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المخيم الدارة الدنيا المعايرى عن معلومات
ىڡ للنازحںى فيها يمكن الىى الوحيدة االماكن بالمخيمات الشبيهة والمواقع المخيمات تكون ما غالباً إنسانية، أزمة وجود حالة ىڡ

والمساعدة. الحماية التماس والالجئںى الداخل

والتنسيق التخطيط عن فضالً ما، موقع ىڡ الهادفة المشاركة لدعم الالزمة الدنيا المخيماالجراءات الدارة الدنيا المعايرى تصفهذه
إنسانية محيطات ىڡ يومي أساس عىل تعمل المواقع إدارة وكاالت من وكالة أي دور توضيح إىل تهدف وهي والوكاالت. القطاعات بںى
تنطبق أنها إال المخيم الدارة الدنيا بالمعايرى تُعرف المعايرى هذه كانت ولںى العمل. ذلك لجودة الدنيا المستويات لتحديد وتعمل
ما يُستخدم "موقع" ومصطلح الدعم، أشكال من ذلك وغرى والحماية المأوى النازحون فيها يلتمس الىى السياقات جميع ىڡ أيضاً

معںى. مخيم سياق المقصود يكن لم إذا

كرامتهم. تدعم بطريقة احتياجاتهم تلبية من بد وال احرىامها يجب النازحںى جميع حقوق أن: االساىس االعتقاد إىل المعايرى تستند

عام ففي أمدها. طال قد المخيمات إدارة وكاالت من وكالة به تقوم الذي العمل جودة لقياس معايرى مجموعة إىل الحاجة إّن
وبمستويات مشرىكة وسياسات معايرى عىل االتفاق بغياب الميدانيون المهنيون وسّلم الرئيسية المخيمات إدارة وكاالت سّلمت 2002
مشرىكة توجيهية مبادئ إىل بالحاجة المهنيون هؤالء وسّلم الوكاالت هذه وّسلمت كافية. غرى أنها تبںى الىى والحماية المساعدة
معرىف هذه االدوات مجموعة واليوم .2004 عام ىڡ المخيم إدارة أدوات مجموعة إعداد إىل أفىص مما المخيمات، الدارة وأدوات
دليل سيما وال أخرى، وُكتيبات أدلة ذلك وتلت المخيمات. بإدارة يتصل فيما المستفادة الشاملة والدروس للمعارف كمرجع تماماً بها
الطلب أفىص ومؤخراً، الدولة). الداخل(داخل ىڡ النازحںى لحماية 2010 لعام الالجئںى لشؤون المتحدة لالمم السامية المفوضية
قيام إىل فعالة مشرىكة عامة سياسات أُطر لوضع العالمية للقطاعات الرئيسية االهداف جانب إىل الميدانيںى، المهنيںى من الموّجه

دنيا. قطاعية معايرى لوضع 2016 عام ىڡ مرسوع بإطالق المخيمات وإدارة تنسيق قطاع

الشبكة عىل استقصائية ودراسات الميدان ىڡ النطاق واسعة استشارة نتيجة هي ذلك عن الناتجة المخيمات الدارة الدنيا والمعايرى
والرسكاء الداخل ىڡ النازحںى من كل فعىل بشكل واسُتشرى الخرىة. أهل من ومشورة مكتبية ومراجعات تركرى مجموعات ومناقشات
الرىوح مواقع من وغرىها المخيمات بأن تُسلم إذ والمعايرى، المعايرى. ىڡ االسهام أجل من الحكومات ىڡ والنظراء الرئيسيںى المنفذين
وإدارة تنسيق لقطاع التقىى القطاع من كل ىڡ القائمة التوجيهية الوثائق إىل تحيل فهي أوسع، إنسانية استجابة نظام من جزء االخرى
(Sphere) "اسفرى": دليل ذلك ىڡ بما االساسية، االنسانية المعايرى رساكات ومصادر الداخل ىڡ النازحںى حماية ودليل المخيمات
بما يتصل فيما الرىوح مواقع ىڡ العاملںى االشخاص توّجه بذلك وهي للكوارث. االستجابة مجال ىڡ الدنيا والمعايرى االنساىى الميثاق

القطاع. عىل ُجدداً يكونون قد الذين المواقع مديري ودعم المخيمات وإدارة تنسيق قطاع مهنىى من توقعه يمكن

المخيم؟ الدارة الدنيا المعايرى خالل من المستهَدفة الجهات هي ما
بشكل الرىوح مواقع ىڡ يعملون الذين الموظفون أي وأفرقتهم، المواقع مديرو هم المعايرى هذه من الرئيسيون المستهدفون

يومي.

العاملںى االشخاص يشمل وهذا فيها. يعيشون الىى االماكن ىڡ النازحںى مع يعملون آخرون يستخدمها أن هو أيضاً منها والغاية
والمانحںى، والمنسقںى، التقنيںى، واالخصائيںى السياسات، وصانعي والمخططںى، الداخل، النازحںىىڡ مع يومي مبارسوبشكل بشكل

واالتصاالت. االعالم ووسائط بالمنارصة يتصل فيما العاملة والجهات االكاديمية، واالوساط

المعايرى هذه فإن بذلك وتسليماً بالسياق رهناً الدنيا، المعايرى لتحقيق الموقع الدارة مختلفة تنظيمية نُُهج إىل االمر يحتاج وقد
يىل: ما تشمل وهي المختلفة. المواقع أفرقة هياكل مجموعة كامل إىل لالشارة العام الموقع" إدارة "وكالة مصطلح تستخدم

توفرها الىى والخدمات المساعدة وتنسق النازحة المحلية للمجتمعات الحوكمة هياكل تنظم الىى التقليدية المخيم إدارة وكالة ▪

المحلية)؛ والسلطات الخاصة الكيانات قبيل (من المنظمات من وغرىها االنسانية المنظمات
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المعايرى بنية – المخيم الدارة الدنيا المعايرى عن معلومات

المشتتة المواقع بحسب المخيمات وإدارة تنسيق قطاع استجابة تكييف عىل تعتمد الىى المتنقلة المخيمات إدارة وكالة ▪

النازحںى كثبمع عن الوكالة وتعمل مفضالً. أو عملياً مخيم إدارة لوكالة الدائم التواجد يكون ال حيثما تنظيماً واالقل والعديدة
المواقع وتنسيق إدارة عىل أساساً ترّكز وهي الحتياجاتهم. القطاعات متعددة استجابة لتنظيم المواقع هذه ىڡ يعيشون الذين
اللزوم وعند االستجابة. إدارة ىڡ المواقع ىڡ المقيمںى مشاركة من التأكد مع المشّتتة، والمواقع االحجام مختلف من المشرىكة
عىل قائمة منسقة استجابة لضمان بعينها منطقة ىڡ يعيشون الذين السكان من أوسع مجموعات أيضاً تستهدف أن يمكن

المعنية؛ المنطقة أساس
إىل االمر احتاج حيثما معينة، محلية منظمة أو الحكومة من معںىَّ أو حكومي أو وطىى لنظرى يوّفر الذي الموقع إدارة دعم ▪

النتائج تحقيق للفريق يتسىى بحيث المعںّى الموقع إدارة قدرات لتعزيز الدعم الموقع إدارة دعم فريق ويوّفر إضاىڡ. دعم
المساعدة لتقديم اليوميںى والرصد التنسيق دعم المثال، عىلسبيل ذلك، يشمل أن ويمكن ومسؤولياتها. أدوارها إىل باالستناد

الصلة. ذات المعدات وتوفرى المالئمة؛ االدوات توفرى طريق عن ذلك ىڡ بما المهارات، وبناء والتدريب الخدمات؛ وتوفرى

المعايرى بنية
العام التعبرى فهم عىل القارئ لمساعدة االخرى االنسانية المعايرى ببنية شبيهة مشرىكة بنية المخيم الدارة الدنيا المعايرى تتقاسم

المعايرى. هذه لتحقيق االرشادية والمذكرات والمؤرسات الرئيسية االجراءات من مجموعة ذلك وتىل الدنيا)، (المعايرى

من أزمة أي ىڡ بلوغه المراد المستوى وتحّدد طبيعتها ىڡ ونوعية عامة وهي النازحںى. حقوق مبدأ من مستمدة الدنيا المعايرى ▪

االزمات.
وعىل السياقات. جميع ىڡ تنطبق ال قد مقرىحات وهي االدىى. المعيار لتحقيق العملية الخطوات تبںّى الرئيسية االجراءات ▪

للوضع. بالنسبة وجاهة أكرىها يختار أن المهىى
العمليات نتائج الدراك طريقة توّفر وهي عدمه. من المعيار تحقيق مدى لقياس كمؤرسات تُستخدم الرئيسية المؤرسات ▪

لتحقيق المقبول االدىى المستوى هي الدنيا الكمية والمتطلبات االستجابة. دوام مدى وعىل المعىى المعيار خلفية ىڡ والرىامج
قطاعي. توافق وجود حالة ىڡ إال تُدرج وال المؤرسات

والتوجيهات المعايرى إىل المرجعية االحالة مع الرئيسية االجراءات لدعم إضافية معلومات توفر االرشادية المالحظات ▪

االخرى. واالدوات

الرئيسية المؤرسات مع العمل
عام والمعيار نفسه. المعيار وبںى بينها الخلط عدم ويجب عدمه من ما معيار تحقيق مدى لقياس طريقة هي الرئيسية المؤرسات

االستجابة. ومرحلة بالسياق رهناً تطويرها يجب الرئيسية، االجراءات مثل الرئيسية، المؤرسات ولكن شامل

المؤرسات: من أنواع ثالثة هناك

ال؛ أم تحقق قد أدىى رسط كان إذا مما العملية المؤرسات تتأكد ▪

وتحديد االساىس الوضع لتحديد تُستخدم أن ويجب المعيار. تحقيق لرصد القياس وحدة توّفر المحرز التقدم مؤرسات ▪

الهدف؛ ذلك تحقيق صوب المحرز التقدم ورصد المعنية والجهات الرسكاء مع االهداف
ما بأرسع المؤرسات هذه بلوغ ويجب الهدف. تحقيق دونه يمكن ال الذي االدىى المعيار تمثل أهداف هي الهدف مؤرسات ▪

إجماالً. للخطر الرىنامج يعرّض سوف بلوغها ىڡ التقصرى أن ذلك يمكن،

قبيل من النوعية، المعلومات تقيس الىى والمؤرسات الميادين. جميع ىڡ سواء حد عىل ونوعية كمية مؤرسات تستخدم والمعايرى
تحتاج عملية تغرىات وتطوير إحداث عىل وللمساعدة المواقع، لسكان سيما وال المساءلة، لتعزيز مدرجة الشعور أو الرضا مؤرسات

المعايرى. لتحقيق إدخالها إىل المخيمات إدارة وكاالت

نتائج ىڡ بتعمق بالنظر القرارات وصانعي الرىامج لمديري تسمح أدىى، بحد واالعاقة، والسن الجنس نوع بحسب الموزّعة والبيانات
بالسياق. رهناً البيانات توزيع من المزيد إىل االمر يحتاج وقد وتسليمها. الخدمات توفرى
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المعايرى بنية – المخيم الدارة الدنيا المعايرى عن معلومات

الدنيا؟ المعايرى تحقيق تعّذر حالة ىڡ يحدث الذي وما ”االدىى/الدنيا” بلفظة يُقصد ماذا
تلبية ويجب احرىامها يجب الداخل ىڡ النازحںى جميع حقوق أن االساىس االعتقاد إىل المخيم الدارة الدنيا المعايرى تستند
والمؤرسات الرئيسية االجراءات أن غرى ثابتة. وتظل دنيا معايرى المعايرى هذه تكون وبذلك كرامتهم. تدعم بطريقة احتياجاتهم
المجتمعات من أو النازحںى من كانوا سواء الموقع، سكان من بإسهام التشغيىل المحيط ىڡ هادفة تكون لىك التأقلم إىل تحتاج
واالجراءات المعايرى مالءمة مدى مراجعة تتعںى بحيث الموقع، حياة دورة طوال أيضاً يتغرى سوف والسياق المضيفة. المحلية

الوقت. مرور مع للغرض

وتلبية المجموعات من يمكن ما أكرى إىل والتوّجه الدنيا، الحدود هذه تجاوز إىل الدوام عىل المخيمات إدارة وكاالت تسعى أن يجب
المساعدة تقديم وطريقة وسياق بالتساوي. الجميع ىڡ يؤثر محايداً نشاطاً المساعدة تكون افرىاضأن يمكن وال المحددة. احتياجاتها
يوّفر االنسان حقوق عىل القائم النهج فإن وبالتاىل االشخاصالمترصرين. واحتياجات االنسان حقوق ومراعاة احرىام مدى ىڡ يؤثران

االنسانية. المساعدة النشطة الرصورية والمعايرى االطار

تقوم أن ويجب الدنيا. الرسوط من للتقليل مقرىح أي وعناية بحذر يُقّيم أن يجب فيها، المعايرى استفياء اليمكن الىى الحاالت وىڡ
الحدود خلفية عىل الفعىل التقدم ىڡ الكفاية عدم عن واالبالغ المعايرى ىڡ تخفيضات أية عىل جماعياً باالتفاق المخيم إدارة وكاالت
وغرى الموقع ىڡ العاملة والمنظمات المضيفة المحلية والمجتمعات النازحون االشخاص ذلك عىل يتفق أن ويجب للمعايرى. الدنيا
ما بمعيار الوفاء عدم عن الناتج السلىى االثر تقييم أيضاً االنسانية المنظمات عىل ويتعںى الرئيسية. المعنية الجهات من ذلك
المنارصة أجل من االستجابة ىڡ الثغرة هذه استخدام المخيمات إدارة وكاالت وعىل رصر. أي من للحد الالزمة الخطوات واتخاذ

يمكن. ما بأرسع المؤرسات بلوغ إىل والسعي

محدد سياق ىڡ المعايرى استخدام
التشغيىل المحيط ىڡ المعايرى تطبيق كيفية ىڡ تؤثر سوف عوامل عدة وهناك مختلفة. متعددة سياقات ىڡ االنسانية االستجابة تتم

يىل: ما العوامل هذه بںى ومن والكرامة. الحياة ىڡ الحق لدعم

االنسانية؛ االستجابة فيه تُقدم الذي المحيط ▪

االشخاص؛ بںى فيما والتنوع السكان بںى االختالفات ▪

ونوعها؛ االنسانية االستجابة تقديم كيفية ىڡ تؤثر سوف الىى واللوجستية العملية والوقائع الحقائق ▪

االهداف. وتحديد المصطلحات تعريف مع – للسياق المالئمة والمؤرسات االساىس الوضع ▪

االستجابة. ىڡ تؤثر سوف عوامل كلها والموارد البيئية واالوضاع االستجابة إىل والوصول واالمن المستجيبںى وقدرة واللغة والثقافة
الدارة الدنيا والمعايرى االثار. هذه من الحد عىل والعمل لالستجابة محتملة سلبية آثار الية التحّسب أيضاً بمكان االهمية ومن
المعايرى وهذه فيها. والتحكم للمعايرى ممكن استخدام أوسع تشجيع إىل يهدف والمساءلة الجودة لتحديد اساسطوعي المخيمات
ىڡ ما، أزمة بعد والتعاىڡ االنتعاش أجل من السكان لصالح أدىى كقدر توخيه يجب لما وصف هي وإنما "الكيفية" حول دليالً ليست
المعايرى. لجميع الرئيسية المؤرسات بجميع الوفاء أو الرئيسية االجراءات جميع تنفيذ يعىى ال المعايرى بهذه وااللرىام الكرامة. ظل
سبل وقلة سيطرتها. نطاق عن منها البعض يخرج العوامل، من مجموعة عىل ستتوقف المعايرى تلبية من ما منظمة تمّكن ودرجة
وىڡ مستحيالً. أمراً المعايرى تحقيق من يجعل أن يمكن االقتصادي أو السياىس االمن انعدام أو المترصرين السكان إىل الوصول
تقييم إىل المخيمات إدارة وكاالت تحتاج المضيف المحىل للمجتمع المعيشية الظروف الدنيا المتطلبات فيها تتجاوز الىى الحاالت
الوطنية السلطات تحدد قد الحاالت بعض وىڡ االساس. مجتمعية خدمات توفرى طريق عن مثالً المحتمل، التوتر من الحد كيفية

المعايرى. من أعىل تكون دنيا رسوطاً

االخرى بالمعايرى الصلة
وضعت وقد الكريم. العيش ىڡ الحق تدعم الىى االنسانية المساعدة جوانب جميع تغطي ال المخيمات الدارة الدنيا المعايرى إن
وهي هذه. المعايرى مجموعة ىڡ المتبعة وااللرىامات الفلسفة نفس إىل مستندة قطاعات عدة ىڡ تكميلية معايرى الرسيكة المنظمات

الشبكة. عىل الرسيكة بمنظماتها الخاصة والمواقع االنسانية، المعايرى ورساكة "اسفرى"، دليل خالل من متاحة
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"اسفرى" جمعية االنسانية: االستجابة ىڡ الدنيا والمعايرى االنساىى الميثاق "اسفرى"؛ دليل ▪

”LEGS“ مرسوع الطوارئ: حاالت ىڡ بالماشية المتعلقة والمعايرى التوجيهية المبادئ ▪

االنساىى العمل ىڡ الطفل حماية أجل من التحالف االنساىى: العمل ىڡ االطفال لحماية الدنيا المعايرى ▪

الطوارئ حاالت ىڡ التعليم أجل من الوكاالت بںى المشرىكة الشبكة واالنتعاش: واالستجابة التأهب للتعليم: الدنيا المعايرى ▪

الصغرى بالمؤسسات يتصل فيما والتشجيع التعليم شبكة الدنيا: االقتصادي االنتعاش معايرى ▪

النقد مجال ىڡ التعّلم رساكة السوق: لتحليل االدىى المعيار ▪

والعجز الشيخوخة ائتالف االعاقة: ذوي واالشخاص للمسنںى االنساىى االدماج معايرى ▪

وتقدير شكر
وضع ىڡ ساهموا العالم أنحاء جميع من شخصاً 850 من الكرى بالشكر التقدم المخيم إدارة بمعايرى المعىى العامل الفريق يود

المعايرى. هذه

االنرىنت عىل بالفيديو مشاورات عن فضالً والعراق، والصومال السودان وجنوب وتركيا بنغالديش ىڡ ميدانية مشاورات ُعقدت وقد
وكوستاريكا وغواتيماال وفرىويال والسلفادور الدومينيكية والجمهورية وبرىو وبوليفيا وبنما والرىازيل وإكوادور االرجنتںى من كل ىڡ
إدارة ىڡ الالزمںى والخصوصية التنوع عن جيدة صورة إعطاء ىڡ أساسية المشاورات هذه وكانت وهندوراس. والمكسيك وكولومبيا

الرىوح. مواقع

السودان جنوب ىڡ النازحںى إىل بالشكر خاص بشكل نتوجه أن وبودنا نثّمنها عبارة إرساكنا" دون من يعنينا ىسء يتقّرر "ال وعبارة
موقع العيشىڡ مجال مبارسىڡ بشكل تجربتهم لمشاركة الشبكة) عىل الخفاء ىڡ ساهموا الذين االشخاص من (وغرىهم وبنغالديش

أفضل. بشكل الواقع ذلك تعكس المعايرى هذه جعل وسبل نزوح

أو القطاعية العمل أفرقة الوطنية/ المخيمات وتنسيق إدارة كتل ىڡ كأعضاء لعبوا، الذين ذكرهم التاىل الزمالء إىل بالشكر نتوّجه كما
المعايرى. ىڡ االسهام بخصوص التشاور ىڡ مركزياً دوراً أخرى، إنسانية قطاعات ىڡ

الكاثوليكية بوسكو دون كنيسية الدانمراكية المنظمة للكنائس/ الجماعي العمل تحالف
الكنسية للمساعدة

السلفادور ىڡ المدنية الحماية التنمية الغراض التقىى والتعاون المساعدة وكالة

العالمية المحلية المجتمعات الدولية والتنمية لالغاثة االدفنتيسيت وكالة

سوريا أجل من اليد ىڡ اليد الصم رعاية ىڡ العاملة للهيئات العرىى االتحاد

السودان جنوب ىڡ الصحي الرابط هاراوكا محافظة

الخرىية الطفل حماية جمعية لالغاثة العطاء جمعية

االنسانية االغاثة مؤسسة الخرىية بارازاىى مؤسسة

االنسانية المعايرى رساكات بلومونت

واالنماىى االنساىى العمل تأثرى مبادرات بالريف للنهوض بنغالديش لجنة
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القطاعات بںى المشرىك التنسيق فريق كرى مؤسسة

الدولية الهجرة منظمة بنغالديش – كاريتاس

االنسانية للمساعدة "إنرىسوس" منظمة العراق – كاريتاس

كردستان لحكومة التابع لالزمات المشرىك التنسيق مركز
االقليمية

سالتيليو ىڡ المهاجر بيت

والتنمية لالغاثة مرام مؤسسة االحمر للصليب الدولية اللجنة

للواليات التابعة والتنمية المساعدة وكالة – (Mercy) الرأفة
المتحدة

بالشعوب للنهوض الدولية اللجنة

والتنمية االنسانية للمساعدة موزون مؤسسة الكولومبية الجديدة االفاق مؤسسة

برىو ىڡ المدىى للدفاع الوطىى المعهد االيطالية الدوىل التعاون منظمة

الطفولة إنقاذ مؤسسة لالجئںى الدنمارىك مجلس

للهجرة سكاالبريىى مركز الالتينية أمريكا ىڡ االحمر للصليب الوطنية الجمعيات

بنغالديش والهندسة، المواقع صيانة مرسوع لالجئںى الرىويجي المجلس الرىويجية/ القدرات

الصوماليںى الشبان االطباء جمعية الشمالية الحدود شباب رابطة

السودان جنوب تنمية وكالة لالجئںى الرىويجي المجلس

المكسيك المقدسة، االرسة بيت العبور: مركز االنسانية الشؤون تنسيق مكتب

الطريق"، ىڡ "االخوة المهاجرين إيواء مركز العبور: مركز
المكسيك

االطفال لكفالة الدوىل المرسوع

الرىكية االحمر الهالل جمعية "POINT" والتدريب القدرات وبناء االستشارة منظمة

الصحي والرصف (المياه للطفولة المتحدة االمم منظمة
الطفل) حماية العامة، والنظافة

القطرية االحمر الهالل جمعية

السالم لعمليات المتحدة االمم إدارة (Red الكاريىى ومنطقة الالتينية المريكا الكنسية الشبكة
Clamor)

بنغالديش توطينهم، وإعادة الالجئںى إغاثة مفوض الالجئںى لشؤون المتحدة لالمم السامية المفوضية
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Organization) (Violet "بنفسج" منظمة االعاقة ذوي لالشخاص الالتينية أمريكا منظمات شبكة
(RIADIS)

”HINNA“ والحياة السالم أجل من الرائدات النساء ”RNVDO“ بالرىاعات المتأثرين السكان مساعدة منظمة

العالمي االغذية برنامج الخرىية ساعد هيئة

الشباب أنشطة منظمة الخرىية Purse" s’"Samaritan جمعية

الصومال ىڡ واالطفال النساء إنقاذ

الالجئںى. لشؤون المتحدة لالمم السامية والمفوضية لالجئںى الدنمارىك والمجلس الدولية الهجرة منظمة من كل التمويل وّفر وقد

المنظمات ىڡ القدرات لبناء االساس بوصفها واسُتخدمت وسوريا، الصومال ىڡ المعايرى هذه من نموذجية إصدارات واسُتخدمت
بإندونيسيا. المحلية الحكومية غرى

ستورك وتوم كفرىنمو كالين جينيفر من لكل لتسخرىهما لالجئںى الدنمارىك والمجلس الدولية الهجرة منظمة إىل أيضاً بالشكر ونتوجه
الصياغة. وعملية والمشاورات العامل الفريق وإدارة لتنسيق

وديفيد كاراباندي وإيريكا فرىو ريبرىو وسارة المخيمات، وإدارة تنسيق لقطاع التابع االسرىاتيجي االستشاري الفريق من كّل أسهم وقد
المساعدة ىڡ االنسانية المعايرى ومهنىى رسكاء من داير كيت ساعد حںى ىڡ مستفيضة، بتعليقات وتقدموا السابقة المسودات ىڡ برو،
االنساىى العمل ورشة من ميكوليك ليفيا البياىى الرسم بإعداد وقامت النهائية. النسخة إىل التوصل عىل االنساىى، المجال ىڡ والحماية

Atelier). Human (The

وملتمسو المهاجرون وأيضاً الالجئون أيها اليوم. مؤقتة مواقع ىڡ يعيشون الذين النازحںى واالطفال والنساء الرجال ننىس ال وأخرىاً،
االنساىى. عملنا ىڡ لنا بالنسبة إلهام إنكم دياركم. إىل قريباً تعودوا ىك وندعمها كرامتكم نساند نحن اللجوء
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المخيم الدارة الدنيا للمعايرى المكّملة المعايرى

الدولية2020. الهجرة منظمة سوفونبانيتش/ وان المصدر:
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مقدمة



مقدمة
المؤقتة؟ بالمواقع يقيم من

وغرى "اسفرى" لدليل بالنسبة الحال هو وكما خاصة. احتياجات االشخاص من الفئات لبعض تكون قد النازحںى السكان صفوف ىڡ
بالمعىى "االشخاص" مصطلح المخيم الدارة الدنيا المعايرى استخدمت فقد االنسانية المعايرى لرسكاء التوجيهية المبادئ من ذلك
ىڡ مؤقت بشكل يقيمون أنهم حںى ىڡ المواقع مديرو يدعمهم الذين االشخاص هم و"االشخاص" الدليل. هذا كامل ىڡ الواسع
برصف والفتيات، والفتيان والرجال النساء "االشخاص" مصطلح ويشمل بكرامة. العيش ىڡ الحق االشخاص ولجميع مؤقتة، مواقع
الجنىس النوع أو الجنىس التوجه أو السياىس االنتماء أو الصحية الحالة أو العرقية االثنية أو الجنسية أو االعاقة أو السن عن النظر

هويتهم. لتحديد يستخدمونها قد ممرّىة أخرى خصائص أي أو

جميع يكون ولن بالموقع. المقيمںى لجميع واقية بيئة تأمںى عن مسؤولة الموقع، عىلمستوى تنسيقها خالل من الموقع، إدارة ووكالة
لالفراد وستكون عديدة. العوام تدوم الىى المؤقتة المواقع ىڡ سيما وال والموارد، والنفوذ التحّكم حيث من متساوين االشخاص
تتغرى سوف ضعف ونقاط واحتياجات قدرات وهي الموقع حياة دورة طوال مختلفة ضعف ونقاط واحتياجات قدرات والمجموعات
المواقع إدارة وكاالت وعىل المتعّمد. للتميرى االساس أيضاً تكون قد االخرى العوامل من وغرىها العوامل وهذه الزمن. مر عىل
الرىاهة. بمبدأ االلرىام الوقت نفس وىڡ خاص بشكل الضعيفة والمجموعات االفراد احتياجات بںى بالموازنة خاص بشكل االهتمام

المؤقت. االستيطان إدارة ىڡ أساىس والمساعدة الثغرات ىڡ االحتياجات ورصد الرىامج وتصميم للتشاور خاصة عناية وإيالء

الخاصة االحتياجات ذات المجموعات السكان فئات

ذويهم عن والمفصولون أحد يرافقهم ال الذين االطفال
مسلحة قوات ىڡ منخرطںى السابق ىڡ كانوا الذين االطفال

مسلحة مجموعة أو
معيشية أرساً يعيلون الذين االطفال

المرىوجات البنات
الحوامل البنات

الجنس نوع عىل القائم العنف من الناجون االطفال

االطفال

العمل عن والعاطلون الدراسة عن المنقطعون الشبان
مسلحة قوات ىڡ منخرطںى السابق ىڡ كانوا الذين االطفال

مسلحة مجموعات أو

والشبان المراهقون

االرامل فيهن بمن االرس، ربّات النساء
االرسة ىڡ ذكر دعم دون النساء

أو مسلحة قوات ىڡ منخرطات السابق ىڡ كن الالىى النساء
مسلحة مجموعات

الجنىس نوع عىل القائم العنف من الناجيات النساء
المرضعات واالمهات الحوامل النساء

النساء

هم الذين و/أو مجتمعي أو عائىل دعم دون المسنون
عاماً 18 سن دون أطفال عن مسؤولون

المسنون
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الموقع؟ إدارة هي ما – مقدمة

مجتمعي أو عائىل لدعم يفتقرون الذين المرىص االشخاص
نقص بفرىوس مصابون وهم يعيشون الذين االشخاص
االصابة بخطر مهددون هم أو البرسي/االيدز المناعة

التعذيب من الناجون

الصدمات أو للمرض نتيجة المترصرون االشخاص

والقومية االثنية االقليات
الدينية االقليات
اللغوية االقليات

الرُعاة الرّحل/ مجموعات
ومغايرو الجنىس الميل ومزدوجو والمثليون المثليات

الجنسںى لصفات والحاملون الجنسانية الهوية

االقليات مجموعات

حقوقهم من المحرومون الشبان/الرجال
الجنىس العنف من الناجون الذكور
معيشية أرساً يعيلون الذين الُعزّب

الرجال

االعاقة ذوو االشخاص

مجموعة ىڡ خاصة احتياجات لها الىى للمجموعات والحماية المساعدة تقديم ىڡ المواقع مديري دور عن المزيد قراءة يمكن ⊗
المزيد. وقراءة التعاريف عىل لالطالع 10-16 الصفحات ،2018 لعام "اسفرى" ودليل (11 (الفصل المخيم إدارة أدوات

الموقع؟ إدارة هي ما
إذ الموقع، وإدارة االشخاص. إليها يرىح الىى االماكن ىڡ والمساعدة الحماية وتقديم الخدمات توفرى ورصد تنسيق هي الموقع إدارة
ىڡ هي التشاركية، والنظم المحىل المجتمع صعيد عىل الحوكمة خالل من الدنيا االنسانية والمعايرى القانونية الحماية إطار تطّبق
القوانںى مع تتفق المجتمعية المحيطات ىڡ الموّفرة والحماية الخدمات أن من التأكد إىل تهدف وهي واجتماعية. تقنية الوقت نفس
الدعوة وىڡ الرىوح أثناء والكرامة الحياة لتحسںىجودة ودولياً، وطنياً عليها المتفق والمعايرى التوجيهية المبادئ ومع والدولية الوطنية

("المستدامة"). الدائمة الحلول إىل

المخيمات ذلك ىڡ بما بالمخيمات، الشبيهة والمواقع المخيمات عىل تنطبق لىك القطاع ىڡ مرىايد بشكل تُستخدم "موقع" ولفظة
هذه كامل ىڡ تُستخدم وهي – االجالء ومراكز والعبور، االستقبال ومراكز الجماعية، والمراكز المنظمة، شبه والمخيمات المنظمة،
اليومية، الموقع إدارة ومعايرى أنشطة ىڡ تؤثر للمواقع الخصائصالممرىة اختالفاتىڡ هناك تكون وحيثما آخرها. إىل أولها من الوثيقة
الغاية لهذه وتحقيقاً جماعياً. وإدارتها والموارد التحتية البىى مشاركة فيها يتم أماكن والمواقع التوجيهية. المذكرات ىڡ ذلك رسح يرد

المخيمات. إدارة وكاالت من وكالة كل ىڡ مركزية مهمة المعنية الجهات جميع بںى الموقع مستوى عىل الفعال التنسيق يُعترى

قائمة مخيمات هناك تكون وحيثما مؤقتاً. وحالً االخرى المالذ خيار المؤقت) المأوى فئات من فئة كل (من المخيمات تظل أن ويجب
القطاعات كافة ىڡ لالرواح المنِقذة الخدمات من المطلوبة المجموعة وتقديم الحماية توفرى إىل والسلطات الوكاالت تسعى أن يجب

المعايرى. من أدىى بقدر االنسانية

الموقع؟ إدارة إىل الحاجة سبب ما
مديرو ويُعزز للخدمات. ومنّسق للتنبؤ قابل تسليم يؤّمن متواجدين، موظفوها ويكون للغرض مخصصة وكالة هناك تكون حيثما
احتياجات وييرسونتحديثالمعلوماتعن لالشخاصالمترصرين، بالنسبة المساءلة ويشجعون المواقعوأفرقتهمالمشاركة،
الوقت نفس وىڡ الحكومية والخدمات والرىامج االنسانية المساعدة موّفري وعن بالمساعدة يتصل فيما المترصرين السكان

٣
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المعايرى؟ هذه تنطبق أين – مقدمة

تنظيم من المترصرين االشخاص تمكںى ىڡ أساسية تكون ما غالباً المواقع مديرو يضعها الىى والهياكل الوقائية. البيئة تحسںى
والرسهم. لهم مرىوية قرارات واتخاذ المساعدة تقديم ىڡ والمساهمة وتعبئتها، المحلية مجتمعاتهم

تنسيق قطاع إطار ىڡ الثالثة االدوار بجميع مكلفة تكون المحيطات بعض وىڡ االزمة. حالة ىڡ االول المستجيب تكون ما غالباً المحلية السلطات
وإدارة التنسيق مجموعة من أو خارجية وكاالت من وطنية حكومات تطلب قد أخرى محيطات وىڡ والتسيرى). والتنسيق (االدارة المخيمات وإدارة

ومشرىك. جماعي بشكل الطوارئ حاالت ىڡ االستجابة قيادة المخيمات

ىڡ عامة اتجاهات أن كما للنازحںى. الخدمات توفرى ىڡ أخرى اتجاهات المخيمات وإدارة تنسيق قطاع سّجل االخرىة االعوام وىڡ
مخيمات محيطات تفضيل أو بديلة جماعية مواقع ىڡ ملجأ عىل النازحںى حصول إىل حالياً تؤدي أيضاً أخرى وعوامل التحرّص مجال
والوصول العيش سبل لتوليد قانوىى بشكل واستخدامها استغاللها يمكن الىى لالراىص المحدود التوافر يشمل وهذا رسمية. غرى
رسمية مخيمات القامة ممانعة تكون ما غالباً المضيفة والحكومات المواكبة. واسرىاتيجيات االمنية والمشاغل االسواق إىل المقيد
إىل المحليںى السكان لنقل التحّسب أو لمسؤوليتها خاضعںى نازحںى ما بسكان الواضح االعرىاف تجّنب ىڡ منها رغبة سياسية السباب
دقيق، إعداد إىل تحتاج المنظمة الرسمية والمخيمات أخرى. أماكن ىڡ لهم المتاحة غرى والخدمات المساعدة عن بحثاً المخيمات
وباالضافة االحيان. أغلب ىڡ متوفرة غرى أمور وهي – السلطات من والرىخيص والمرىانية المناسبة االراىص ملكية حقوق عن فضالً
االسواق إىل الوصول فرص ضعف قبيل من مشاكل بسبب منظمة مخيمات ىڡ العيش عدم النازحںى من العديد يفّضل ذلك إىل
وإدارة تنسيق قطاع نُهج بخصوص المزيد عىل هنا االطالع ويمكن التنّقل. حرية بقلة ذلك ارتباط عن فضالً العيش، كسب وفرص

المخيمات.

المعايرى؟ هذه تنطبق أين
إىل وصوالً (العشوائية) التلقائية أو المنّظمة المخيمات من انطالقاً الرىوح، مواقع أنواع مجموعة كامل عىل المعايرى هذه تنطبق
عىل القائمة والُنهج المخيمات خارج الُنهج إىل – المحيطات بعض ىڡ – و االجالء ومراكز والعبور االستقبال ومراكز الجماعية المراكز
المحيطة المناطق عن واضح بشكل مفصولون المخيمات ىڡ يعيشون الذين السكان أن هو مشرىك سائد رأي وهناك المناطق. أساس
المخيمات وإدارة تنسيق قطاع ومنظمات جداً. سلساً يكون أن يمكن المواقع بںى والتنقل رصامة أقل الحدود الواقع، ىڡ لكن، بهم.
سياقات وخارج المضيفة المحلية المجتمعات تعيشىڡ الىى النازحة للمجتمعات المواقع إدارة ىڡ المساعدة تقديم ىڡ بنشاط تشارك

المعايرى. هذه تغطيها الىى المواقع مجموعة أدناه الجدول ويصف المخيمات.

فيها يعيش أماكن وهي النائية. أو الحرصية االماكن ىڡ تتواجد أن يمكن المنظمة المخيمات
المخيمات ىڡ والخدمات مخصص. إدارة فريق ولها للغرض مبنية مواقع ىڡ النازحون

الغذائية، غرى المواد وتوزيع الغذاء، وتوزيع بالمياه، االمداد تشمل أن يمكن المنظمة
القائمة. البلدية الهياكل أو االنسانية الوكاالت من المقدمة الصحية، والرعاية والتعليم،

بالموقع. يعيشون الذين االشخاص إىل حرصي وبشكل عادة موجهة الخدمات وهذه

المنظمة المخيمات

تلقاء من تستوطن أن يمكن صلة، ذات مجموعات أو أرس أحياناً وهي النازحںى، مجموعات
عادة هي بالمخيمات الشبيهة المواقع من االنواع وهذه نائية. أو حرصية مواقع ىڡ نفسها
خارجي إنساىى دعم أي تلقي بدون تتواجد أن ويمكن الوقت لبعض المساعدة عن مستقلة
وهي خاص. بشكل مملوكة أراٍض عىل تقع ما غالباً التلقاىى االستقرار ومخيمات رسمي. أو
أو المحليںى السكان مع مفاوضات أية وجود عدم أو محدودة مفاوضات بوجود تتمرى

الدارة وكالة تعمل قد الحاالت بعض وىڡ إليه. الوصول أو الموقع استخدام بشأن المالكںى
االدارة هيكل إىل جلبهم وتحاول النازحںى احتياجات تقيم الموقع من مقربة عىل المخيم

المساعدة. تلقي لهم يتسىى كيما

االستقرار مخيمات
الذاىى التلقاىى
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المدارس ىڡ مثالً المجتمعية، المرافق وىڡ القائمة العامة المباىى ىڡ مأوى النازحون يجد قد
والمخازن والفنادق المدارس ومباىى البلديات ومقار المجتمعية والمراكز والثكنات والمصانع
إيواء. كأماكن االرجح عىل تںُى لم المباىى وهذه المكتملة. غرى والمباىى المهجورة والمصانع

والمركز حرصي. محيط إىل أو حرصي محيط ىڡ الرىوح يحدث عندما تُستخدم ما غالباً وهي
عبور. مكان أو مؤقتاً إيواء مكان يكون أن فقط به يُقصد بالمخيم الشبيه الجماعي

المتباين واالعتماد الكىل االعتماد مستويات بںى وترىاوح تختلف قد المساعدة ومستويات
الخدمات. تنسيق ىڡ كبرىاً دوراً الجماعية المراكز إدارة تلعب أن ويمكن الذات، عىل

الجماعية المراكز

مؤقت إيواء كمكان طوارئ حالة أية بداية ىڡ عبور ومراكز استقبال مراكز إىل االمر يحتاج قد
كنقطة ما عملية نهاية عند أو أجالً، وأطول وآمن مناسب مكان إىل االشخاص يُنقل أن قبل
ويمكن االجل قصرىة أو متوسطة إما عادة هي المراكز هذه فإن وبالتاىل للعودة. انطالق
الخدمات من المزيد االخرى هي عادة توفر العبور ومراكز العائدين. تستضيف أن أيضاً

القرار. وصنع المحلية المجتمعات إرساك أنشطة ىڡ مبارس غرى بشكل إال تشارك وال للسكان

والعبور االستقبال مراكز

يفرون الذين لالشخاص مناسب مؤقت مأوى لتوفرى تقام الطوارئ حاالت ىڡ االجالء مراكز
والفيضانات. والحرائق االعاصرى قبيل من الطبيعية المخاطر مثل ومبارس محدد خطر من

إعدادها ويجب المدنية. أو الدينية والمباىى الرياضية والحلبات المدارس تُستخدم ما وغالباً
مأوى تأمںى إىل بحاجة وهي ذلك أمكن وحيثما مىى الكوارث حدوث قبل مسبقاً وتخطيطها

االشخاص لعدد التخطيط إىل بحاجة المركزية والسلطات معقول. لمأوى االعداد أو ميسور
المقدر. االشخاص تدفق بحسب الواحدة، لليلة

حاالت ىڡ االجالء مراكز
الطوارئ

عىل المجاور) المحيط أحياناً (وتدعى الخارجية المنطقة أو الخارجي المخيم نُهج تنطبق
أو حرصية شبه أو حرصية محيطات ىڡ تحصل أن ويمكن المعينة الجغرافية المناطق

عملها ويرّكز للتكيف. قابلة ومواصفات بمهارات يتمتع متنقل فريق يوفرها واالنشطة ريفية.
المجتمع كامل ىڡ يعيشون الذين لالشخاص الموقع إدارة خدمات لتوفرى مركز إنشاء عىل

تلقائية. ومستوطنات مستأجرة مباىى يشمل أن يمكن وااليواء ونازحںى. مضيفںى من المحىل
مدة ولها إليها. الوصول يصعب والىى المشّتتة الرىوح مواقع ىڡ الغالب ىڡ تُستخدم وهي
مع كثب عن تتفق أن ويجب تتطور طارئة حاالت الغراض تُستخدم أنها ذلك قصرىة حياة

الوطنية. الهياكل

أو الخارجية المخيمات
أساس عىل القائمة الُنهج

المنطقة

الحرصية المحيطات
عاماً 40 الـ ىڡ الحرصيںى السكان عدد يتضاعف أن المتوقع ومن مدن ىڡ العالم سكان من المائة ىڡ 50 نسبة يقيم 2008 عام منذ
الواقعة االفريقية والبلدان آسيا جنوب ىڡ سيما وال نمواً، البلدان أقل ىڡ والبلدات المدن ىڡ سيرىكز السكان نمو ومعظم القادمة.

الصحراء. جنوب

المائة ىڡ 59 ونسبة التحرّص. تزايد إىل العالمية بالرىعة مبارس بشكل مرتبط الريفية المناطق ىڡ والالجئںى الداخل ىڡ النازحںى وتواجد
حرصية ظاهرة الرىوح كان ولما االرتفاع. ىڡ آخذة المئوية النسبة وهذه حرصية، محيطات ىڡ االن يعيشون الالجئںى من االقل عىل
المائة) ىڡ 80 (قرابة الداخل ىڡ النازحںى ومعظم القاعدة. وليس االستثناء أصبحت المنظمة المخيمات فإن مرىايد بشكل ومشّتتة
محيطات أو ريفية أو محيطاتحرصية ىڡ مشتتون ذلك عن عوضاً وهم المحددة. المستوطنات أو المخيمات خارج البقاء يختارون
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مع أحياناً ويختلطون حرصية محيطات ىڡ مشّتتون وهم مستأجرة، أو مة ُمَدعَّ مساكن ىڡ ويعيشون محلية أرس تستضيفهم نائية،
معيشية. أرس وخمس ثالث بںى ما تضم تلقائية صغرىة مستوطنات ىڡ يتجّمعون أو المحليںى والفقراء المهاجرين

أو الحجم، أو السكانية، الكثافة أو ، السياسية الحدود أو االدارية المعايرى من أكرى أو بمعيار الحرصي المحيط يتمرى أن ويمكن
محيطات ىڡ أو رسمية غرى حرصية مناطق ىڡ يستقرون ما غالباً والنازحون ممرىة. حرصية خصائص ووجود االقتصادية، الوظيفة
عىل والحصول الخدمات توافر قبيل من الموارد المضيفة المحلية المجتمعات السكان بالفعل يسترىف حيث مهّمشة مجاورة
السلطات مع وثيقاً تعاوناً ويتطلب تحدياً أكرى الهدف المحددة المساعدة يجعل االمر وهذا المالئم. والمأوى الصحية المرافق
إىل للوصول المنطقة) عىل القائم (النهج الكتل ومتعدد القطاعات متعدد نهج باستخدام المضيفة المحلية والمجتمعات المحلية

االستجابة. وتعزيز المستهدفںى المستفيدين
المستوطنات أنواع

الحماية ومبادئ االنسانية، والمبادئ االنساىى، الميثاق
االزمات. جميع عىل وتنطبق االنساىى للعمل أساسية مبادئ كلها الحماية ومبادئ االنسانية والمبادئ االنساىى الميثاق

بيان جزئياً وهو المعايرى. وهذه االساسية االنسانية والمعايرى الحماية لمبادئ والقانونية االخالقية الخلفية االنساىى الميثاق ويوّفر
يلخص القانونية وااللرىامات الحقوق حيث ومن المتباَدل. الممشاركة لالعتقاد بيان أيضاً وجزئياً الراسخة القانونية وااللرىامات للحقوق
حيث ومن الرىاعات. أو الكوارث من المترصرين السكان عىلمصلحة االكرى التأثرى لها الىى االساسية القانونية المبادئ االنساىى الميثاق
يجب الىى المبادئ بخصوص االنسانية الوكاالت صفوف ىڡ االراء ىڡ توافق كسب إىل الميثاق يسعى والمتباَدل الممشاركة االعتقاد
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االساس يشكل االنساىى والميثاق المعنية. الجهات مختلف ومسؤوليات أدوار ذلك ىڡ بما الرىاعات، أو للكوارث االستجابة تحكم أن
المبادئ. نفس العتماد االنساىى العمل ىڡ المنخرطںى لجميع دعوة ويمثل "اسفرى" مرسوع تؤيد الىى االنسانية الوكاالت اللرىام

المبادئ فإن الموقع إدارة عن المسؤولية تتوىل وطنية سلطة أو دولية أو وطنية حكومية غرى منظمة كانت إذا عما النظر وبرصف
تقوم الىى المعنية للجهات االخالىڡ االساس تضع العمل ىڡ واالستقاللية والرىاهة والحياد االنسانية القيم ىڡ المتمثلة االنسانية

كاالىى: معرّفة االربعة والمبادئ الطوارئ. حاالت ىڡ االنساىى بالعمل

االنساىى الميثاق ىڡ المبّينة الحقوق تدعم الىى الحماية بمبادئ تتقّيد يجبأن االنسانية، المنظمات شأن شأنها المواقع، إدارة وكاالت
وحقوق والكرامة السالمة تخص الوكاالت بںى المشرىكة الدائمة اللجنة عرّفتها كما الحماية بأحد. االرصار عدم مبدأ عىل وتقوم
عىل الحصول إىل الرامية االنشطة جميع ..." بأنها معرّفة وهي المسلحة. الرىاعات أو الطبيعية الكوارث من المترصرين االشخاص
االنساىى والقانون الدوىل، االنسان حقوق قانون (أي الصلة ذات القانونية الصكوك ونص لروح وفقاً االفراد لحقوق الكامل االحرىام
الىى الدولة أدوار عن مستقلة االنساىى المجال ىڡ الفاعلة الجهات أدوار أن عىل المبادئ وتنص الدوىل)."). الالجئںى وقانون الدوىل،

لسيطرتها. الخاضعںى أو ترابها داخل االشخاص رفاه عن القانونية المسؤولية تحمل

المزيد. ولقراءة التوجيهية المذكرات عىل لالطالع 33-48 الصفحات ،2018 لعام "اسفرى" دليل انظر

سيما وال منها، التقليل أو السلبية تدخالتهم آثار لتفادي الخطوات باتخاذ يومياً القيام طريق عن الحماية ىڡ المواقع مديرو يساهم
من مختلفة مجموعات مع يتحدثون عندما ذلك يفعلون وهم حقوقهم. عىل االعتداء أو الخطر لمزيد االشخاص تعريض خطر
الىى السبل وتكييف (2 المعيار انظر ⊗) عام بشكل لالستجابة المحتملة والسلبية االيجابية االثار لتقييم المواقع سكان مجموعات
تقوم الموقع تخطيط لجنة عمل من وكجزء .(3 المعيار انظر ⊗) والعنف النهب خطر من للتقليل والمساعدة الخدمات بها توّفر
وتضمن آمنة أنها من والتأكد (4 المعيار انظر ⊗) الرىاعات عن بعيدة مناطق ىڡ المواقع تحسںى أو بناء عىل المواقع إدارة وكاالت
.(5 المعيار انظر ⊗) الزمة مدة الطول الموقع ىڡ المجموعات لكافة بالنسبة والخدمات المساعدة عىل الحصول فرص تساوي
تنسيق ىڡ الحماية أهمية أن إىل أشار (2010) الداخل ىڡ النازحںى الالجئينلحماية لشؤون المتحدة لالمم السامية المفوضية ودليل
بالحماية، المعنية الفاعلة الجهات مع وثيقة وبمشاركة الحماية بمنظور بهما القيام تم "إذا أنه فيه وجاء الجماعية المواقع وإدارة
ودون عادلة وصول سبل عن فضالً لهم المكفولة االنسان بحقوق النازحںى االفراد تمتع يضمنان قد وتنسيقها المخيمات إدارة فإن

االنسانية". الخدمات إىل عائق

الداخل ىڡ النازحںى حماية عن الالجئيناالرشادي لشؤون المتحدة لالمم السامية المفوضية دليل إىل الرجوع يمكن المزيد عىل لالطالع
.(381 (الصفحة 6 االصدار (2010)
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أخرى كمالذ المخيمات
وبالنسبة نزوح. لحالة مؤقتة استجابة االحوال جميع ىڡ يظل إنه بل دائماً. ليسحالً مؤقت جماعي موقع أي ىڡ أو مخيم ىڡ االقامة إن
أنواع ثالثة وهناك االستجابة. انطالق منذ مراعاته من بد وال للرىوح حد لوضع المفتاح الدائم الحل تحقيق يمثل النازحںى، لجميع

التوطںى. وإعادة المحىل، واالدماج الوطن، إىل والعودة االعادة الدائمة: الحلول من

وإعادة بالعودة الصلة ذات النازحںى الداخىلحقوق الرىوح بشأن الوكاالت بںى المشرىكة الدائمة للجنة التوجيهية المبادئ كذلك تبںى
الحلول أحد خالل من الحماية بهدف مواطن، – دولة رابطة جديد من الشخص يقيم مىى تنتهي اللجوء وحالة واالندماج. التوطںى
الن الداخل ىڡ الرىوح حالة انتهاء رسط يمنح ال مىى بخصوص القانونية الناحية من الرأي ىڡ توافق هناك وليس الثالثة. الدائمة
لديه تعد لم مىى نازحاً اعتباره عدم يمكن الشخص أن غرى الدوىل. القانون بموجب خاصاً مركزاً يمنح ال الداخل ىڡ كنازح التحديد

الرىوح. ىڡ بتجربته صلة لها والمساعدة الحماية مجاىل ىڡ احتياجات

البّت عىل المساعدة ىڡ نشطاً دوراً تلعب الموقع إدارة وكالة فإن الرىوح لمشكلة فقط مؤقت حل هي مخيم ىڡ االقامة كانت ولما
إىل التوصل ما موقع إقفال يعىى ال الظروف بعض وىڡ الموقع. بإقفال جوهرية صلة له وهذا – تحقق قد دائم حل كان إذا ما ىڡ
الوطنية، والسلطات المانحة الجهات ذلك ىڡ بما المعنية، الجهات جميع مع التنسيق ىڡ الموقع إدارة وكالة دور ويتمثل دائم. حل
بحقوقهم. الموقع سكان أفراد والبالغ مالئمة توطںى إعادة أو اندماج أو طوعية عودة عملية أجل من الظروف إقامة إىل والدعوة

االخرى المالذ موّفر

باالستجابة. التنبؤ إمكانية لضمان االخرى” المالذ ”توفرى بـ للكتل الرائدة الوكاالت تُكّلف الكتل نهج توخي فيها يتم الىى الداخىل الرىوح محيطات ىڡ

االخرى، للمالذ الموّفرة الجهة بوصفها القطاع، قيادة تكون أن يجب التمويل، وتوافر واالمن الوصول بإمكانية ورهناً رصورياً، ذلك كان وحيثما
الُقطري للفريق االنسانية االستجابة خطة ىڡ والمنعكسة الكتلة ىڡ المحددة الحاسمة الثغرات لسّد الحاجة حسب الخدمات توفرى لتأمںى مستعدة

االنساىى. العمل منسق يقوده الذي االنساىى للعمل

التمويل وتوافر واالمن الوصول

ريادة وكالة تنفذ أن توقع يمكن ال االخرى للمالذ الموّفرة الجهة بصفة الالزمة االنشطة لتنفيذ أو الثغرات لسد تمويل القطاع قيادة لدى يكن لم إذا
الالزمة. الموارد لتعبئة والمانحںى االنساىى المنسق مع العمل تواصل أن يجب ولكن االنشطة، هذه القطاع

٨
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إدارة وقدرات سياسات
المواقع



المواقع إدارة وقدرات سياسات .1
المعلومات إدارة تحديث وتيسرى المترصرين االشخاص لصالح المساءلة وتشجيع المشاركة تعزيز ىڡ أساىس دور المواقع لمديري
ىڡ االخرون والموظفون المديرون يكون ولىك الوقائية. البيئة تحسںى الوقت نفس وىڡ والحكومات المتخصصة المعونة موّفري بںى
ىڡ متجذرة عمل وخطط واسرىاتيجيات سياسات لديها تكون أن إىل بها يعملون الىى المنظمات تحتاج ذلك، عىل قادرين المواقع
طريق عن بعملهم لالضطالع مجهزين يكونوا أن إىل أيضاً بحاجة والموظفون المواقع ومديرو الحماية. ومبادئ االنسانية المبادئ
ذوي موظفںى مع أو نظرىين من فرق ىڡ (العمل والتوجيه الهدف)، المحدد والتدريب الخدمة (أثناء والتدريب باالرساف تزويدهم
أو والمعدات الخطية، والتقارير الدورية، االداء وتقييمات المنتظمة، التعليقات ودورات المنتظمة، االفرقة واجتماعات خرىة)،

اللوجسىى. الدعم

وطنية. أو محلية حكومية سلطات تقودها أن يمكن أو طوعية) أو دولية أو (وطنية إنسانية منظمات بها تقوم أن يمكن الموقع وإدارة
عن مسؤولة الوطنية والسلطات الموقع. إدارة المحىل المجتمع يقود أن يمكن طوارئ، حالة بداية ىڡ أو التلقائية، المخيمات وىڡ

المؤقت. الموقع أو للمخيم المدىى الطابع وتأمںى والنظام القانون عىل والمحافظة االمن توفرى

الخدمات موفري أيضاً يخدم وإنما المجاور المضيف المحىل والمجتمع بالموقع المقيمںى فقط يخدم ال الموقع إدارة وفريق
دورها فإن الالحقة المعايرى تغطيها المسؤوليات هذه أن حںى وىڡ والتمثيل. المعلومات بإدارة والمتعلق التنسيقي دوره خالل من
المعايرى خاص بشكل (انظر عملها ىڡ تشارىك نهج تأمںى من االخرى الوكاالت يمكن مما للمساءلة الدخول نقطة تحديد هو المركزي

وخارجه. الموقع داخل الرسعية بناء عىل يساعد سوف وشفافة شاملة رساكات وإقامة و4.1). و2.2 2.1

للحاجة االحوال جميع ىڡ يتحّسب أن يجب التخطيط فإن االجل قصرىة تكون أن أمل عىل تُنشأ ما غالباً المواقع أن حںى وىڡ
فيما المضيف المحىل المجتمع وقدرات احتياجات تقييم أيضاً ويجب المتوقعة. غرى واالحتماالت والتوّسع أجالً االطول للمساعدة
المحلية المجتمعات بلديات ومقار المدارس قبيل من التحتية والبىى والخدمات القائمة. واالصول التحتية والبىى بالخدمات يتصل

المحلية. المجتمعات أيضاً تفيد أن يمكن المياه، نقاط أو الكهربائية والكبالت والطرقات

المحلية المجتمعات أفراد من فرداً أو نازحاً كان وسواء القانونية، حالته كانت أياً أقاليمها ىڡ فرد كل حماية عن تماماً مسؤولة والدول
السلطات دعوة من للمنظماتاالنسانية بد وال التهديدات. من والحماية العامواالمن النظام تأمںى عن أيضاً مسؤولة وهي المضيفة،
الرىوح سبب عن مرىتبة مدمرة آثار أية حدة من والتخفيف للمخاطر التعرّض من الحد عىل للمساعدة مسؤولياتها تحّمل إىل الوطنية

االوىل.

عىل أيضاً وإنما الموقع مستوى عىل فقط ليس تنطبق أن يمكن االربعة المعايرى هذه خلفية عىل وصفها الوارد الرئيسية والمؤرسات االجراءات
إجماالً. االنسانية واالستجابة التنسيق ومنابر المنظمات

والمساءلة. للجودة االساىس االنساىى المعيار إطار ىڡ 2 االلرىام مع الروابط ⊗

:1.1 المعيار
والتواجد والسياسات الوالية

طالما الموقع بإدارة مكلفة وكالة خالل من والمساعدة الحماية إىل المنصف الوصول بفرصة المترصرون السكان يتمتع
رصورياً. ذلك كان

الرئيسية االجراءات

االدارة بأنشطة للقيام متواجدة لتكون ذلك) غرى أو قطاع أو (حكومة الموقع الدارة وكالة إجماالً باالستجابة معنية سلطة تُعںّى ▪

االرشادية). المذكرات (انظر الموقع الدارة متخصصة خدمات الداخل إىل النازحںى تدفق تطلب مىى

١١
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1.1 المعيار – المواقع إدارة وقدرات سياسات .1

فضالً واسرىاتيجيات الجنسيںى واالعتداء االستغالل منع ذلك ىڡ (بما إنسانية سياسات لديها تكون أن الموقع إدارة لوكالة بد ال ▪

مبادئ). عىل قائمة بطرق للعمل المواقع إدارة أفرقة وتشجع تُرشد وتنظيم قيادة نظم عن
الكافية. الموارد لديهم وتتوفر الكافية بالقدرات يتمتعون أشخاص من يتألف الموقع الدارة فريقاً الموقع إدارة وكالة تُنىس ▪

بالسياق. رهناً مادي، موقع من أكرى الواحد الموقع إدارة فريق يغطي أن يمكن ◦
ومتنقلة. ثابتة واحد آن ىڡ تكون أن أو متنقلة أو ثابتة إما الموقع إدارة أفرقة تكون أن يمكن ◦

.......................................................................................................................................................................
الرئيسية المؤرسات

االرشادية) المذكرات (انظر نازح 15 000 لكل مخيم الدارة واحد فريق ▪

إجماالً. الخدمة مستويات عن الراضںى للسكان المئوية النسبة ▪

منع ذلك ىڡ بما الموقع، إدارة وكالة ضد الشكاوى تقديم بعمليات المـُلمںى الموقع إدارة وكالة لموظفي المئوية النسبة ▪

الجنسيںى. واالنتهاك االستغالل

.......................................................................................................................................................................
إرشادية مالحظات

الرىوح. مدة واحتمال النازحںى لالشخاص الكبرى العدد يُحدثها سوف ما بمكان ما مخيم الدارة فريق تواجد إىل الحاجة .١
االشخاص احتياجات تلبية عىل المحلية المنظمات أو السلطات قدرة عىل الموقع الدارة خارجي فريق إىل الحاجة وستتوقف

االنسانية. للمبادئ وفقاً
بںى والعالقات المحىل المجتمع قدرات يراعي سياىڡ تحديد إىل تحتاج نازح 15 000 إىل الموقع الدارة واحد فريق نسبة .٢
االجالء مراكز ىڡ سيما وال المواقع، ونوع الخدمات توفرى عىل المنظمات وقدرات المضيفة المحلية والمجتمعات النازحںى

العبور. ومواقع
الموقع إدارة وكالة تجّمع أن يمكن الريفية، أو الحرصية شبه أو الحرصية المناطق ىڡ المشّتتة الرسمية غرى للمواقع بالنسبة .٣
لتقييموتخطيط بها، يقيمون الذين النازحںى وعدد بالمواقع، واالحتياجات بينها، والمسافة االماكن، عدد إىل باالستناد المواقع
ويمكن منتظمة تكون أن يجب المواقع إدارة أفرقة جانب من الموقعية والزيارات المتنقلة. االفرقة تحتاجه الذي الالزم الدعم
انظر المخيم، خارج الموقع إدارة عن المعلومات من المزيد عىل ولالطالع معينة. جغرافية مناطق ىڡ السكان لدى بها التنبؤ
القائم المتنقل/ النهج خالل من الجماعية المحيطات وتنسيق "إدارة ،2019 لعام المخيمات وإدارة تنسيق قطاع عمل ورقة

المناطق". أساس عىل
معلومات مراكز أو بلدية أو مركزية مكاتب أو المواقع مستوى عىل بالمكاتب اساىس مكان الموقع إدارة لفريق يكون أن يمكن .٤

مجتمعية. مرجعية
الموقع إدارة وكالة عىل يتعںى االنسانية االستجابة زاوية حجر هو المقدمة) انظر ⊗) االنسانية بالمبادئ التقيد أن حںى ىڡ .٥
والمجتمعات االشخاصالمترصرين أرواح عىل وسلطة نفوذاً تعريفها، بحكم تفرض، الىى أنشطتها ىڡ بالمساءلة التحىل أيضاً

المتأثرة. المحلية
بوكاالت يدفع أن يمكن وهذا االستجابة. بداية ىڡ غالباً يكون أن يمكن والمانحںىوالحكومات االعالم جانبوسائل من الضغط .٦
إدارة أفرقة دعم إىل المعايرى هذه وتهدف بها. الوفاء عىل قادرة تكون ال قد والرىامات وعود تقديم إىل المواقع إدارة وأفرقة

المالئم. النحو عىل االنشطة وتسلسل االولويات تحديد خالل من ذلك لتفادي المواقع

١٢
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:1.2 المعيار
الموقع حياة دورة تخطيط

وحىى االنطالق منذ الموقع حياة دورة طوال المالئمتںى والمساعدة الحماية توفرى يكفل والشامل المالئم التخطيط
االقفال.

الرئيسية االجراءات

الموقع. الدارة عمل خطة وضع ▪

المضيف المحىل المجتمع ذلك ىڡ بما المعنية، الجهات من ذلك وغرى الرئيسيںى الموقع سكان أفراد مع المشاركة ◦
المحلية. والسلطات

عن فضالً المضيف المحىل والمجتمع السكان من رئيسيںى وكمخرىين المرسوع فريق ىڡ والنساء الرجال من كل إرساك ◦
تنّوعه. عىل المحىل للمجتمع ممثلںى

بالنسبة مالئمة) (أشكال مالئم وشكل مالئمة (لغات) بلغة المحىل المجتمع مستوى عىل المشاورات تُجرى أن من التأكد ◦
المعنية. للجهات

السكان. وسالمة التقنية االحتياجات ذلك ىڡ بما والبرسية، والمادية المالية الموارد ىڡ النظر ◦
المحددة. االحتياجات ذوي واالشخاص الضعفاء االشخاص أجل من كهدف المحددة االدماج اجراءات تقييم ▪

الموقع. إدارة عمل خطط ىڡ الحماية تقييم استنتاجات تنعكس أن من التأكد ◦
المحلية. السلطات وممثىل المضيف المحىل المجتمع مع العمل لخطة موجز مشاركة ▪

ىڡ ستؤثر الىى المحتملة واالحداث القرسية) (العودة المخطط غرى واالقفال التلقائية الوصول لحاالت طارئة خطط وضع ▪

المخاطر. من ذلك وغرى والحرائق الفيضانات قبيل من الموقع
أدىى. كحد الطارئة، الخطط ىڡ والمعدات والمالية البرسية الموارد مجاالت ىڡ الطارئة االحتياجات إدراج ◦

وضعها. عملية أثناء الطارئة الخطط عىل التعليقات تقديم إىل الخدمات موّفري دعوة ◦
الطارئة. الخطط ىڡ مرىايد لخطر معرضںى غرى أنهم من والتأكد الضعفاء احتياجات مراعاة ◦

التخطيط. وسيناريوهات الوضع تطور مع الطوارئ خطط وتحديث بمراجعة منتظم بشكل القيام ▪

والتهديدات. المخاطر لتحديد المادي للخطر ومعاينات تقييمات إجراء طريق عن وحواليه الموقع ىڡ الحالة رصد ◦
االجالء. وإجراءات الطوارئ خطط ىڡ الجدد الخدمات موفري إدماج من التأكد ◦

الطوارئ. الجراءات العمىل التطبيق ◦
الطوارئ. لحاالت التخطيط ىڡ بدورهم السكان إبالغ ◦

والبىى االراىص بإعادة يتصل فيما الالزمة الرسوط يفّصل المحلية والسلطات المضيفة المحلية المجتمعات مع اتفاق وضع ▪

التحتية.

.......................................................................................................................................................................
الرئيسية المؤرسات

الطوارئ. خطط ومشاركة لوضع المحىل المجتمع مستوى عىل العمل حلقات تُستخدم ▪

الطوارئ. وخطط الموقع إدارة عمل خطط تحديث ▪

١٣
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.......................................................................................................................................................................
إرشادية مالحظات

التفكرى ورسعة المرونة من عالية درجة إىل وتحتاج مستمر تنّقل مهمة الموقع إدارة فريق مهمة تكون االول اليوم منذ .١
الرئيسية المعنية الجهات وإبالغ واالرساك واالستشارة االبالغ من كّل وسيشمل الحذر. والتخطيط واالبتكار االولويات وتحديد
الشفافية توخي الطوارئ) حالة من المترصرون واالشخاص الخدمات، وموفرو المضيف، المحىل المجتمع وأفراد (السلطات
وتحديد مقاييسواضحة وضع الحيوي ومن فعالة. رساكات إقامة بهدف والتشاور الموقع إدارة فريق نوايا وتبادل مشاركة ىڡ

السكان. مالمح إىل باالستناد الموقع إدارة عمل خطة تنفيذ لرصد معايرى
وقت أقرب ىڡ وذلك واالقفال، المخاطر ذلك ىڡ بما الحساسة، بخصوصالمسائل النازحںى المشاوراتمع توقيت ىڡ التفكرى .٢

إضاىڡ. إجهاد ىڡ التسّبب بدون ولكن عملياً ممكن
إىل االحوال جميع ىڡ التخطيط يهدف أن يجب قصرى، الجل تكون أن أمل عىل االحيان أغلب ىڡ تُنشأ المواقع أن حںى ىڡ .٣
المحىل المجتمع قدرات احتياجات تقييم يجب كما المتوقعة. غرى واالحتماالت والتوسع أجالً االطول االحتياجات تلبية
والطرقات البلديات ومقار المدارس مثل التحتية والبىى والخدمات واالصول. التحتية والبىى بالخدمات يتصل فيما المضيف
بسبب حالتها ترّدت الىى المباىى فإن المقابل وىڡ المحلية. المجتمعات أيضاً تفيد أن يمكن الماء ونقاط الكهربائية والكبالت
أثناء المحتمل االصول هذه وتسليم المحىل. المجتمع عىل سلىى أثر لها يكون أن يمكن جماعية كمراكز المؤقت االستخدام
الموقع تحسںى إنشاء/ فتخطيط المعنية. الجهات مع البداية منذ عليها يُتفق أن ويجب تُحّدد أن يجب الموقع إقفال عملية

البداية. منذ مرىابطان إقفاله أو

المخطط. االقفال و5.4 الموقع تنسيق و4.1 مالئمة بيئة 3.2 للمعايرى وفقاً الموقع حياة دورة تخطيط يتم أن يجب ⊗
البيىى والتخطيط المخيم، إدارة أدوات مجموعة من 1 الفصل ىڡ الطوارئ لحاالت بخصوصالتخطيط المزيد عىل االطالع ⊗يمكن

.12 الفصل ىڡ واالمن والسالمة ،6 الفصل ىڡ

:1.3 المعيار
الفريق وقدرات الموقع إدارة وكالة

الموقع. الدارة والتقنية التشغيلية القدرات الموقع إدارة الفرقة

الرئيسية االجراءات

الموقع. سكان مع متناسب بتمثيل بالموظفںى المواقع إدارة أفرقة تزويد لتأمںى البرسية الموارد إدارات مع التنسيق ▪

واحتياجاتها. المحلية المجتمعات تكوين ذلك يعكس لىك والموظفات الموظفںى بںى الموازنة ◦
الدينية االقليات ذلكمجموعات ىڡ بما النازحںى، السكان ىڡصفوف الرئيسية االقليات فئات موظفںىمن تواجد من التأكد ◦

االثنية. أو
المخيمات. وإدارة تنسيق قطاع وممارسات بمبادئ يتصل فيما الموقع إدارة فريق موظفي تدريب ▪

السلوك. قواعد ومدونة االنسانية المبادئ مجال ىڡ االدارة فريق موظفي وتدريب تمرين ▪

مناسبة. بلغة سلوك قواعد مدونة عىل توقيعهم من والتأكد االبالغ الهمية الموظفںى هؤالء فهم من التأكد ◦
الجنسيںى. واالعتداء االستغالل منع مراعاة ◦

والعمل. للسياق المناسبة المعدات من يكفي بما الموقع إدارة فريق مّد من التأكد ▪

١٤
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.......................................................................................................................................................................
الرئيسية المؤرسات

الموقع. سكان نسبة مع الذكور) إىل االناث (نسبة الموظفںى تناسب ▪

سلوك. قواعد مدونة عىل وّقعوا الذين الموقع إدارة لموظفي المئوية النسبة ▪

بدورهم. يتصل فيما المالئم التدريب أنهوا الذين الموقع إدارة لموظفي المئوية النسبة ▪

.......................................................................................................................................................................
إرشادية مالحظات

الحكومة قدرات بينها من العوامل من مجموعة وعىل السياق عىل كبرى حد إىل يتوقفان الموقع إدارة فريق وتركيبة حجم .١
الموقع مشهد وسمات وخصائصالموقع، االتصال، مجال ىڡ االحتياجات من ذلك وغرى واللغة، المحىل، والمجتمع المحلية

االمنية. واالوضاع الخدمات موفري وقدرات الخدمات بتوفرى يتصل فيما واالحتياجات
أو المساعدة أو الحماية أو القيادة مجاالت ىڡ ذلك كان سواء والقدرات المهارات بںى توازن إىل بحاجة الموقع إدارة فريق .٢
المحلية. المجتمعات تعبئة و/أو المعلومات إدارة أو الرىاعات إدارة أو المعلومات تكنولوجيا أو االدارة أو التقنية القطاعات
الرجال إىل التحدث عىل قدرة أكرى عموماً الموظفات الن الرجال من أكرى ممّثالت الموظفات تكون قد السياقات بعض وىڡ

النساء. مع التحدث عىل الذكور الموظفںى قدرة مع مقارنة السكان صفوف ىڡ
لالضطالع الالزمة بالموارد تزويده من بد وال البداية منذ الموقع ىڡ الموقع إدارة ىڡ متفاٍن فريق تواجد إىل حاجة هناك .٣
لالنشطة طبقاً الزمن مر عىل االساىس الفريق ىڡ بتعديالت القيام ويجب االزمة. من المترصرين االشخاص تمثيل بمهام

الموقع. ىڡ واالوضاع لها المخطط
وتنظيم، قيادة نظم عن فضالً إنسانية واسرىاتيجيات سياسات لديها الىى المنظمات دعم إىل الموقع إدارة أفرقة تحتاج .٤

مبادئ. عىل قائمة بطرق العمل عىل االفرقة وتشجع توّجه البرسية، والموارد التمويل قبيل من
تأخذ الذي الكتلة نهج قطرية عمليات توخت وحيثما المواقع. إدارة ىڡ ناجحة أنها المحلية الحكومية غرى المنظمات أثبتت .٥
إىل الوصول فرصة تُمنح حيثما أنه مرىايد بشكل ترى الكتل قيادة وكاالت أصبحت الوكاالت بںى المشرىكة الدائمة اللجنة به

مالئماً. خياراً الخيار هذا يكون إجماالً موافقتهم عىل والحصول الموقع سكان
المفوضية تتوىل الالجئںى بيئات وىڡ الموقع. إدارة لوكالة مواقع الكتلة قيادة وكالة أو الكتلة منسق يُسند الكتل بيئات ىڡ .٦
يتم أن ويجب رئيسياً. دوراً الحكومة تلعب أخرى، بيئات وىڡ هذه. التنسيق الالجئينعملية لشؤون المتحدة لالمم السامية

ومواردها. قدراتها من الوقت نفس ىڡ التأكد مع المحلية السلطات مع وثيق بتعاون ذلك
إدارة مسؤوليات أو أدوار عىل أو االساىس االنساىى المعيار عىل مدربںى الميدانيون الموظفون فيها يكون ال الىى الظروف ىڡ .٧
المعايرى تنفيذ ىڡ لدعمه المتحدة حكومية/االمم غرى لمنظمة تابعة وكالة تعيںى القطاع أو الكتلة قائد واجب من يكون الموقع

بُعد. عن المواقع إدارة قدرات بناء الغراض أيضاً الدعم هذا يُستخدم أن ويمكن المخيمات. الدارة الدنيا
الموضوعات أدىى، كحد المواقع، جميع إدارة لموظفي بالنسبة المخيم وإدارة تنسيق مجال االساىسىڡ التدريب ويشمل .٨

التالية:
والمسؤوليات؛ االدوار ▪

المشاركة؛ ▪

(المساءلة)؛ واالنصات المعلومات توفرى ▪

الحماية؛ ومبادئ االنسانية المبادئ ▪

التنسيق؛ ▪

المواقع؛ وتخطيط تحسںى ▪

مالئماً). ذلك كان حيثما المحلية البناء قوانںى أو "اسفرى" مبادئ فيها بما التقنية المعايرى إىل االشارة (مع المواقع إقفال ▪

الموقع إدارة قواعدسلوكوكالة مدربںىعىلمدونة الموظفون يكون المخيماتيجبأن وإدارة تنسيق التدريبىڡ جانب إىل .٩
أو االستغالل عن االبالغ يُعترى تقريباً الوكاالت لجميع وبالنسبة الجنسيںى. واالعتداء االستغالل بمنع المتعلقة والمبادئ
الجنسيںىمسؤولية واالعتداء االستغالل ومنع للجميع. المساءلة مبادئ تأمںىاحرىام يهدفإىل وهو إلزامياً الجنسيںى االعتداء

١٥
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ولمكافحة والدوىل. واالقليمي والوطىى المحىل االصعدة عىل الرسكاء ذلك ىڡ بما االنساىى، المجتمع لكامل ومسندة متقاَسمة
والتحقيق عنهما واالبالغ الجنسيںى واالعتداء االستغالل لمنع تدابرى المتحدة االمم اتخذت الجنسيںى واالعتداء االستغالل
الشبكات هذه وتعمل البلدان. داخل شبكات إقامة ىڡ التدابرى هذه أحد ويتمثل ارتكابهما. حالة ىڡ العقوبات وفرض فيهما
الجنسيںى واالعتداء االستغالل حالة ىڡ واالستجابة الوقاية بشأن واالرساف التنسيق عن المسؤولة الرئيسية الهيئة بوصفها
مكمالً بوصفه مرىايد بشكل به معرىفاً الجنسںى بںى بالمساواة يتصل فيما التدريب وأصبح ذلك. فيه يحدث الذي البلد ىڡ

الجنسيںى. واالعتداء االستغالل منع مجال ىڡ للتدريب

إدارة أدوات مجموعة من 2 الفصل ىڡ المحتملںى الموظفںى ومؤهالت ومواصفات مالمح بخصوص المزيد عىل االطالع يمكن ⊗
الهجرة منظمة الالجئںى/ لشؤون المتحدة لالمم السامية المفوضية الجماعية، للمراكز التوجيهية المبادئ من 2 الفصل وىڡ المخيم
المخيم. إدارة أدوات مجموعة من 2 الفصل ىڡ الموظفںى عىل واالرساف والتدريب للتوظيف المرجعية القائمة وانظر .2011 الدولية

التاىل: الرابط عىل المخيمات وإدارة تنسيق كتلة إطار ىڡ التعّلم موقع انظر المتاحة التدريب موارد عن المعلومات من للمزيد ⊗
.www.cccmlearning.org/login/index.php

الجنسيںى واالعتداء االستغالل منع موارد

.2 الفصل المخيم، إدارة أدوات مجموعة موظفينا، جانب من الجنسيںى واالعتداء لالستغالل حد وضع ⊗
الوكاالت. بںى المشرىكة الدائمة اللجنة إطار ىڡ الجنسيںى واالعتداء االستغالل لمنع الستة االساسية المبادئ انظر ⊗

الدماج التوجيهية المبادئ ،2015 لعام العالمية الحماية ولكتلة الوكاالت بںى المشرىكة الدائمة للجنة التوجيهية المبادئ انظر ⊗
الصمود، عىل القدرة وتشجيع المخاطر، من الحد االنساىى: العمل ىڡ الجنس نوع عىل القائم بالعنف يتصل فيما التدخالت

التعاىڡ. عىل والمساعدة

بالرىاعات. الصلة ذو الجنىس العنف المتحدة: لالمم العام لالمںى 2018 تقرير انظر ⊗
حدود": بال "مرىجمون انظر لغة، 100 من بأكرى الوكاالت بںى المشرىكة الدائمة للجنة الستة االساسية المبادئ نص عىل لالطالع ⊗

.https://translatorswithoutborders.org/psea-translated

:1.4 المعيار
البيانات وحماية بالمخيمات المقيمںى بيانات قاعدة

المالئم. بالشكل واستخدامها وتخزينها تجميعها يتم المواقع من المجّمعة الشخصية المعلومات جميع

الرئيسية االجراءات

بالموقع. المقيمںى بشأن بيانات قاعدة وصيانة إقامة ▪

المخيم. إدارة وكالة تُجّمعها الىى البيانات عىل المنطبقة البيانات حماية سياسات وتطبيق وفهم معرفة ▪

االلكرىوىى، االحتياطي البيانات وحفظ ومقفلة، آمنة غرف ذلك ىڡ بما البيانات، لتأمںى مالئمة إجراءات وجود من التأكد ◦
بشكل معّلمة الرسية الوثائق تكون أن ويجب الحساسة. البيانات إىل الوصول عىل المفروضة والقيود الرس، وكلمات

واضح.
الهوية. رسية لحماية برمز تبديلها أو الشخصية المعلومات حجب اللزوم، عند يجب، ◦

االنسحاب. أو االجالء حالة ىڡ إزالتها أو المعلومات لحماية واضحة إجراءات وضع يجب ◦
ذلك ىڡ بما الموقع، مستوى عىل عليه يُتفق وحمايتها البيانات لمشاركة بروتوكول لوضع المواقع منظمات جميع مع التنسيق ▪

يىل: ما عىل االتفاق ويجب المعلومات. ومشاركة الموافقة تحديد
وكيف؟ بذلك يقوم ومن تخزين، نظام ىڡ وإدخالها تجميعها إىل االمر يحتاج الىى البيانات ◦

الموقع؛ لسكان بالنسبة الخطر من يقلل البيانات إىل باالستناد إعدادها يتم الىى التقارير أو المعلومات نرس أّن كيف ◦

١٦
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ومقيداً. محدوداً إليها الوصول يظل أن يجب الىى المعلومات ◦
عليها. المتفق والحماية المشاركة لوائح ىڡ العدادين جميع لتدريب المصلحة صاحبة الوكاالت مع التنسيق ▪

الطريقة. هذه عىل واالرساف البيانات ومشاركة استخدام طريقة رصد ▪

.......................................................................................................................................................................
الرئيسية المؤرسات

بالموقع. النشطة المعنية الجهات أجل من الرىوتوكول هذا ووضع والرسية للموافقة محدد بروتوكول عىل االتفاق يتم ▪

بالموقع. النشطة المعنية الجهات أجل من ووضعها المعلومات مشاركة ممارسات عىل االتفاق يتم ▪

.......................................................................................................................................................................
إرشادية مالحظات

العمل ىڡ تطوراً أكرى بيانات جمع طرق تطبيق أجل من والحكومات االنسانية المنظمات صفوف والطلبىڡ االهتمام تزايد إن .١
المتمثلة التحديات فهم تحسںى أجل من لها التابعة المواقع إدارة وأفرقة المخيمات إدارة وكاالت إىل الحاجة يرُىز االنساىى

المخيمات. وتنسيق إدارة كتلة قطاع ىڡ بالبيانات لالحتفاظ جديدة أساليب أو جديدة تكنولوجيا إدخال ىڡ
بياناتهم استخدام من الغرض الموقع سكان يفهم أن بد ال النظم، من غرىها أو البيومرىية التكنولوجيا استخدام حالة ىڡ .٢
لجمع بديل حل هناك كان إذا وما بها، االحتفاظ ومدة معها، البيانات هذه مشاركة سيتم الىى الجهة ومعرفة البيومرىية

البيومرىية. البيانات
يتصل فيما واالستجابة الحماية أهداف تحسںى أجل من االفراد عن المعلومات جمع إىل بحاجة المخيمات إدارة أفرقة .٣
خصوصياتهم انتهاك عن فضالً كبرى االشخاصلخطر يعرّض أن يمكن للمعلومات المسؤول غرى التجهرى أن غرى بالمساعدة.
الوقتحماية نفس وىڡ المواقع ىڡ المقيمںى أجل من وتقاسمها المعلومات بںىجمع الصحيح التوازن وإيجاد عليها. والتعدي

التالية: المبادئ يشمل أن يجب المعلومات استخدام إساءة من االشخاص
المعلومات فقط بحذر. الالزمة المعلومات تقييم يجب تجميعها المراد بالبيانات يتصل فيما االحتياجات تحديد لدى ▪

جمعها. يجب بغرىه، وال المعلومات بمقدم ال ترُص وال الحماية لغرض تُستخدم الىى
لتدابرى يخضعان ومشاركتها المعلومات جمع أن من للتأكد خاص بشكل حساسة تكون أن يمكن الىى البيانات تحديد ▪

الحماية.
للخطر. خصوصيته أو شخص أي أمن تعريض لتفادي بالحماية يتصل فيما المشاغل تراعي بطريقة البيانات جمع ▪

مشاركتها. إىل الحاجة سبب وتحديد المعلومات مشاركة كيفية بخصوص المعنية االنسانية الجهات جميع مع االتفاق ▪

مشاركتها. يجب محدد حماية بغرض الصلة ذات المعلومات وفقط
للشخص ذلك رسح ويجب المعىى. للشخص المستنرىة بالموافقة الفردية المعلومات مشاركة عىل االقتصار يجب ▪

البيانات. جمع عملية أثناء المعىى
إدارة فريق يعمل أن ويجب سيختلف، المعلومات أنواع بمختلف الصلة ذو الخطر مستوى للمخاطر: بتحليل القيام ▪

لذلك. وفقاً المعلومات إدارة نظم وتصميم الخطر مستويات لتقييم االخرى التشغيلية والكاالت مع الموقع

بالمأوى. المتعلق الفصل "اسفرى"، دليل أيضاً انظر ⊗
5 الفصل ىڡ المعلومات الدارة المرجعية القائمة عن فضالً المعلومات، وإدارة البيانات حماية عن المزيد عىل االطالع يمكن ⊗
المخيم، إدارة أدوات مجموعة ىڡ المعلومات إدارة بخصوص المرجعية القائمة أيضاً وانظر المخيم، إدارة أدوات مجموعة من

.2 الفصل

االنسانية. المعايرى ىڡ البيانات حماية بشأن 2020 لعام االحمر للصليب الدولية اللجنة دليل أيضاً انظر ⊗

١٧
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الجيدة االدارة من أساسياً جزءاً المواقع حوكمة وهياكل القرار صنع ىڡ هادفة مشاركة السكان فئات جميع مشاركة أن من التأكد يُعترى
االنسانية االزمات أثناء المؤقتة االقامة محيطات أنواع جميع ىڡ االساسية النازحںى السكان حقوق لدعم حيوية والمشاركة للمواقع.
والقدرات االحتياجات مختلف ومعالجة تمثيل من التأكد صوب رئيسية خطة وهو وسالمتهم. النفساىى ورفاههم صحتهم أجل ومن
المترصرين. السكان لصالح والمساءلة االنسانية االستجابة تحسںى ىڡ يُسهم بما النازحںى، مجتمع ىڡ الفئات لجميع والتوقعات
وتشجيعاً وتوجيهاً تدريباً سيتطلب ذلك ودعم وهادفة. نشطة بطريقة الموقع سكان مشاركة عىل يتوقف المواقع سرى وُحسن

متجاوبںى. قادة يكونوا لىك المحىل المجتمع لممثىل
المشاركة درجات

المخيم. إدارة أدوات مجموعة المصدر:

المجموعات لمختلف صوت إعطاء ىڡ وحسب هدفها يتمثل وال المحىل. للسياق معّمقاً فهماً تتطلب االجل طويلة عملية المشاركة
ىڡ والمشاركة المقيمںى الصوات السماع من والتأكد ذلك من أبعد إىل للذهاب أيضاً وإنما داخلياً النازحة المجتمعات صفوف ىڡ
المواقع وسكان المواقع إعادة أفرقة لدى يكون أال رسيعة، طارئة حالة بداية ىڡ يحصل، ما وغالباً اليومية. حياتهم تهم الىى القرارات
تقديم وآليات التشاور، وعمليات المعلومات، نقل وأساليب الهادفة. المشاركة أولويات لتحديد الكافية القدرة أو الالزم الوقت
مبكر. وقت ىڡ وإقامتها إنشائها إىل حاجة وهناك – االعتبار بعںى االمور هذه أخذ إىل تحتاج المواقع، حوكمة وهياكل التعليقات،

الزمن. مر عىل أيضاً وستختلف الموقع لمختلفمجموعاتسكان بالنسبة تختلف وسوف السياق تتوقفعىل المشاركة أمام والحواجز
مصلحة تخدم ال سياسات أو لوائح عن ناتجة قائمة حواجز هناك تكون وقد المادي. بالمحيط صلة ذات أو اجتماعية أيضاً وستكون

معينة. سكان مجموعات

بالمواقع المقيمںى وآراء المعنية. الجهات ومساءلة الهادفة المدىى المجتمع مشاركة لتشجيع أساسية ما موقع ىڡ االتصال وأنشطة
لتدفق سبيل خلق ىڡ المواقع مديري دور ويتمثل القرار. عملياتصنع معظم ىڡ وإدراجها يجبمراعاتها الموقع بخصوصالعيشىڡ
الشفاف الحوار أشكال من الشكل هذا من انطالقاً المحىل، المجتمع فمشاركة المعنية. الجهات مختلف بںى اتجاهںى ىڡ المعلومات
مع المبارسة لالتصاالت بالنسبة لحال هوا كما مرىايد، بشكل الشائع ومن فعالة. تصبح اليومية، المواقع تحديات حول والمستمر

ما. مخيم ىڡ الحوار لتشجيع الشبكية والمواقع المكتوبة الرسائل قبيل من االعالم وسائط استخدام المواقع، سكان

االساىس االنساىى المعيار طار إ ىڡ و8 و5 و4 3 االلرىامات مع الروابط ⊗
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:2.1 المعيار
المحىل المجتمع مشاركة

الموقع. بإدارة الصلة ذي القرار صنع ىڡ هادف بشكل المشاركة عىل قادرون الموقع سكان

الرئيسية االجراءات

الموقع. إدارة من كجزء الفعلية المشاركة لتطوير وموارد وقت من يلزم ما وبرمجة تخطيط ▪

التقدير، – المرسوع دورة مراحل من مرحلة كل ىڡ وانخراطهم الموقع سكان مشاركة عىل المعنية االخرى الجهات مع االتفاق ▪

والتقييم. والرصد، والتنفيذ، والتخطيط،
المشاركة. منهجيات الستخدام الموقع موظفي ودعم تدريب ▪

التشاركية. والمنهجيات للنهج الخدمات موفري استخدام تشجيع ▪

والسلطة. للمشاركة المحتملة االستخدام إساءة وإدارة رصد ▪

االحتياجات. لرصد لالستجابة المواقع إدارة برمجة تعديل ▪

.......................................................................................................................................................................
الرئيسية المؤرسات

بالموقع. المتعلقة القرارات ىڡ للتأثرى لهم المتاحة الفرص عن الراضںى المواقع لسكان المئوية النسبة ▪

القرار. صنع عمليات أثناء االعتبار بعںى تؤخذ آراءهن بأن يشعرن ممن االناث من اللجان العضاء المئوية النسبة ▪

المحلية. المجتمعات ممثلو فيها يشارك الىى الوكاالت بںى التنسيق الجتماعات المئوية النسبة ▪

.......................................................................................................................................................................
إرشادية مالحظات

المرأة لمشاركة مفيدة طريقة ذلك يكون أن ويمكن منفصلة. مستقلة آلية تتطلب المرأة مشاركة وأن افرىاض غالباً هناك .١
لمناقشة للنساء حرّى وتوفرى الخصوصية لتأمںى منفصلة مجموعات إىل أيضاً االمر يحتاج وقد التقييدية الثقافية البيئات ىڡ
المواقع حوكمة هياكل ىڡ المرأة مشاركة تعزيز وبںى بينها الجمع يجب المنفصلة المجموعات أن غرى تهمهن. الىى المسائل
القرار صنع ىڡ بالنفوذ االغلبية أو الرجال استئثار لتفادي أيضاً تشجيعها يجب العامة اللجان ىڡ المرأة ومشاركة عام. بشكل

بالموقع.
موّفري قبيل من مختلفة معنية جهات فيها تشارك أن ويمكن رسمية، غرى أو رسمية تكون أن يمكن القرار صنع ىڡ المشاركة .٢
السياسات من مزيج استخدام فإن مختلفة تشاركية واسرىاتيجيات نهج استخدام المفيد من سيكون أنه حںى وىڡ الخدمات.
قد مبارسة) التمويل خالل من أو التوظيف خالل من مبارس غرى (بشكل والدعم الداخلية، والتجارب المختلفة، التنظيمية
ذات المعنية الجهات جميع مع حواراً الموقع إدارة وكالة تطلق أن ويجب المواقع. سكان صفوف ىڡ وتوتراً خلطاً يخلق
والدروس الممارسات أفضل لمشاركة منابر وإقامة الموقع سكان مع المستخدمة النهج ىڡ بالشفافية للنهوض الصلة
جانب من المبارس غرى والتمثيل المبارسة المجتمعية المشاركة بںى توازناً المخيم إدارة وكالة تقيم أن ويجب المستفادة.

االستجابة. مراحل مختلف طوال المنتخبںى الممثلںى
الحاالت. بعض ىڡ للغاية الواسع أو الضيق االختيار عىل للتغّلب طريقة اعتباره يمكن المشاركںى جانب من الذاىى االنتقاء .٣
ومىى أين وقرار المساهمة كيفية باختيار ما حد إىل للمشاركںى يسمح مسبقاً القرار صنع أو النقاش بموضوعات والتعريف

المساهمة. يمكن
الموارد، إىل وصولها وفرص عليها الرىوح تأثرى وكيفية المحلية المجتمعات مراعاة إىل المواقع إدارة وكاالت أيضاً ستحتاج .٤

تهمها. الىى القرارات ىڡ تشارك أن بها لها يمكن الىى السبل وإدماج توتر خلق لتفادي
الطريقة بنفس الجماعية المشاكل وتسوية االولويات لتحديد المحىل المجتمع هياكل تدرّب المخيمات غرى المحيطات ىڡ .٥
كتلة نهج من النهجںى هذين ىڡ المشاركة أساليب وتباين الرسمية. وغرى المخططة التقليدية المواقع ىڡ ذلك بها يتم الىى
تتمثل المخيمات، محيطات وىڡ المشاركة. خالل من المستهَدفة الجهات بخصوص أكرى سيظهر المخيمات وإدارة تنسيق
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المناطق أساس عىل القائمة المخيمات وإدارة تنسيق كتلة برامج ىڡ أما الحكومية، المنظماتغرى رئيىسىڡ بشكل الجهات هذه
الخدمات. وموفري المحلية السلطات أو الحكومات يشمل أوسع جمهور ىڡ ذلك يتمثل

لهم الذين االشخاص يشملون المحددة االحتياجات ذوي االشخاص أن المخيمات وإدارة تنسيق وكاالت تدرك أن يجب .٦
مع بتفاعل العاهات، أشكال من ذلك غرى أو ذهنية أو نفسانية أو جسدية عاهات أو الحواس ىڡ االجل طويلة عاهات
الرىامج هذه إىل الوصول أو الحماية خدمات أو االنسانية الخدمات أو الرىامج ىڡ المشاركة من يمنعهم مما مختلفة، حواجز
المساهمة ىڡ المحددة االحتياجات ذوي االشخاص بقدرات التسليم إىل االنسانيون العاملون يسعى أن ويجب والخدمات.

يواجهونها. الىى المتعددة التميرى أشكال عن فضالً االنسانية، االستجابة ىڡ

المجتمع لمشاركة المرجعية القائمة إىل إضافة أمامها، القائمة والتحديات المشاركة أساليب بخصوص المزيد عىل االطالع يمكن ⊗
المجتمعية والمشاركة الحوكمة آليات النشاء المرجعية القائمة أيضاً وانظر المخيم. إدارة أدوات مجموعة من 3 الفصل ىڡ المحىل

المخيم. إدارة أدوات مجموعة من 2 الفصل ىڡ

التاىل: الموقع عىل االعاقة ذوي االشخاص حقوق بخصوص المزيد عىل االطالع يمكن ⊗
disabilities.html. www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-

إدارة نُهج خالل من النازحات والفتيات النساء وحماية مشاركة تحسںى سبل ىڡ المرأة بخصوصمشاركة المزيد عىل االطالع ⊗يمكن
لالجئںى. الرىويجي المجلس حددها الىى المخيمات،

المتعلقة الُنهج من كل ىڡ المخيمات ىڡ المحلية المجتمعات مشاركة لبناء التوجيه أسلوب استخدام كيفية عىل االطالع يمكن ⊗
.www.youtube.com/watch?v=cExBGw9g3aM التاىل: الموقع عىل المخيمات وخارج التقليدية بالمواقع

.2019 لعام العالمية المخيمات وإدارة تنسيق كتلة ىڡ المخيمات غرى المحيطات بخصوص المزيد عىل االطالع يمكن ⊗

:2.2 المعيار
المحلية المجتمعات مع المعلومات مشاركة

مناسب االخرى المعنية الجهات وجميع المضيف المحىل والمجتمع للنازحںى المحىل المجتمع مع المنتظم االتصال
ووجيه.

الرئيسية االجراءات

المعنية الجهات أجل من المالئمة المالئمة) (االشكال المالئم والشكل المالئمة (اللغات) باللغة المعلومات نرس آليات تطوير ▪

المشاركة.
المفّضلة. التواصل وقنوات وأشكال بلغات المتعلقة المسائل والمستمرة االولية التقييمات تشمل أن من التأكد ◦

الوكاالت. جميع تستخدمها لىك عليها متفق متكررة أسئلة أو موحدة رئيسية رسائل وضع ▪

الفاعلة الجهات جانب المحىلمن المجتمع إىل الرسائل بخصوصتوجيه الشاملة تفىساالمراضالتماسالتوجيهات أثناء ◦
الوطنية. الصحة وزارات ذلك ىڡ بما الصحة، مجال ىڡ

استخدامها. عىل الخدمات موفري جميع وتشجيع المعلومات لمشاركة دنيا توجيهية مبادئ أو معايرى وضع ▪

التنظيمية والواليات االدوار ذلك ىڡ بما بها، الموّفرة الخدمات بخصوص المواقع سكان عن المعلومات بنرس بانتظام القيام ▪

االتصال. جهات عن والمعلومات الخدمات وتفاصيل
الغذائية. الحصص تغرّى مثل الخدمات، تغرى مع المعلومات وتحديث استيفاء من التأكد ◦

وفهمها. والمعلومات الرسائل تلقي من للتأكد المواقع سكان مع بالمتابعة القيام ▪
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.......................................................................................................................................................................
الرئيسية المؤرسات

موظف). اسم أو منظمة (اسم وذكرهم الخدمات موّفري تبںّى عىل القادرين المواقع لسكان المئوية النسبة ▪

مالئمة. العهد الحديثة الرئيسية الرسائل يعترىون الذين المواقع لسكان المئوية النسبة ▪

الرئيسية. الرسائل لمشاركة المناسبة المعلومات نرس طرق استخدام ▪

.......................................................................................................................................................................
إرشادية مالحظات

عىلمستوى إعالمية حمالت وتبادل إقامة إىل الحاجة المخيمات وغرى المخيمات محيطات من لكل الرئيسية االجراءات تشّدد .١
المخيمات للمحيطاتخارج الرئيىسبالنسبة االختالف وسيكون المضيفة. والمجتمعات المحلية النازحںى لمجتمعات الموقع
ىڡ االنواع) (جميع المخططة المواقع خارج المعلومات نرس بكثرى االصعب من أنه ذلك – الالزمة المختلفة الطرائق أنواع
إىل حاجة أيضاً هناك المحيطات هذه مثل وىڡ ومنعزلون. مشتتون االشخاص أن ذلك المخيمات، خارج المجاورة المناطق
ومحيطات االوسع. السكان احتياجات مجموعة ىڡ النظر الوقت نفس وىڡ المعلومات لمشاركة القائمة االليات عىل االعتماد

متشابهة. ضعف مستويات مع نسبياً تجانساً أكرى موقع مظهر لها يكون أن االرجح من المخيمات
المواقع. سكان مع المعلومات لمشاركة االجالء ومواقع العبور مراكز ىڡ الرىكرى مجموعات استخدام يمكن .٢

والكتابة للقراءة االطفال معرفة (مثالً والكتابة القراءة معرفة ىڡ متباينة مستويات المواقع لسكان تكون أن المحتمل من .٣
عىل يعتمدوا أن أيضاً المحتمل ومن واحدة. بلغة إلمام لديهم يكون أن يمكن االماكن بعض وىڡ الكبار) معرفة عن تختلف
االشخاص وبعض جداً. مختلفة معلومات مصادر عىل والمسنون الشبان يعتمد ما غالباً مثالً مختلفة، معلومات مصادر
المعرفية). أو الحسية العاهات ذوو االشخاص (مثالً المعلومات وأشكال أنواع بعض إىل الوصول ىڡ صعوبة أيضاً سيجدون

أدوات مجموعة ىڡ المعلومات لنرس المرجعية بالقائمة المتعلق الفصل انظر المعلومات نرس بخصوص المزيد عىل لالطالع ⊗
المخيم. إدارة

االساسية االنسانية المعايرى إطار ىڡ 4 االلرىام ىڡ المعلومات مشاركة بشأن المزيد عىل االطالع يمكن ⊗

:2.3 المعيار
والشكاوى التعليقات

التعليقات لمعالجة ومتجاوبة آمنة آليات إىل الوصول إمكانية لهم والمضيفون، منهم النازحون المواقع، سكان
الخدمات. لموفري المقدمة والشكاوى

الرئيسية االجراءات

ىڡ بما والشكاوى، التعليقات لتقديم منسقة آليات تُنشأ الخدمات وموفري الموقع سكان مع وبالتنسيق الموقع إنشاء عند ▪

االستجابة. ذلك
الخدمات. موفرو ينشئها الىى االليات مختلف توطيد أو بتنسيق اللزوم، حسب القيام، ◦

المساعدة ومكاتب التعليقات صناديق قبيل من والشكاوى، التعليقات لتقديم المختلفة االشكال من مجموعة استخدام ◦
ورىڡ. أساس عىل قائم أو إلكرىوىى أو خطي أو شفوي شكل ىڡ المبارس االتصال وخطوط الحاسوبية

الرسية. عىل الحفاظ عىل (االليات) االلية قدرة تأمںى ◦
باالستجابة. يتصل فيما بالواقعية وتتمرى عليها متفقاً زمنية أطراً االلية تتضمن أن من التأكد ◦

والشكاوى. التعليقات لتقفي نظام إقامة ◦
االعاقة. رغم آرائهم عن والتعبرى المعلومات إىل الوصول عىل االشخاص قدرة تأمںى ◦
الخدمة. مستويات تغرى مثل اللزوم، حسب المعيارية التشغيل إجراءات استيفاء ◦
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مختلف لمراعاة مالئمة) (أشكال مالئم وشكل مالئمة (لغات) بلغة والشكاوى التعليقات آليات عن المعلومات توافر من التأكد ▪

المحددة. االحتياجات ذوي االشخاص متناول ىڡ جعلها من والتأكد التكنولوجيا واستخدام والكتابة القراءة معرفة مستويات
الرسية. عىل الموظفںى تدريب ▪

ومشرىك. ممشاركة فهم لديهم الموقع كامل ىڡ الموظفںى جميع أن من للتأكد الخدمات موفري مع العمل ◦
وتوثيقها. وتّتبعها والتشكيات للتعليقات االستجابة ▪

قائمة. الجنسيںى واالعتداء االستغالل منع عن االبالغ (قنوات) قناة أن من التأكد ▪

االبالغ وبكيفية الجنسيںى واالعتداء االستغالل بمنع مضيفںى، وسكان نازحںى من الموقع، سكان صفوف ىڡ التوعية زيادة ◦
المجال. هذا ىڡ الحوادث عن

لم إذا الخدمات موفري مع مبارس بشكل بالمتابعة اللزوم، عند والقيام، والشكاوى. التعليقات تقديم آليات سرى رصد ▪

الوكاالت. من معينة وكالة آلية من استجابة عىل الموقع سكان يحصل

.......................................................................................................................................................................
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إليها. الوصول يمكن كيف ويعرفون والشكاوى التعليقات تقديم بآليات علم عىل هم الذين الموقع سكان من المئوية النسبة ▪

االطار ىڡ المتشىك إىل نتائجها توجيه وتم تسويتها تمت الىى أو فيها التحقيق الجاري التعليقات أو للتشكيات المئوية النسبة ▪

عليه. المتفق الزمىى
السلوك. قواعد بمدونة يتصل فيما تدريباً تلقوا الذين الموقع حوكمة هياكل مجموعة ىڡ لالعضاء المئوية النسبة ▪

.......................................................................................................................................................................
إرشادية مالحظات

عىل الحصول فرصة منهم ضاعت فاالشخاصالذين ترابطاتسلبية. له تكون ما غالباً المخيمات محيطات التعليقاتىڡ تلقي .١
ولغة رد. تلقي إىل جميعها تحتاج أنها إال بتسوية تنتهي ال قد التشكيات جميع أن حںى وىڡ التشىك، ىڡ الحق لهم المساعدة
التشكيات الجراءات معيارية تشغيل إجراءات وضع ويجب المفضلة. السكان لغة تكون أن يجب النازح المحىل المجتمع

والرسية. والفعالية التيسرى جوانب تشمل أن يجب كما المحىل، المجتمع وقادة للموظفںى تدريب يرافقها أن ويجب
المضيف، المحىل المجتمع ىڡ يعيشون الذين االشخاص ذلك ىڡ بمن النازح، المحىل المجتمع أفراد جميع واحتياجات آراء .٢

متعددة. بأشكال والشكاوى التعليقات آليات خالل من إليها يُستمع
المقرىحات تقديم وصناديق التظلم ولجان التشىك لجان التعليقات لتقديم المستخدمة التواصل أدوات أمثلة بںى من .٣
المبارس االتصال وخطوط االنساىى المحىل المجتمع أو المخيم إدارة وكالة إىل الموجهة والرسائل االذاعي االتصال وخدمات
ساعات أثناء الموقع إدارة وكالة موظف يملؤها موّحدة رصد باستمارة بيتاً بيتاً الزيارات أيضاً وتشمل القصرىة. والرسائل

سلفاً. محددة
بالمسائل يتصل فيما واالحالة المتابعة وإجراءات والرسية. الهوية مجهولية تكفل إجراءات وضع بمكان االهمية من .٤
الوكاالت إحدى مسؤولية من تكون أن االفضل من االنسان الجنسيںىوانتهاكاتحقوق واالعتداء االستغالل قبيل من الحساسة

الصلة. ذي القطاع وكاالت من وكالة أو للحماية تنسيق جهة بوصفها العاملة
من مزيج أحياناً ويُستخدم التعليقات. معالجة طريقة عىل وستتوقف المحدد للسياق تتطرق أن يجب المستخّدمة الُنهج .٥
االستخدام الشائعة االتصال بأساليب والشكاوى التعليقات آليات تُصّمم أن االمثل ومن والرسمية. الرسمية غرى االليات
التعليقات لتقديم مالئمة آلية وضع عند االمور هذه جميع تراعى أن ويجب المعنيںى. االشخاص لدى والمفهومة والمفّضلة
المجموعات ذلك ىڡ بما لاللية، الجميع الستخدام االمن والوصول الموقع؛ سكان صفوف ىڡ االمية محو معدل والشكاوى:

العملية. تنفيذ لبدء المتاحة والموارد التواصل دعم ورسية الضعيفة؛
الرسمية المعلومات تقديم آليات مختلف انسجام وتحقيق بتنسيق المستطاع، قدر المخيم، إدارة وكالة تقوم أن يجب .٦
وكالة تدعو أن ىسء، كل قبل ويجب، وجود. أي لها يكن لم مىى إنشائها عىل والتشجيع االزدواجية تفادي مع الرسمية، وغرى

المشاركة. إىل الوكاالت جميع المخيم إدارة

٢٣



2.4 المعيار – المحىل المجتمع وتمثيل مشاركة .2

حول بالمخيم للمقيمںى تفسرى تقديم أمكن وإذا االستجابة عىل قدرة هناك كانت إذا إال الحماية بيانات جمع يتم أال يجب .٧
مزيد إىل تحتاج الىى الوكاالت عىل القدرات الرائدة الحماية وكالة تبىى أن ويجب مستقبالً. المعلومات هذه استخدام كيفية

المالئمة. الحاالت إدارة ومنظومات المتخصصة الحماية وكاالت إىل الحاالت وإحالة الرسية لتأمںى الدعم من

المخيم. إدارة أدوات مجموعة من 3 الفصل ىڡ والشكاوى التعليقات آليات بخصوص المزيد عىل االطالع يمكن ⊗
االساىس. االنساىى المعيار إطار ىڡ و5 4 االلرىامںى ىڡ والشكاوى التعليقات آليات بخصوص المزيد عىل االطالع يمكن ⊗

:2.4 المعيار
الحوكمة هياكل

هذه تلبية عىل القدرة ولها الموقع سكان احتياجات تلبية عن مسؤولة للجميع والممثلة الشاملة الحوكمة هياكل
االحتياجات.

الرئيسية االجراءات

القائمة. السلطة وديناميكا المشاركة هياكل وفهم تقييم ▪

لجان أو مجموعات واختيار بنية بخصوص االخرى المعنية الجهات ومع المحىل المجتمع ىڡ الرئيسيںى المخرىين مع التشاور ▪

المواقع. حوكمة
دعمها. أو تكييفها أو المحلية المجتمعات قيادة أو القائمة الحوكمة هياكل تكامل ▪

الرىاعات. تسوية ىڡ سيما وال الحوكمة، هياكل ىڡ صوت لها يكون أن من والتأكد المضيفة المجتمعات دور تقييم ▪

الموقع. إدارة لجان أو مجموعات لمختلف سلوك، قواعد مدونة ذلك ىڡ بما اختصاصات، وضع ▪

اللجان. أو للمجموعات عليها متفق تشاركية انتقاء عملية استخدام ▪

ىڡ الحماية وتوفرى المساعدة بتقديم الصلة ذات القرار صنع عمليات ىڡ هام بدور القيام إىل التشاركية الهياكل هذه دعوة ▪

الموقع.
المضيف. المحىل المجتمع ذلك ىڡ بما اللجان، أو المجموعات ومسؤوليات أدوار عىل الموقع سكان كامل إطالع ▪

عىل وحملهم ناقصاً تمثيالً الممثلںى السكان وأحياناً والشباب النساء مع للتواصل االخالقية السبل بتقييم بانتظام القيام ▪

القرار صنع عمليات ىڡ إرساكهم ولتأمںى االشخاص وهؤالء المجموعات هذه ودعم مرىايد. وصم أي وتفادي الكرامة احرىام
هادف. دور ولعب

تكون بحيث المضيف) المحىل والمجتمع المحلية والحكومات الخدمات (موفرو الخارجية المعنية الجهات جميع مع التواصل ▪

معها. العمل وبكيفية اللجان أو المجموعات ومسؤوليات وبدور عليه المتفق الحوكمة بهيكل واعية الجهات هذه
المواقع. حوكمة مجموعات أو لجان قدرة بناء ▪

التأكد أجل من والمجموعات اللجان مع والعمل باختصاصاتها، تقيدها حيث من المواقع حوكمة ومجموعات لجان أداء رصد ▪

المخيم. سكان إزاء ومساءلة مسؤولة أنها من

.......................................................................................................................................................................
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خالله. ومن الموقع حوكمة بهيكل ممثلون بأنهم يشعرون الذين الموقع لسكان المئوية النسبة ▪

النازحںى. السكان جميع وتشمل وفعالة للجميع شاملة الموقع حوكمة هياكل بأن يفيدون الذين الموقع لسكان المئوية النسبة ▪

السكان. لرىكيبة ممثِّلة الحوكمة هياكل ▪

٢٤
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.......................................................................................................................................................................
إرشادية مالحظات

السياقات من سياق كل ىڡ مختلفة تكون االقليات ومجموعات واالطفال النساء تشمل للموقع تمثيلية حوكمة بنية خلق .١
وىڡ الزمن مر وعىل المخيمات. إدارة لوكاالت مفيدة أداة تكون أن يمكن المحلية المجتمعات خرائط عملياترسم العملية.
أصحاب آراء االداة هذه تجعل أن يمكن الطويل) االجل ىڡ أمدها يطول الىى الحاالت ىڡ (وليسفقط السياقات من سياق كل
للتواصل. المفّضلة وطريقتهم االشخاص احتياجات عن فضالً وضوحاً، أكرى الحيوية المسائل بشأن الرئيسيںى المصلحة

مشاركة دون تحول أن يمكن الىى االقتصادية) – االجتماعية أو المادية أو (الثقافية بالحواجز التسليم إىل االمر ويحتاج .٢
القوة ديناميكا وفهم الحواجز. هذه حدة من للتخفيف التدابرى اتخاذ وإىل الحوكمة، هياكل هادفىڡ بشكل معينة مجموعات
المجموعات مختلف تواجهها الىى الحواجز عن فضالً مضيف، محىل ومجتمع نازحںى من المحىل المجتمع ىڡ بالفعل القائمة

المجموعات. كافة مشاركة زيادة أجل من للعمل طريقة أفضل لتحديد حاسمة خطوات هي إنما القرار، صنع ىڡ
قيادة. أو حوكمة هياكل أو مجتمعي تمثيل بالفعل هناك يكون قد – المخيمات خارج خاص وبشكل – السياقات بعض ىڡ .٣
المجتمع تمثيل عىل قدرتها ومدى ودورها المجموعات هذه سرى كيفية لفهم مستفيض تحليل إجراء الحيوي من ثّم ومن
من يكون قد ذلك ومع جديدة. هياكل إنشاء إىل االمر يحتاج قد التحليل هذا بنتيجة ورهناً مالئم. بشكل بأكمله المحىل
المساعدة وإدارة تنسيق ىڡ دور لعب من لتمكينها قدراتها وبناء دعمها زيادة ببساطة أو القائمة الهياكل نطاق توسيع االنسب

االنسانيتںى. والحماية
تحسںى عىل عادة ترّكز االجالء) ومراكز العبور مواقع ذلك ىڡ (بما االجل القصرىة الجماعية المراكز � التشاركية النماذج .٤
وغالباً الرىاعات. ولتسوية المعلومات لنرس محافل وتوفرى المالئمة، االنسانية الخدمات وتصميم توزيعها، أو البيانات جمع
تكون أن ويمكن فرعية. قطاعية تقنية مجموعات أو مجتمعية مجالس أو توجيهية لجان شكل الهياكل هذه نماذج تتخذ ما
مع وتتواصل الوطنية)، الجمعيات (مثل مختلفة أشكاالً تتخذ أن يمكن ولكن مماثلة أهداف االجل الطويلة الجماعية للمراكز

والدعوة. المنارصة ىڡ تتمثل أهداف لها تكون أو المدىى المجتمع
ىڡ مبارسة الخاصة الثقافية وتقاليدهم أولوياتممارساتهم لتحديد المحىل المجتمع أفراد مع المشاورات إقامة من التأكد .٥
الممارسات بعض تكون قد الوقت، نفس وىڡ االجتماعي. الوئام بناء العادة قّيماً يكون أن يمكن أمر ما خطر حدوث أعقاب
وبالتاىل االنسان. حقوق واحرىام التقاليد بںى الموازنة إىل المواقع مديرو ويحتاج المحىل بالمجتمع ُمرصة عنارص الثقافية
مختلف وممثلو قادة أيضاً وإنما وحسب الضعيفة والمجموعات واالطفال والنساء الرجال الحوكمة هيكل ىڡ يمّثل أال يجب

الثقافات.
المبّكر، باالنتعاش العيش سبل ربط مع معها، التشاور أو مصلحة صاحبة كمجموعة الفاعلة المحلية السوق جهات إبالغ .٦

النائية. المواقع ىڡ حىى وذلك

الفصل وىڡ المخيم إدارة أدوات مجموعة من و3 2 الفصلںى ىڡ حوكمة هيكل وإنشاء ممثلںى تعيںى مسألة عن المزيد قراءة ⊗يمكن
الحوكمة آليات النشاء المرجعية القائمة أيضاً وانظر المخيم. وتنسيق إدارة كتلة إطار ىڡ الجماعية للمراكز التوجيهية المبادئ من 4

المخيم. إدارة أدوات مجموعة من 2 الفصل ىڡ المحىل المجتمع ومشاركة

االساىس. االنساىى المعيار ىڡ المحىل المجتمع مشاركة بشأن المزيد عىل االطالع يمكن ⊗
المخيمات "إدارة االطفال لحماية الدنيا المعايرى من 23 المعيار ىڡ االطفال مشاركة دعم كيفية بخصوص المزيد معرفة يمكن ⊗

االطفال". وحماية

٢٥
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الموقع بيئة .3
إدارة وكالة قدرة عىل وكذلك النازحںى، للسكان بالنسبة والحماية والرفاه الصحة عىل حيوي أثر له والتخطيط الموقع مكان لتحديد
المادي الموقع عن أهمية يقل ال ومما المضيف. المجتمع مع عالقات وإقامة المشاركة وتأمںى اليومية، االنشطة إدارة عىل المخيم

المطاف. نهاية ىڡ أبوابه ويُقفل ويتحّسن ويتغرى وينمو الموقع يُنشأ بموجبها الىى العملية الموقع وتصميم

االحتياجاتىڡ تلبية إىل االحوال جميع يهدفىڡ أن يجب التخطيط فإن قصرى الجل تكون أن أمل عىل تُنشأ ما غالباً المواقع أن حںى ىڡ
بالخدمات يتصل فيما المحىل المجتمع احتياجاتوقدرات تقييم أيضاً ويجب المحتملة. للطوارئ والتحّسب والتوّسع االطول االجل
هي الىى – الماء ونقاط الكهربائية والكبالت والطرقات البلدية ومجالس المدارس قبيل من – القائمة واالصول االساسية والهياكل

المحلية. المجتمعات عىل أيضاً بالنفع تعود أن يمكن أمور

المعنية الرائدة الوكاالت من بدعم المخيم، إدارة وكالة ويتعںىعىل تخصيصاالرض. عن االمر نهاية ىڡ مسؤولة الوطنية والسلطات
التنسيق وجيدة للجميع شاملة الموقع حياة دورة أثناء المتخذة االجراءات جميع تكون أن من التأكد ُوجدت، مىى القطاعات بالكتل/
بالكوارث الصلة ذي الرىوح أثناء سيما وال السياقات، بعض ىڡ أنه مالحظة بمكان االهمية ومن النازحںى. السكان حقوق وتحرىم

والتنسيق. االدارة بأدوار فأكرى أكرى تقوم الوطنية السلطات أصبحت الطبيعية، المخاطر بسبب

بإدارة المحيطات بعض ىڡ مكلفة أحياناً تكون وإنما ما الزمة االول المستجيب االحيان غالب ىڡ فقط ليست المحلية والسلطات
وتنسيق إدارة كتل أو الخارجية الوكاالت من الوطنية الحكومات تطلب قد االخرى، المحيطات بعض وىڡ مبارس. بشكل المواقع

الطوارئ. حاالت ىڡ االستجابة قيادة ىڡ المشاركة المخيمات

االساىس1 االنساىى المعيار إطار ىڡ االول االلرىام مع الروابط ⊗

:3.1 المعيار
وآمنة سليمة بيئة

أو رصر أي من وآمنة سليمة وهي الكرامة تسودها بيئة ىڡ يعيشون لهم الخدمات وموفري بالمواقع المقيمںى جميع
عنف.

الرئيسية االجراءات

تحديث ويتم إنشائه. عند الموقع أساس عىل تقوم سالمة خطة بوضع الخدمات، وموفري الحوكمة هياكل جانب إىل القيام، ▪

بانتظام. الخطة هذه واستيفاء
واالستجابة. واالمن السالمة لتقييم الكافية القدرة المخيم إدارة وكالة لدى تكون أن من التأكد ◦

لالستجابة المناسبة التدابرى واتخاذ والداخلية الخارجية التهديدات لتقييم المخاطر أساس عىل يقوم نهج استخدام ◦
لها.

الناشئة. المخاطر بحسب الطوارئ خطط وتحديث للموقع بالنسبة المخاطر بتقييم بانتظام القيام ◦
آخر. موقع إىل االنتقال خطط بوضع اللزوم، عند القيام، ◦

والسالمة للرصد منتظمة بمراجعات المحىل، المجتمع حوكمة وهياكل المواقع ومخططي الخدمات موفري جانب إىل القيام، ▪

"العالمات لمعالجة استجابة خطة ويجبوضع المحىل. المجتمع وسلوكيات المادية االساسية الهياكل من كل لتقييم بالموقع،
السالمة. مراجعة عمليات أثناء إليها يُهتدى قد الىى الحمراء"

الصلة ذات المخاطر من ذلك وغرى الجنس نوع عىل القائم العنف بإدراج بالحماية، المعنيںى الزمالء جانب إىل القيام، ◦
المخاطر حدة من للتخفيف االحتياجات إىل باالستناد التدابرى هذه اتخاذ من والتأكد السالمة، مراجعات ىڡ بالحماية

لها. واالستجابة
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أنحائه. كافة وىڡ الموقع ىڡ السكان كثافة رصد ◦
الموقع. ىڡ السكان توطںى إعادة أو الموقع تنظيم إعادة ىڡ التفكرى يجب الحمراء للعالمات استجابة ◦
آمنة. غرى مناطق ىڡ المتواجدة الخدمات أو لالرس توطںى إعادة خطط بتنفيذ اللزوم، عند القيام، ◦

معينة. بمواقع خاصة مخاطر أو تهديدات لمعالجة الصلة ذات المستويات عىل سالمة لجنة إنشاء ▪

بالمخاطر. الموقع سكان البالغ اتصال قنوات صيانة إقامة ▪

المناسبة. االمنية التدابرى ووضع واالمن السالمة مجاىل ىڡ ينبغي كما المخيم إدارة وكالة موظفي تدريب ▪

المناسبة. االحالة آليات اتباع ▪

.......................................................................................................................................................................
الرئيسية المؤرسات

الموقع صيانة خطط ىڡ مبارس بشكل السالمة مراجعة عن المنبثقة بها الموىص التخفيف الجراءات المئوية النسبة إدراج ▪

الموقع) صيانة أنشطة مع معالجتها (أو وتحسينه

.......................................................................................................................................................................
إرشادية مالحظات

المجموعات كافة مشاعر عن فكرة الخدمات وموفري المخيمات إدارة وكاالت العطاء مصّممة أداة السالمة مراجعة عمليات .١
وأمنهم سالمتهم بشأن المحددة) االحتياجات واالشخاصذوي والمسنںى المراهقںى قبيل من خطر ىڡ الىىهي تلك فيها (بما
أو الحماية ىڡ أخصاىى مع السالمة مراجعة تتم أن يجب بالسياق، ورهناً والليل. النهار ىڡ الموقع مرافق يستخدمون عندما
النتائج وتحديد المراقبة ورصد السالمة مراجعات نتائج استخدام عندئذ ويمكن خصيصاً. بالتنسيق معنيںى أشخاص مع
مالئمة تدخالت لوضع مواقع) ومخططو خدمات موفرو هناك كان (حيثما الخدمات وموفري المواقع مخططي مع للعمل
من أجزاء خفض أو وتوسيع اللزوم، عند إضافية رئيسية مرافق إنشاء التدخالت هذه تشمل أن ويمكن مشاغل. أية لمعالجة
وتلك للغاية الكثيفة الموقع أنحاء بںى توازن عىل لالبقاء العيش، وسبل المرور، حركة توجيه وإعادة اللزوم، عند الموقع

استخداماً. االقل
وموفري المخيم إدارة وكاالت من كل يكون أن يجب لكن االنارة مرافق من المزيد تركيب يمكن بالسالمة صلة له كتدّخل .٢

الحل. من أساىس جزء المحىل المجتمع مع والتشاور المحتملة. المقصودة غرى ذلك بنتائج وعي عىل الخدمات
قد الىى الحماية مخاطر من العديد عىل ينطوي االمر أن ذلك للغاية، معقدة مهمة الموقع من أخرى أنحاء إىل االرس نقل .٣
ويجب بديلة حلول أية هناك تكن لم إذا إال تتم أال يجب العمليات هذه ومثل القائمة. المجتمعية والقدرات الهياكل تقّوض

المعنيںى. جميع مع تام بتشاور تتم أن
مساهماً عامالً تكون أن يمكن الماء) ونقاط االسواق من بالقرب (مثالً الموقع أنحاء مختلف ىڡ السكانية الكثافة ارتفاع مشكلة .٤
الرصد مراجعات وستساعد الحماية. يهدد الذي الخطر أشكال من ذلك غرى أو الجنس نوع عىل القائم العنف خطر تفاقم ىڡ

الممكنة. المحتملة والحلول المشاكل تكتنفها الىى المجاالت وإبراز فهم عىل
المشاورات. نتائج بشأن االجراءات اتخاذ يجب بل والكرامة بخصوصالسالمة واالطفال النساء استشارة عىل االقتصار يكفي ال .٥
والطفل المرأة حق لتعزيز القرار صنع نشطىڡ بشكل والمشاركة القوة وديناميكا االجتماعي الهرمي بالتسلسل الوعي من بد وال

الموقع. ىڡ بسالمة إليها الوصول يمكن بمرافق التمتع ىڡ
الطوعية باالجراءات صلة عادة له ولكن ما موقع ىڡ االمن أشكال كافة يشمل أن يمكن واسع عام مصطلح السالمة لجان .٦

ذلك. إىل وما االولية واالسعافات واالنقاذ والبحث الحرائق من للوقاية

بالمأوى. المتعلق الفصل "اسفرى"، دليل أيضاً انظر ⊗
مجموعة من 12 الفصل ىڡ واالمن للسالمة المرجعية القائمة عن فضالً واالمن، السالمة بخصوص المزيد عىل االطالع يمكن ⊗

المخيم. إدارة أدوات

٢٨

https://handbook.spherestandards.org/ar/sphere/#ch008
https://handbook.spherestandards.org/ar/sphere#ch001


3.2 المعيار – الموقع بيئة .3

:3.2 المعيار
مالئمة بيئة

وثقافياً. واجتماعياً مادياً مالئمة ببيئة المقيمںى جميع يتمتع

الرئيسية االجراءات

المحىل. المجتمع مشاركة لتيسرى الموقع لتطوير لجنة إنشاء ▪

بالموقع. المجموعات كافة الحتياجات الموقع خطة تلبية لضمان المحىل المجتمع مع المشاورات استخدام ▪

كلها تكون ال قد التوقعات هذه وأن علماً للمرافق، المالئم االستخدام بخصوص الموقع ىڡ السكان توقعات استكشاف ◦
للجميع. بالنسبة متشابهة

االزمة. قبل ما سياق من انطالقاً وقدراتهم المواقع سكان احتياجات ىڡ التغرىات تقييم ◦
احتياجاتمحددة أية ىڡ والنظر المضيفة، المحلية والمجتمعات النازحںى من لكل والقدرات العاجلة االحتياجات تحديد ◦

للخطر. المعرّضة بالمجموعات خاصة
مرافق تصميم لدى احتياجاتهم مراعاة إىل والدعوة التخطيط أثناء احتياجاتهم عن التعبرى ىڡ ضعفاً السكان أشد دعم ◦

وصيانتها. المواقع
االحتياجات لالشخاصذوي تنسيق وتعيںىجهة الموقع. ىڡصفوفسكان االعاقة مجموعاتاالشخاصذوي االنخراطمع ◦
إمكانيات التفاوضىڡ أو الموقع مرافق عىل تعديالت بإدخال ذلك، أمكن مىى والقيام، الموقع. إدارة فريق ىڡ المحددة

االحتياجات. تلك لتلبية الخاصة الوصول
للموارد. المالئم واالستخدام المشاركة استمرارية لتأمںى الموقع تخطيط ىڡ المحىل المجتمع مشاركة رصد ◦

بأكمله. الموقع صعيد عىل للتخاطب لنظام التخطيط ▪

االّميںى. المقيمںى مراعاة ◦
التخاطب. نظام عن عوضاً لالماكن تخصيص شكل ذلك يتخذ العبور) ومواقع الجماعية (المراكز للمرافق بالنسبة ◦
وصيانته. وإنشائه الموقع تخطيط إىل والمناسبة المالئمة التقنية الخرىات إيجاد إىل الموقع، حياة دورة طوال الدعوة، ▪

المضيفة. المحلية والمجتمعات للنازحںى التقنية القدرات وتطوير تقييم ◦
طبقاً الموقع النشاء الخدمات وموفري المحلية أو الوطنية السلطات أو المحلية المجتمعات قيادة هياكل مع المشاركة ▪

لمخططه.
التعليم فرص ذلك ىڡ بما والتسهيالت، الخدمات إىل المترصرين السكان وصول من بالتأكد الدعوة، خالل من القيام، ◦

العيش. سبل وكسب
عملية أثناء المعرىَضة المشاكل وحّل لمعالجة الخدمات وموفري المواقع ومخططي المحىل المجتمع مع المشاركة ◦

الموقع. تحسںى
إىل مأمون تنّقل) (أو وسفر مقبولة مسافة القرار الخدمات موفري يشمل بما الرئيسية الفاعلة الجهات بںى الجمع ◦

والتسهيالت. والمرافق االساسية الخدمات
وفرص االساسية الخدمات وتوفرى االولويات لتحديد الخدمات وموفري التقنيںى والخرىاء المواقع مخططي مع التنسيق ◦

منعدمة. تكون حيثما العيش سبل كسب
المالئم. النحو عىل تسلسلها وتحديد المتنافسة التقنية االحتياجات أولويات لتحديد المواقع مخططي مع العمل ◦

تكون ال قد والعادات المراسم هذه جميع أن علماً الثقافية، القواعد الموىى ودفن الحداد ومراسم مرافق تعكس أن من التأكد ▪

جميعها. متشابهة
بالبيئة. االرصار من للحد الخطط ووضع للموقع البيىى االثر ىڡ النظر ▪

واالحتفاالت الثقافية والتظاهرات االداء وفنون الدينية والطقوس للممارسات الثقافية للمرافق المالئمة واالماكن الحرى تأمںى ▪

ذلك. إىل وما
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التشغيل. وقف مسألة ىڡ والنظر المحىل المجتمع يديرها مرافق أية عىل الحفاظ عىل المحىل، المجتمع ممثىل مع السهر، ▪

المبارس. العمل خالل من أو الخدمات موفري دعوة خالل من إما الموقع، ىڡ أساسية تحتية بىى إقامة ▪

المشاريع. مقرىحات ىڡ االساسية للصيانة مرىانية خط إدراج ◦

.......................................................................................................................................................................
الرئيسية المؤرسات

كافة احتياجات تلىى الىى المناسبة التقنية الخرىة إىل وتستند المحىل المجتمع بإرساك توضع عليها متفق موقع خطة وجود ▪

النازحںى. السكان صفوف ىڡ المجموعات
احتياجاتهم يعكس الموقع أن إىل تشرى الىى المضيفة، المحلية المجتمعات ذلك ىڡ بمن الموقع، لسكان المئوية النسبة ▪

وأولوياتهم. وسالمتهم

.......................................................................................................................................................................
إرشادية مالحظات

بما المعنية، الجهات جميع مشاركة من التأكد ىڡ تحسينها أو المواقع تخطيط ىڡ وأفرقتهم المواقع مديري دور يتمثل .١
والمجتمعات المقيمںى المواقع مديرو ويدعم الموقع. خطة وضع ىڡ المضيفة، المحلية والمجتمعات المواقع سكان فيها
قبيل من تشاركية أساليب خالل من الموقع تحسںى بخصوص القرار وصنع الموقع تخطيط ىڡ للتأثرى المضيفة المحلية
االشخاص استشارة ويجب االوضاع. لمعاينة مبارسة التوّجه وزيارات الرىكرى أفرقة ومناقشات التشاور واجتماعات التقييم

لها. وتتطرق احتياجاتهم تعكس الموقع خطة أن من للتأكد المهّمشة والمجموعات المحددة االحتياجات ذوي
وموفري الموقع، ومخططي القطاعات، الكتل/ وقادة الصلة، ذات الوطنية أو المحلية السلطات الموقع تطوير لجنة تشمل .٢
العامة الصحة وخرىاء الجغرافية المعلومات نظم وخرىاء الموقع سكان وأفراد والمهندسںى المياه علم ىڡ والخرىاء الخدمات،
لجنة تستخدم أن ويجب اللزوم. حسب الصلة، ذوي التقنيںى الخرىاء من ذلك وغرى االراىص ملكية ىڡ والخرىاء والمحامںى

"اسفرى". دليل ىڡ الواردة التقنية المعايرى المستطاع، قدر الموقع، تطوير
االشخاصتلقائياً، فيها الىىيستوطن االماكن عن فضالً المتنقلة، أو المنطقة أساس عىل القائمة المخيمات إدارة عمليات ىڡ .٣
االمر بالملكية، مشاعر البداية من لديهم االشخاصستكون أن ذلك تدريجياً، الموقع عىل تحسينات إدخال إىل االمر سيحتاج

شاملة. مشاورات بدون صعوبة التخطيط إعادة عملية يزيد أن يمكن الذي
وأشغال تحسيناتذاتشأن أية إدخال تقريباً المستحيل من االراىصالهشة اتفاقاتحيازة ىڡسياقاتالرىوحالحرصيتجعل .٤
برىافق التكنولوجيا عىل المنخفضاالعتماد الموقع تحسںى الموقع إدارة وكالة تختار أن يمكن الحاالت هذه وىڡ هامة. صيانة
المختصة. المحلية السلطات مع االراىص ملكية عن والدفاع الواجبة العناية كنف ىڡ والملكية واالراىص السكن عمليات مع
قبيل من مجتمعية مرافق إقامة إىل المواقع مديرو يدعو أن يمكن المحددة، الحرصية السياقات بعض ىڡ فإنه، وبالمثل
نزوح موقع من أكرى سكان يصلها أن يمكن أماكن ىڡ تبىى الىى االولية الصحية الرعاية ومراكز المجتمعية والمراكز المدارس

المضيفة. المحلية المجتمعات من ومزيد واحد
جغرافياً تتحدد المساعدة لتقديم جديدة طريقة توفر المنطقة أساس عىل القائمة المخيمات وتنسيق إدارة كتلة نُهج .٥
المجتمعات أو المجاورة االحياء أو الموقع إدارة خدمة ودوائر الخدمات، وتوفرى االجتماعية التحاليل من مزيج خالل من
جانب إىل الركام، وجمع الهدم إىل االمر سيحتاج مبارسة الكارثة أعقاب وىڡ المعيشية. االرس أو واالفراد المستهدفة المحلية
المباىى أو المناطق عىل االتفاق من بد وال المترصرين. لالشخاص المؤقت المأوى توفرى ىڡ المتمثلة الفورية االحتياجات تلبية

المؤقت. المأوى خيارات الغراض تُستخدم أن يمكن والىى غرىها قبل إجالؤها يجب الىى
مواقع صيانة إىل والحاجة الكوارث، بعد لما جنائية تحريات إىل الحاجة مراعاة من بد ال القانونية، اللوائح إىل بالنظر أيضاً، .٦
الحواجز أو الرئيسية التأخرىات البعضمن ذلك يكون أن ويمكن الدولة. ملكية الخواصعىل ملكية وأولوية التاريخية البنايات

المؤقت. المأوى خيارات وإيجاد المحتمل البناء إعادة دون الحائلة
الالحقة الهّزات ثم غزيرة، أمطار تليها الىى الزالزل، مثالً المتسلسلة: المتعددة الكوارث الموقع تخطيط يراعي أن يجب .٧
عديدة. تقنية تحسينات إىل عندئذ الموقع ويحتاج المتعددة الكوارث جراء من المواقع ىڡ يعيشون الذين أولئك يترصر حيث
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مرّممة، فتحها/ معاد طرقات بشبكة بالربط الحرصية المحيطات ىڡ إجالء مراكز يديرون الذين المواقع يطالبمديرو أن يجب .٨
ظواهر أو الالحقة الهّزات آثار أن ذلك آخر)، اتجاه ىڡ معںىوقرصالبلدية اتجاه المدارسىڡ (مثل العمومية الخدمات وبجميع
الرياضة قاعات مثل الجماعي المأوى خيارات استخدام استمرار عىل هام سلىى تأثرى لها يكون قد االخرى المتتالية الكوارث

المغلقة.
االعاقة ذوو االشخاص فيهم بمن االشخاص، جميع حقوق تحرىم تقنية خيارات تطوير عىل الخدمات موفري تشجيع يجب .٩
مكيفںى أو خاصںى شاملںى وبناء تصميم إىل االمر يحتاج قد ذلك ومع المرافق. إىل االمن الوصول ىڡ االعمار، جميع ومن
يجب تداخل فيها يكون الىى المجاالت وىڡ الحركية. العوائق ذوي واالشخاص والمسنںى االطفال أجل من االحتياجات وفق

بانتظام. االحالة مسارات واختبار تحديث ويجب الرسكاء. الجتماع المخيمات إدارة وكاالت تنسق أن
فيما الصحيح المجتمعية المرافق عدد نسبة لتحديد "اسفرى" دليل ىڡ المواضيعية والمؤرسات المكاىى التخطيط استخدام .١٠

الموقع. فروع من فرع بكل يتصل
المعارف ونقل وتقاليد ممارساتمحددة ىڡ ما محىل مجتمع استمرار من التأكد ىڡ حيوياً دوراً وإنشاؤه الموقع تخطيط يلعب .١١
ممثلںى الضعيفة والمجموعات والنساء الرجال يكون أن عىل االقتصار عدم يجب وبالتاىل مخاطر. أية أعقاب ىڡ والمهارات
تشكو والىى المهّمشة المجموعات عن فضالً الثقافيںى، والممثلںى القادة إرساك أيضاً يجب وإنما الحوكمة هياكل من هيكل ىڡ

الوصم. من
الجوانب أساس عىل السياقات من سياق كل ىڡ ستختلف يومي أساس عىل الموقع ىڡ لالماكن االشخاص استخدام كيفية .١٢
الممارسات وإدراك الزمن. مر عىل االرجح عىل تتغرى وسوف السنة، أو النهار وساعات الطوارئ ومرحلة للمتساكنںى الثقافية

بأكمله. الموقع ىڡ السالمة وتأمںى احتياجاتهم تلبية ىڡ رئيسياً عامالً يصبح أن يمكن بالمخيم للمقيمںى اليومية
صيانة أنشطة تيرس أن المتنقلة االفرقة وبإمكان المواقع. تحسںى ىڡ ذلك مع تشارك أن يمكن المتنقلة الموقع إدارة أفرقة .١٣
العيش معايرى لدعم المأوى عىل التحسينات إدخال تنظيم) مبارسة (أو وتنسيق االشخاص يتواجد حيثما االساسية المواقع

المتنقلة: الفرق وبإمكان والحماية. الدنيا
واالبواب؛ النوافذ إصالح عمليات أو االرس مستوى عىل داخلية تقسيمات توفرى ▪

أو البسيطة؛ الصحي الرصف شبكات إصالح أو الُحطام إزالة قبيل من المواقع مخاطر من التخفيف ▪

اتفاقات قبيل (من رسمية غرى مواقع ىڡ تعيش الىى النازحة المحلية للمجتمعات بالنسبة االنتفاع أمن أشكال تيسرى ▪

الحيازة). ىڡ والحق االيجار

واالستيطان. االقامة وأماكن المستوطنات تخطيط المأوى: "اسفرى" دليل ىڡ 2 المعيار انظر ⊗
أدوات مجموعة من 7 الفصل ىڡ لالنشاء المرجعية القائمة وكذلك وتخطيطها المواقع بخصوصمديري المزيد عىل االطالع ⊗يمكن
المخيم. إدارة أدوات مجموعة من 2 الفصل ىڡ للمخيمات االساسية الهياكل لصيانة المرجعية القائمة أيضاً وانظر المخيم. إدارة

23 المعيار ىڡ الطفل سالمة لضمان الطفل بحماية المعنية الفاعلة الجهات مع التعاون بخصوص المزيد عىل االطالع يمكن ⊗
االطفال. وحماية المخيمات بإدارة المتعلق الطفل لحماية الدنيا المعايرى من

المحيطات انظر المخيمات، خارج المواقع من ذلك وغرى الجماعية المراكز ىڡ المواقع تحسينات عن المعلومات من للمزيد ⊗
أساس عىل القائم المتنقل/ بالنهج المتعلقة العمل ورقة خالل من المخيمات وتنسيق إدارة كتلة ىڡ والتنسيق لالدارة الجماعية

المنطقة.
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الموقع خدمات ورصد تنسيق .4
المنظمات بںى الجمع يشمل وهو عليها. المتفق المشرىكة االهداف لتحقيق والتخطيط المعلومات مشاركة عملية هو الموقع تنسيق
ويهدف االساسية. حقوقهم تحقيق ىڡ السكان وتدعم تكميلية االنشطة تكون أن عىل الموقعللسهر وسكان الصلة ذات االنسانية
الحفاظ من بد ال الموقع ىڡ المعيشة ومستويات ومسؤولة. فعالة بطريقة الموقع لسكان والحماية المساعدة توفرى تأمںى إىل التنسيق

الموقع. لسكان بالنسبة االساسية االنسان بحقوق التمتع فرص تساوي شأن ذلك شأن عليها،

المالئمة. والصيانة واالستخدام المقبولية لضمان الموقع سكان تجاه ومسؤولية بعناية وتنفيذها الخدمات تخطيط إىل حاجة وهناك
للموقع والبيئية المادية للخصائص السليم والفهم التقىى االمتياز باستخدام ورصدها وتنفيذها الخدمات تخطيط من بد وال
الموقع إدارة وكالة تىسء ويجبأال الضعيفة. المستخدمںى بمجموعات الخاصة واالحتياجاتواالولويات الثقافية والعاداتوالتقاليد
الماهرين الموظفںى من الكاىڡ العدد توافر من التأكد إىل بحاجة الخدمات وموفرو والوكالة المتںى. التقىى الدعم إىل الحاجة تقدير

والرصد. التقىى واالرساف للرىامج الفعال التصميم أجل من
بينها. وفيما القطري، المستوى وعىل المحىل والمجتمع الموقع مستوىى عىل التنسيق

المحىل المستويںى عىل المواقع بںى أيضاً يتم والتنسيق الموقع. حدود يتجاوز تنسيق محيط ىڡ المواقع إدارة وكاالت ستعمل
السياقات باستثناء مواقع، عدة بںى فيما وليس ما موقع داخل التنسيق ىڡ يتمثل الموقع إدارة لفريق الرئيىس والدور والوطىى.
التنسيق آليات إبالغ إىل أيضاً الموقع إدارة وكالة وستحتاج مواقع. عدة الفريق يغطي أن يمكن حيث المنطقة أساس عىل القائمة

الموقع. أوضاع بخصوص الوطنية

مستوى وعىل الوطىى المستوى عىل ولربما أوسع، تنسيق محيط ىڡ أيضاً الموقع مستوى الخدماتعىل موفرو يعمل أن المحتمل من
بعملياتهم. االليات هذه إبالغ إىل وسيحتاجون مواضيعي. تنسيق منرى ىڡ أو الكتل مستوى عىل مثالً ذلك، أمكن إن وطىى دون

ذلك ىڡ بما المصلحة، صاحبة المعنية الجهات مختلف مع وفعالة شفافة رساكات ودعم إقامة عىل التنسيق عملية نجاح ويتوقف
المحىل والمجتمع المواقع، وسكان الخدمات، وموفرو المخيم، وتنسيق إدارة كتلة ىڡ القطاع الكتلة/ وقيادة الوطنية، السلطات

المضيف.

االساىس. االنساىى المعيار إطار ىڡ و6 و4 1 االلرىامات مع الروابط ⊗

:4.1 المعيار
الموقع مستوى عىل تنسيق

المضيفة. المجتمعات وسكان النازحںى احتياجات لتلبية الخدمات تنّسق
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الرئيسية االجراءات

الموقع. أنحاء جميع ىڡ وتطرأ تتم الىى والمسائل االنشطة لجميع التنسيق جهة بدور القيام ▪

وتحديدها المهام توزيع كيفية عىل االتفاق عىل والمساعدة وأين) وماذا (من المصلحة ذات المعنية الجهات جميع تحديد ▪

بينها. ما ىڡ بوضوح
الصلة. ذات والمحلية الوطنية السلطات مع مفتوحة وتنسيق اتصال قنوات إقامة ▪

الموقع. أنحاء جميع ىڡ واالنشطة العمل ىڡ المشاركة ىڡ ودعمهم المضيفںى السكان مع جيدة عالقات عىل والحفاظ إقامة ▪

المشاغل وتبادل المعلومات لمشاركة الموقع مستوى عىل المصلحة صاحبة المعنية الجهات بںى بالجمع بانتظام القيام ▪

ذلك. عىل المنظمات وإطالع الجماعية القرارات واتخاذ
االجتماعات. غرى المعلومات لمشاركة مختلفة طرق استخدام ◦

الموقع. حياة دورة طوال والمساعدة الحماية ونتائج أنشطة ورصد وتنفيذ تخطيط ▪

المعايرى. تلك تحديد ىڡ االخرى القطاعات دور مراعاة مع والكرامة، والحماية السالمة أجل من المعايرى فهم ◦
المعايرى. تلك تتبع بطريقة المستوطنات ىڡ االساسية الخدمات توضع أن من التأكد ◦

الموقع. ىڡ للتغرىات واالستجابة الدنيا بالمعايرى التقيد عىل والقدرة العمل خطط بشأن منتظمة تحديثات تقديم ▪

الموقع. وسكان الخدمات، وموفري القطاعات، أو الكتل مع بالتشاور دنيا قطاعية جودة معايرى وضع ◦
أجلهم. ومن الموقع سكان مع المتخذة االجراءات جميع ىڡ الدائمة الحلول عن البحث إدراج إىل الدعوة ▪

القطاعي. االجماىل التنسيق آليات ىڡ الحوكمة وهياكل الموقع ممثىل إدراج إىل الدعوة ▪

.......................................................................................................................................................................
الرئيسية المؤرسات

المعنية. الكتل أو المصلحة ذات المعنية الجهات جميع التنسيق اجتماعات تضم ▪

المضيف. المجتمع و/أو النازحںى ممثىل التنسيق اجتماعات تشمل ▪

المضيف. المحىل المجتمع و/أو النازحںى ممثىل مع باالشرىاك المحددة االعمال جدول لبنود المئوية النسبة ▪

عليه. المتفق الزمىى االطار ىڡ والمنفذة االجتماع ىڡ المتخذة االجراءات لنقاط المئوية النسبة ▪

.......................................................................................................................................................................
إرشادية مالحظات

القرار صانعي عىل ويتعںى القرار. لصنع مفيدة طريقة تكون أن يمكن االجتماعات أن ولو االجتماعات عقد يعىى ال التنسيق .١
الوقت من الكثرى تستغرق منفصل مستوى واالجتماعاتعىل برسعة. وحلها المشاكل معالجة أجل من االجتماعات إىل التوجه
الهياكل بازدواجية السماح الرصوري من وليس فعالة. غرى المساعدة جعل أو القرار صنع إرجاء ليس التنسيق من والهدف

المستويات. جميع عىل
ومن الرسكاء. مع الثنائية االجتماعات قبيل من ومالئمة مفيدة أخرى تنسيق طرق تكون أن يمكن الحساسة للمسائل بالنسبة .٢

ورسية. بكتمان معالجتها يجب الىى المسائل معرفة الحيوي
تشمل المصلحة صاحبة المعنية الجهات من واسعة مجموعة بںى المعلومات تبادل يتم المخيمات، غرى المحيطات ىڡ .٣
مستوى عىل الموقع/ مستوى عىل التنسيق دعم ىڡ الموقع إدارة فريق دور سيتمثل الظروف، هذه وىڡ المحلية. السلطات
ومجتمعات نازحںى (من المحىل المجتمع أفراد ذلك ىڡ بما بينها، والربط المعنية الجهات مختلف تغطية طريق عن المنطقة

وتنسيق. اتصال (آليات) آلية إنشاء وتعزيز/ مضيفة) محلية

أساس عىل القائم بالنهج المعىى العامل الفريق وعمل المخيمات خارج المحيطات ىڡ التنسيق عن المزيد عىل االطالع يمكن ⊗
https://cccmcluster.org/global/Area-based- الكتلة: موقع عىل المخيمات وإدارة لتنسيق العالمية الكتلة لدى المناطق

.Approach-Working-Group
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المجلس إطار ىڡ النازحات والفتيات النساء وحماية مشاركة تحسںى ىڡ التنسيق ىڡ المرأة دور حول المزيد عىل االطالع يمكن ⊗
المخيمات. إدارة نُهج خالل من الرىويجي

www.youtube.com/watch?v=7xlp6vmo_L0&feature= التاىل: الموقع عىل للمخيم المدير تنسيق كيفية مشاهدة يمكن ⊗
.emb_logo

:4.2 المعيار
عنها واالبالغ ورصدها الموقع خدمات تقييم

القائمة. النظم خالل من عنها ويُبلغ الموقع سكان احتياجات تُرصد

الرئيسية االجراءات

وقدراتهم. واحتياجاتهم المعنيںى السكان معرفة ▪

واالحتياجات. الثغرات رصد ىڡ الموقع إدارة وكالة بدور الخدمات موفري وعي من التأكد ▪

الخدمات. وموفري الموقع حوكمة هياكل بںى عليها والحفاظ اتصال قنوات إنشاء ▪

الموقع. مالمح لتقييم منسقة أداة تطوير أو خلق ▪

الخدمات. وموفري القطاعات أو الكتل مع بالتشاور قطاعية مؤرسات وضع ◦
ىڡ االوضاع أو السكان ىڡ الهامة التغرىات إثر عىل والقدرات االحتياجات لفهم القطاعات متعددة مشرىكة تقييمات إجراء ▪

الموقع.
الخدمات. رصد ىڡ الموقع سكان إرساك ◦

الموقع. كامل ىڡ الخدمات مجال ىڡ باالحتياجات يتعلق فيما المعلومات وإدارة البيانات جمع ▪

الخدمات وتوفرى المساعدة تقديم ىڡ االزدواجية ومجاالت الثغرات تحديد عىل للسهر الخدمات موفري مع التنسيق ◦
لذلك. واالستجابة

واالرس. االفراد معلومات عىل البيانات حماية وسياسات الرسية تطبيق ◦
الدنيا. القطاعية الجودة معايرى عىل الوقوف ◦

العمل. ىڡ االزدواجية لتفادي الموقع ىڡ الخدمات موفري بںى ذلك أمكن حيثما البيانات تبادل اتفاقات دعم ▪

الوطنية. التنسيق الليات وتقديمها الموقع أساس عىل المرتدة التغذية معلومات إعداد ▪

والعائلية الفردية قراراتهم لتوجيه المعلومات عىل المناسب الوقت وىڡ بانتظام يحصلون بالموقع المقيمںى أن من التأكد ▪

المالئمة. (االشكال) والشكل (اللغات) باللغة المعلومات تكون أن من والتأكد االستيطان. أو االندماج أو العودة بخصوص
لتحديد المحتملںى التوطںى إعادة أو االندماج أو المحتملة العودة مناطق ىڡ تقييمات أية عن المنبثقة النتائج مشاركة ◦

مستقل. بشكل الخيارات سالمة
بخصوصاستمرارية البالغهم المحددين لالشخاصالضعفاء رئيسية رسائل بإعداد الخدمات، جانبموفري إىل القيام، ◦

العملية. طوال الخدمات إىل الوصول
وتأمںى الطاقة، وخدمات المياه وتوريد والتعليم والصحة القانونية الحماية دوائر إىل أدىى، كحد المعلومات، إيصال ◦

والثقافية. الدينية والمؤسسات االسواق، إىل والوصول العيش كسب فرص
االرس اتخاذ كيفية لتقييم االرس مستوى عىل التشاور أشكال من ذلك وغرى النوايا عن منتظمة استقصائية دراسات إجراء ◦

المفّضلة. بخياراتهم القيام دون تحول حواجز هناك كانت إذا وما للقرارات
برسعة. لها والتطرق الشائعات فهم ◦

بما الحلول، اختيار ىڡ المحىل المجتمع مستوى عىل التوجهات برصد القيام المحىل المجتمع مشاركة آليات خالل من ◦
ورسوطها. حركة أي توقيت ذلك ىڡ
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.......................................................................................................................................................................
الرئيسية المؤرسات

الرسكاء. مع عليها يُّتفق الموقع مؤرسات ▪

عليه. المتفق الزمىى االطار ىڡ المستوفاة المواقع لمالمح المئوية النسبة ▪

التوطںى. إعادة أو االندماج أو العودة ىڡ رغبتهم عن برىٍو التعبرى عىل القادرين الموقع لسكان المئوية النسبة ▪

الدائمة. الحلول خيارات بشأن المعلومات عىل الحصول بكيفية علم عىل هم الذين الموقع لسكان المئوية النسبة ▪

.......................................................................................................................................................................
إرشادية مالحظات

الثغرات إبراز وإىل المعىى الموقع ىڡ معلومات من يُجّمع ما ىڡ قيادي دور لها يكون أن إىل المخيمات إدارة وكاالت تحتاج .١
السياقات. من سياق كل ىڡ مختلفاً المخيم إدارة وكالة من المنتظرة النتائج إبالغ وسيكون السكان. وقدرات واحتياجات
أيضاً وتحتاج لها. دة المزوِّ والوكاالت السكان واحتياجات بموقعها يتواجد من لمعرفة المخيم إدارة وكالة تحتاج أدىى وكحد

محيطاتها. ىڡ المترصرة السكان ومجموعات العمرية والفئات الجنسںى بںى الفوارق لمعرفة المخيمات إدارة وكاالت
وهذا االولويات. بحسب والثغرات االنشطة بشأن المعنية للجهات تقرير إعداد عن أيضاً مسؤولة المخيم إدارة وكالة .٢
موفري لرصد باستمرار تخضع تكون ال قد الىى المتنقلة الُنهج ىڡ أو الرسمية غرى للمواقع بالنسبة خاص بشكل صحيح

الخدمات.
الجنىس نوع القائمعىل والعنف واالمن الصحة ذلك ىڡ بما الرئيسية، التقنية للخدمات أساسية تكون أن يمكن االحالة مسارات .٣

والمفقودين. الجنس نوع عىل القائم العنف من الناجںى واالطفال الطفل وحماية والحماية
وكالة موظفو ينضم أن يجب البيانات، تلك بحساسية ورهناً وتوثيقها، المعلومات بجمع أخرى معنية جهة قيام حالة ىڡ .٤
أنها ذلك حيوية، يجّمعها ومن المجّمعة المعلومات نوع بشأن المسبقة واالتفاقات البيانات. جمع فريق إىل المخيم إدارة
للمزيد 1.4 المعيار انظر مماثلة. معلومات مع االزدواجية ومنع البيانات جمع خالل من المحىل الموقع مجتمع إرهاق تُجّنب

المعلومات. من
يمكن جيد بشكل الرىكرى فريق يعمل وعندما نظر. وعمق المفّصلة المعلومات من وفرة تكشف أن يمكن الرىكرى مجموعات .٥
معىى وإضافة الخاصة بألفاظهم بتمعن االسئلة عىل بالرد لهم يسمح مريح موضع ىڡ المشاركںى تضع تقّبل بيئة يخلق أن

تخطيط. إىل يحتاج الجيد الرىكرى وفريق أجوبتهم. إىل
أجل من الموقع سكان مع التوطںى إعادة أو االدماج أو العودة بخصوص المعلومات مشاركة عند الحذر توخي من بد ال .٦
الرغبات وفهم مفيداً. أمراً سيكون المواقع تلك ىڡ تطور أي الية بخصوص المعلومات وجمع واقعية. غرى آمال إثارة عدم

حساسة. مهمة سيكونان الشائعات ومعالجة بالحلول يتصل فيما
السكان ىڡ هام تغرى حدوث حالة ىڡ إال القطاعات متعددة تقييمات إىل االمر يحتاج لن للخدمات منتظم رصد أُجري إذا .٧

الوكاالت. بها تقوم النطاق واسعة تقييمات الي التخطيط ىڡ الموقع إدارة موظفي إرساك ويجب المخيم. أوضاع ىڡ أو
مع لالتفاق الوقت من مزيد إىل سيحتاج االمر أن غرى أيضاً. ينطبق أعاله تقدم ما المخيمات، غرى للمحيطات بالنسبة .٨

جمعها. وكيفية وسبب جمعها المراد المعلومات بخصوص المصلحة صاحبة المعنية الجهات

من 2 الفصل أيضاً وانظر .4 الفصل المخيم، إدارة أدوات مجموعة ىڡ الخدمات رصد بخصوص المزيد عىل االطالع يمكن ⊗
الخدمات". وتوفرى المساعدة برصد المتعلقة المرجعية "القائمة المخيم، إدارة أدوات مجموعة

والخدمات الموقع هياكل إىل الوصول فرص ىڡ االطفال تساوي لدعم الرئيسية االجراءات بخصوص المزيد عىل االطالع يمكن ⊗
الطفل. وحماية المخيمات إدارة بخصوص الطفل لحماية الدنيا المعايرى من 23 المعيار ىڡ واالماكن

المحىل. المجتمع مشاركة :2.2 المعيار أيضاً انظر ⊗

٣٦
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:4.3 المعيار
االحالة مسارات

متخصصںى. خدمات موفري إىل المحتاجون االشخاص يُحال

الرئيسية االجراءات

الصحية، للخدمات الحيوية االحالة مسارات بخصوص بالموقع العاملة المنظمات وجميع الموقع لسكان لدى الوعي بناء ▪

الحماية. خدمات من ذلك وغرى الطفل، وحماية الجنس، نوع عىل القائم والعنف
االحالة. مسارات تنسيق عىل والمساعدة الخدمات موفري بںى التداخل من حد أدىى إىل التقليل ▪

بشكل المشورة إسداء بكيفية الموظفںى إلمام من والتأكد الحيوية االحالة مسارات ىڡ المخيمات إدارة وكاالت موظفي تدريب ▪

المسارات. هذه إىل الوصول كيفية بخصوص لالشخاص وأخالىڡ مناسب
باالحالة. يتصل فيما بيانات قاعدة خالل من مثالً االحالة، إجراءات تواجد من التأكد ▪

جميع مع الجنس) نوع عىل القائم والعنف الطفل حماية قبيل (من الحاالت إدارة بخصوص محّدثة بروتوكوالت أية مشاركة ▪

الصلة. ذوي الرسكاء
االوضاع. تغرى مع محددة خدمات زيادة إىل أو متخصصة خدمات إيجاد إىل الدعوة ▪

جيدة. نوعية من متخصصة خدمات وجود إىل الدعوة ◦
الصلة). ذي بالتدريب (رهناً االقتضاء حسب االحالة ىڡ رئيىس دور للعب ممثليه أو المحىل المجتمع حوكمة هياكل مساعدة ▪

الذاتية. االحالة نظم تشجيع ▪

.......................................................................................................................................................................
الرئيسية المؤرسات

المساعدة عىل المتخصصة أو الخاصة االحتياجات ذوي االشخاص حصول لتأمںى ينبغي كما تسرى إحالة مسارات وجود ▪

الالزمتںى. والحماية

.......................................................................................................................................................................
إرشادية مالحظات

المستمر تواجدها خالل حيويمن دور المخيملها إدارة وكالة فإن المتخصصة الوكاالت تطورها االحالة مسارات أن حںى ىڡ .١
الوقت ىڡ المتخصصة، الخدمات بخصوص المحلية المجتمعات صفوف ىڡ المعلومات لنرس الموقع ىڡ المنتظم) (أو
القائم والعنف واالمن، الصحة، ذلك ىڡ بما الرئيسية، التقنية للخدمات أساسية تكون أن يمكن االحالة ومسارات المناسب.
المفقودون. واالشخاص الجنس، نوع عىل القائم العنف من الناجون واالطفال الطفل، وحماية والحماية، الجنس، نوع عىل
أمر المخاطر، هذه وأسباب والفتيات، النساء سيما وال الضعيفة، المجموعات تواجهها الىى الخطر لعوامل الشامل الفهم .٢
إىل الموقع، مستوى عىل العمل عن ومساءلة مسؤولة المخيمات إدارة ووكاالت فعالة. وقاية تدخالت قيام أجل من أساىس

بالموقع. يعيشون الذين االشخاص جميع لحماية الحماية، مجال ىڡ الفاعلة والجهات الصلة ذات السلطات جانب
وبالنتائج المتاحة، وبالخدمات بخياراته، تام إلمام الجنىسعىل النوع عىل القائم العنف من الشخصالناجي يكون أن يجب .٣
القائمة االحالة بمسارات الخدمات موفري ووعي الخدمات. تلك عىل الحصول عن الناجمة المحتملة والسلبية االيجابية
والدوائر المنظمات ويجبتشجيع الميدانية. المواقع ىڡ محدودة هناكطاقة تكون عندما عىلتحدياتإضافية أحياناً ينطوي
ال أنه حںى ىڡ الموقع مدخل عند شعارها أو الوكالة راية وضع مجرد فقط وليس الموقع ىڡ خدمات لديها تكون لىك الحيوية
تسليم عدم من أفضل االستجابة عىل القدرة تمتلك ال وكالتكم بأّن االقرار أو الموارد وتقاسم أنشطة. أية بالموقع توجد

فعلياً. وتوفرىها الخدمات

"اسفرى". دليل ىڡ 3 المبدأ الحماية، مبدأ أيضاً انظر ⊗
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واالنتقال الخروج .5
وهذا الموقع. حياة دورة طوال مرة االقل عىل وذلك الخرى منظمة من المواقع من العديد إدارة تنتقل االنسانية االوضاع تغرى مع
تتوىل محلية أو وطنية سلطات إىل االرجح عىل أو وطنية حكومية غرى منظمات أو دولية منظمات إىل انتقاالً يكون أن يمكن االنتقال
الخدمات موفري ىڡ ويؤثر انتشاراً أوسع أيضاً يكون أن يمكن واالنتقال بها. المناطة االخرى والياتها إىل إضافة الموقع إدارة دور
باالحرى يتطلب وإنما الموقع إقفال عادة يعىى ال جديد موقع مدير إىل واالنتقال المصلحة. صاحبة المعنية الجهات من ذلك وغرى

والمساعدة. الحماية يلتمسون الذين لالشخاص الخدمات توفرى استمرار

مختلف وبعدد االسباب من متنوعة لمجموعة ذلك يحصل أن ويمكن بالسياق. يتغرّى والتخطيط، االنشاء شأن شأنه الموقع، وإقفال
دعم تضاؤل أو والمنظمة الطوعية العودة تنقالت تحكمه الذي والمنظم المرىمج االقفال بںى ترىاوح وهي المراحل. أو الطرق من
الحكومة. قمع أو االمنية التهديدات أو الطبيعية المخاطر تحدثها الىى الكوارث بسبب المرىمج وغرى المباغت واالقفال المانحںى
توقف أو االساسية هياكله لنقل نتيجة بالرصورة أبوابه يُقفل ال ذاته الموقع لكّن تدريجياً الخدمات يخّفضتوفرى الحاالت بعض وىڡ
أيضاً ويمكن ناجعاً. اجتماعي أو اقتصادي نشاط موقع أو بلدة أو دائماً موطناً يصبح أن ويمكن المحىل. للمجتمع كموقع وظيفته
آليات إقامة يتطلب القرسية العودة يشمل الذي له المخطط غرى الكىل أو الجزىى واالقفال السابقة. وظيفته إىل يعود أن ببساطة

المترصرين. االشخاص حماية لضمان واستباقية اسرىاتيجية إدارة

مع بالتعاون الموقع إدارة فريق بهما يقوم أن ويجب حيويان أمران المكّثف والتنسيق الحذر التخطيط فإن الظروف كانت وأياً
معاً الجهات هذه تقوم أن ويجب الرسعيون. االرض مالكو ذلك ىڡ بمن الرئيسية، المعنية الجهات من ذلك وغرى الوطنية السلطات
استخدامها بسبب أوضاعها المرىّدية والمباىى العملية. ىڡ كاملة مشاركة المضيفة المجتمعات وسكان الموقع سكان مشاركة من بالتأكد
تأهيل إعادة أو المطاف نهاية ىڡ التشغيل ووقف المحىل. المجتمع عىل سلىى تأثرى لها يكون أن يمكن جماعية كمراكز المؤقت
ممكن وقت أقرب ىڡ أو البداية، منذ المعنية الجهات مع عليه ويُتفق يتحدد أن يجب االقفال عملية أثناء االصول هذه مثل وتسليم

البداية. منذ مرىابطان وإقفاله الموقع تحسںى إنشاء/ وتخطيط البداية. بعد

يحصل أن ويمكن ثانوي. نزوح حدوث لرصد نوعه من فريد وضع ىڡ المخيمات وتنسيق إدارة وكتلة المخيمات إدارة وكاالت ومنسقو
باالمن االسباب تتعلق أن ويمكن الكرامة. كنف ىڡ آمنة عودة إىل التوطںى إعادة أو العودة مناطق ىڡ االوضاع تفىص ال عندما ذلك
رصدت قد المخيم إدارة وكالة وتكون ذلك يحدث وحيثما المجتمع. وانتقام االساسية والخدمات العيش كسب وفرص والسكن

المناسبة. السلطات مع أو المحلية السلطات مع النازحون يواجهها الىى التحديات بشأن الدعوة تتم أن يجب بنجاح الوضع

:5.1 المعيار
جديد موقع إدارة فريق وإىل جديدة مخيمات إدارة وكالة إىل االنتقال

إدارة انتقال فرىات أثناء الخدمات عىل يحصلون ويظلون المناسب الوقت ىڡ المالئم الدعم يتلقون الموقع سكان يظل
المخيم.

الرئيسية االجراءات

التسليم. أو لالنتقال خطة بوضع الجديدة، المخيم إدارة وكالة مع القيام، ▪

ىڡ القائمںى الخدمات موفري إرساك ويجب الموقع. ىڡ الخدمات توفرى استمرار الخطة هذه تكفل أن أدىى، كحد يجب، ◦
العملية. هذه

التقنية. واالحتياجات والمهام الرئيسية الموارد تفاصيل والمعدات االساسية الهياكل تسليم يشمل أن من التأكد ◦
التشغيل. ووقف التأهيل إعادة مجال ىڡ باالحتياجات االخذ ◦

التسليم. عملية ىڡ القائمة التمثيل هياكل إدراج ▪

٣٩
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تضعهم ال الضعفاء احتياجات لمعالجة الحاالت بخصوصمجموع عمل خطة لوضع الجديدة الموقع إدارة وكالة مع العمل ▪

توقف. بدون الخدمات عىل حصولهم وضمان الموقع تسليم بسبب مرىايد خطر ىڡ
حصولهم واستمرارية الجديدة الموقع إدارة وكالة بخصوص ينبغي كما لهم الرعاية وموفري الضعفاء إبالغ من التأكد ◦

الخدمات. عىل
للغرض. وخرىتها قدرتها مالءمة من للتأكد الجديدة الموقع إدارة وكالة مع العمل ▪

ومبادئ االساسية الهياكل االراىصوصيانة ملكية خاصمسائل بشكل ولكن المجاالت جميع يشمل أن يجب القدرات بناء ◦
االنسانية. والمبادئ الحماية

المرافقة. أو والتوجيه االدوار تقاسم أو الرساكة خالل من مثالً الجديدة، المخيم إدارة وكالة مع العمل ◦
المحلية. السلطات وممثىل المضيف المحىل المجتمع مع التسليم أو االنتقال لخطة ملخص تقاسم ▪

.......................................................................................................................................................................
الرئيسية المؤرسات

االنتقالية. الفرىات أثناء رة الموفَّ الخدمات عن الراضںى الموقع لسكان المئوية النسبة ▪

التسليم. أو لالنتقال خطط وتقاسم لوضع والرسكاء المحىل المجتمع مع المشاورات تُستخدم ▪

.......................................................................................................................................................................
إرشادية مالحظات

مجتمعية. فئات أو وطنية) أو (محلية حكومية سلطات أو إنسانية منظمات تكون أن يمكن الجديدة المخيمات إدارة وكاالت .١
الجدد الوكالة وموظفي االقدم الموظفںى بںى التداخل وتفادي التقىى للدعم الالزم الوقت وتوفرى القدرات بناء الحيوي ومن
عىل الجديدة الموقع إدارة وكالة يجبتشجيع ذلكممكناً فيها المجاالتالىىيكون وىڡ والمشاورات. االنشطة القادمںىالتمام
وبالنسبة للسكان. االستمرارية لتأمںى المؤسسية والذاكرة الخرىة لتوفرى توظيفهم يعاد الذين االصليںى بالموظفںى االحتفاظ
فيما وأنشطة خطط وضع ويمكن الجديدة المخيم إدارة وكالة وخرىات قدرات تأمںى يمكن المخططة التسليم لعمليات
قيادة ووكالة المخيمات وتنسيق إدارة كتلة لمنسق يكون أن يمكن التسليم عمليات ولترسيع اللزوم. عند بالقدرات يتصل

القدرات. لمخططات الجديدة المخيمات إدارة وكاالت تنفيذ من التأكد ىڡ دور الكتل

الموقع. إدارة فريق وقدرات الموقع إدارة وكالة :1.3 المعيار أيضاً انظر ⊗

:5.2 المعيار
المخطط االقفال

بالموقع. متبقںى سكان أي عىل تأثرىه حدة من التخفيف من التأكد مع وتشاورية مخططة بطريقة الموقع إقفال يتم

الرئيسية االجراءات

للسياق. وفقاً وتكييفها االقفال خطط ىڡ النظر إعادة ▪

لتحديد االستقصائية النوايا دراسات أو الرىكرى أفرقة مناقشات أو التشاورية االجتماعات عن المنبثقة النتائج استخدام ◦
إجراء. أي

التوطںى. إعادة أو االدماج مواقع إىل معاينة بزيارات القيام عملياً، وممكناً مالئماً ذلك كان مىى ▪

االحتياجات واالشخاصذوي اهتمامخاصلالرسالكبرىة إيالء مع التوطںى، العادة المستعدين بالموقع بالمقيمںى قائمة تجميع ▪

مالئم. نقل إىل والدعوة امرأة. ترأسها الىى والعائالت الخاصة
االقفال. وتنفيذ تخطيط ىڡ وقيادتها المواقع حوكمة هياكل إرساك ▪
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أو الموقع ىڡ الخدمات تقليص فجأة تقرر ما إذا اجتماعي أمان شبكة أية ىڡ إدماجهم المراد الضعفاء للسكان الحلول التماس ▪

سحبها.
الخطة. مع الموقع إقفال تطابق رصد ▪

المترصرين. للسكان وتوافرها والشكاوى التعليقات تقديم آليات استمرارية تأمںى ▪

بقائهم أو إقامتهم أثناء خاصة خدمات عىل الحصول إىل يحتاجون قد الذين الباقںى للسكان آمنة تدابرى تواجد من التأكد ▪

المالئمة. المساعدة بمستويات التمتع إمكانية عىل الحصول ذلك ىڡ بما بالموقع،
وترحيله. الموقع القفال المحىل المجتمع تصورات وتوثيق الستكشاف القائمة واالدوات التشارىك النهج تكييف أو استخدام ▪

.......................................................................................................................................................................
الرئيسية المؤرسات

المائة). ىڡ 100 االقفال(الهدف لخطط المدخالت وتوفر تعتمد الىى للخدمات رة الموفَّ للمنظمات المئوية النسبة ▪

االقفال. عملية طوال والشكاوى التعليقات تقديم آليات عىل المحافظة يتم ▪

والمحالة. عنها المبّلغ باالقفال الصلة ذات واالمن الحماية لمسائل المئوية النسبة ▪

.......................................................................................................................................................................
إرشادية مالحظات

ويُعترى عالية بدرجة السياق عىل مبنية المواقع إقفال عمليات من عملية كل تكون الموقع، النشاء بالنسبة الحال هو كما .١
السلسة. االقفال عملية ىڡ رئيسياً عنرصاً المحىل المجتمع إرساك

مسؤولية من ليست الوطنية الخروج اسرىاتيجيات فإن الحكومة مسؤوليات من مسؤولية الرسمية المخيمات إقفال أن حںى ىڡ .٢
المحىل المجتمع أو المحىل الحكم مختلفمستويات عرى المتعددة المعنية الجهات إرساك إىل وتحتاج بعينها سلطة أو وكالة

الوكالة. أو
االرض وإرجاع الداخل ىڡ النازحںى لتنقل حكومية خطط أية مع الداخل ىڡ للنازحںى المستضيفة المواقع إقفال يتفق أن يجب .٣

أخرى. إدارية مسائل وأية
بلدان مع القانونية التفاهم مذكرات عىل الموّقعة الوطنية الحكومات بإرساك لالجئںى المستضيفة المواقع إقفال طلب .٤
وبلد اللجوء بلد الالجئينوحكومة لشؤون المتحدة لالمم السامية المفوضية تنظمها االمور وهذه التوطںى. إعادة أو العودة

المزمعة. التوطںى إعادة أو العودة

التعليقات تقديم و2.4: المحلية المجتمعات مع المعلومات مشاركة و2.3: المحىل المجتمع مشاركة :2.2 المعايرى أيضاً انظر ⊗
والشكاوى.

أدوات مجموعة من 7 الفصل انظر باالقفال المتعلقة المرجعية القائمة عن فضالً الموقع إقفال بخصوص المزيد عىل لالطالع ⊗
المخيم. إدارة

المخيم. وتنسيق إدارة كتلة إطار ىڡ المخيمات القفال التوجيهية المبادئ ىڡ الموقع إقفال بخصوص المزيد عىل االطالع يمكن ⊗

:5.3 المعيار
الكىل) أو (الجزىى له المخطط غرى االقفال

سكان عىل تأثرىه حدة من التخفيف بذلك فيتم والتلقاىى القرسية) (العودة المخطط غرى لالقفال مسبقاً التحسب يتم
فيه. والتحكم الموقع

٤١
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الرئيسية االجراءات

االساسية. الخدمات عىل بالموقع المقيمںى حصول إمكانية من التأكد ▪

الخدمات. توفرى إعادة أو التوطںى العادة الخدمات موفري مع التنسيق ◦
الخدمات. عىل المحافظة إىل الموقع سكان عن نيابة الدعوة ◦

من المترصرين بالموقع للمقيمںى بديلة إيواء حلول اليجاد المعنية الجهات من وغرىها والوطنية المحلية السلطات مع العمل ▪

االقفال.
االساسية. والهياكل االمتعة تنقل دعم ◦

االرس وكذلك خاص بشكل الكبرىة االرس مراعاة مع توطںى إعادة إىل يحتاجون الذين بالموقع بالمقيمںى قائمة تجميع ◦
المالئم. النقل توفرى إىل والدعوة امرأة. ترأسها الىى

تلك. الحتياجاتهم وفقاً مكّيف الخاصة االحتياجات ذوي االشخاص إيواء أن من التأكد ◦
ولماذا يحدث بما علم عىل الخدمات وموفري الموقع سكان البقاء القائمة المعلومات مشاركة آليات تكييف أو استخدام ▪

يحدث.
المترصرين. للسكان باستمرار والشكاوى التعليقات تقديم آليات إتاحة تأمںى ▪

وإعادة الموقع إقفال بخصوص المحىل المجتمع تصورات لكشف القائمة واالدوات التشاركية النهج تكييف أو استخدام ▪

التصورات. هذه وتوثيق التوطںى

.......................................................................................................................................................................
الرئيسية المؤرسات

التوطںى. إعادة أو الموقع إقفال أثناء االساسية الخدمات إىل الوصول عىل القادرين الموقع لسكان المئوية النسبة ▪

االقفال. عملية طوال والشكاوى التعليقات تقديم آليات عىل االبقاء تأمںى ▪

والمحالة. عنها المبّلغ باالقفال الصلة ذات واالمن الحماية لمسائل المئوية النسبة ▪

.......................................................................................................................................................................
إرشادية مالحظات

ويظل بها. التنبؤ الممكن من يكون ال ما غالباً الطبيعية االخطار فيها تتسبب الىى والكوارث الرىاعات عن الناجمة الحاالت .١
إىل تحتاج المستقبل سيناريوهات مختلف واحتماالت البداية. ىڡ له مخطط هو مما بكثرى أطول وقتاً المواقع ىڡ االشخاص
من تقييمات إىل تستند أن يجب واالصول االساسية والهياكل للموقع الفعالة واالدارة عملية. أي بداية منذ مسبق تحّسب

الموقع. سكان حماية إىل يهدف أن يجب بعناية والتخطيط الخروج. توقيت بينها
الموقع إدارة وكالة فإن مقبول غرى أمر االصلية منطقتهم إىل القرسية النازحںى وعودة للموقع القرسي االقفال أن حںى ىڡ .٢

النازحںى. لجميع دائم حل بإطار الموقع إقفال ربط ويجب ذلك. إىل لالستجابة مستعدة تكون أن يجب

المحلية، المجتمعات مع المعلومات مشاركة :2.3 المحىل، المجتمع مشاركة :2.2 الحوكمة، هياكل :2.1 المعايرى أيضاً انظر ⊗
والشكاوى. التعليقات تقديم :2.4

إدارة أدوات مجموعة من 7 الفصل ىڡ لالقفال المرجعية القائمة وكذلك الموقع إقفال بخصوص المزيد عىل االطالع يمكن ⊗
المخيم.

المخيمات. وتنسيق إدارة كتلة إطار ىڡ المخيمات وإقفال التوجيهية المبادئ ىڡ المواقع إقفال عن المزيد معرفة يمكن ⊗

٤٢
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:5.4 المعيار
التشغيل ووقف التأهيل إعادة

اللوائح الوقت نفس ىڡ وتراعي المضيفة المحلية والمجتمعات المقيمںى السكان باحتياجات تفي الموقع تأهيل إعادة
البيئية. واالحتياجات المحلية

الرئيسية االجراءات

ووقف التأهيل العادة خطة لوضع المعنية الجهات من ذلك وغرى المحلية المجتمعات وممثىل الخدمات موفري استشارة ▪

االساسية. الهياكل تأهيل وإعادة االرض بخصوص والتوجيهات االساسية والهياكل المعدات تفّصل التشغيل
المواقع. إقفال فرىات وأثناء االراىص وإدارة االساسية الهياكل خيارات تطور مع الموقع إنشاء أثناء التشاور ◦

التأهيل إعادة مخططات ىڡ ذلك وإدراج الموقع سكان يستخدمها الىى المقابر عىل واضح بشكل التعليم من التأكد ◦
التشغيل. ووقف

ومواقع الصحية المرافق مثل خطرة نفايات بها تتواجد مواقع بأية يتصل فيما التشغيل لوقف محددة بروتوكوالت طلب ◦
والمسالخ. الكيمياىى التخزين

الرواسب. إدارة ومرافق المراحيض لجميع بالنسبة التشغيل وقف مخططات بطلب الخدمات موفري إىل التقدم ◦
ورصدها. منها والحد السلبية البيئية االثار تقييم ▪

محلية. حكومة وأي المقيمںى ومجتمع المضيف المجتمع مع التشغيل ووقف التأهيل إعادة خطة مشاركة ▪

المجتمع مع فيها النظر وإعادة المضيف المحىل المجتمع مع أولية اتفاقات وأية والمحدثة االولية الموقع خطط استعراض ▪

التشاركية. االليات خالل من المحىل
االرض العادة الالزمة الظروف يفّصل الذي المحلية والسلطات المضيفة المحلية المجتمعات مع االتفاق ىڡ النظر إعادة ▪

االساسية. والهياكل

.......................................................................................................................................................................
الرئيسية المؤرسات

ورصدها. حدتها من التخفيف ويتم البيئية المشاغل تقّيم ▪

.......................................................................................................................................................................
إرشادية مالحظات

المترصرة التالفة المرىوكة واالمتعة المأوى مواد مثل االنواع مختلف من النفايات من هائلة كميات الموقع إقفال سيفرز .١
الصحية والنفايات صالحيتها مدة انتهت الىى واالشياء والبطاريات الكيميائية المواد قبيل من والنفايات االنواع. مختلف من
حرقها أو دفنها أو النفايات نقل وإما التنظيف يشمل الموقع القفال والتحضرى المالئم. النحو عىل ترصيف إىل تحتاج سوف

الجد. مأخذ أخذها يجب المياه ومصادر الرىبة تلوث وخطر المكان. عںى عىل الموقع ىڡ
مكلفاً سيكون فإنه عملياً ممكناً ذلك كان إذا وحىى السابق؛ وضعه إىل الموقع إعادة بالرصورة تعىى ال البيئية التأهيل إعادة .٢
حدوثه ويتمىى المضيف المحىل المجتمع يريده الذي ما تبںّى مالءمة االكرى من يكون أن ويمكن طويالً. وقتاً وسيستغرق

إقفاله. يتم أن ما للموقع

للمجموعة المرجعية القائمة أيضاً وانظر المخيم. إدارة أدوات مجموعة من 6 الفصل ىڡ البيئية االعتبارات عن المزيد معرفة ⊗يمكن
.7 الفصل ىڡ

له. المخطط االقفال و5.2 الموقع، تنسيق و4.1 مالئمة، بيئة 3.2 المعايرى بالتمىسمع يتم يجبأن الموقع حياة لدورة ⊗التخطيط
ىڡ االساسية الهياكل تأهيل وإعادة التشغيل وقف بخصوص التفاصيل من لمزيد "اسفرى" دليل من التقنية الفصول أيضاً انظر ⊗

والصحة. والمستوطنات والمأوى واالصحاح الصحية والمرافق المياه مجاالت

٤٣
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ذوي االشخاص إدماج لرصد مرجعية قائمة -1 المرفق
االعاقة

الُنهج محل تحل أن بها يُقصد وال شاملة ليست المرجعية القائمة هذه للجميع؟ وإدماجه الموقع شمولية مدى رصد يمكن كيف
لدعم كأداة أو ما لموقع العامة الشمولية تقييم ىڡ الراغبںى المواقع مديري جانب من تكميلية كأداة استخدامها يمكن الىى التشاركية

االعاقة. ذوي لالشخاص شاملة اسرىاتيجية وضع

المتاحة، التقييمات حدود وىڡ وجيهاً ذلك كان وحيثما حيوياً. واالعاقة والسن الجنس بحسب البيانات توزيع سيكون االدماج ولرصد
ىڡ ُجربت الىى االدوات استخدام عىل المتاحة، االستجابة وقدرات والتحليالت التقييمات إطار ىڡ المخيمات، إدارة وكاالت تشجع

واشنطن. فريق وضعها الىى االعاقة بخصوص القصرىة االسئلة مجموعة قبيل من إنسانية، سياقات

مع تتكيف لىك تعديلها يمكن أو سياقها ىڡ االسئلة توضع أن ويجب المخيمات٠(. الدارة الدنيا المعايرى بنية تتبع أدناه واالسئلة
الرىمجة. أغراض مختلف أو االوضاع مختلف

ذوي واالشخاص للمسنںى االنساىى االدماج معايرى والعجز. السن ائتالف انظر باالدماج، الخاصة المحددة بالمعايرى يتصل فيما
.www.helpage.org/download/5a7ad49b81cf8 .2018 االعاقة،

االعاقة االشخاصذوي وتحديد الموقع إدارة قدرات
الموقع حياة دورة تخطيط

العمل؟ خطة وضع ىڡ االعاقة من مختلفة أنواع ذوي االشخاص إرساك تم هل ▪

الذين لالشخاص محددة إجراءات تشمل هل االعاقة؟ ذوي االشخاص احتياجات مختلف الموقع إدارة عمل تراعيخطة هل ▪

معقول؟ إقامة مكان إىل سيحتاجون
االماكن إىل للوصول مرىانية خط ُوضع هل مثالً العمل؟ خطة ىڡ االعتبار بعںى المادية والموارد الشاملة المرىانية أُخذت هل ▪

العالمية. التصميم مبادئ تتبع الىى االمدادات وتوريد التصميم؛ مرحلة من انطالقاً المعقول، االقامة ومكان
واالجالء؟ الطوارئ مخططات ىڡ االعاقة ذوي االشخاص احتياجات أُدرجت هل ▪

الموقع إدارة فريق قدرات
االعاقة؟ ذوي االشخاص بإدماج معنية تنسيق جهة بوصفه معںى الموقع الدارة فريق هناك هل ▪

إىل وما المحىل، للمجتمع منشطںى أو متطوعںى أو كموظفںى الموقع إدارة لوكالة يعملون إعاقة ذوو ونساء رجال هناك هل ▪

ذلك؟
لالشخاصذوي معقول مأوى ر يوفَّ هل المواقع؟ إدارة ىڡ مناصب لتقّلد التقدم عىل االعاقة االشخاصذوي تشجيع يتم هل ▪

الموقع؟ إدارة فريق ىڡ يعملون الذين االعاقة
التدريب أثناء تعلمه ما تطبيق بإمكانه الفريق أن وهل االعاقة ذوي االشخاص إدماج عىل تدريباً الموقع إدارة فريق تلقى هل ▪

الرسكاء؟ خالل من أو الموقع إدارة وكالة ىڡ متاحة بخصوصاالدماج التقنية المشورة هل للجميع؟ الشاملة المساعدة لتقديم
والعمليات؟ المنظمة مباىى إىل الوصول االعاقة من المختلفة االنواع ذوي االشخاص بإمكان هل ▪

البيانات وحماية الهوية تحديد
االخرى؟ البيانات جمع آليات خالل من أو التسجيل أثناء االعاقة ذوي االشخاص هوية تحديد تم هل ▪

الموقع؟ إدارة لوكالة متاحة والعجز والسن الجنس نوع بحسب موزّعة بيانات توجد هل ▪

المعلومات؟ إدارة دورة كامل طوال الكفاية فيه بما محمية االعاقة ذوي باالشخاص الصلة ذات البيانات هل ▪

٤٥
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الحصول عدم حالة ىڡ بذلك القبول (أو االمر اقتىص مىى االعاقة ذوي لالشخاص المستنرىة الموافقة عىل الحصول يتم هل ▪

من (مثالً بسهولة إليها الوصول يمكن وبطريقة الذهنية)؛ االعاقات ذوي االشخاص أو لالطفال بالنسبة مثالً الموافقة، عىل
القراءة)؟ السهلة االشكال خالل

وتمثيله المحىل المجتمع مشاركة
المحىل المجتمع مشاركة

لدعم مرىانية رصد تم هل الموقع؟ إدارة وكالة وضعتها الىى المشاركة منهجيات ىڡ االعاقة ذوي ارساكاالشخاص يتم هل ▪

مشاركتهم؟
والرصد، والتنفيذ، والتخطيط، التقدير، – المرسوع حياة دورة مراحل من مرحلة كل ىڡ االعاقة ذوي االشخاص يشارك هل ▪

والتقييم؟
ومشاغلهم؟ نظرهم وجهات وإيصال الموقع إدارة فريق إىل االعاقة االشخاصذوي لوصول متنوعة مختلفة قنوات توجد هل ▪

بالموقع؟ المتعلقة القرارات ىڡ للتأثرى لهم المتاحة بالفرص رضاهم عن االعاقة ذوي االشخاص هليعرب ▪

القرار؟ صنع عمليات ىڡ االعتبار بعںى تؤخذ نظرهن وجهات بأن يشعرن االعاقة ذوات النساء أن هل ▪

والتواصل المعلومات مشاركة
التواصل؟ يخص فيما وأفضلياتهم احتياجاتهم بخصوص االعاقة من المختلفة االنواع ذوي االشخاص استشارة تمت هل ▪

باالحرف الطباعة قبيل (من الموقع ىڡ متعددة ووسائط أشكال ىڡ الرئيسية والتواصل والتعليم االعالم مواد توفرى هليتم ▪

طريق عن أو الشفوية والرسائل االشارة، ولغة التوضيحية، والرسوم المعقدة، التعابرى وتفادي الميرّسة القراءة وأشكال الكبرىة
المكتوب)؟ والنص والفيديو الراديو

االمنة، واالماكن التوزيع، ومواقع االعالم، مكاتب (مثل إليها الوصول يمكن عديدة مواقع ىڡ المعلومات توزيع هليتم ▪

به يقوم الذي والتوزيع بيت؛ إىل بيت من الزيارات خالل ومن الرىكرى؛ وأفرقة اللجان اجتماعات أثناء الصحية؛ والمنشآت
المحىل؟ المجتمع ناشطو

الرئيسية المعلومات عىل الحصول من وتمكينهم االعاقة من مختلفة أنواع االشخاصذوي إدماج من للتأكد الرصد ينّظم هل ▪

الىى المحددة الخدمات عن المعلومات عن فضالً المتاحة، والمساعدة إجماالً، والخدمات موقعهم، ىڡ الحياة بخصوص
تهمهم؟

التشكيات التعليقات تقديم
والمكتوبة الصوتية الرسائل خالل من (مثالً القنوات من متنوعة مجموعة خالل من والشكاوى التعليقات جمع يمكن هل ▪

إليها؟ الوصول ويسهل المتناول ىڡ أماكن وىڡ بطرق المبارسة)، والخطوط المساعدة، ومكاتب والورقية، وااللكرىونية
إيوائهم؟ أماكن ىڡ يظلون الذين لالشخاص متاحة والشكاوى التعليقات تقديم آليات هل ▪

أيضاً؟ االعتبار بعںى الوصول إمكانية مسألة اخذ يتم هل واالبالغ االجراءات اتخاذ لدى ▪

بحسب البياناتموزّعة هل (مثالً التعليقاتوالشكاوى تقديم الليات االعاقة االشخاصذوي استخدام لرصد هناكطريقة هل ▪

واشنطن)؟ لمجموعة القصرىة االسئلة قائمة باستخدام واالعاقة، والسن الجنس نوع
بخصوص المعلومات مثالً – االليات هذه خالل من أيضاً تُجّمع محددة بإعاقات الخاصة الشكاوى جمع أيضاً يمكن هل ▪

وبطريقة المناسب الوقت ىڡ االجابات توّفر وهل المعقول)؟ المأوى من الحرمان (أو المالئم غرى والمأوى الوصول إمكانية
وذكية؟ إليها الوصول يمكن

االعاقة؟ ذوي االشخاص متناول وىڡ متاحة الجنسيںى واالعتداء االستغالل منع آليات هل ▪
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الحوكمة هياكل
المحىل المجتمع ىڡ االعاقة ذوي لالشخاص لجان أو ذاىى دعم مجموعات أو نشطة إعاقة ذوي أشخاص منظمات توجد هل ▪

من الموقع ىڡ بما الموقع لسكان ممثل يوجد هل كذلك الحال كان إذا المجاورة؟ المحلية المجتمعات ىڡ أو الموقع ىڡ نشطة
والعاهات)؟ واالثنية والسن الجنس (نوع تنوع

المنظمات هذه هل الموقع؟ مجموعاتحوكمة أو هياكل ىڡ يشاركون لهم الممّثلة المنظمات و/أو االعاقة أاالشخاصذوي هل ▪

واالثنية الجنسوالسن نوع حيث من للسكان ممثِّلة المعنية الكيانات االشخاص/ أن هل هادفاً؟ دوراً االشخاصيلعبون وهؤالء
خاللها؟ ومن الموقع حوكمة هياكل ِقبل من ممثَّلون بأنهم االعاقة ذوو االشخاص يشعر هل واالعاقة؟

عملية ىڡ االعاقة ذوي االشخاص إرساك تم هل االعاقة؟ ذوي االشخاص مشاركة أمام والحوافز الحواجز تحديد تم هل ▪

منتظم؟ أساس عىل والحوافز الحواجز تقييم عمليات تتم هل هويتهم؟ تحديد
حياتهم عىل المحتمل واالثر االعاقة االشخاصذوي مشاركة بشأن االرصار"، "عدم مبدأ مراعاة مع للمخاطر تقييم أُجري هل ▪

منتظم؟ أساس عىل للمخاطر تقييم عمليات تُجرى هل إليهم؟ بها يُنظر الىى والطريقة
ولمنظمات وأرسهم االعاقة ذوي لالشخاص تدريبية دورات تنظيم ىڡ الرسيكة الجهات أو الموقع إدارة وكالة قامت هل ▪

التكيف؟ عىل قدرتهم وزيادة الهادفة مشاركتهم لتأمںى االعاقة ذوي االشخاص

الموقع بيئة
وآمنة سليمة بيئة

المحىل، المجتمع وسلوك المادية االساسية الهياكل من كل لتقييم الموقع ىڡ بانتظام تجرى والسالمة الرصد مراجعات هل ▪

اسرىاتيجية هناك هل االعاقة؟ ذوي االشخاص من والفتيات والفتيان والنساء الرجال يواجهها قد الىى المخاطر مراعاة مع
المحددة؟ المخاطر من للحد

السالمة؟ لجان ىڡ ممثلون االعاقة ذوي االشخاص هل ▪

االشكال من متنوعة (بمجموعة بالمخاطر الموقع سكان البالغ معلومات قنوات االعاقة ذوي االشخاص متناول ىڡ توجد هل ▪

متعددة)؟ مواقع وىڡ
عدد أكرى وصول تيسرى من والتأكد العالمية التصميم مبادئ العتماد التدابرى اتُخذت هل تحسينه وعملية الموقع إنشاء أثناء ▪

المياه ومرافق المأوى إىل والوصول الممرات، مثالً المبادئ هذه تراعي هل االساسية؟ والهياكل الموقع االشخاصإىل من ممكن
المشرىكة؟ المجتمعية والمناطق والمدارس الصحية الرعاية ومرافق التوزيع ومواقع العامة والنظافة الصحي والرصف

وتُحرىم؟ االعتبار بعںى تؤخذ واالدماج الوصول بإمكانية المتعلقة الوطنية والمعايرى والقواعد القوانںى هل ▪

والمساعدة؟ والخدمات المرافق إىل الوصول حيث من وأرسهم االعاقة ذوي لالشخاص معقولة إقامة توّفر هل ▪

االعاقة؟ ذوو االشخاص يواجهها قد الىى الحواجز مع والتعامل الموقع وتحسںى المعقول لاليواء مخططة مرىانية هناك هل ▪

االجتماعات؟ أماكن ذلك ىڡ بما كلياً، أو جزئياً الموقع بيئة لتقييم الوصول المكانية مراجعة عمليات بانتظام تُجرى هل ▪

االعاقة؟ ذوي االشخاص يخص فيما والمرافق االساسية الخدمات إىل النقل ووسائل المقبولة المسافات تراعى هل ▪

وفرصكسب التعليم عىل وأرسهم االعاقة ذوو االشخاصاالخرون يحصل هل تعليم؟ عىل االعاقة ذوو االطفال يحصل هل ▪

العيش؟

الموقع خدمات ورصد تنسيق
الموقع تنسيق

المتخصصة الحكومية المنظماتغرى قبيل (من المحلية المجتمعات ىڡ أو الموقع ىڡ تعمل عىلاالعاقة هناكمنظماتترّكز هل ▪

االعاقة)؟ ذوي االشخاص ومنظمات االعاقة، ذوي لالشخاص المخصصة الخدمات أو
والدعم العقلية الصحة مجال ىڡ الدعم موظفي مثل الموقع، مستوى عىل االدماج جهود لدعم آخرون مهنيون هناك هل ▪

الجنس؟ نوع عىل القائم والعنف الطفل، وحماية والحماية، االجتماعي، – النفساىى
إرساكها؟ تم وهل الصلة ذات المعنية والجهات الدوائر تحديد تم هل ▪

٤٧



واالنتقال الخروج – االعاقة ذوي االشخاص إدماج لرصد مرجعية قائمة -1 المرفق

الموقع؟ تنسيق اجتماعات أعمال جدول ىڡ منتظم بند االدماج هل ▪

الموقع إدارة فريق يحرص هل البلد، داخل ىڡ واالعاقة) بالسن معىى فريق (أو باالعاقة معىى عامل فريق ينشط عندما ▪

العامل؟ الفريق اجتماعات
المعنية الجهات اجتماعات خالل من ذلك ىڡ بما الجماعية، القرارات ىڡ يشاركون االعاقة ولجان االعاقة ذوي االشخاص هل ▪

االعاقة؟ ذوي االشخاص أمام مفتوحة التنسيق اجتماعات هل الموقع؟ مستوى عىل
القطاعية؟ الدنيا الجودة معايرى ىڡ البت لدى إرساكهم يتم االعاقة ذوي االشخاص هل ▪

الموقع؟ حياة دورة طوال ذلك ونتائج والمساعدة الحماية أنشطة ورصد تنفيذ ىڡ االعاقة ذوي االشخاص إرساك يتم هل ▪

الدائمة؟ الحلول عن البحث ىڡ ومعهم االعاقة ذوي االشخاص أجل من تُجرى والمنارصة الدعوة هل ▪

عنها واالبالغ ورصدها الموقع خدمات تقييم
الجنس نوع بحسب البيانات وتوزيع االعاقة، ذوي االشخاص تحديد حيث من (مثالً شاملة تقييمه وأدوات الموقع مالمح هل ▪

واالحتياجات)؟ والحواجز المخاطر وتحديد واالعاقة، والسن
توجد هل القطاعات؟ المتعددة التقييمات وىڡ الخدمات رصد ىڡ استشارتهم وتتم إرساكهم يتم االعاقة االشخاصذوي هل ▪

الموقع؟ إدارة وكالة ىڡ المستخدمة الرصد وأدوات االستقصائية الدراسات ىڡ االعاقة ذوي باالشخاص خاصة محددة أسئلة
إعادة أو االندماج أو بالعودة المتعلقة قراراتهم لتوجيه المعلومات عىل للحصول تُذكر فرصة االعاقة ذوي لالشخاص هل ▪

القرارات؟ اتخاذ دون تحول الىى الحواجز تحديد تم هل العملية؟ طوال المتناول ىڡ الخدمات استمرارية أن هل التوطںى؟

االحالة مسارات
الجنسوحماية نوع عىل القائم والعنف الصحية بالخدمات يتصل فيما االحالة بمسارات علم عىل االعاقة االشخاصذوي هل ▪

متعددة قنوات وعرى متعددة بأشكال مقدمة المعلومات هل المتخصصة؟ والخدمات الحماية أشكال من ذلك وغرى الطفل
إليها؟ الوصول يمكن

المشورة إسداء كيفية يعرفون هم وهل إليها) الوصول يمكن (والىى الحيوية االحالة بمسارات واعون المواقع إدارة موظفي هل ▪

هذه إىل الوصول كيفية حول وأرسهم، االعاقة ذوو االشخاص فيهم بمن أخالقية، وبطريقة المناسب بالشكل لالشخاص
المسارات؟

االحالة؟ عمليات بخصوص متابعة إجراءات توجد هل ▪

اللزوم؟ حسب الرسكاء مع الحاالت إدارة بروتوكوالت مشاركة يتم هل ▪

االعاقة؟ ذوي لالشخاص جيدة نوعية من متخصصة خدمات توفرى إىل الدعوة تُجرى هل ▪

االحالة؟ عمليات ىڡ دوراً االعاقة لجان تلعب هل ▪

واالنتقال الخروج
جديدة موقع إدارة وكالة إىل االنتقال

التسليم؟ أو االنتقال خطة ىڡ االعاقة ذوي لالشخاص الخدمات استمرارية أُدرجت هل ▪

االنتقال؟ بخطة ينبغي كما أُخرىوا وهل العملية ىڡ لهم الرعاية وموفرو االعاقة ذوو االشخاص أُدرج هل ▪

الموقع؟ تسليم بسبب مرىايد خطر ىڡ يكونون ال بحيث وأرسهم االعاقة ذوي االشخاص واحتياجات حاجيات تحديد تم هل ▪

الخدمات؟ إىل وصولهم تأمںى تم هل
مالئمة؟ وخرىاتها قدراتها أن هل االعاقة؟ ذوي االشخاص إدماج ممارسات عىل الجديدة الموقع إدارة وكالة بت ُدرِّ هل ▪

االقفال
الموقع؟ إقفال مخططات حول أخرى بسبل أو الرىكرى أفرقة أو االجتماعات خالل االعاقة ذوي االشخاص استشارة تمت هل ▪

االعاقة؟ ذوي لالشخاص مالئمة موقعية زيارات أُجريت هل ▪
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الرعاية؟ وموفري االرُس عن االنفصال خطر لتفادي ذلك ىڡ بما المالئمںى، والدعم النقل لتوفرى الرىتيب تم هل ▪

الخدمات ُخّفضت حال ىڡ االجتماعي االمان شبكات حيث من االعاقة االشخاصذوي االعتبار بعںى الطوارئ أخذتخطط هل ▪

مفاجئ؟ بشكل ُسحبت أو
االعاقة؟ ذوي لالشخاص بالنسبة الوصول وسهلة متاحة تزال ال والشكاوى التعليقات تقديم آليات هل ▪

إىل الوصول مثالً الباقںى، السكان من جزء هم الذين االعاقة ذوي لالشخاص بالنسبة قائمة تزال ال الداعمة التدابرى هل ▪

الذاىى؟ العون مجموعات إىل المساعدة وإىل الموقع حالة ىڡ البقاء مع الخاصة الخدمات
ذلك، وسبب يجري الذي ما بخصوص االعاقة ذوي االشخاص إبالغ يتم هل مرىمجة المواقع إقفال عمليات تكون ال عندما ▪

والمأوى)؟ والنقل االساسية الخدمات إىل الوصول (مثل الدنيا احتياجاتهم ىڡ النظر يتم وهل
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