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  النِّطاق
 تسري سياسة بدائل اخمليمات على كافة عمليات

 الالجئني التي تنفذها املفوضية وفي كل مراحل
 النزوح، بدًءا من التخطيط االحترازي ومرورًا

 باالستعداد لالستجابة حلاالت الطوارئ وحتقيق
 االستقرار وتوفير احلماية للنازحني وانتهاًء بتحقيق

 حلول مستدمية.  للالجئني وضع قانوني وحقوقي
ه استجابة  مختلف وفق القانون الدولي الذي يُوجِّ

 املفوضية في إطار هذه السياسة. الكثير من
 اجلوانب التي تتعلق بدوافع هذه السياسة وأهدافها
 والعناصر الرئيسية لتنفيذها هي جوانب متعّلقة

 بعمل املفوضية وال بد أّن تؤخذ باحلسبان في عملها
  بظروف النزوح الداخلي.

 هذه السياسة موجهة، في املكان األول، ملوظفي
 املفوضية العاملني في تصميم وتقدمي النشاطات
 والفعاليات في امليدان، وكذلك لكل املسؤولني عن

 تطوير احلماية وتطوير سياسات البرامج والسياسات
 التقنية واملعايير واإلرشاد واألدوات والتدريب التي

 تدعم مثل هذه النشاطات. ويتطّلب التنفيذ
 الناجح لهذه السياسة، العمل مع وعبر سلطات

 احلكومات املضيفة على كافة مستوياتها والتعاوُن
 مع كاّفة شركاء املفوضية في هذا اجملال وكافة

 األطراف املعنية. إنَّ هذه السياسة ُملِزمة ويجب
    االمتثال لها.

الغرض
 سياسة املفوضية هي السعي لتوفير بدائل

 للمخيمات، حيثما أمكن، مع ضمان حماية الالجئني
 وحصولهم على املساعدات بطريقة فعالة وضمان

 مقدرتهم على حتقيق حلول.

٩/٢٠١٤/HCR/املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
دخول الوثيقة حليز التنفيذ: ٢٢ يوليو ٢٠١٤
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سياسة املفوضية لبدائل اخمليمات

 الدوافع
 املفوضية مسؤولة عن حماية الالجئني وضمان

 وصول املساعدات إليهم أينما كانوا. وقد استقرّ
 ماليني الالجئني بسالم خارج اخمليمات في املناطق

 القروية واحلضرية، وباتوا يعيشون على أرض أو في
 مساكن يستأجرونها أو ميتلكونها أو يْشَغلونها

 بشكل غير رسمي، أو في إطار اتفاقيات استضافة
 داخل اجملتمعات احمللية أو العائالت. ولكن بالرغم

 من ذلك، تبقى مخيمات الالجئني عالمة هاّمة في
 املشهد اإلنساني، إذ يعيش نحو ٤٠% من مجمل عدد

  الالجئني في مخيمات وغالًبا لعدم توفر أي بدائل.

 مخيمات الالجئني متنوِّعة، فمنها اخمليمات التي
 تُقام بتخطيط مسبق، واخمليمات التي يقيمها

 الالجئني ذاتًيا، كما أّن هناك املستوطنات أو مرافق
 أخرى مثل املأوى اجلماعي. واخمليمات هي املواقع التي

 يسكن فيها الالجئون والتي، غالًبا، فيها تقوم
 احلكومات املُضيفة لالجئني أو ممثلي جهات اإلغاثة

 اإلنسانية، بتقدمي املساعدات واخلدمات على نحٍو
 ُمركَّز. ولكّن الشاهد األهم الذي مُيّيز اخمليم بصورة

 عملية هو وجود درجة ما من القيود على حقوق
 وحرية الالجئني ومقدرتهم في ممارسة حرية االختيار

 في الشؤون التي تتعلق بجوانب مهمة تطال
 حياتهم.

 إّن السعي وراء توفير بدائل للمخيمات يعني العمل
 على إزالة القيود حتى يتسنّى للالجئني العيش

 باحترام واستقاللية وبشكل طبيعي أكثر كأفراد في
ا مع بداية النزوح  اجملتمعات التي يعيشون فيها، إمَّ
ا بعدها، في أقرب وقت ممكن. ومثلما أّن اخمليمات  وإمَّ

 متنّوعة، كذا هي البدائل أيضاً، متاما مثلما أّن الّتنوع
 سمٌة موجودة في الالجئني وفي اجملتمعات والثقافات
 والقوانني والسياسات اخلاصة بالبلدان التي يقيمون

 فيها. وسيتّم تعريف البدائل وفق درجة ممارسة
ل  الالجئني حلقوقهم،  مثل احلق في حرية التنقُّ

 واختيار مكان العيش والعمل أو إنشاء مشروع جتاري
  أو زراعة أرض أو الوصول للحماية واخلدمات.

 قد تصرّ احلكومات املُضيفة على إيواء الالجئني داخل
 اخمليمات ألسباب تتعلق بالنظام العام أو األمن. إذ قد

 تنُظر احلكومات للمخيمات على أنّها وسيلة متكنها
 من فرض سيطرة أفضل مبا يتعلق بوجود الالجئني

 وحركتهم على أراضيها، وكوسيلة لتخفيف أّي
 توتّر محتمل بني الالجئني واجملتمعات احمللية. وقد
 تكون اخملاوف التي تتعلق بالتنافس بني الالجئني
 والسكان احملليني على الفرص االقتصادية احمللية

 احملدودة وندرة املوارد كاملاء واألرض، هي االعتبارات التي
 تدفع السياسات لتقييد الالجئني داخل اخمليمات.
 وقد تفكّر احلكومات املُضيفة أيضاً، بأّن السماح

 للالجئني باإلقامة داخل اجملتمعات احمللية واملُشاركة

 في النشاطات االقتصادية، قد يُضعف رغبة الالجئني
 في عودتهم إلى ديارهم مستقبالً.

 كما أنَّ اخمليمات تشكِّل جزًءا أساسًيا من استجابة
 املفوضية في عملياتها، خاّصة في حاالت الطوارئ.
ل جتمع الالجئني في  اخمليمات توفير احلماية  إذ يُسهِّ
 وتقدمي مساعدات اإلنقاذ بسرعة عند وقوع حوادث

ق الالجئني على نطاق واسع. كما قد  إنسانية كتدفُّ
 تسّهل إقامة اخمليمات الّتعرُّف على األشخاص ذوي
 االحتياجات اخلاصة وبالتالي تقدمي اخلدمة والدعم
 لهم.  في بعض األحيان قد تدعم  املفوضية خيار

 إقامة مخيم وذلك لتضمن ادارة املنطقة وإتاحة
 الوصول لطلب اللجوء. وبينما تعتبر اخمليمات أداة
 عمل هامة لـلمفوضية ، إال أنّها متثّل تنازاًُل يُحدُّ

 من حقوق الالجئني ويقيِّد حريتهم، وغالًبا ما تبقى
 هذه القيود حتى بعد زوال مرحلة الطوارئ وبعد جتاوُز

  املُسببات األساسية التي أدت إلى إنشائها.

 وتبنّي التجربة للمفوضية بأّن للمخيمات، بغض
 النّظر عن أشكالها، تأثيرات سيئة جسيمة على

 املدى البعيد، في كل ما يُخشى منه. فالعيش في
 اخمليمات قد يُورِث االتِّكالية  لدى الالجئني ويُضِعف
 مقدرتهم على إدارة شؤونهم املعيشية، األمر الذي

 قد يدمي مأساة النزوح والتشريد ويضع العثرات أمام
 احللول. كما أّن اخمليمات قد متوِّه التخطيط االقتصادي

 واإلمنائي احمللي، كما أنّها قد تتسبَّب بتأثيرات بيئية
 سيئة على املنطقة احمليطة. وفي بعض السياقات، قد
 تُسهم اخمليمات في زيادة مخاطر احلماية الضرورية، مبا

 في ذلك العنف اجلنسي والعنف القائم على أساس
 اجلنس )اجلندر(، وتثير اخملاوف بشأن حماية األطفال

 واالجتار بالبشر. وبالتالي، قد ال تُسهم اخمليمات في
 حتقيق األمن، خاصًة في املواضع التي تصبح فيها

حّيزًا للتجنيد القهري أو لترسيخ مأساة الالجئني.

 في ظل مواجهة هذه اخملاطر والتحديات، يفضل
 الكثير من الالجئني اإلقامة خارج اخمليمات أو املناطق
 املصممة خصيًصا لهم.  وحيثما يُعّد ذلك انتهاكًا

 للقانون والسياسات احمللية، فقد يواجه الالجئون
 عواقب وخيمة، كخطر االحتجاز أو مصادرة وتدمير

 املمتلكات أو املصالح التجارية. وفي مثل هذه الظروف
 قد يتجنب الالجئون التسجيل لدى املفوضية أو

 حتى االتصال بها، ما قد يبقيهم مبعزل عن الوصول
 للحماية التي توفرها املفوضية لهم .

 إنَّ السماح للالجئني باإلقامة داخل اجملتمعات احمللية
 بشكل قانوني وبسالم ودون مضايقات، سواء في
ِّز مقدرتهم على  املناطق احلضرية أو القروية، يعز

 حتّمل مسؤولية معيشتهم ومسؤولية عائالتهم
 ومجتمعاتهم. فالالجئني يُْحِضرون معهم مهاراتهم
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تشاد/ املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /هـ. كاو/مارش ٢٠٠٨

 وُمقدَّراتهم  وكذلك مزاياهم الشخصية، كاملثابرة
ف، والتي تتجلى جميعها  والليونة واملقدرة على التَّكيُّ

 عبر مقاومتهم في سبيل البقاء. فالالجئني الذين
 حافظوا على استقالليتهم واستعادوا مهاراتهم
 وطوروا سبل معيشة ُمستداَمة، هم اكثر مرونة

 للتكيف وأكثر مقدرة للتغلب على التحديات
 املُستقبلة، من لو أنّهم بقوا معتمدين لسنوات على

 املساعدات االنسانية، غير آبهني باحللول التي قد تتوفر
 لهم.

 وسيكون مبقدور الالجئني املساهمة بشكل أفضل،
 في اجملتمعات احمللية التي يعيشون فيها، إذا ما

 تلقوا الّدعم الكافي لتحقيق االعتماد على النفس
 باملواءمة مع الظروف واألسواق احمللية. ففي كثير من

 احلاالت حّفز وجود الالجئني االقتصاد والتنمية احمللية.
 كما أنَّ برامج نشاطات احلماية و سبل املعيشة
 والتعليم القائمة داخل اجملتمعات احمللية، والتي

 يشترك فيها السكان احملليني أيًضا، قد تساهم في
 تشجيع التماسك االجتماعي ونبذ السلوكيات ذات
 الطبيعة الكارهة للغرباء وبذلك تخلق  بيئة أكثر

ا. حيث يعمل الناس ويدرسون  ويتعايشون سوياً،  أمنً
زين على نحٍو أفضل لتسوية  وبذلك يكونون مجهَّ

 االختالفات والعيش سويا بسالم.

 عند إنشاء مخيم لالجئني، تستثمر املفوضية
 واحلكومات املُضيفة والشركاء، موارد كبيرة في

 إنشاء البنية التحتية ومنظومات إيصال اخلدمات
 األساسية. كما أّن تكاليف صيانة وتشغيل هذه

 املرافق واملنظومات طائلة أيضاً، وعادةً تكون هنالك
 حاجة ملواصلة إمدادها لسنوات طويلة ورمبا لعقود.

 وعندما يعود الالجئون  إلى ديارهم، عادة ما تذهب هذه
 االستثمارات سدىً، خاصة إذا أنِْشأت هذه اخمليمات في

 مناطق معزولة عن التجمعات السكانية احمللية، إذ
 ال يتسنى نقل هذه املرافق ليستفيد منها السكان

احملليون.

 إنَّ االعتماد على ما هو قائم والبحث عن سبل للتعاون
 مع جهود تخطيط التنمية احمللية، عبر املُساهمة في

 حتسني البنية التحتية احمللية وخدمة الالجئني من
 خالل البنى احمللية، مثل التعليم والرعاية الصحية،

 هو نهٌج أكثر استدامة وفعالية. إذ يساعد هذا النهج
 في جتنّب إنشاء بُنًى مشابهة للبنى املوجودة وجتنّب

 تبديد املوارد الذي قد ينجم عن إقامة بنًى متوازية
 ومخصصة فقط  خلدمة الالجئني، وفي الوقت نفسه

 له تأثير أكبر وأدْوَم  في حتقيق الفائدة للمجتمعات
 احمللية املُضيفة. سُتحافظ املفوضية دوًما على

 مسؤوليتها لضمان اإليفاء باحتياجات الالجئني، حيث
 أنَّ اخمليمات ليست هي اآللية الوحيدة، أو عادةً، األفضل

 لتقدمي هذه اخلدمات.

 وقد خُلصت احلكومات في كثير من الدول التي تأوي
 الالجئني  إلى أّن مضارّ اخمليمات تفوق مبررات إنشاءها.

 وقد قرروا عدم إقامة اخمليمات. وتتوفر اليوم البدائل
 املناسبة حيث أنَّ الهدف من هذه السياسة هو
االعتماد على هذه املمارسات اجليدة وتوسيعها.

٥



 بورندي/ املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني / أ, كيرتشهوف/ مارس ٢٠٠٩

سياسة املفوضية لبدائل اخمليمات

 األهداف
 تقضي سياسة املفوضية بتجنب إنشاء مخيمات

 الالجئني حيثما أمكن، بينما تسعى وراء إيجاد بدائل
  للمخيمات تضمن توفير احلماية وتقدمي اإلعانة

 للالجئني بشكل فّعال ومتكِّنهم من حتقيق حلول.
 بالرغم من أّن كثيرًا من احلكومات تفرض على

 الالجئني اإلقامة في مخيمات، كذلك جتد  املفوضية
 ضرورة إلنشاء اخمليمات عند حدوث حاالت طوارئ

 لضمان حماية وإنقاذ األرواح، إاّل أّن اخمليمات يجب أن
 تُشكِّل استثناًء، وأن تكون قدر اإلمكان إجراًء مؤقًتا.

 وحيثما تُلِزم الضرورة إنشاء اخمليمات، أو حيث
 اخمليمات موجودة فعلياً، سُتخطط املفوضية

 وستنفذ استجابتها في عملياتها على النحو
 الذي يستدعي زوال اخمليمات في أقرب مرحلة ممكنة.

 وفي املواِضع التي ال يكون فيها ذلك ممكنا أو ليس
 عمليا، ستواصل املفوضية السعي تدريجياً إلزالة

 القيود التي حَتُول دون مقدرة الالجئني من ممارسة
 حقوقهم وستبحث عن إمكانيات بناء روابط بني

 اخمليمات واجملتمعات احمللية املُضيفة وتُرّسخ اخمليمات
 في االقتصاد احمللي والبنية التحتية احمللية واحلماية

 االجتماعية احمللية ومنظومات تقدمي اخلدمات من
أجل حتويلها إلى مستوطنات مستدامة.

 عالقة سياسة بدائل
 اخمليمات بسياسة

 املفوضية للالجئني في
املناطق احلضرية

 طرحت املفوضية  في سياستها اخلاصة بحماية
   الالجئني واحللول املمكنة في املناطق احلضرية عام 2٠٠٩
)UNHCR policy on refugee protection and solution in urban areas(  
 وتُعرف أيًضا بسياسة الالجئني في املناطق احلضرية-

 هدفني رئيسيني: التأكيد على االعتراف باملدن كأماكن
 شرعية إلقامة الالجئني وممارسة حقوقهم؛ وزيادة

 مساحة توفير احلماية لالجئي املناطق احلضرية
 واملنظمات اإلنسانية التي تدعمهم،  إلى أقصى حد

 ممكن.  وقد جاءت سياسة حماية الالجئني في املناطق
 احلضرية كاستجابة للواقع الراهن حيث يعيش

 أكثر من نصف مجمل الالجئني في مناطق حضرية،
 واعتراف بالتحوِّل عن صب االهتمام األساسي على

 الالجئني الذين يجري إيواءهم في اخمليمات.
 

 وتعيد سياسة بدائل اخمليمات تركيز االهتمام على
 الالجئني الذي يعيشون في اخمليمات، وتساند األهداف

 الرئيسية التي تنادي بها سياسة الالجئني في
 املناطق احلضرية  كافة األُُطر التشغيلية. وقد أشارت

 سياسة الالجئني في املناطق احلضرية إلى أنّه دائما
 ما يُفترض بأنَّ الجئي اخمليمات يحصلون على معونات
 غير محدودة إذا لم يكونوا قادرين على االشتغال في

 الزراعة أو االنخراط في النشاطات االقتصادية األخرى.
 وتأتي سياسة بدائل اخمليمات لتتحدى هذا االفتراض

 وتدعو املفوضية على العمل بشكل حاسم إلزالة
 احلواجز التي متنع الالجئني من ممارسة حقوقهم

  وحتقيق اعتمادهم على الذات، مع اعتبار ما سمته
 املفوضية في السابق  ببرامج  » الرعاية واإلعالة«،

 استثناًء نادرًا.

سوريا/ املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني / ديسمبر ٢٠١٠
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 إّن املبادئ األساسية التي ترتكز عليها سياسة
 الالجئني في املناطق احلضرية،  تغذي جهود املفوضية

 في سعيها وراء بدائل للمخيمات. ومن املهم ذكره،
ه املفوضية في كلتا السياستني هو  أّن  ما يوجِّ

 مسؤوليتها نحو الالجئني وحمايتهم من االستغالل
ه العتبارات كالسن واجلندر  والّتحرش اجلنسي والّتنبُّ

 )اجلنس( والتَّنوُّع، مبا فيه التَّنوُّع العرقي والديني
 وامليول اجلنسية والّتعريف اجلندري )اجلنساني( ومميزات
 شخصية أخرى، تلعب جميعها دورا محوريا في صقل

 والتأثير على احتياجات الفرد واخملاطر التي تستلزم
 توفير احلماية.

 إّن سياسة املفوضية لبدائل اخمليمات، تتضمن
 التزاماتها  التي أدرجتها في سياسة الجئي املناطق
 احلضرية: االلتزام بحقوق الالجئني ومسؤولية الدولة

 والشراكة وتقييم االحتياجات واملساواة والتوجيه
 اجملتمعي والتفاعل مع الالجئني، واألهم، االعتماد

 على الذات. كما أن العديد من استراتيجيات احلماية
 الشمولية التي تطرّقت إليها  املفوضية في

 سياستها حلماية الجئي املناطق احلضرية، ستكون
 مناسبة أيًضا في إطار سعيها وراء بدائل للمخيمات.

 ومنذ صدور سياسة الالجئني في املناطق احلضرية
 عام 2٠٠٩، طّورت املفوضية ووكاالت شريكة لها
 وواءمت استراتيجيات ودالئل إرشادية تشغيلية

 وأدوات وممارسات جيدة لالستجابة للنزوح داخل املدن؛
 والتي باإلمكان االستعانة مبعظمها لدعم وتعزيز

 بدائل للمخيمات في أُطر تشغيلية أخرى.

 متاماً مثلما هو احلال مع سياسة الالجئني في
 املناطق احلضرية، ستتمكن املفوضية في إجناز
 أهداف سياسة بدائل اخمليمات، باشتراك ودعم

 كافة الشركاء واألطراف املعنية، مبا فيه الالجئني
 واجملتمعات املُضيفة والسلطات احلكومية بكافة
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سياسة املفوضية لبدائل اخمليمات

 مستوياتها واملنظمات غير احلكومية التي تعمل
 داخل اجملتمعات احمللية ومنظمات اجملتمع املدني

 األخرى ووكاالت األمم املتحدة ومنظمات دولية أخرى
 وشركاء التنمية.

 وتُلقي سياسة الالجئني في املناطق احلضرية
 الضوء على عدة حتديات، هي أيضاً هاّمة بالنسبة

 لسياسة بدائل اخمليمات في سياقها األوسع، ويتعنّي
 على املفوضية التفكير بهذه التحديات بإمعاٍن

 وأخذها بعني االعتبار في التخطيط االستراتيجي
 والتشغيلي. فعلى سبيل املثال، تُقرّ سياسة الالجئني

 في املناطق احلضرية بالضغوط الكبيرة التي قد
 حتدثها مجموعات الالجئني على املوارد واخلدمات

 التي ال تفي أصالً باحتياجات اجملتمعات احمللية. وميثّل
 التواصل مع التجمعات السكانية املتناثرة في البيئة
 احلضرية والقروية على حٍد سواء، وفهم احتياجاتهم

 واالستجابة لها، حتدياٍت أخرى ال بد من التغلب عليها.

 وكما كان احلال مع سياسة الالجئني في املناطق
 احلضرية، بناء االعتماد على الذات لدى الالجئني
 والوصول لسبل معيشية مستدامة هو حجر

 األساس  في سياسة بدائل اخمليمات، وسيكون عامال
 أساسيا في إجناح تنفيذ هذه السياسة. على عمليات
 املفوضية أن تضع نصب عينيها املطلب الذي أطلقته

 سياسة الالجئني في املناطق احلضرية، بوجوب
 احلفاظ على مستوى من الواقعية فيما يتعلق مبقدرة

 الالجئني على حتقيق االستقاللية في أوضاع ُمثقلة
 بالقيود القانونية واالجتماعية واالقتصادية، وتأثير

 التمييز العنصري على مقدرتهم للوصول إلى الفرص
 االقتصادية.

 

 التنفيذ
خ سياسة بدائل اخمليمات مسؤولية  تُرسِّ

 عمليات املفوضية في امليدان لبذل أفضل اجلهود
 االستراتيجية واحملددة  للسعي وراء وضع بدائل

 للمخيمات، وذلك بالتوجيه االستراتيجي الشامل
 للمكاتب اإلقليمية وبتأييد األقسام املعنية في

 مقرّ املفوضية الرئيسي في جنيف.  كما تدعو هذه
 السياسة املفوضية ملواءمة األنظمة واإلجراءات

 واألساليب وتطوير مهارات وقدرات وكفاءات
 وشراكات جديدة عبر احلماية وإدارة البرامج وعمليات

 االستجابة للطوارئ.

لبنان/س. ميهان/ املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني / أكتوبر ٢٠١٣
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 يتطّلب تنفيذ هذه السياسة من عمليات
قة إلمكانية إيجاد  املفوضية أن جتري حتليالت ُمَعمَّ

 بدائل للمخيمات عند إجراء التخطيط االحترازي
باً ألي تدفق ب حلاالت الطوارئ حتسُّ  وإجراءات الّتأهُّ

 مستقبلي محتمل للالجئني، وأيضاً مبا يتعلق
 مبخيمات الالجئني القائمة حاليا أو املرافق أو البنى
 التي تشبه اخمليمات. وسُيَبّت بتصميم  البرنامج،

 مبا فيه ترتيب أولويات التعبئة، وفقاً للظروف
 احملدِّدة التي حتيط بكل عملية. وال بد أن يكون إطار
  التحليل شموليا وأن يتضّمن االعتبارات التالية:

· وجهات النظر ومبتغى كل من الطرفني، الالجئني 	
واجملتمعات احمللية املُضيفة، وتاريخ النزوح والسياق 

السياسي وأفق احللول؛ 

· القوانني القومية، والسياسات واملمارسات 	
املرتبطة بحماية الالجئني، مبا فيه القيود على 

ممارسة احلقوق واحلريات؛

· وضعية احلماية في مناطق النزوح مبا فيه ظروف 	
األمن واالحتياجات واخملاطر احملددة، كحماية األطفال 

والعنف اجلنسي والعنف على أساس اجلنس 
)اجلندر(؛

· مقاييس حجم النزوح، الصورة الدميغرافية )التوزيع 	
السكاني( لالجئني وللسكان املُضيفني واملعايير 

الراهنة في اجملتمعات احمللية في اجملاالت الرئيسية، 
كالرعاية الصحية والتعليم؛

· االقتصاد القومي واحمللي وفرص الالجئني في 	
االعتماد على الذات وبناء سبل معيشيَّة 

ُمستدامة واملُساهمة في اجملتمع احمللي؛

· البرامج االجتماعية القومية واحمللية وبُنى تقدمي 	
اخلدمات واملنظمات اجملتمعية ومقدرتها في سد 

احتياجات الالجئني؛

· تخطيط التنمية القومية واحمللية في مناطق 	
النزوح واجملاالت املمكنة للتقارب وفرص التآزُر؛ 

· وكذلك حضور ونشاط وكاالت األمم املتحدة واجلهات 	
الشريكة في التنمية واملساعدات االنسانية 

واملنظمات غير احلكومية واملنظمات اجملتمعية 
والقطاع اخلاص وإمكانيات دعمهم لبدائل 

اخمليمات.

 ميثل السعي وراء بدائل اخمليمات نزعة سياسية
 جوهريّة وهاّمة بالنسبة للمفوضية. ولكن في الوقت

 نفسه، تعمل  املفوضية داخل إطار سياسة القانون
 القومي للبلدان املضيفة للالجئني،  والتي في بعض

 احلاالت، قد تضع حواجزًا أساسية  أمام تنفيذ سياسة
 البدائل. لن يكون جتنب إقامة اخمليمات مستقبالً أو
 إنهاء تلك القائمة حاليا، ممكنا أو عمليا في شتى
 األوضاع. فبالضرورة أن يتم تطبيق هذه السياسة

 تدريجيا وسيتتابع تنفيذها بسرعات مختلفة في
  عمليات املفوضية على النطاق العاملي.

 ختاًما، على سياسة بدائل اخمليمات أن تكون أكثر
ر مقدرة الالجئني،  استدامة وعالية املردود ألنها تَُسخِّ

د تزويد اخلدمات وتتيح وصول املساعدات  وترشِّ
 املُستهِدَفة إلى من هم أكثر حاجة إليها. إاّل أن حتقيق

 هذه األهداف قد يحتاج إلى بذل استثمارات أكبر في
 مرحلة ُمبكِّرة، حتى يكون باإلمكان مالحظة  فعاليَّة

 أثرها الحقا. إن العمل على وضع بدائل للمخيمات
 يدعو أيضا إلى تقوية امتداد احلماية والرصد والتي

 قد تستهلك الكثير من املوارد والعمل، إلى حد
 أكبر مما هي عليه في وضعية اخمليمات. ولكن ال بّد

 وأن تتوازن هذه الزيادة في التكاليف عبر تقليل
 املساعدات املباشرة، إذ يصبح الالجئون أكثر اعتمادًا
 على أنفسهم وأكثر قدرةً على تغطية احتياجاتهم

  األساسية.

 ومن املتوقع أن يكون لسياسة بدائل اخمليمات تأثير
 حتويلي. ولتنفيذ هذه السياسة، على املفوضية

  العمل على عدة خطوط، ويتضمن ذلك:

 استشارة الالجئني واجملتمع احمللي املُضيف وبذل
 الوقت الالزم لفهم مبتغاهم وتطلعاتهم وظروفهم

 ومخاوفهم عبر التفاعل معهم بشكل متواصل
 وإجراء تقييمات هيكلية تشاركّية باستخدام منهج

 “السن واجلنس والتنوُّع”،  بعد مواءمته حسب الضرورة
 للتغلب على التحديات التي  قد تنشأ عندما ال يكون

 الالجئون مجمعني داخل اخمليمات.

 تشجيع واتاحة بيئة احلماية حيث متنح الدول
 املُضيفة األطر القانونية والسياسية واإلدارية الالجئني

 حرية احلركة واإلقامة وتصاريح العمل والوصول إلى
 اخلدمات األساسية »وشبكات األمان« االجتماعية

 كأفراد من اجملتمعات احمللية التي يعيشون فيها.

 تطوير استراتيجيات املناصرة للتجاوُب مع وُجهات
 النظر ومخاوف احلكومات واجملتمعات احمللية املُضيفة،
 وجتهيز دعوات حتدد مسؤولية الدولة مبنهج قائم على

 أساس احلقوق إلى جانب احلجج املناِصرة لسياسة
 البدائل، وكل ذلك استنادًا على البحث واملعطيات
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 واألدلة التي تبنّي بأن لبدائل اخمليمات تأثير أفضل على
 النتائج بالنسبة للالجئني وكذلك للمجتمعات

 احمللية املُضيفة.

 تعزيز التخطيط االحترازي واالستعداد للطوارئ
 لتسهيل بدائل اخمليمات، مبا في ذلك تقييم أُطر

 القانون احمللي والسياسة، وتقييم قدرة اجملتمعات
 واالقتصاد احمللي والبنى التحتية والبنى اإلدارية

 وأنظمة توزيع اخلدمات واإلسكان واألرض واملاء والتدابير
 الرئيسية  التي قد تستدعيها الضرورة الستيعاب

 تدفق الالجئني، بالعمل جنبا إلى جنب مع السلطات
 احلكومية على كافة املستويات وقدرات اجملتمعات

املضيفة.

حتقيق التضافر مع تخطيط التنمية القومية 
والتعاون مع التنمية الدولية عبر عمليات مثل: 

“توحيد األداء”  )Delivering as One( وأطر املساعدة 
 UN Development Assistance( اإلمنائية لألمم املتحدة

 Common(والتقييم الُقْطري املُشترك )Framework
Country Assessments( واستراتيجيات تخفيف حدة 

الفقر )Poverty Reduction Strategy Papers( والبرامج 
املشتركة )Joint Programmes(، في سبيل حتقيق 

الفاعلّية وإحداث أثر أكبر ليدوم ألمد أبعد بالنسبة 
للالجئني وكذلك للمجتمعات املضيفة، في مجاالت 

من ضمنها  التعليم والرعاية الصحية والتغذية واملاء 
ومرافق الصرف الصحي واإلسكان والطاقة والتوظيف  

  التخطيط بناًء على البيانات واملعلومات والتحليالت
 املتعلقة بالالجئني واجملتمعات املُضيفة والتي

 يجري جمعها عبر رصد برامج احلماية، واإلجراءات
 التشخيصية، والتسجيل مبا فيه االستخدام

 املنهجي لإلحصاء احليوي وتقييم جوانب الضعف،
 وكذلك املراقبة والرصد للصحة العامة والتغذية

م بإدارة فّعالة ألنظمة  وظروف الصرف الصحي، ُمدعَّ
 املعلومات واالستفادة أكثر من البيانات املتوفرة في
 املستوى اجملتمعي وفي املستوى االقتصادي الكلي.

 حتديث سياسات احلماية وإدارة البرامج الدالئل
 اإلرشادية واألدوات التشغيلية لالستجابة على

 التحديات التي تبرزها التقييمات، وتوجيه املساعدة
 للفئات املستهَدفة، وإنشاء معايير ومؤشرات

  للمراقبة، وقياس التقدُّم وإصدار التقارير حول النتائج
  في حال لم يكن الالجئون مجّمعني في اخمليمات،

 وكذلك قياس العوامل املتغيرة التي تبني دعم
 املفوضية للمجتمعات املضيفة، وأُطر عمل لتنفيذ
 استراتيجيات متعددة السنوات ومناهج عمل على

 أساس اجملاالت، بحيث ال تعتمد النتائج فقط على
 املفوضية، وإمنا من املهم أيضا أن تشمل املساهمات

 التي ستقدمها احلكومات املُضيفة والشركاء في
  التنمية.

 تقوية احلماية اجملتمعية واملراقبة، ووصول احلماية
 ومعاجلة احلاالت مبا فيه املشاركة املباشرة مع الالجئني
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 واجملتمعات املضيفة عبر تفعيل فرق مراقبة متنّقلة
 واملراكز اجملتمعية واخلدمات احلكومية وخدمات
 املفوضية والشركاء على منط  )»َمْجَمع واحد«(،

 واستخدام مناهج عمل افتراضية لتسهيل مشاركة
 املعلومات وإتاحة االتصال املتبادل باالجتاهني، وذلك

 للتغلب على الصعوبات التي قد تنشأ عندما ال
 يكون الالجئون متجمعني في مخيمات، وضمان وصول

 احلماية  للالجئني ذوي االحتياجات اخلاصة ونقاط
 الضعف، أو املعرضني خملاطر تتعلق بحماية الطفولة
 وقضايا العنف اجلنسي والعنف القائم على اجلنس)

 اجلندر( بحيث ال تبقى هذه احلاالت مستترة.

 مواءمة تقدمي اخلدمات في مجاالت كالتعليم والرعاية
 الصحية والتغذية واملاء والصرف الصحي لدعم

 بدائل اخمليمات واحتياجات الالجئني الذين يعيشون
 في اجملتمعات احمللية، عبر دمجها في مسار اخلدمات

 الرئيسي في األنظمة والُبنى القومية واحمللية
 واجملتمعية، وتطوير النماذج واألساليب املستقبلية،

 مثل االستعانة بالطواقم املتنّقلة، وحتسني آليات
 اإلحالة ، والتحاق الالجئني بأمناط تأمني الصحة،

 وتوسيع  إتاحة الوصول لبرامج التعليم عن بعد
 واستخدام أوسع للتدخالت التي تعتمد على نظام

 الدفع النقدي.

 تطوير املستوطنات واالستجابة على احلاجة لتوفير
 املأوى إلتاحة اإلمكانية للالجئني في االستقرار

 داخل اجملتمعات احمللية أو تسهيل حتويل اخمليمات
 ملستوطنات مستدامة عبر ترسيخها  داخل إطار

 تطوير التنمية احمللية واإلسكان، وقوانني امللكية وأن
 يُعَمل على ربطها باجملتمعات املضيفة واالقتصاد

 واالسواق والبنى التحتية وأنظمة تقدمي اخلدمات

 احمللية، وذلك على نحو يحّد احتياجها لدعم انساني
 محدود فقط.

 متكني الالجئني من بناء ُسبل معيشة مستدامة
 وحتقيق االعتماد على النفس، مبا فيه تأمني الطعام

 عبر برامج تشجع الوصول لألرض واإلنتاج الزراعي
 والتثقيف في هذا اجملال، والتدريب والدعم الذي

 ميكِّن الالجئني من الوصول لفرص الوظائف والعمل
 املستقل، عبر استراتيجيات معيشية قائمة
 على أساس السوق؛ بحيث يتم تشكيل هذه

 االستراتيجيات بناًء على تقييمات وحتليالت مهنية
 لالقتصاد واألسواق من ناحية، ومهارات وُمقدَّرات

ومقدرة الالجئني من ناحية أخرى.

 إتاحة احلركة للحد األقصى لتمكني الالجئني من
 الوصول إلمكانيات التوظيف والتعليم ولبناء ُمقدَّرات

 ومهارات سبل كسب معيشتهم وإلرسال احلواالت
 املالية، مبا فيه عبر األُُطر الُقْطِرية التي تسهل حركة
 العمل، وذلك من أجل رفع كرامة الالجئني واالستمتاع

 بحقوقهم األساسية ولضمان أن يكونوا مهّيئني أكثر
 لتحقيق حلول مستدامة.

 مشاركة السلطات احمللية على كافة املستويات
 للتأكيد على أنّه باإلمكان، عبر بدائل اخمليمات،

 معاجلة مسائل األمن الشرعية بشكل فّعال؛ وأّن
 االهتمام مبسائل احلماية يتّم على نحو يحترم الوضع

 اخلاص للالجئني  ويحترم حقوقهم كمختلفني عن
 األشخاص املقيمني -من غير احملليني؛ وفي نفس الوقت،

 العمل عن كثب مع الالجئني أيًضا لتعزيز فهمهم
 حلقوقهم ومسؤولياتهم وواجبهم في احترام القوانني

  احمللية للدولة املضيفة.

ع  انشاء مناذج شراكة ُمواَءمة من شأنها أن توسِّ
 التعاون مع الوزارات احمللية املعنية، والبلديات

 وسلطات احلكم احمللي، واملنظمات غير- احلكومية
 احمللية والدولية، واملنظمات اجملتمعية وممثلي

 اجملتمع املدني والقطاع اخلاص وكذلك وكاالت األمم
 املتحدة ذات الّتوجهات اإلمنائية، مبا فيها برنامج األمم

 املتحدة اإلمنائي )UNDP( وبرنامج األغذية العاملي
 )WFP( ومنظمة األمم املتحدة للطفولة- اليونيسف

 )UNICEF( ومنظمة الصحة العاملية )WHO( ومنظمة
 العمل العاملية )ILO(  ومنظمة األغذية والزراعة –الفاو

)IFAD( والصندوق الدولي للتنمية الزراعية )FAO(  
 والبنك الدولي، وذلك عاملًيا وعبر برامجها احمللية،

 وضمن إطار منوذج تنسيق الالجئني اخلاص باملفوضية،
 وبهدف تكاُمل وتعزيز وخلق تضافر مع البرامج

  االنسانية للمفوضية .
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 مصطلحات وتعريفات

 مخيم
 اخمليم -لهدف السياسة موضوع هذه الوثيقة- هو أي

 موقع يتم بناؤه لهدف محدد أو يتم تخطيطه وإدارته،
 أو مستوطنة تلقائية حيث يقيم فيها الالجئون

 ويتلقون املساعدة واخلدمات من الوكاالت احلكومية
 أو اإلنسانية. وتتلّخص املميزات التي تعرِّف اخمليم،

 كما ورد عاله في هذه الوثيقة، بوجود درجة معينة
 من القيود على احلقوق واحلريات اخلاصة بالالجئني،

 كمقدرتهم على التنقل بحرية واختيار أماكن
 سكناهم أو العمل أو انشاء مصلحة جتارية أو زرعة

 أرض أو احلصول على احلماية والوصول للخدمات.

بدائل للمخيمات
ق بدائل اخمليمات عندما تكون املفوضية قادرة  تتحقَّ

 على ضمان حماية الالجئني ووصول املساعدات إليهم
 بشكل فّعال وعندما يكونون قادرين على حتقيق

 احللول دون اللجوء إلنشاء اخمليمات؛ وإذا كانت اخمليمات
 موجودة بالفعل، فإنهائها أو حتويلها إلى مستوطنات

 ُمستدامة. من وجهة نظر الالجئني، بدائل اخمليمات
 تعني املقدرة على ممارسة احلقوق واحلريات، واالحتفاظ

 بحرية االختيار فيما يتعلق باملسائل املهمة بالنسبة
 حلياتهم وأن تُتاح لهم فرصة العيش بكرامة

 واستقاللية وطبيعية كأعضاء في اجملتمعات التي
  يعيشون فيها.

سياسة املفوضية لبدائل اخمليمات
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