوظائف :  بُ مَ لِ ـخصٍ يَجْ كُلُّ شَ
قنيـــات االتصال  خبـــرة في حشـــد اتمع احمللـــي، وعمل التوعيـــة والتوجيه، وتِ  >
قة، وتعزيز  ومهارات الوساطة التي تُساعد على حشد اتمع للمشاركة، وبناءَ الثِ

وتطوير خطط العمل التي تَستندُ إلى قُدراتها وأولوياتها. 
معرفة املوظفني امليدانيني بأمور احلياة اليومية بالنســـبة لألشـــخاص املشمولني   >
باختصـــاص املفوضية تُعـــدُ ضرورية ملســـاعدة املوظفني اآلخرين لفهم أنشـــطة 

نوا من إجراء اتصاالت مع أعضاء اتمع احمللي.  اتمع حتى يتمكّ
فهم الوثائق القانونية ووثائق حقوق اإلنســـان كأدواتٍ هامةٍ في مراجعة ومناقشة   >

حقوق اإلنسان مع اتمع احمللي. 
إدارة البرامـــج، والتخطيط ورصد املهـــارات تُعدُّ غايةً في األهمية لضمان الدعم   >
املناسب واملتابعة املنصوص عليها في االتفاقيات التي مت التوصل إليها مع الناس 

املشمولني باختصاص املفوضية. 
املهارات في نشر املعلومات وتصميم املواد املناسبة والالزمة لضمان وصول كافة    >

أفراد اتمع إليها. 
وباإلضافـــة إلـــى اخلبـــرة اخلاصـــة التي يتمتعـــون بها، فـــإن موظفـــي احلكومة   >
ني بالوضـــع والنظام احملليَّني، وبالتالـــي يُمكن أن يقوموا  لمّ والســـلطات احمللية مُ

ّ كثيرٍ من املشاكل. لِ بتسهيل العمليات وحَ
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َدة الوظائف  ٤-٤ الِفرق ُمَتعـدِّ

إن احلمايـــة الدوليـــة تنطـــوي على أكثر مـــن مجرد توفيـــر احلماية القانونية، بل تشـــمل 
قوقِ الالجئنيَ وغيرهم من األشـــخاص املشـــمولني  لع بها لدعمِ حُ جميع األنشـــطة املُضطَ
باختصاص املفوضية. كما تشـــمل التدابير التي تُتخذ من جانب األشـــخاص املشـــمولني 
يَتْ  باختصاص املفوضية لضمان توفير حمايتهم. وحيث أن ثالثة من التقييمات التي أُجرِ
وْرِ قســـم خدمات اتمع، حلظـــت أن توفير احلماية كان أكثرَ  على النّســـاءِ واألطفالِ و دَ

منَ إطار تعدد الوظائف.٦٧ رق ضِ لتْ الفِ مِ فعاليةً عندما عَ

اً مجتمعي  ظامً في أحد مخيمات الالجئني، أنشأت مؤسسة املياه واملرافق الصحية نِ
املنحى، مســـتخدمةً الجئني كموظفني لغرض التوعية والتوجيه اتمعيني، في حني 
ا لتنفيـذ أعمال ايم من قبل الالجئني، مثل اإلشراف  ظامً أن إدارة ايم وضعت نِ
. في  ا أن وَراءَ كُلَ قرار فلسفةٍ مختلفةٍ رعان ما أصبح واضحً على توزيع األغذية. وسُ
حني ركّزت إحدى املؤسسات على عمل الالجئني على التوعية والتوجيه اتمعيني، 
وظفـــت مؤسســـة أخرى الالجئني لإلشـــراف على تقـــدمي املســـاعدة. وبالتالي، فإن 
هودِ الراميةِ  يضِ اجلُ اخللط والتنافُس الناجمَني في أســـاليب العمل، قد أديا إلى تقوِ

لتعزيز النهج مُجتمعي املنحى. 

إن مراجعة وحتليل مخاطر احلماية، واألولويات واحللول من خالل النهج مُجتمعي املنحى 
تعدد التخصصات. كذلك، عند تدشـــني إستراتيجية  تتطلب معاجلتها من خالل منظورٍ مُ
زت املفوضيـــة تطبيق النهج  تعميـــم مراعاة الســـن، واالنتماء ألحد اجلنســـني والتنوع، عزّ
اخلـــاص بالفريـــق متعـــدد الوظائف حول عمل احلمايـــة وتقدمي منوذجٍ مفيــــدٍ للعمل في 
بـــرة الفنية لإلدارة ،  امليـــدان٦٨. إن مـــن شـــأن الفريق املتعدد الوظائـــف أن يجمع بني اخلِ
وخبـــرة موظفي البرامـــج، واحلمايـــة، وامليدان، والعالقـــات العامة واالعـــالم، وخدمات 
ـــواءً احملليني أو الدوليني، واحلكومة ، وموظفي شـــركاء املفوضية، للتمكني من  اتمع سُ
القيـــام بتحليلٍ وعملية تخطيط شـــاملَني، ولضمان أهداف ومناهج مشـــتركة في عملنا. 
، ألنه يوســـع اخلبرات املتاحة، ويساعدُ على تفادي حتميل  همٌ ولذلك، يُعدُّ نظام التناوب مُ

ا يتحملونه.  بعض أعضاء الفريق أكثر ممّ
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إنَّ الغــرُض الرئيس من الفريق المتعــدد الوظائف يكمنُ في دعـــم املمثل واملكتب عن 
طريق متابعة تنفيذ إستراتيجية تعميم مراعاة السن، واالنتماء ألحد اجلنسني والتنوع،٦٩ 
من خالل التقييمات التشاركية، وضمان ومتابعة التحليالت املناسبة، وتلقي ردود األفعال 
ونقلها إلى اتمع، واإلجراءات الهادفة لدعم أولئك األشـــخاص املشـــمولني باختصاص 
املفوضيـــة الذين يتعرضون للتمييـــز. كما يُمكنُ للفريق حتديد الثغرات في املهارات داخل 
املكتب و / أو بني الشركاء وتنسيق التدريبات أو أنشطة الدروس اخلصوصية، في مواضيع 
مثل تســـهيل املشاركة التقييمية؛ و حتليل الســـن، ونوع اجلنس، والتنّوع؛ والعُنف اجلنسي 
والعُنـــف القائـــم على نوع اجلنس؛ وحتديـــد املصالح الفضلى؛ والتعرف على األشـــخاص 
من ذوي االحتياجات اخلاصة وتســـجيلهم. ومن املتوقع أن تتولى الفرق متعددة الوظائف 

تعزيز التنسيق الداخلي واخلارجي وحتليل الوضع، وبالتالي حتسني توفير احلماية. 

أمـــا املُترجمون الفوريون فيقومون بلعب دورٍ أساســـيٍ في العمل الـــذي يقومون به مع أي 
فريـــق، حيـــث يُمكن أن يكون لهـــم تأثيرٌ كبيرٌ علـــى ردود الفعل جتاه اجلهـــود التي تبذلها 
املفوضيـــة لتعزيز النهج مُجتمعـــي املنحى. وينبغي دعم املترجمـــني الفوريني لفهم النهج، 
أهداف املكتب و اتمع، وكيفية ترجمة ما يقوله الناس، بدال من تقدمي روايتهم اخلاصة 
ز تدريب املترجمني الفوريني على حتسني املهارات  ملا قاله هؤالء الناس. كما ينبغي أن يُركّ
في الترجمة الفورية، والوعي الذاتي فيما يتعلق بتعابير الوجه ولُغة اجلســـد، وفي تعزيز 

يقال لهم.  االنفتاح على ما سُ
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ُوُجهات نظر المفوضية في نيروبي حول ما هو مطلوٌب لدعم النهج ُمجتمعي المنحى
ـــة عـــدد من الظـــروف الالزمة ينبغي توفرها حتـــى تتمكن املفوضية في نيروبـــي من تنفيذ هذه  مَّ إنَّ ثِ

االستراتيجيات اجلديدة، والتغييرات في االفتراضات التي تشمل : 
ــات الالجئين. كان املكتب  ــهولة الوصول والشــفافية ُتجاه الشــركاء التنفيذيين ومجتمع ُس   •
هِ للشـــركاء التنفيذيني وألن يكونَ أكثر شـــفافيةً حول إجراءاتـــه، مبا في ذلك  بحاجـــةٍ لفتـــح أبوابِ
ا االستجابة بصفةٍ عاجلة   عف في هذه االجراءات. كما ينبغي على املكتب أيضً ة والضَّ وّ ن القُ مواطِ

وبعناية ملتطلبات الشركاء والالجئني.
ِنظــام ُبروجريس (ProGres) إلدخــال المعلومات. بإمكان نظام التســـجيل املُتقـــدم الذي يتم    •
، وفعالية في إدارة احلاالت  بَـــلِ املكتب أن يضمنُ جودةً عاليـــةً اســـتخدامه على نطاقٍ واســـعٍ من قِ

الفردية. 
رؤية اإلدارة العليا والتعاون الَجيِّـد فيما بين الوحدات. على جميع املوظفني العاملني مع األفراد    •
ـــم االفتراضات والتعاون في العمل على اإلستراتيجية. كما قامت اإلدارة العُليا  واتمعات تقاسُ
ياغة هذه الرؤية. ومن املهم بصفةٍ خاصة بالنسبة ملوظفي احلماية وخدمات  بدورٍ أساسيٍ في صِ
زءَ األكبرَ من اإلستراتيجية  ؤية، وتطوير الهياكل اإلدارية للتعاون، حيث أنَّ اجلُ هْمُ هذه الرُّ اتمع فَ

يُركزُ على العمل مع مجتمعات الالجئني لتعزيز احلماية. 
هْمٍ  االلتزام بالتقييم التشــاُركي. إن التقييم التشـــاركي يُعدُّ مبثابةِ مناسبة للموظفني لصياغة فَ   •
مُشـــتَركٍ حول القضايا الرئيســـة التي تُؤثر علـــى الالجئني في املناطق احلضريـــة، لرؤيتهم وهم 
يتواجدون في أمكنة خاصة باتمع وأحياء ســـكنية أخرى، وليـــس في مكتب املفوضية. وليكونَ 
صداقيةٍ في أنشـــطته، يجبُ عليهِ القيامُ مبتابعة التقييم التشـــاركي عن طريق اتخاذ  املكتبُ ذي مِ

إجراءاتٍ محددة. 
ردها  سَ مُعظمَ مواِ ــغ ضئيلة مــن الدعم المالي اإلضافي. علـــى املفوضية في كينيا أن تُكـــرّ مبال   •
لالجئني املقيمني في ايمات، وال تترك سوى القليل من املُرونة في امليزانية للمناطق احلضرية. 
ومـــع ذلـــك ، فإن مبالغ ضئيلة من املـــال من مصادر خارجية ميكنُ أن يكـــون لها أثر كبير في دعم 
املشـــاريع، مثل مشـــروع تعزيز قدرات احلماية، فعلى ســـبيل املثال، منحـــة قيمتها ٣٠،٠٠٠ دوالر 
ـــلطات التعليم فـــي املدينة. ونتيجةً لذلك،  أمريكي مكنّت املكتب من تنظيم برامج مشـــتركة مع سُ

يوجد في الوقت احلاضر التزام بتسجيل األطفال الالجئني في التعليم االبتدائي ااني. 
ــر. تطلب البرنامـــج اجلديد االســـتعدادَ للمجازفة وإعـــادة النظر في  ــاح من أجل التغيي االنفت  •
عمَ واملرونة،  مون الدّ راء الذين يُقدّ االفتراضات واملشـــاريع كلما تعلم املكتب درس جديد. أمـــا املُدَ

فقد ساعدوا املوظفني على االبتكار. 
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٥
اعتباراٍت في 

سياقاٍت محددة 

يُقدمُ هذا القسم التوجيه بشأن تطبيق النهج مُجتمعي املنحى في سياقاتٍ مُختلفة.

ميكنُ استخدام النهج مُجتمعي املنحى في جميع أنواع عمليات املفوضية، حيث أن املبادئ 
دة قد يتعني  األساســـية واملنهجيـــة تبقى على ما هـــي عليه. بيدَ أن بعض املســـائل املُحـــدّ
أخذها بعني االعتبار، كما قد يتطلب األمر تكييف بعض اجلوانب من هذا النهج بحســـب 

ما يتطلبه الوضع.

٥-١ حاالت الطوارئ
د مدى مشاركة اتمع احمللي فيها. وكما هو احلال في  إن طبيعة حالة الطوارئ سوف تُحدّ
ا مرغوبًا  ســـياقاتٍ أخرى، فمن املمكن أن يكون مستوى املشـــاركة اتمعية عاليًا ويُعد أمرً
به.٧٠ كما ينبغي اتخاذ إجراءاتٍ سريعةٍ ملعاجلة احلاالت التي تهدد احلياة، حيث أن الوقت 
نَ املُهمِّ القيام بتحقيق التوازن بني الوقت  ـدُّ قصير. إنَّ مِ ُعد جِ من أجل التشاور والتفاوض يـ
هد املبذول لتحليل الوضع من جهة، مبا في ذلك التقييم التشـــاركي وحشد اتمعات  واجلُ
احملليـــة، وطول املدة التي ســـتبقى فيها نتائج التقييم صاحلة مـــن جهة أخرى. وفي حاالت 
ا، وكذلك احلال بالنســـبة لتحليل الوضع الذي سوف يتطلب  الطوارئ، تتغير الظروف دائمً

حتديثه.
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عشـر نصائح حول بناء فريق فعال ُمتعدد الوظائف 

إن القوميةَ (اجلنسية)، والعُمر، واجلنس، والدين، واالنتماء العرقي واملهارات املكتسبة التي يتمتع   
بها أعضاء الفريق ينبغي أن تؤخذ جميعها بعني االعتبار. كما ينبغي على أعضاء الفريق أن يكونوا 

قادرين على التواصلِ مع مختلف قطاعات اتمع. 
أما الشـــركاء فينبغي أن يكونوا جزءًامن الفريق، الذي يُســـهل أعمال التنســـيق بني جميع موظفي   

املفوضية. 
مواقف وسلوك أعضاء الفريق، مبن فيهم املترجمني الفوريني، أمرٌ بالغ األهمية. إذا قام الزمالء   

بتقدمي تصريحات غير مالئمة، ينبغي لنا أن نتصدى لهم، لكن بصورة بنّاءة.
 ، دوا بوضوح األدوار التي يقومون بها، ويخلقوا عالقةٍ إيجابيةٍ ينبغـــي على أعضاء الفريـــق أن يُحدّ  
رق الصغيرة  دُون خلق توقعات واهية. وعند إجراء عمليات التقييم التشاركية، يكون العمل مع الفِ

أفضل.
ينبغي على الفريق أن يحترم اتمع، وأن يقضي بعض الوقت مع أفراده.   

يجـــبُ على جميع أعضاء الفريـــق القيام ببناء املهارات في مجال حتليـــل الوضع من حيث العمر،   
ونوع اجلنس، والتنوع. 

ينبغي على الفريق التأكد من نشـــر نتائج التقييمات التشـــاركية والقرارات التي تلتها في اتمع   
احمللي. 

وفي وضع األشـــخاص النازحون محليًا، يجب تشـــكيل فريق من وكاالت متعددة لتســـهيل أعمال   
التنسيق. 

ينبغي أن يكون لدى الفريق في املكتب إســـتراتيجية موثقة عن عمل التوعية والتوجيه في اتمع   
احمللي، ونظام إلدارة احلاالت الفردية يكفلُ الســـرية وجلنة ملتابعة األشـــخاص املُعرَّضني اطر 

متزايدة. 
ينبغي على الفريق أن يجتمع بانتظام مع املمثل / رئيس املكتب، املسؤول عن توجيه وقيادة الفريق.   

كما ميكن أن يقوم الفريق بوضع خطة سنوية مع املكتب لتوجيه أعماله وتقييم ما حققه.
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طوات فورية لتحليل مخاطر احلماية ال سيما تلك  بالتعاون مع اتمع، قم باتخاذ خُ  >
التي تواجهها النســـاء والفتيات، وُسُبل منِع الُعنف الجنسي والعنف القائم على 

نوع الجنس واالستجابة لمعالجتها.٧٣
ص الوقت لالستماع إلى ما يقوله الناس.  ُقم بزيارة الناس في املالجئ/املنازل. وخصّ  >
ــة حيث ميكن للموظفـــني أن يتواجدوا فيها فـــي أوقات محددة  حدد نقاط ثابت  >
ودورية جلمع املعلومات عن الفئات من ذوي االحتياجات اخلاصة، ولالجابة على 

األسئلة و / أو تقدمي املشورة.
حدد بســـرعة فريق مـــن داخل اتمع ممن لديه القدرة واالســـتعداد لتنظيم دعم   >

مجتمعي، ال سيما لذوي االحتياجات اخلاصة.
ا للحقوق الفردية، لتحديـــد وتوفير الحماية  م مُجتمعية املنحـــى، دعمً إنشـــاء النُظُ  >
والرعاية للفئات من ذوي االحتياجات الخاصة، مثل كبار الســـن، واألطفال غير 

املُرافقني من قبل ذويهم واملنفصلني عنهم. 
اتخذ إجراءات فورية لمنع تشــتت األسر، ولم شملها إن أمكن ذلك، والشروع في   >

إجراءات لم شمل األسرة.
بالتعـــاون مع اتمع احمللي أنشـــئ آلية للتعرف على اموعـــات ممن يتعرضون   >

لمخاطر متزايدة.
أنشئ نظام إلدارة الحاالت الفردية جلميع األشخاص املُعرَّضنيَ اطر متزايدة   >

ومتابعة األفراد. 
ــة للمعلومات والتواصــل لضمان أن  اعمـــل مع اتمـــع احمللي، علـــى وضع آلي  >
اجلميع، مبن فيهم كبار الســـن، والنساء، واألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة، 
وفئات أخرى مهمشة، يحصل على املعلومات املتعلقة بتقدمي املساعدات وغيرها 
من القضايا. كذلك، ضع لوحة لإلعالنات في األماكن التي من املُحتمل أن يلتقي 
فيها الناس، مثل نقطة استحصال املياه، واملركز االجتماعي، ونقاط التسجيل أو 

حيثما يجري توزيع املساعدات. 
جتنَّـــب خلق أمنـــاطٍ فـــي الســـلوك أو العالقـــات أثناء حـــاالت الطوارئ، قـــد يكون   >
مـــن الصعب تغييرهـــا في وقت الحق. وبدالً من ذلـــك، ُقم بترتيبات مؤقتة تقوم 
. احـــرص على إخبار النـــاس أن أيـــة ترتيبات يتم  مبراجعتهـــا علـــى نحـــوٍ منتظمٍ

اتخاذها في حالة طوارئ قد تتغير في وقت الحق. 
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 يجـــب اغتنـــامُ كُلَّ فُرصةٍ لاللتقاء باألشـــخاص املشـــمولني باختصـــاص املفوضية. على 
ة، من  دَ لِّ مجموعةٍ على حِ ـــكُ الرغـــم من أنه قد ال يكون هناك متســـعٌ من الوقت لاللتقاء بِ
األهمية شـــمل مجموعة من ممثلني عن اتمع بأسره للمشاركة في أعمال التقييم.٧١ ال 
بّان الذين  تعتمد فقط على الناس الذين يسهل الوصول إليهم، مثل القادة احلاليني أو الشُ
ـم بالتحدث مع النســـاء  يتحدثـــون بلغـــة العاملني في اال اإلنســـاني. وبقدر اإلمكان، قُ
والرجال ، والفتيان والفتيات من مُختلف األعمار واخللفيات الكتســـاب فهم شـــامل حول 

الوضع واألشخاص املشمولني باختصاص املفوضية. 

بعض النصائح حول العمل في حاالت الطوارئ 
من خالل التقييمات امليدانية مع األشـــخاص املشـــمولني باختصاص املفوضية، ُقم   >

بوضع خريطة للوكاالت القائمة، والخدمات والتركيبة المجتمعية. 
يجب األخذ بعني االعتبار بعناية أمن أولئك الذين مت استشـــارتهم. ميكن لألفراد   >
أو اجلماعات الذين يتواصلون مع وكاالت املعُونة أن يصبحوا موضوع اســـتياء أو 
حتـــى عنف من جانب األفراد أو اموعات األخرى. وعليه، ينبغي احلفاظ على 
ســـرية مصادر املعلومات. وفي سياقات األشخاص النازحني محلياً، و عند العمل 
مع الســـلطات احمللية، ينبغـــي التأكد أن األفراد أو اتمعـــات احمللية لن تواجه 

انعكاسات سلبية عند مناقشة انتهاكات حقوق اإلنسان.٧٢
ال تنتظـــر القيام بدمـــج االحتياجات ذات األولوية جلميع الفئـــات. إبدأ مبجموعة   >
واحدة واســـتجب اليها قبل أن تنتقل إلى مجموعة أخرى. ومبا أنه من املُرجح أن 
يتغير الوضع، ينبغي أن تتم التقييمات كل ثالثة أشهر، إن أمكن، لضمان تخطيط 

األنشطة وفقا للحاجة. 
فـــي كل األوقـــات، قُم بالعمل مع الشـــركاء الوطنيني والدوليني. كذلك قُم بالتنســـيق   >

ْب اإلفراَط في التقييم. وتجنَّ
ينبغـــي القيام مبراجعة التقييمات اخلاصـــة بمخاطر الحماية وانتهاكات حقوق   >
اإلنسان من البداية، وبصفةٍ سريعة سواء قبل أو أثناء حاالت الطوارئ. كما ينبغي 
حتليل املســـببات من حيث العمـــر، ونوع اجلنس، والتنوع بهـــدف اتخاذ إجراءات 

تصحيحية سريعة وجتنُّب وُقوع مزيدٍ من االنتهاكات أو النُّزوح. 
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لقـــد كانت العالقات بـــني مُختلف اموعات الفرعية لألشـــخاص النازحني محلياً 
مُعقدةً بشـــكلٍ خاص، وذلك بالنظر إلى تركيبة الســـلطة، وأنظمة حماية اموعات 
واالختالفات في العشائر، ولذلك، مت التشاورُ بشكلٍ منفصل مع جلان من النازحني 
محلياً من أجل التفريق بني أعضاء هذه اللجان وبقية اتمع. و بسبب القُيود الزمنية 

مرية فقط من كل جنس في املشاورات األولية.  واألمنية، مت شمل ثالث فئات عُ

٥-٢ األوضاع في المناطق الحضرية 
قـــد يكونُ مـــن الصعبِ تطبيـــق النهج مُجتمعي املنحـــى في املناطق احلضريـــة ، حيث أن 
وّزعني على مساحة شاسعة،  األشخاص املشمولني باختصاص املفوضية كثيراً ما يكونون مُ
وأنـــه مـــن الصعب الوصول إلـــى اموعات أو األفـــراد من ذوي االحتياجـــات اخلاصة، 
ممـــا قد يؤدي الـــى إهمالهم. وفي مُعظمِ املناطق احلضرية، فإن األشـــخاص املشـــمولني 
اً من طالبي اللجـــوء والالجئني، وأحياناً من  باختصـــاص املفوضيـــة غالبًا ما يُكوُّنوا خليطً
املُهاجرين، واملُقيمني بصورةٍ غير قانونية في البالد. وفي كثيرٍ من األحيان، فإن الناس ال 
يتقدمون لطلب املساعدة، ألنه قد ال يزال لديهم بعض املوارد، كما قد ال يكونون على علمٍ 
باخلدمات القائمة، أو أنهم قد يكونون غير متأكدين من حقوقهم و / أو أنهم قد يخشون 

من تعرضهم إلعادتهم إلى بلدانهم األصلية. 

أمـــا الالجئـــون وطالبو اللجوء واألشـــخاص النازحـــون محلياً ممن يعيشـــون في املناطق 
تنوعة من املشـــاكل املتعلقـــة باحلمايـــة والتهديدات  رضةً موعـــة مُ احلضريـــة فهـــم عُ
اً ما يتعرّضن إلى األمراض التي  اخلاصة باملناطق احلضرية. كما أن النساء والفتيات كثيرً
رات، وقد  تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي، واالجتار بهن، واستغاللهن في العمل واملُخدِ
نْس من أجل البقاء. كذلك، فإن األشخاص املشمولني باختصاص  ارســـةِ اجلِ مَ تلجأ إلى مُ
املفوضية، مبن فيهم النســـاء الالتي يعشن مبفردهن، واألســـر التي تترأسها نساء، كثيراً 
مـــا يواجهـــون صعوبـــة في احلصول على الســـكن، وميكـــن أن يتعرضون تلف أشـــكال 
االســـتغالل واالســـاءة من مُالك املنازل.٧٤ قد جتذب البرامج في املناطق احلضرية أكبر 
عدد من الشباب وليس الشابات، وبالتالي، ينبغي وضع هذه البرامج بطريقة مالئمة. أما 
التفاعل بني أوساط الالجئني في املناطق احلضرية أو األشخاص النازحني محلياً، ميكن 
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ضع خطط لالستجابة للطوارئ مع الشركاء واتمع احمللي.  >
حيثما يكافح األشـــخاص املشـــمولون باختصـــاص املفوضية من أجـــل البقاء، لدى   >
املفوضية والوكاالت الشريكة قدرٌ كبيرٌ من التأثير، حيث تُعد مبثابة حبل النجاة. 
ذلك قد يشوه العالقات بني األشخاص املشمولني باختصاص املفوضية والوكاالت 
اإلنســـانية، ألن الناس قد يحجموا عن رفع الشـــكاوى أو معارضة األنشـــطة التي 
يجـــري تنفيذها. وعليه، ينبغي أن ُنفّكَر بالمســتقبل والنظـــر في وقع القرارات 

التي سيتم اتخاذها على املدى الطويل. 

الُمشاركة في حاالت الطوارئ 
عندمـــا وصـــل فريـــق الطـــوارئ التابـــع للمفوضية الســـامية لألمم املتحدة لشـــؤون 
الالجئـــني إلى منطقة غالكايو، فـــي الصومال، في كانون الثاني / يناير ٢٠٠٧، كانت 
تلك هي املرة األولى التي تواجدت فيها وكالة دوليةٍ في امليدان منذ فترة طويلة. وملا 
كانت حالة طوارئ وعملية معنية باألشخاص النازحني محلياً، فقد مت تكييف التقييم 

ا للسياق احملدد.  التشاركي وفقً

وحيـــث أن املفوضية كانت بحاجة إلى العمل مع وكاالت أخرى، اقترح فريق الطوارئ 
القيـــام بتكملة دراســـة اســـتقصائية خاصة باألشـــخاص النازحني محليـــاً يقوم بها 
الـــس الدامنركـــي لالجئني و ذلك بتقييمٍ تشـــاركيٍ مت تنفيذه لهـــذا الغرض. ومن 

قٍ حول الوضع.  تعمِّ خالل اجلمع بني هذين املنهجني، سيتم حتقيق فهم مُ

وملـــا كان لدى املفوضية والس الدامنركي لالجئني عدد محدود من املوظفني على 
امليـــدان، كان من الصعب تطبيق النهـــج املتعلق بالفريق متعـــدد الوظائف. وبدالً من 
ذلـــك، مت محليًا تعيني فريق و تدريبه على القيام بأعمال التقييم. وحيث أن الســـياق 
ـــاً للغايـــة، فقـــد تقرر أن ال يتـــم دمج «الســـلطات احمللية» في  اسً السياســـي كان حسّ
املناقشـــات اجلماعية املركزة، بحيث يشـــعر األشـــخاص النازحون محلياً باألمان أو 

مومهم. احلرية في التعبير عن جميع هُ
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اً كبيرةً  انتهاج الالمركزية في تقديم الخدمات للمناطق التي تســـتضيف أعدادً  >
مـــن الالجئني واألشـــخاص النازحني محليـــاً بهـــدف التقليل من تكاليـــف النقل 

واستخدام خطوط ساخنة لنشر املعلومات. 

لقد قام مكتب المفوضية في نيروبي بتنشيط برنامجه الخاص بالمناطق 
الحضرية وذلك عن طريق تدشين النهج ُمجتمعي المنحى، الذي يشمل: 

دعوة مجتمعات الالجئين للُمشــاركة في تخطيط وتنفيذ البرامج. بدالً من   •
التركيز على القادة الذين مييلون إلى حتقيق برامجهم السياســـية، تقوم املفوضية 
بتنمية العالقات مع منظمي اتمع ومجموعات العون الذاتي التي تساعد الفريق 

متعدد الوظائف في إجراء عمليات التقييم التشاركية. 

ــز معرفتنا حول مجتمع الالجئين من خالل جمع المعلومات من مصادر  تعزي  •
ى املكتـــب املعلومات العادية مـــن خالل االجتماعات املشـــتركة بني  ُمتعــددة. يتَّلقَّ
الـــوكاالت مع موظفـــي املنظمات غيـــر احلكومية، وأثنـــاء التقييم التشـــاركي. أما 
املُؤشـــرات، القانونيـــة واالجتماعيـــة واالقتصادية من بلد اللجوء، وبلدان املنشـــأ، 

قارنتها بتلك البيانات املتوفرة لدى املفوضية لتحديد الفوارق.  فيجري مُ

ــز إدارة الحاالت الفردية. بدون  اســتخدام نظام بروجريس (ProGres)  لتعزي   •
وجـــود إدارة فعالـــة للحـــاالت الفردية، لن يكـــون مبقدورِ املفوضية بنـــاء الثقة من 
فون  جانـــب الوكاالت األخرى، ومجتمعات الالجئني. وفي هذا الشـــأن، يقوم املُوظّ
في مكتـــب نيروبي باســـتخدام نظام بروجريـــس (ProGres) لتســـجيل وحتديد 
القضايا الفردية ذات األولوية، األمرُ الذي من شـــأنه أن يســـمح بالتعرف بسرعة 
على األشـــخاص األكثر تعرضاً للمخاطـــر، واتخاذ إجراءاتٍ ســـريعةٍ نيابةً عنهم. 
ومبا أن جميع الوحدات في املكتب تقوم بتسجيل املعلومات عبر هذا النظام، فمن 

السهل تبادل هذه املعلومات مع األطراف املعنية. 
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أن يؤثـــر في العالقات مع اتمع املضيف، والعكس صحيح. إن من شـــأن تســـهيل وضع 
شـــبكة خاصة بالالجئني أو األشـــخاص النازحني محلياً، أن يســـاعد على تخفيف العُزلة 

االجتماعية، وإنشاء الدعم املتبادل بني اموعات املضيفة والالجئني. 

بعض النصائح حول العمل في المناطق الحضرية:
ـــواءً احلكومية وغير  ــاس وما هي الـــوكاالت، سُ إعــداد خريطٍة حول مواقع الن  >

احلكومية، التي تقوم بتوفير اخلدمات في كل منطقة. 
ــر المعلومات حتى يتســـنى لالجئني وطالبي اللجوء واألشـــخاص النازحني  توفي  >
محلياً والعائدين إدراك ما لهم من حقوقٍ والتزامات وقيود وفرص متاحة، وكيف 
يُمكـــن للمفوضيـــة أن تقدم دعـــم للوصول الـــى اخلدمات األساســـية، واملطالبة 

بحقوقهم. 
التقليل من الشعور بالُعزلة بني األشخاص املشمولني باختصاص املفوضية من   >

خالل دعم تدريس اللغة احمللية، وتهيئة أماكن لالجتماعات غير الرسمية. 
تشجيع تشــكيل مجموعاٍت ذات المصالح المشــتركة، مثل مجموعة التُجار،   >
ومجموعات اآلباء واألمهات، ومجموعات لرعاية األطفال، ومجموعات التضامن 
ملُســـاعدة الوافدين اجلُدد. كذلك، إشـــراك اتمع احمللـــي واتمع املدني في 

مشروعات مشتركة مع مجموعة الالجئني والنازحني.
تأكد من أن أماكَن االجتماع، مثل املراكز املُجتمعية أو غيرها من األنشطة، تقع   >
في مناطق جغرافية مُحايدة كي تشعر اجلماعات من كل اخللفيات باالرتياح عند 

حضور تلك االجتماعات. 
تشــجيع قيام عالقاٍت أفضل مع المجتمعات المضيفة مـــن أجل تغيير النظرة   >
يـــال الالجئني واألشـــخاص النازحني محلياً والعائدين مـــن أنهم مصدر تهديدٍ  حِ
لالقتصاد احمللي، والســـتقرار اتمع املُضيـــف، والتعرفِ والعملِ مع اجلمعيات 

مُجتمعية املنحى. 
تحديد الُشركاء والمؤسسات التي تعمل في املنطقة، وتعزيز التعاون بني مُختلف   >
اجلهات الفاعلة ومُقدمي اخلدمات. أما وضع األشخاص املشمولني باختصاص 

ناً. مكِ ا كانَ ذلك مُ كان كُلمَّ املفوضية، فينبغي معاجلته في سياقٍ أوسع من السُّ
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ربي الشرطة،  دّ تدريب المســؤولين الحكوميين. يقوم مكتب املفوضية بتدريب مُ   •
والقُضاة، والضباط املسؤولني عن األطفال، وأعضاءَ من اإلدارة التابعة للمحافظات 
حـــول قانون الالجئني وحياتهم. وكخطـــوةٍ أولى نحو تطوير النهج مُجتمعي املنحى 
في إدارة شـــؤون الالجئني، مت تكليف مســـؤول حكومي بقضاء جزءٍ من الوقت في 

مكتب املفوضية، حيث بدأ في املشاركة في أنشطة تشمل مناطق شاسعة. 

دعم تنمية مجتمعات الالجئين. بدأت املفوضية بتدشـــني مباراة تنافســـية لتقدمي 
منح للمشاريع الصغيرة لبناء القُدرات ومساعدة الالجئني في االعتماد على الذات، 
واملنظمـــات مُجتمعية املنحى. وفي عـــام ٢٠٠٦، تلقى نحو ١٢ من اموعات الدعم 
ضمـــن هذا البرنامج. وبالتعاون مع وكاالت أخرى، تقوم املفوضية بعقدِ سلســـلةٍ من 
الدورات التدريبية موعات صغيرة تعمل على املساعدات الذاتية لتطويرِ املهارات 

في مجال حشد وتنظيم اتمع.

٥-٣ العودة وإعادة اإلدماج 
إن تخطيـــط وحتقيق العودة إلى الوطن عادةً ما حتكمهمـــا اتفاقيات ثُالثية األطراف بني 
ا ما تنطوي  املفوضيـــة، والدول املضيفة، وبلد املنشـــأ. وحيـــث أن العودة إلى الوطـــن كثيرً
على مفاوضات دقيقة، قد يكون من الصعب دمج الالجئني في كافة مراحل هذه العملية. 
هـــات نظرهم يتم جمعها من خـــالل النهج مُجتمعي املنحى، وينبغي أن تُشـــكلَ  بيـــد أن وُجُ
جزءًا ال يتجزأ من املناقشـــات مع احلكومات، خاصة أثناء مفاوضات الســـالم. كما ينبغي 

للمفوضية أن تقوم بتشجيعِ ودعمِ مشاركة املرأة٧٥ والشباب في املفاوضات.

قد يواجه العائدون صعوبةً في االندماج في اتمع القدمي في بُلدانهم األصلية، إضافةً 
قيَمِ قد تنشـــأ بني  إلـــى أن التركيبـــات االجتماعية تكون قد تغيّـــرت، وأن اختالفات في الِ
أولئـــك الذين نزحوا والذين بقـــوا. وبالتالي، فإن العودة إلى الوطن ســـوف تتطلب القيام 
ـــل بعنايـــة يُقارن فيه الوضع في بلد املنشـــأ الى الوضع فـــي املنفى، مبا في  بتحليـــلٍ مُفصّ
ميُوغرافية من حيـــث العمر، واجلنـــس، واملهـــارات التعليمية  ذلـــك حتليـــل البيانـــات الدِ
املُكتســـبة، قبل وأثناء املنفى، وفُرص العمل، واملهارات املطلوبة في بلد املنشـــأ، والعضوية 
رُف على  فـــي املنظمات االجتماعية. من جانبه، سيُســـاعد النهج مُجتمعي املنحى في التعّ
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استجابات الحماية: 
تطوير اســتجابات الحماية المجتمعية المنحى. إن أحد األنشطة ينطوي على    •
توفير تدريب شبه قانوني لالجئني الذين ينشطون في مجتمعاتهم احمللية. ومبزيدٍ 
من املعرفة حول القانون واملؤسســـات في كينيا، ســـيكون مبقدور الالجئني توفير 

املساعدة القانونية األساسية وحشد الدعم تمعهم. 

توفير الدعم الخارجي للمجتمع. يقوم مختلف الشركاء املنفذين بتفويض عاملني    •
نيَ بني مجتمع الالجئني. فبعضهم يقوم بتوفير الرعاية الصحية للنســـاء  صِ ّ متخصِ
واألطفـــال، بينما آخرون يقومون بتنفيذ برامج تدريب، محو األمية لالجئني الذين 
يكســـبون معيشـــتهم كعاملني في املنازل، وهناك محامية تُقدمُ املساعدة القانونية 
اً لها، األمرُ الذي يُعدُّ مفيداً  أسبوعيًاً في عيادةٍ تتخذُ من أحد أحياء الالجئني مقرً
بشـــكل خاص للنســـاء الالجئات الالتي قد ال يتوفر لهن الوقت أو املال للسفر إلى 

املدينة للحصول على املساعدة القانونية. 

ةِ  مَ نشــر المعلومات حول الحماية بين أوساط الالجئين. حتليل املعلومات املقدَّ   •
من الالجئني عن املكان الذي يعيشون فيه واملكان الذين واجهوا فيه مشاكل تتعلق 
باحلمايـــة ، مثـــل موقع اجلرمية أو االحتجاز، واســـتخدام خريطة نظام املعلومات 
اجلغرافيـــة. أمـــا املكتب فـــال ميكنه فقط أن يســـتهدف تقدمي أفضـــل اخلدمات 
م املشـــورة لالجئني لتجنُّـــب األماكن غير اآلمنة  لالجئـــني، بـــل يُمكنه أيضاً أن يقدِّ

حفاظاً على سالمتهم. 

جعــل الخدمات العامة بمتناول الالجئين. قامت املفوضية، وأحد شـــركائها من    •
املنظمـــات غيـــر احلكومية احمللية والـــس البلدي التابع لـــوزارة الصحة بوضع 
برنامجٍ يتلقى من خالله الالجئون في أحد األحياء خدماتٍ طبيةٍ وبتكلفةٍ مُنخفضة 
مِ املُساواة باتمع املضيف. كذلك، عملت املفوضية من خالل فرع لوزارة  دَ على قَ
التعليـــم، واملنظمات غيـــر احلكومية، ومجتمعات الالجئني على تســـجيل األطفال 

الالجئني في املدارس اانية االبتدائية. 

CBA_A_print.indd   126 29.09.2009   14:14:54



النهج مُجتمعي املنحى في العمليات التي تقوم بها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

٥

|١٢٩|

العمـــل مع الســـلطات فـــي مناطق العـــودة إلعــداد المجتمع هناك الســتقبال   >
المجموعــات العائدة، وتســـهيل احلـــوار بني العائديـــن، واملُجتمع املســـتقبل لهم 
ـــا كان ذلك مُمكنًا، تنظيم زيارات على أســـاس «اذهب وانظر»،  والســـلطات. وكُلَّمَ
وضمان إدراج النســـاء والرجـــال من جميع األعمار واخللفيـــات أثناء القيام بهذه 

الزيارات. 
العمـــل مع مختلف العائدين املُحتملني، ال ســـيما الشـــباب، واســـتحداث وســـائل   >
مومهم الرئيســـة  لتبادل المعلومات بشـــأن الوضع في مناطق العائدين، وطرح هُ

على السلطات الوطنية. 
رات واملهارات  ا للتعرُّفِ على القُدُ العمل على جمع اتمع املُســـتقبل والعائدين معً  >
املتوفرة لدى كل فريق، والتي ميكن أن تكون مفيدةً في تطوير المشاريع الُمنّسقة. 
مبا أن لدى املفوضية دورٌ هام في مجال حشـــد الدعم، يُمكن تعزيز التعاون بني   >
اجلهات الفاعلة في اال اإلنســـاني للمشـــاركة في عملية العودة، وبني وكاالت 
التنميـــة، مبا فيهـــا اإلدارات احلكومية، املســـؤولة عن التنمية املُســـتدامة وإعادة 

اإلدماج. 

بعض النصائح للمساعدة على إعادة اإلدماج 
ــات التنموية الفاعلة من البداية في تخطيط أنشـــطة العودة  القياُم ِبِضم الجه  >
وإعادة اإلدماج وتعزيز النهج مُجتمعي املنحى، والتنسيق معها لضمان أن املنظمات 
تستهدف في عملها مناطق العودة وأن برامج من جانب مختلف الشركاءالعديدين 

متماشية وال تتداخل مع بعضها البعض.
هود التي تبذلها  ا والتقييمات في سياق اجلُ قيام الوكاالت بتحليل الوضع ســويًّ  >

احلكومة في برامج النهوض. 
تشجيع اجلهود الرامية إلى تعزيز بناء الثقة والتعايش والُمصالحة، مثل توفير   >
خطـــوط حافالت تعمل بـــني اتمعات احملليـــة٧٧ ومبادرات املـــرأة وغيرها من 

مشاريع التعايش مجتمعية املنحى.
التأكد من أنّ أيٍ من املشاريع ذات األثر السريع تخضع لعملية التقييم التشاركية.   >
دُّ من خيارات الناس. فضالً عن ضرورة  تجّنب المشاريع الُمحّددة سلُفا التي تَحِ

التفكير في استراتيجيات لكسب العيش في وقت مبكر. 
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|١٢٨|

مخاطـــر احلمايـــة، واحتياجات، وهموم كل مـــن العائدين، والســـكان احملليني حتى يُمكن 
إعادة بناء الثقة والوصول الى مجتمع قوي.٧٦

دَ في أوسلو، أعربت مجموعةٌ من النساء السودانيات  قِ في عام ٢٠٠٦، وفي مؤمتر عُ
دات من مُخيّمات الالجئني قد يُنظر إليهنّ  عن قلقهن من أن الشابات الالتي كُنّ عائِ
من جانب اتمعات املُســـتقبلة لهنَّ على أن ســـلوكهن ال يتماشـــى مع اتمع وأنهن 
التٍ للمشـــاكل اجلديدة، مثل مرض فيروس نقص املناعة البشـــرية املكتســـب /  ناقِ

رق اجلديدة في ارتداء املالبس.  االيدز، وذلك بسبب اختالف التجارب والطُ

وحـــول إعادة اإلدماج فتعدُ عمليةً تتطلب مشـــاركةً نشـــطة من اتمعـــات احمللية، وفهمٍ 
شـــاملٍ من جانب موظفي املفوضية والشـــركاء مـــن حيث احلقائق اجلديـــدة التي تُواجه 
ا عودة الالجئني أو األشخاص النازحني محليًاً فهم جميعا موضع  اتمع عند العودة. أمّ
اهتمـــام املفوضية حلـــني توفير آليات لتوفير احلد األدنى مـــن احلماية الوطنية، وضمان 
اســـتدامة العودة. كذلك، فإن دور املفوضية يكمنُ في تســـهيل عملية إعادة اإلدماج وذلك 
من خالل العمل مع اتمع احمللي، والسلطات الوطنية، واجلهاتِ الفاعلة األخرى لدعم 
إعادة إنشاء آليات للحماية الوطنية. وعلى وجه اخلصوص، ينبغي للمفوضية العمل على 
تعزيز املشـــاركة النشـــطة للعائدين والنســـاء، وُفقاً لقرار مجلس األمن رقم ١٣٢٥ بشـــأن 
املرأة والســـالم واألمن، خالل املرحلة االنتقالية وبرامج النهوض. ومن املهم تطبيق النهج 
اء النُّزوح  مُجتمعـــي املنحى في هـــذه املرحلة حتى تكون العـــودة إلى الوطن أو العـــودة جرّ

ناجحةً ومُستدامة. 

بعض النصائح حول المساعدة على العودة إلى الوطن أو العودة جّراء النُّزوح
التأكد من خالل عمليات التقييم املبنية على أساس املشاركة، أن الناس املشمولني   >
باختصـــاص املفوضيـــة يعـــودون إلى وطنهـــم طوًعا وأن كل فردٍ مـــن البالغني قام 

بالتوقيعِ على استمارة يُعربُ فيها الشخص عن رغبته في العودة.
التعرف علـــى أي من اموعات واحلركات واألفـــراد داخل مجتمع الالجئني أو   >
ــوة التأثير، وملنفعتهم اخلاصة،  األشـــخاص النازحني محليا ممن قد يكون لهم ق

على قرارات العودة أو عدمها. 
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|١٣١|

يكون هناك عدم ثقة واســـع النطاق فيما بني اجلهات الفاعلة الوطنية واحمللية. وأحيانًا، 
فـــإن اإلجـــراءات التي تقوم بها احلكومة قد تتســـبب فـــي النزوح، إال أنه مـــع ذلك، يجبُ 
لطات وإشراكها في أعمال االستجابة اإلنسانية، ووضع آلية للتنسيق معها  استشـــارة السُّ
وزّعني على مناطق  في هذا اخلصوص. إن األشـــخاص النازحني محلياً كثيراً ما يكونون مُ
واســـعة و يبقون مع األُســـرِ املضيفة وليس في ايمات. وهكذا، لدى كل من األشـــخاص 
النازحني محليًا واألســـر املضيفة لهم مخاوف محددة متعلقة باحلماية. وحيث أن الناس 
هـــم، فإن التفاعل العلني مع وكاالت  قـــد يتعرضون لالضطهاد واملُطاردة في مناطق نُزُوحِ
خارجية قد ال يكون في صاحلهم. فعلى ســـبيل املثال، الحظ العاملون في تشـــاد و شمال 
كيفو، في جمهورية الكونغو الدميوقراطية، الحظوا القيود املفروضة على استخدام النهج 
ا للبيئة غير اآلمنة. ولذلك، يتضح لنا من أنَّ كُلَ سياقٍ يتطلبُ إجراء  مُجتمعي املنحى نظرً
لُه،  مَ نَرى مـــا يُمكنُ عَ تقييـــم مـــع مختلف األطراف املعنية، مبا فـــي ذلك اتمع احمللي، لِ

وكيف سيتم القيام بذلك. 

ا على حتركات األشخاص النازحني محليا، حيث أن  ومن ناحية أخرى، قد ال تُفرضُ قُيودً
العديـــد من الالجئـــني، واملواطنني، يحق لهم العمل. ونتيجةً لذلك، قد يكون هناك العديد 
من الفُرَص املتاحة لهم إلعادة تأســـيس أنفسهم ، شريطة أن تكون سالمتهم البدنية غير 
مُعرضـــةً للخطر وأن يعد الوضـــع االقتصادي معقوالً. وفي حاالت األشـــخاص النازحني 
محليـــا، فإن دعم منظمات اتمـــع احمللي قد يكون ممكنًا أكثر، إال أن الوضع األمني هو 

دُ ما الذي ميكن عمله. ما يُحدِّ
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|١٣٠|

وعند النظر في اســتعادة الُممتلكات وتخصيــص األراضي، كُن على بينة من أثرِ   >
ذلك على حقوق النساء واألطفال غير املُرافَقني من قبل ذويهم واملنفصلني عنهم. 
ـــدرات اتمع الوطني وتعزيزها، ال ســـيما مـــن خالل املنظمات  التعـــرف على قُ  >

ملكية النهج ُمجتمعي المنحى في مناطق العودة.  مُجتمعية املنحى، لتولي ِ
فوف الشـــباب،  اســـتحداث مشـــاريع للحِد من الصراع والتوتر، ال ســـيما في صُ  >

وتشجيع االتصاالت اإليجابية وتعزيز روح اجلماعة. 
دعم تطوير اســتراتيجية نهوض أوســع،  والتي من شـــأنها أن تُدمج مجتمعات   >

العائدين. 

ـًا ـً ٥-٤ األشخاص النازحون محلي
لتزمـــةٌ التزامـــا كامالً بالعمل مع األشـــخاص النازحني محليًـــا على النحو  إن املفوضيـــة مُ
املُبيّـــن فـــي ورقة سياســـة احلماية اخلاصة باألشـــخاص النازحني محليـــا للمفوضية.٧٨ 
وفي ســـياقات معينـــة ، فإن دور املفوضية مع األشـــخاص النازحني محليًـــا يحكمه النهج 
اجلماعـــي» اخلاص باللجنة الدائمة املشـــتركة) والذي يهدف إلى حتســـني التنســـيق بني 
مختلـــف وكاالت األمم املتحدة والشـــركاء اآلخرين لضمان القُدرة على التنبؤ، واملُســـاءلة 
والفعالية. وفي أوضاع األشـــخاص النازحني محليًا التي تتســـم بالصراع، تلتزمُ املفوضية 
بالقيـــام بـــدورٍ قيادي في ثالثـــة مجاالت هي : احلماية ، واملـــأوى ، وإدارة املُخيّمات - مع 

تطبيق النهج مُجتمعي املنحى.٧٩

إن النهـــج مُجتمعـــي املنحى يُعد أيضاً املبدأ التوجيهي للنهـــج اجلماعي، على النحو املبني 
فـــي ورقة اللجنة الدائمة املشـــتركة بني الوكاالت لعام ٢٠٠٦ ، املتعلقة «باســـتخدام النهج 
ا يُعـــدُّ جزءً من اختصاصات  اجلماعي لتعزيز االســـتجابة اإلنســـانية.» كما أن النهج أيضً
اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت مبا يتعلق بقيادة القطاعات في كل دولة. وحتى في 
وضع األشخاص النازحني محليا، حيث ال يوجد أي ترتيب رسمي جماعي، فإن املفوضية 

ملتزمةٌ بالعمل والتنسيق مع الوكاالت األخرى الستخدام النهج مُجتمعي املنحى. 

إن العمليـــات املتعلقـــة باألشـــخاص النازحـــني محليا غالباً ما تكون في ســـياق سياســـي 
ـــاس أو فـــي مناطق غير مســـتقرة مـــع مخاوف أمنيـــة جلميع املعنيـــني. كما ميكن أن  حسّ
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|١٣٣|

وحول أمن األشـــخاص املشـــمولني باختصـــاص املفوضية، ينبغـــي أن يؤخذ هذا   >
لطات  األمر بعني االعتبار. كما ينبغي أن يكون الناس على علم مُسبقٍ إذا كانت السُ

ا من أن هذه هي عمليةٌ طوعيةٌ.  احمللية مشاركة. كما يجب أن يكون واضحً
يُمثّـل الشـــركاء الوطنييـــون (احلكومة ، املنظمات غير احلكوميـــة واتمع املدني)   >
أهمية خاصة بالنســـبة لألشـــخاص النازحـــني محلياً. على املفوضية وشـــركائها 
وضع اســـتراتيجيات لبناء القدرات وتعزيز الملكية من جانب الجهات الوطنية 

الفاعلة. 
وإذا كانت هناك مشـــاكل أمنية، قد يكون مـــن األفضل التركيز على الوزارات التي   >
لها عالقة اقل بالجانب األمني، مثل الصحة والتعليم ورعاية األسرة، واملنظمات غير 
قوق اإلنسان. قُم بالتشاور مع  احلكومية احمللية واجلمعيات احمللية، مبا فيها هيئات حُ

لطات.  األشخاص النازحني محليا بشكلٍ منفصل، وبعد ذلك، يتم االجتماع مع السُ
تناثر، يتـــم التركيز على  حيثُمـــا يتواجـــد الناس في املناطق احلضريـــة أو على نحو مُ  >

ي فيها الناس.  الُمنَّظَمات المجتمعية والَكَنّسيَّة ملعرفةِ األماكن التي يلْتَقِ
التأكد من قيام أعمال التقييم التشـــاركي مع الُمجتمعات الُمضيفة، على أن تشمل   >

احتياجاتهم أثناء القيام بأنشطة االستجابة بقدر املستطاع. 
ــلطات المعنية أثنـــاء التخطيط والتشـــاورِ معها، كما  هنـــاك حاجةٌ إلى َضمِّ الُس  >
ينبغي استخدام إطار عمل حقوقي املنحى لغرض التخطيط. وحيث أن هذا األمر 
عوبات إذا كانت احلكومة مُضطلعةٌ في أســـباب  قـــد ينطوي على جانبٍ مـــن الصُ

التشرد، إال أن الضرورة تقتضي إبداء املُرونَة. 
ــم الخدمات من جانب الســـلطات، ينبغي  أمـــا عن المعلومــات المتعلقة بتقدي  >
التحقـــق منهـــا لضمان أن تكـــون اخلدمات املقدمـــة، مثل احلُصول علـــى التعليم 

واملناهج الدراسية، غير متييزية. 
العمـــل علـــى متابعة أوضاع األشـــخاص النازحـــني محليًا مع اُألســر الُمضيفة لهم   >
لضمـــان أال تصبـــح العالقة بينهم اســـتغاللية. كمـــا ينبغي دعم األُســـرِ املضيفة 
وإدراجها في أية أنشـــطة تســـتهدف األشـــخاص النازحني محليـــاً، مبا في ذلك، 

عمليات التقييم التشاركية.
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ـــن املشمولني باختصاص املفوضية في كولومبيا  بار السِّ إن تدخالت املفوضية حول كِ
ـــزُ على تشـــجيع وتعزيز القُدرات في إطـــار املنظمات املعنيـــة بالنازحني لضمان  تُركِّ
مشاركتهم في صياغة اجلوانب املتعلقة باألعمار، ومراعاة الفوارقَ بني اجلنسنيِ في 

رةِ للدخل بالنسبةِ لكبار السن. السياسات العامة واملشاريع املُدِّ
وعليه، ستكوُن النتيجُة على النحو التالي: 

بَـــلِ وزارة الرعاية  بار الســـن، مـــن قِ تنظيـــم مجموعـــة عمـــل فنيـــة للتعامل مـــع كِ  >

االجتماعية، ويشـــمل جدول األعمال: حقوق وهواجس كبار الســـن من األشخاص 
النازحني محليا. 

استفادة نحو ٤٫٨٠٠ من املُسنني النازحني من برنامج التسجيل الوطني.  >

قـدمٍ من املفوضية، قام املعهد الكولومبي لرعاية األســـرة باعتبار املســـنني  بـدعم مُ  >

النازحني أولوية ضمن برنامج التنشئة االجتماعية لكبار السن الكولومبيني. 
وفـــي أبارتادو، في شـــمال كولومبيا ، اســـتفاد نحو ٢٨٠ من كبار الســـن النازحني    >

خل.  درٍ للدَّ (١٠٠ رجل و ١٨٠ امرأة) من مشروعٍ مُ
كذلـــك، بدأت إحـــدى املنظمات غير احلكومية واســـمها الفن لالجئـــني أثناء الفترة 
قَ عليه اسم «استرداد الهوية الثقافية من خالل الفُنون»  االنتقالية بتنفيذ مشروع أُطلِ
ـــن من تعليم  بار السِّ تمكني كِ مَ املشـــروع لِ مّ إلعادة بناء العالقات بني األجيال. وقد صُ

ا على بقائها. فاظً األجيال الشابّة حول تقاليدهم وثقافتهم حِ

 بعُض النصائح حول كيفية التعامل مع األشخاص النازحين محلًيا 
ينبغي أن يوجه النهج حقوقي وُمجتمعي المنحى العمل اجلماعي وأنشطتنا على   >

أرض الواقع. 
هات نظر األشخاص  يُعـدُّ التقييم التشاركي اخلطوة األولى احلاسمة إلبراز وُجُ  >
مثليهم أمام مجموعة العمل. ينبغي على قادة مجموعة العمل  النازحـــني محليا ومُ
التأكد من مشـــاركة جميع الفئات، ومن أن حتليل السن، واجلنس، والتنّوُع يجري 
فـــي جميع املناطق، باإلضافة إلى تشـــجيع العمل اجلماعي فـــي اطار فريق عمل 

مشكل من وكاالت متعددة. 
ــي ُنّفذت في  وقبـــل القيـــام بأي تقييـــم، يتمُ مراجعة التقييمات التشــاركية الت  >
السابق، وحتديد ما إذا كانت هناك حاجة لتقييم جديد، أو إذا كان من الضروري 
ـــكان التي لم يســـبق وأن أُتيحت لها  عيَّنَةٍ من السُّ فقـــط التركيز على مجموعات مُ

رح اجليد.  اً حول الغرض من ذلك وقم بالشّ حً فرصة للتحدث. كُنْ واضِ
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١٣ يزعـــم الكثيـــر مـــن الناس بأن يكتفى باإلشـــارة فقط إلى النهج حقوقـــي . بيد أنه من وجهة نظر املفوضية الســـامية لألمم املتحدة لشـــؤون 

الالجئـــني، فـــأن ثمـــة حاجة إلى التأكيد علـــى النهج حقوقي ومُجتمعي املنحى إلـــى أن يتم التوصل إلى فهم أفضل لهذا املفهوم. وفي املمارســـة 
العملية، فإن من شأن ذلك أن يعزز الروابط بني اتمع احمللي وموظفي خدمات اتمع.

١٤ استنتاجات اللجنة التنفيذية للمفوضية ١٠٧ (LVIII) حول األطفال املعرضني للخطر، الفقرة. (ب). خ، ٢٠٠٧. 

http://www.fao.org/Participation :١٥ ملزيد من املعلومات عن املشاركة والطرق القائمة على أساس املشاركة، انظر

١٦ قام املكتب اإلقليمي للمفوضية في جنوب إفريقيا بتنظيم مشاورات تشاركية مع األطفال في جميع أنحاء املنطقة للمساهمة في دراسة األمم 

املتحدة حول العنف ضد األطفال. أما املنهجية فقد وُضعت خصيصا لتشجيع مشاركة أكبر عدد ممكن من جانب األطفال، موضحة في تقرير 
الالجئني والعائدين من األطفال في جنوب إفريقيا: املفاهيم واخلبرات حول العنف، املفوضية، يونيو ٢٠٠٥.

١٧ املادة ٢١، اإلعالن العاملي حلقوق اإلنســـان؛ الفقرة. ٢، والعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية و السياســـية؛ الفقرات: ٧ ، ٨ ، ١٤ ، واتفاقية 

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة والفقرات: ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ و ١٧، واتفاقية حقوق الطفل.
١٨ مت اقتباســـها من Veneklasen ، V. ميلر ، س. كالرك و إم رايلي،  والنهج حقوقي وما بعدها: حتديات حقوق الربط واملشـــاركة، وورقة عمل 

رقم ٢٣٥، معهد الدراسات التنموية - برايتون، كانون األول / ديسمبر ٢٠٠٤.
١٩ تعد نافذة جوهري مبثابة أداة مفيدة للمجتمع للتقييم الذاتي حول املشاركة وحتليل املشاكل. أما تعليل هذه األدوات ميكن أن توجد في: إل 
سرينيفاســـان ، وأدوات املشـــاركة اتمعية : دليل لتدريب املدربني في مجال التقنيات القائمة على أساس املشاركة، PROWWESS، وبرنامج 

األمم املتحدة اإلمنائي، نيويورك، ١٩٩٠. مقتبس من ٢٠ إلـ. Veneklasen وآخرون، ٢٠٠٤.
٢٠ مقتبس من إل فينيكالسني إيت آل، ٢٠٠٤.

٢١ ملزيـــد من املعلومات حول العمل مع الرجال و موضوع الذكـــورة، أنظر: www.womenscommission.org ومقاالت بقلم مايكل كوفمان، الذي 

يؤيد أيضا تنظيم حملة سميت بالشريط األبيض.
٢٢ قام بتحليل بعض هذه التحديات إم Walkup «االختالل الوظيفي في سياســـة املنظمات اإلنســـانية: دور واســـتراتيجيات املواجهة، والثقافة 

املؤسسية والتنظيمية «، نشرت في مجلة دراسات الالجئني، الد ١/١٠ ١٩٩٧.
٢٣ مت وضع هذه التعاريف والشفافية واملساءلة من خالل مبادرة معروفة باسم مشروع املساءلة العاملية (جاب)، كما نوقش في Blagescu إم إل 

دي الس كاساس ، ور ويد ، الطرق إلى املساءلة: اإلطار، الثقة العاملية الواحدة، لندن، ٢٠٠٥. متاحة في: 
www.oneworldtrust.org. نصائح عملية تتعلق باملساءلة، أنظر دليل « جيد مبا فيه الكفاية» : قياس األثر واملساءلة في حاالت الطوارئ، والذي 

نشرته منظمة أوكسفام في بريطانيا العظمى، مشروع بناء القدرات، ٢٠٠٧.
٢٤ B. Dalle ، «الشفافية وأهميتها لتعزيز املساءلة في املفوضية،» آب / أغسطس، ٢٠٠٦. 

٢٥ أنظـــر «النهـــج القائم على أســـاس حقوق اإلنســـان للتعاون التنمـــوي: نحو مفهوم عام بـــني وكاالت األمم املتحدة»، موضح فـــي امللحق الثاني 

- أســـئلة وأجوبة حول النهج القائمة على أســـاس حقوق اإلنســـان للتعاون اإلمنائي، مكتب املفوضية الســـامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنســـان، 
جنيف، ٢٠٠٦.

٢٦ إم Pallis ، إن « آليات املســـاءلة حول عمليات املفوضية،» املعهد الدولي للقانون والعدالة - ورقة عمل ١٢/٢٠٠٥، وسلســـلة القانون اإلداري 

العاملية، ٢٠٠٥، ص ٢.
٢٧ « إطـــار املســـاءلة حول العمر، ونوع اجلنس، والتنوع الســـائد»، IOM/036-FOM/038 /2007 ، املفوضية الســـامية لألمم املتحدة لشـــؤون 

الالجئني، جنيف، ٢٠٠٧.
٢٨ إطار احللول الدائمة لالجئني واألشـــخاص األشـــخاص املشمولني باختصاص املفوضية، املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 

جنيف، ٢٠٠٣، ص ٢٨.
٢٩ دليل االعتماد على الذات، املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، جنيف، آب / أغسطس ٢٠٠٥.

٣٠ أنظر إطار تعزيز قدرات احلماية،املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، ٢٠٠٦.

٣١ « توجيهات بشأن استخدام الرموز املوحدة لالحتياجات اخلاصة،إن املذكرة « IOM/028/FOM/030 املفوضية، ٢٠٠٧ توفر التوجيه بشأن 

األشخاص الذين يقعوا ضمن مختلف فئات من ذوي االحتياجات اخلاصة. وفي حني أن شخصا ما قد يكون بحاجة إلى شيء محدد، فإن هذا 
الشخص قد ال يكون في خطر مباشر؛ على سبيل املثال، الطفل املعاق قد يتمتع بحماية ورعاية من قبل أسرته. وباملثل، فليس جميع األشخاص 
املعرضني اطر متزايدة يقعوا ضمن الفئات من ذوي االحتياجات اخلاصة. وعليه، فإن أي فرد يتعرض اطر متزايدة هو الشخص الذي إما 

النهج مُجتمعي املنحى في العمليات التي تقوم بها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

|١٣٥|
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هوامش

١ «األشـــخاص املشمولني باختصاص املفوضية» تستخدم هذه العبارة في هذا الدليل لإلشارة إلى طالبي اللجوء والالجئني والعائدين، 
وعدميي اجلنسية والنازحني محليا.

٢ «تعزيز نهج التنمية اتمعية،» مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، الوثيقة EC/51/SC/CRP.6 ، ١٥ فبراير ٢٠٠١.

٣ «نحـــو حلـــول قائمة على اتمع : تقييم صادر عن املفوضية حول أداء اخلدمات اتمعية»، مؤسســـة كاســـا لالستشـــارات، جنيف، 
 .٢٠٠٢

٤ «إستراتيجية املفوضية حول السن، واجلنس، والتنوع السائد حول النهج حقوقي ومجتمعي.كما أنه من األهمية مبكان أن يساعد في 
حتليل فعاليات اتمع وتعزيز حقوق املرأة، وحقوق الطفل، وحقوق اجلماعات املهمشـــة تقليديا. وتشـــمل اإلستراتيجية تشكيل فرق 
متعددة الوظائف، واملشـــاركة في عمليات التقييم املنتظمة، وحتليل النتائج التي مت التوصل إليها بوصفها أساســـا حلماية، وتخطيط 
البرامج، وتستهدف العمل على متكني وحماية الفئات التي تتعرض للتمييز، وإطار للمساءلة. أما السن، ونوع اجلنس، والتنوع السائد، 
فيعـد الهدف االســـتراتيجي العاملي السابع بالنســـبة للمفوضية (٢٠٠٨-٢٠٠٩). ويقتضي هذا اجلانب أن يكون عمل املنظمة منهجي 
ويتضمـــن حتليل األثر حول أي سياســـة، أو تدخل في حقوق النســـاء، والفتيـــات، والفتيان، والرجال من مختلـــف األعمار واخللفيات 

لضمان حمايتهم.
٥ أنظـــر: العنـــف اجلنســـي والعنـــف القائم على نوع اجلنـــس ضد الالجئـــني، والعائدين، والنازحـــني محليا: مبـــادئ توجيهية للوقاية 
واالســـتجابة، املفوضية، أيار / مايو ٢٠٠٣. إن هذا التعريف حول احلماية هو مســـتمد من ورشـــة العمل الثالثة حول احلماية وأيضا 
من ورقة املعلومات األساسية، ومن اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي، ٧ يناير ١٩٩٩، التي تنص على أن « مفهوم احلماية يشمل 
جميع األنشطة التي تهدف إلى احلصول على االحترام الكامل حلقوق الفرد، وفقا لنص وروح الهيئات القانونية ذات الصلة (أي قانون 

حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي وقانون الالجئني).»
٦ «العمر» يشـــير إلى األطفال واملراهقني أو الشـــباب، واملسنني، والنظر في الكيفية التي تساعد في التعرف على ااطر والتي تتغير 
وفقا الحتياجات الناس في حياتهم.أما «نوع اجلنس» فيشير إلى األدوار املسندة للفتيات، والفتيان، والنساء، والرجال في أي مجتمع 
من اتمعات وكيفية تأثير وحتديد والوصول إلى املوارد والسيطرة عليها، والسلطة وصنع القرار. أما عبارة ٦ «التنوع» فتشير للداللة 
علـــى اخلالفـــات بني النـــاس التي ميكن أن تؤدي إلى التمييز، مثل اإلعاقة، أو حالة االســـتضعاف أو من الناحيـــة العرقية، أو اخللفية 

الدينية. أما املفوضية، فتشير إلى هذه اجلوانب الثالثة، ألن بعض اجلعموعات قد يتم جتاهلها.
٧ «إن مفهوم املرونة مبني على أساس أنه حتت املراقبة عند التعرض لصدمات نفسية أو خالف ذلك من األوضاع السلبية. وفي مثل 
هذه الظروف، فان بعض الناس يتغلبون جيدا نسبيا على مثل هذه األوضاع، في حني أن البعض اآلخر لم يتمكن من فعل ذلك. وعندما 
يتم تطبيقه على الناس، يوصف بقدرة الشخص وتعوده» على الوضع، وكذلك احلال بالنسبة حلشد الدعم للمجتمعات احمللية، والعمل 

من أجل حقوق الطفل «حزمة من املوارد»، كانون الثاني / يناير ٢٠٠١ ، ص. ١١.
٨ مصطلح «اجلهات» من املفهوم أن يشمل اتمع.

٩ «احلمايـــة مجتمعية في الصومال : دراســـة القيام بتوفير احلماية للمجتمع احمللي وحشـــد فريق العمـــل املتعلق « بالنازحني محليا، 
نيروبي ، كينيا ، تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٠٦ ، ص. ٣٨.

١٠ مقتبـــس من دليل عمـــل توفير احلماية للنازحني محليا، واحلماية الدولية لفريق العمل اجلماعي، ٢٠٠٧، الفصل. ١ حول «أســـس 

احلماية» (تصريح مؤقت).
١١ إن مفهـــوم النهـــج حقوقي يحظـــى مبكانة بارزة على جدول األعمال الدولي وكذا احلوار املشـــترك بني الوكاالت منذ أن دعا األمني 

العـــام لـــألمم املتحدة، في عـــام ١٩٩٧ لتنفيذ برنامج إصالح األمم املتحـــدة، كما دعا أيضا جميـــع وكاالت األمم املتحدة لدمج حقوق 
اإلنسان في إطار أنشطتها وطبقا لواليتها.

١٢ مقتبـــس مـــن جوكيم ثيس ، «تعزيـــز النهج حقوقي « ، وبرامج حقوق الطفـــل: دليل للتحالف من أجل إنقـــاذ الطفولة، ٢٠٠٢. ويوضح 

الدليل أن واحدا من اخلالفات الرئيسة بني النهجني يكمن في أن النهج القائم على احلقوق ينطوي على املساءلة. كما يوضح أن «الكثير 
من احلقوق التي وضعت من وجهة نظر ما، تضيف التزامات قانونية وأخالقية.وعلى نحو مماثل، في النهج القائم على أساس احلقوق، 
فأصحاب احلقوق يتمتعون بالشجاعة والقدرة على املطالبة بحقوقهم. كما أن هذا يعني أنه ال ينظر إليهم كجهات خيرية (حيث أنه ينطبق 

عليهم النهج القائم على أساس اتمع)، وإمنا أولئك الذين يطالبون باالستحقاقات حول وضعهم القانوني»، صفحة ٢٢.

النهج مُجتمعي املنحى في العمليات التي تقوم بها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
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|١٣٧|

٤٨. أندرســـون و إل رينار، عدم التســـبب في إحلاق الضرر: كيف ميكن للمعونة أن تدعم الســـالم أو احلرب، بولدر، كولورادو، شـــباط 

/ فبراير ١٩٩٩.
٤٩ إن البحث الذي يضطلع به مركز أبحاث الالجئني في جامعة نيو ساوث ويلز وغيرها من الشركاء مهم جدا في مجال حشد الدعم 
وصوال إلى عام ٢٠٠٦ - اســـتنتاج اللجنة التنفيذية رقم ١٠٥ (LVII) حول النســـاء، والفتيات املعرضات للخطر. كما يحدد االســـتنتاج 
سلســـلة من اإلجراءات التي يتعني اتخاذها لتحســـني حتديد وحماية والوقاية من ااطر واملتابعة ألولئك املعرضني اطر متزايدة. 

وأعقب ذلك استنتاج اللجنة التنفيذية رقم ١٠٧ (LVIII)، عام ٢٠٠٧، حول األطفال املعرضني للخطر.
٥٠ أنظر املشـــاورات اخلاصة بالالجئني، بنغالديش، مؤسســـة الفيكتوري للناجني من التعذيب، مركز أبحاث الالجئني في جامعة نيو 

ساوث ويلز، املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، ٢٠٠٧.
 .٢٠٠٦ ، (LVII) ٥١ استنتاج اللجنة التنفيذية للمفوضية رقم ١٠٥

٥٢ للحصول على مزيد من التوجيه حول النساء والفتيات املعرضات للخطر، انظر الفصل ٣: حتديد الهوية، ومنع 

و كذا االســـتجابة ملواجهة ااطر التي تتعرض لها النســـاء والفتيات، املوضحة بدليل العمل بشأن حماية النساء والفتيات، املفوضية 
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، ٢٠٠٨. 

٥٣ أنظـــر امللحـــق ٤ فـــي القـــرص املدمـــج بصيغة أولية حـــول أداة حتديـــد ااطر الشـــديدة، والذي يشـــمل توجيهات بشـــأن كيفية 

استخدامها.
٥٤ إن أداة حتديد املشـــاكل اخلطيرة املعمول بها لدى املفوضية الســـامية لألمم املتحدة لشـــؤون الالجئني يُعتمد عليها كصيغة وضعها 

مركـــز أبحاث الالجئني في جامعة نيو ســـاوث ويلز حول النســـاء املُعرضات للخطر. وفي أوائل عـــام ٢٠٠٧، حيث عملت املفوضية مع 
جامعة نيو ســـاوث ويلز وفيكتوريا من أجل مســـاعدة الناجني من التعذيب لتوســـيع نطاق املنهجية لتحديد مجموعة واسعة من األفراد 

املعرضني للخطر. 
٥٥ قرار مجلس األمن رقم ١٦١٢ (٢٠٠٥) بشأن األطفال والنزاعات املسلحة. 

٥٥ تقرير موجز، إستراتيجية املفوضية حول األنشطة املتعلقة باألطفال الالجئني، املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 

www.savethechildren.net . 2005 / فضال الرجوع إلى املالحظة ٤١ أعاله.
٥٦  www.savethechildren.net/arc ، موضح باملالحظة ٤١ املشار إليها أعاله

٥٧ اجلنس والعنف القائم على نوع اجلنس ضد الالجئني والعائدين، والنازحني محليا: مبادئ توجيهية للوقاية واالستجابة، املفوضية 

السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، جنيف، أيار / مايو ٢٠٠٣.
٥٨ مقتبس من «التصدي للثقافة النســـبية املتعلقة باملســـاواة بني اجلنسني، وحقوق املرأة واإلنسان: نهج معد من جانب الوكالة الكندية 

للتنمية الدولية، «املســـاواة بني اجلنســـني في ملف للتدريب على حماية الالجئني، املفوضية الســـامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 
جنيف، ٢٠٠٢ ، ص. ٨٠-١٧٥. 

٥٩ أنظر امللحق ٢ للحصول على اقتراحات حول الطرق القائمة على أساس املشاركة.

٦٠ قامت اليونســـكو واملفوضية الســـامية لألمم املتحدة لشـــؤون الالجئني بوضع برنامج التعليم من أجل الســـالم واتمعات احمللية 

واملعلمني والذي يُركز على املهارات احلياتية وتسوية النزاعات. إذا كنت ترغب في البرنامج، يرجى االتصال باملفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني - قسم التنمية اتمعية وحتقيق املساواة بني اجلنسني واألطفال، دائرة خدمات احلماية الدولية، جنيف.

 .IOM/FOM/77 2003/ ،«٦١ نشرة األمني العام: حول التدابير اخلاصة باحلماية من االستغالل واالعتداءات اجلنسية وسوء املعاملة

األدوات واملبـــادئ التوجيهية للتنفيذ على الصعيد امليداني عبر النشـــرة الصادرة عن األمني العام حول التدابير اخلاصة باحلماية من 
االســـتغالل اجلنسي واالعتداء اجلنســـي، مدير إدارة املوارد البشرية، املفوضية الســـامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، ٩ ديسمبر 

.٢٠٠٤
٦٢ أنظـــر امللحق ٤ في القرص املدمج حول النســـخة اخلاصة مبســـودة أداة حتديد ااطر الفردية املتزايـــدة الصادرة عن املفوضية 

السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني.
٦٣ بالنســـبة للموارد، على ســـبيل املثال، لتســـوية النزاعات واخلالفات العرقية والثقافية، أنظر برنامج ثقافة الســـالم املشـــترك بني 

الوكاالت: اســـتعراض حتليلي للســـالم مختار من املواد التعليمية، املفوضية الســـامية لألمم املتحدة لشـــؤون الالجئني، واليونســـكو، 
.٢٠٠٥
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إن كان ماضية و / أو الظروف الراهنة تدل على أنه / أنها من املُرجح أن يواجه مشاكل حماية خطيرة في املستقبل القريب إذا لم يتم 
التدخل املناسب حلماية ذلك الشخص. ولذلك، ينبغي مراقبة األشخاص املعرضني اطر متزايدة بانتظام وعلى نحو يكفل السرية، 
باإلضافة إلى إيجاد نظام إلدارة احلاالت الفردية على النحو املبني في القســـم ٣٫٢٫٧. كما تعكف املفوضية على إعداد أداة للتعرف 

على احلاالت اخلطيرة ملساعدة املوظفني والشركاء في حتديد ورصد هؤالء األفراد (أنظر امللحق ٤ املوضح في القرص املدمج). 
٣٢ أنظر اخلطوات ١ و ٢ الصادرة عن املفوضية حول أداة التقييم التشـــاركي في العمليات، املفوضية الســـامية لألمم املتحدة لشـــؤون 

الالجئني،٢٠٠٦.
٣٣ اللجنة التنفيذية لبرنامج املفوض السامي، االستنتاج رقم ١٠٥ (LVII) حول املرأة والفتيات املُعَّرضات للخطر، ٢٠٠٦.

٣٤ ملزيـــد من املعلومات أنظر: «كيفية تنفيذ املعايير،» مجموعـــة أدوات حلماية الطفل، التحالف للحفاظ على األطفال على نحو آمن، 

منظمة إنقاذ الطفولة، ٢٠٠٦، ص ١٨.
رق متعددة الوظائف فهو مُوضح في القسم ٤٫٤ من هذا الدليل. ٣٥ النهج املتعلق بالفِ

٣٦ دليل عمل حول توفير احلماية لألشخاص النازحني محليا، مجموعة العمل العاملية لتوفير احلماية، ٢٠٠٧.

٣٧ أداة تقييم املشاركة حول العمليات التي تقوم بها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، مفوضية األمم املتحدة لشؤون 

الالجئني، ٢٠٠٦.
٣٨ مشـــاركة الســـكان املتضررين في العمل اإلنساني: دليل عمل للممارسني، شـــبكة التعلم النشط ألغراض املساءلة واألداء في العمل 

اإلنساني، ٢٠٠٣.
٣٩ التخطيط القائم على أســـاس املشـــاركة، املفوضية: دليل عملي، املفوضية الســـامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، وكانون الثاني 

/ يناير ٢٠٠٢.
٤٠ على سبيل املثال، فإن الوضع في شرق تشاد قد حتول من حاالت الطوارئ في عام ٢٠٠٤ إلى تدفق مستقر في حالة الالجئني في 

عـــام ٢٠٠٥ وإلـــى الظهور الداخلي والصراع عبر احلدود في الفترة ٢٠٠٦-٢٠٠٧. بينما هذه التغيرات جتعل من الصعب القيام بدعم 
هياكل اتمع، كما أن تلك الهياكل تزداد أهمية لتوفير احلماية، ال سيما عندما يُطلب من الوكاالت اإلنسانية اإلجالء فجأة.

٤١ وقبـــل البـــدء بالتدخـــل مع اتمع، فهذا يتوقف على الســـياق، وميكن أن يكون مفيدا ملســـاعدة أفراد اتمـــع احمللي في حتديد 
استعدادهم التخاذ اإلجراءات الالزمة. إن طريقة SARAR هي واحدة من الطرق التي تركز على استعراض اخلصائص اخلمس التي 
تعتبر ذات أهمية حاسمة لتحقيق املشاركة الكاملة: احترام الذات، وتعزيز املوارد من خالل القيام باملتابعة وتخطيط العمل. ملزيد من 

www.worldbank.org :املعلومات، أنظر
وحا  ٤٢ في بنغالديش، لم يقتصر األمر على هياكل الســـيطرة على الفســـاد الواضح في اتمع، والنتائج الســـلبية، ولكنه كان أقل وضُ

في بعض األحيان في الهياكل التي منعت الناس من املشاركة بحرية في مختلف األنشطة. وعندما يتم حتديد الهياكل اتمعية ورسم 
السياسة الداخلية تكون مفهومة، فإن مشاركة اتمع األوسع ميكن تيسيرها على نحو أكثر فعالية.

٤٣ التحدي املتمثل في إقامة اتصاالت مع اتمع موضح في القسم ٣٫١٫٣.

٤٤ على ســـبيل املثال، املبادئ التوجيهية للمفوضية بشـــأن حماية النســـاء واألطفال؛ انتهاج املفوضية خلمسة أولويات من أجل الطفل 

(٢٠٠١): وخمســـة التزامـــات حول املرأة (٢٠٠١). وعن طريق تبادل هذه املعلومات، ســـتكون اتمعات قـــادرة على التوصل إلى فهم 
أفضل ملاذا تشجع املفوضية حقوق الطفل، ومشاركة املرأة واملساواة بني اجلنسني.

٤٥ قرار مجلس األمن الدولي رقم ١٣٢٥ (٢٠٠٠) بشـــأن املرأة، والســـالم، واألمن. وكذا قرار مجلس األمن الدولي رقم ١٦١٢ (٢٠٠٥) 

بشأن وضع األطفال في الصراعات املسلحة.
٤٦ أنظـــر www.savethechildren.net (العمـــل من أجل حقوق الطفل، وصندوق إنقاذ الطفولة، ومفوضية حقوق اإلنســـان، املفوضية 

السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، واليونيسيف، تشرين األول / أكتوبر ٢٠٠٢) للحصول على األفكار العملية حول كيفية العمل 
مـــع األطفـــال. كذلك،انظر أيضا: موقع املفوضية الســـامية لألمم املتحدة لشـــؤون الالجئني، على اإلنترنت حـــول التنمية اتمعية، 

وحتقيق املساواة بني اجلنسني واألطفال.
٤٧ إم.ب وأندرســـون ، و إل س هـــوارث، إطـــار عمل للتخطيط الذي يســـتهدف النـــاس في أوضاع الالجئني، مراعاة النســـاء والرجال 

واألطفـــال: أداة عمليـــة للتخطيط من جانب العمال من الالجئني، املفوضية الســـامية لألمم املتحدة لشـــؤون الالجئني، جنيف، كانون 
األول / ديسمبر ١٩٩٢.

|١٣٦|
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|١٣٨|

٦٤ لإلطـــالع علـــى األمثلة احلديثة حول أهمية احلفاظ على املواقف اجليدة عند توفير احلماية، أنظر «التقرير عن تعليم الفتيات في 

منطقة داداب» كير ، كينيا، يوليو ٢٠٠٧.
٦٥ قانون حسن السيرة والسلوك التابع للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، حزيران / يونيو ٢٠٠٤.

٦٦ املبدأ ١ : ٤.

٦٧ « تلبية لالحتياجات واحلقوق اخلاصة بحماية األطفال: تقييم مســـتقل للتأثير الناجت عن أنشـــطة املفوضية السامية لألمم املتحدة 

لشؤون الالجئني، «أيار / مايو ٢٠٠٢،» سياسة املفوضية بشأن الالجئات واملبادئ التوجيهية بشأن احلماية: تقييم حول عشر سنوات 
من التنفيذ «، أيار / مايو ٢٠٠٢،» حول أداء قسم خدمات اتمع في املفوضية : تقييم مستقل «، آذار / مارس ٢٠٠٣.

٦٨ ملزيد من املعلومات عن الفريق متعدد الوظائف،أنظر أداة املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني حول التقييم التشاركي 
للعمليات املنفذة.املفوضية، ٢٠٠٦، ص ٧.

٦٩ ينبغي على فرق العمل متعددة املهام أيضا أن تكون على دراية بإطار املســـاءلة حول الســـن، واجلنس، والتنوع الســـائد، مذكرة رقم: 

IOM/036/FOM/038 /2007، مدرجة في املرفق ١ حتت بند السياسات.
٧٠ إن التقييم الوارد في استجابة املفوضية حلاالت الطوارئ من كارثة تسونامي في إندونيسيا وسري النكا: ينص على أنه «يتعني على 

ترجمٌ إلى واقع عملي. وهذا يعني تغيير العقلية من  املفوضيـــة أن تلتـــزم بالنهج مُجتمعي ، واتخاذ تدابير لضمـــان أن هذا االلتزام هو مُ
أن البحث عن مشاركة اتمع احمللي في مشاريع املفوضية، يكمن في البحث عن مشاركة فعالة في إطار املشاريع اتمعية. كذلك، 
فإن اعتماد نهج بقيادة اتمع ســـوف يتســـق مع املبادئ األساســـية للعمل اإلنساني، بأقل سرعة وأكثر فعالية ومجد من حيث التكلفة 
وغير ذلك، أكثر من تبني نهجاً تكنوقراطية قائمة على أســـاس «من األعلى إلى األســـفل»، وغير ذلك من الفوائد.»املفوضية الســـامية 

لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، كانون األول / ديسمبر ٢٠٠٤ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٠٦ ، ص. ٣٦.
٧١ للحصـــول علـــى مزيـــد من التوجيه، أنظـــر املادة ١١ «، إدارة حـــاالت الطوارئ، التقييم التشـــاركي األول،» دليـــل عمل حول حاالت 

الطوارئ، الطبعة الثالثة، املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، شباط / فبراير ٢٠٠٧.
٧٢ املبادئ التوجيهية للمفوضية حول نظم السرية املتبعة عند مشاركة املعلومات املتعلقة باحلاالت الفردية لالجئني مع اطراف ثالثة: 

(IOM/71/FOM/68 /2001). ويجـــب أن ال يقتصر تبادل املعلومات أنه مبثابة تنفيذ لواليتنا فحســـب، بل علينا أيضا التأكد من أن 
املعلومات ال تُشارك الحقا أو تستخدم ألغراض أخرى غير تلك التي مت تبادلها.

٧٣ أنظـــر: العنف اجلنســـي والعنـــف القائم على نـــوع اجلنس ضد الالجئـــني والعائدين، والنازحـــني محليا: مبـــادئ توجيهية للوقاية 

واالستجابة، املفوضية، أيار / مايو ٢٠٠٣، واملبادئ التوجيهية املشتركة بني الوكاالت حول نوع اجلنس، والعنف القائم على التدخل في 
احلاالت اإلنسانية، واللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت، أيلول/ سبتمبر ٢٠٠٥. 

٧٤ قام مكتب املفوضية في نيودلهى، - الهند بإنشـــاء عيادة حلماية املرأة في اتمع إلجراء مشـــاورات مع املرأة التي أثارت العديد 

من مشـــاكل احلماية. وهناك معلومات متوفرة في كتيب بشـــأن حماية النســـاء والفتيات، املفوضية الســـامية لألمم املتحدة لشـــؤون 
الالجئني، ٢٠٠٨.

٧٥ قرار مجلس األمن رقم ١٣٢٥ املتعلق باملرأة، والسالم، واألمن يدعو جميع األطراف املعنية إلى تعزيز مشاركة املرأة في مفاوضات 

السالم.
٧٦ دليل عمل حول أنشطة العودة وإعادة االندماج، املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، جنيف، أيار / مايو ٢٠٠٤.

٧٧ دعـــم عـــودة األقليـــات عن طريق توفير خطوط حافالت عبر احلدود في املناطق التي ثبت فيهـــا أن مثل هذا الترتيب ال يُقدر بثمن 

مثل كوسوفو والبوسنة والهرسك.
٧٨ ورقة حول السياسة العامة حلماية النازحني محليا، وخدمات احلماية الدولية، املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 

عام ٢٠٠٧.
http://www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Default.aspx?tabid=79 ٧٩

النهج مُجتمعي املنحى في العمليات التي تقوم بها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
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