
 

 ها نحوالتقدم  وكيفية الدائمة الحلول ماهيةإلى  مقدمة: الجلسة

 ساعات  3الوقت: 

 

 :من المشاركون سيتمكن ،الجلسة نهاية في

 ومبادئها.  إطار عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت للحلول الدائمة لألشخاص النازحين داخلًياإلى تعريف  استناًدا وذلك الداخلي،  بالنسبة للنزوح شرح ما تعنيه الحلول الدائمة  •
 تطبيق التعريف على أمثلة عملية  •
 إلى دليل التحليل المشترك بين الوكاالت ومكتبة المؤشرات  وذلك استناًدا، هاشرح العناصر الرئيسية لتحليل الحلول الدائمة وأهميت •
 للحلول الدائمة   المشتركالدائمة من خالل التحليل  مداخل الحلولتحديد  •

  الوقت:

 دقيقة    60

 بقدمك  التصويت: التمرين: الطريقة ؟ (والمبادئ التعريف) داخليًا يننازحال األشخاص حاالت في الدائمة الحلول تعني ماذا: الموضوع

    الوصف
تتعلق بالحلول الدائمة، وُيطلب من المشاركين وضع أنفسهم في مكان ما على مقياس  عباراتالمي سر إلى أن أحد جانبي الغرفة يعني "أوافق" واآلخر "ال أوافق". يقرأ  رالميس  مع مساحة للتحرك. يشير  في الخارج،يقف المشاركون في غرفة/

ويطلب من المشاركين الذين وضعوا أنفسهم في  ،الحديث خلقعلى أن الغرض ليس مجرد تحديد اإلجابات الصحيحة أو الخاطئة ولكن ر الميس  "ال أوافق"(. يؤكد  بين بين، أو ،)"أوافق"   هذه العباراتج الموافقة اعتماًدا على شعورهم تجاه تدر  
 . ]يدوًيا تالتصويمن خالل ا، يمكنك القيام بالتمرين نهايات مختلفة من الطيف شرح وجهات نظرهم. ]إذا لم تتوفر مساحة مناسبة وكنت بحاجة إلى البقاء جالسً 

 

 (: ساعة واحدة لمدةمناقشة /لتمرين كحد أقصى عبارات 10 بـاألولويات حسب السياق والجمهور المستهدف  حّددالتالية ) العباراتيمكن استخدام 
  .، والتعاريف الدولية غير مفيدة السياق محددةالحلول الدائمة  .1
 .بعد عودتهم إلى ديارهم داخلًيا نازحينالنازحون  األشخاص   ينبغي أال ُيعتبر .2
 .دائمة منذ اليوم األول لألزمةالحلول الينبغي التفكير في  .3
 .دائًما حاًل  داخلًيا النازحين لألشخاص   مخيم إغالقيمكن أن يشكل  .4
 إعادتهم.   لهايمكن ف، داخلًيا لألشخاص النازحينأن العودة هي الخيار األفضل يقضي بالدولة  تقييم  إذا كان .5
 . داخلًيا النازحين لألشخاص  اإلنساني مسؤولة عن ضمان حلول دائمةالجهات الفاعلة في المجال   .6
 داخلًيا. النازحين  األشخاص   توقعات إدارةمن المهم  فدائمة، الحلول للعند التخطيط    .7
 .ا من العمليةومن ثم، ال ينبغي تناولها في وقت مبكر جدً  .8
 .وثمة حاجة إلى نهج مجتمعي لدعم الحلول الدائمة .9

 .على حل دائم والئق، فهذا يعني حصولهمعلى سكن دائم  داخلًيا النازحون  األشخاص  عندما يحصل .10
 .إلى حل دائم  توصلهمعلى  إذ يدل هذا  ،ستهالك المجتمعات المحلية المجاورةبا  مقارنة داخلًيا النازحين لألشخاص   إلى تقييم االستهالك الغذائي  ااستنادً  .11
 بخصوص الحل النهائي الذي سيتبعونه.  خيار واضح، وملموس، ونهائي اتخاذ داخلًيا النازحين  األشخاص  يتعين على .12

https://www.unhcr.org/50f94cd49.pdf
https://inform-durablesolutions-idp.org/


 

 .إن ضمان التوصل إلى حلول دائمة هو مسؤولية السلطات الوطنية وحدها .13
 .احسب مجال عملهدائمة الحلول ال نحوأن تضع تدابيرها الخاصة بها لتقييم التقدم  داخلًياالنازحين  األشخاص  وينبغي لكل جهة فاعلة تعمل مع .14

 .يواجهون أي مشاكل مرتبطة بنزوحهم داخلًياالنازحون  ال يعود األشخاص  التوصل إلى حل دائم عندما يتم .15
 .بحقوقهم اإلنسانيةمن التمتع الكامل  داخلًياالنازحون  األشخاص  حلول دائمة عندما يتمكنيتم التوصل إلى   .16
 .والجهات الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية ،للسلطات الوطنية بينتعاوني  دائمة كجهد الحلول للينبغي التخطيط  .17
 .ممكًناذلك  جميع جهودها على جعل لتركيزتحتاج الحكومة ،  في مكانها الحالي ترغب في البقاء داخلًيا النازحين  األشخاص  إذا كانت غالبية  .18
 حل دائم. يجب أن يحدد األشخاص النازحون داخلًيا الوقت الذي يتم فيه التوصل إلى  .19
 حاًل دائًما. من التمتع بحقوقهم دون تمييز يتصل بنزوحهم. فالحركة المادية في حد ذاتها ال تشكل  داخلًياالنازحون  األشخاص  تتحقق الحلول الدائمة عندما يتمكن .20

 

 :" والعرض التقديميبقدمكمناقشة "التصويت المستخلصة من الرئيسية الرسائل 
   كنقطة تحرر من نقاط الضعف والتمييز المرتبطة بالنزوح؛ الدائمة الحلول النظر إلى  •
 اتباعها؛  داخلًياالنازحون  األشخاص   مختلفة قد يختار توطينمن خالل خيارات  الحلول الدائمة ويمكن تحقيق  •
   ؛على عاتق السلطات الوطنية المسؤولية الرئيسية عن توفير الحلولتقع  •
 ا لبناء السالم؛ وتحديً  ا،ا وإنمائيً ا إنسانيً تحديً  الحلول الدائمة تمثل •
 الحق في المشاركة الكاملة في تخطيط الحلول وإدارتها؛   ألشخاص النازحين داخلًيا  •
 .حة وتصوراتها في االعتبارتنوع المجتمعات غير الناز  أخذمن المهم  •

 

   : الوقت

    دقيقة 30

 (14-3)الشرائح:  تقديميال عرضال الطريقة: الدائمة المشتركة بين الوكاالت  الحلول الدائمة وعرض إطار عمل اللجنةرسائل رئيسية بشأن  الموضوع:

Description:  :الوصف    

 )انظر الشرائح(. التمرين، مما يعزز الرسائل الرئيسية المستمدة من عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالتعن إطار  تقديمي  والمناقشة المذكورة أعاله عرض  التمرينيلي 
 :رنقاط للميسّ  

 .النازحين داخلًيا  لألشخاص للعمل من أجل إيجاد حلول  دولًياالمعيار المتفق عليه   على أنه وعلى نطاق واسع،، 2010 داخلًياإطار عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن الحلول الدائمة للنازحين بيعترف  •
 (.ر نظرة عامة على سبب أهمية كل معيار )انظر الشرائحيقدم الميس  والمعايير الثمانية. بالحركة المادية(  بعدم ارتباط الحلول)مع االعتراف  التوطين الثالثة ر خياراتسّ يعرض المي •

 

 

 ( 30-15 الشريحة) تقديميال عرضال : الطريقة ات دليل تحليل ومكتبة مؤشر ك عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت قياس الحل الدائم: تفعيل إطارالموضوع:    :الوقت



 

  دقيقة 60

 : الوصف

     (20-15)الشرائح ما هو؟ 
الحلول  يمكن لتحليلمكن أن يحدث في أي وقت خالل العملية.  ي ، وهو األمر الذيدائمةالحلول النحو   التقدمالحلول الدائمة ينظر إلى  إلى النزوح كعملية، وبالتالي فإن تحليل تعنى بوجوب النظرالنقطة الرئيسية   - ؟، لماذاقياس الحلول

  .الحلول على مر الزمن نحو مؤشرات خط األساس، ومؤشرات النتائج، ورصد التقدم  ة أن ينتج:الدائم
 

 .والعقبات الرئيسية، والنوايا المستقبلية وخطط النازحين، وجدوى خيارات الحل الدائم المختلفة ،(تهإعاد و أدلة فيما يتعلق بما يلي: االندماج المحلي ) :؟الحلول الدائمة ما الذي يمكن أن يوفره تحليل
 

من خالل وضع مجموعة من المؤشرات  عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالتإطار لتفعيل   اإلنسان لألشخاص النازحين داخلًياالمقرر الخاص المعني بحقوق من والية  أنشئ بمبادرة متعددينصحاب مصلحة مشروع أل  المشروع: عن
 .واإلرشادات المتفق عليها للنهج العملية والشاملة لتحليل الحلول الدائمة في سياقات النزوح الداخلي

 
 (  30-21)الشرائح  ؟:كيف

 :الحلول الدائمة  التي تم تطويرها للمساعدة في تحليل األدوات
والتي يمكن للمستخدمين اختيارها وتصديرها بسهولة من أجل  ،الدائمة المشتركة بين الوكاالت الثمانية للجنة لمعايير  وفًقاالتي تحتوي على مجموعة من المؤشرات المنظمة  مكتبة مؤشرات الحلول الدائمة المشتركة بين الوكاالت، •

 .لألسئلة   بنك؛ وقد ترجمت هذه المؤشرات أيضا إلى تمارينهم
 . التعاونيةوهو إطار نظري لتوجيه المستخدمين من خالل عملية تحليل الحلول الدائمة   دليل تحليل الحلول الدائمة، •
 ( انظر الشرائح) :الدائمةالحلول  اللبنات األساسية لتحليل •

 
 وتلك المنخرطة  اتتقودها الحكوم  المجتمعات التي -العملية التعاونية  .1
للجنة   الثمانية معاييرالعبر األهداف(   بناء على)الجيران، أو المتوسط الوطني والسكان غير النازحين  داخلًيا،  لألشخاص النازحينالتحليل المقارن  و  ؛داخليًاين نازحال األشخاص  تفضيالت التحليل الشامل والسياقي ما يلي: يشمل .2

  البيانات الديمغرافيةوتواجه فيها جميع الفئات السكانية تحديات مماثلة؛ المناطق التي و  نزوحتحديات تتعلق بال  فيها يواجهون   داخلًياون لنازحااألشخاص  لتوفير الفهم في المناطق التي ال يزال -الدائمة المشتركة بين الوكاالت 
 ( )مثل السياسات والقوانين، وتوفير الخدمات، والبنية التحتية، والتماسك االجتماعي، وفرص العمل، وما إلى ذلك ي تحليل على المستوى الكلي/السياقال و سبق؛  لما إجراء تحليل مفصل ب للسماح  نزوحوتاريخ ال ،األساسية

 

 الوقت:  
 دقيقة  15

 التقديمي العرض  الطريقة: عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالتتفعيل إطار العمليات العالمية والمحلية األخرى التي تعمل على  الموضوع:

   :الوصف

http://www.jips.org/en/profiling/durable-solutions


 

 
 ( 31: )الشريحة عالمًيا

 على  قائمةإلى سياسات وممارسات أفضل    والحاجة المتزايدةفي جميع أنحاء العالم؛    قسًراالنازحين    األشخاص   : األعداد المتزايدة منلما يليأنشئ استجابة    -  داخلًياالنازحين  األشخاص  فريق الخبراء المعني بإحصاءات الالجئين و  •
 لألشخاص النازحينلوضع توصيات وأدوات دولية لإلحصاءات الرسمية    ،مستنيرة بالخبرةالو  ،تقودها البلدان التي عمليةوال؛ اللجنة اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة منإنتاج اإلحصاءات؛ بتكليف ب  ما يتعلقاألدلة؛ والتحديات المستمرة في

 والالجئين  داخلًيا
 : داخلًياالنازحين األشخاص فريق الخبراء المعني بإحصاءات الالجئين و  إنجازات •

o  - 2018لتوصيات الدولية بشأن إحصاءات الالجئينا 
o 2020 -  للتوصيات الدولية بشأن إحصاءات الالجئين واألشخاص النازحين داخلًيا( ستراتيجية الدولية  عين )توجيه عملي بشأن تنفيذ اإل جم   ودليل المُ  داخلًيا األشخاص النازحينالتوصيات الدولية بشأن إحصاءات 
o   ألغراض إحصائية(.  )تفعيله اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالتعمل إطار بناء على ب مرك  المقياسان: التقدم و  -الحلول الدائمة ومواطن الضعف الرئيسية المتصلة بالنزوح 

  
  الستكشاف المزيد مع المشاركينمشاركة الروابط أدناه يمكن للميّسر  –( 36ا: )الشريحة محليً 

 
 : للحلول الدائمة تحلياًل إلى دراسات مختلفة أجرت  بعض المراجع

 ،في سياقات متعددةومكتبة  ،الوكاالتتحليل الحلول الدائمة بين و  ،إطار عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالتُفع ل  
 : على سبيل المثال 
o  والمجتمع الدولي األوسع نطاًقا ممثاًل بالفريق العامل وفريق األمم المتحدة القطري بقيادة حكومة السودان،  .، الفاشر، شمال دارفور، السودانداخلًيا لألشخاص النازحيندائمة في مخيمي أبو شوك والسالم ال الحلولالتقدم نحو ،

،  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، و منظمة األمم المتحدة للطفولة، و برنامج األغذية العالمي، و مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، و المنظمة الدولية للهجرة، و برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالمعني بالحلول الدائمة )بما في ذلك 
فئات األشخاص عملية، وقدمت اإلدارة المشتركة لتصنيف ، واللجنة التوجيهية لإلدارة الدولية المعنية بالبيئة والتنمية، والجهات المانحة(. كما كان البنك الدولي شريًكا رئيسًيا في هذه البرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشريةو 

 النازحين داخلًيا الدعم الفني والعملياتي أثناء ذلك. 
o  الدائمة هذا في عدة بلدان أفريقية )جنوب السودان، والسودان، والصومال، ونيجيريا( إلى   من قبل البنك الدولي. يستند تحليل الحلول بالغ الحلول الدائمة للنزوح الداخلي في نيجيريا والصومال، وجنوب السودان، والسودانإ

 بيانات صغيرة مستمدة من دراسات استبيانية واسعة النطاق تقودها مكتبة مؤشرات الحلول الدائمة بين الوكاالت ودليل التحليل. 
o   من قبل حلول الشرق األوسط االستشارية  ، في سوريا داخلًيا لألشخاص النازحينتحليل الحلول الدائمة      

وكذلك تحليل اإلدماج المحلي،   (http://iraqrecovery.org/Files/35/133.pdf :)انظر لجنة التحقيق االجتماعيوإعادة االندماج، الذي وضعته المنظمة الدولية للهجرة و  ،ونوعية العودة ،الذي يقيس شدة الظروف مؤشر العودة 
  المجتمع المحليآراء و اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بإضافة التركيز على عناصر التصور الذاتي للتكامل  عمل الذي يبني أكثر على إطار ،في المجتمعات المضيفة في العراق داخلًياالنازحين األشخاص محددات إدماج 

 ( http://iraqrecovery.org/Files/35/133.pdf(ر: )انظ كذلك
 بين المشتركة  الدائمة اللجنة عمل إطار تفعيل  على  يعمل الذي ،ReDSS إطار تطبيق خالل من وبرمجتها الدائمة الحلول تحليل على يركز  الذيو ،األفريقي والقرن أفريقيا شرق في اإلقليمية الدائمة الحلول  أمانة  به تقوم الذي العمل 

http://dswgsudan.org/en/2019-progress-towards-durable-solutions-abushouk-elsalam-idp-camps/Durable%20Solutions%20Analysis%20Sudan%20Abu%20shouk%20El%20salam%20IDP%20Camps.pdf
https://sudan.un.org/
https://www.sd.undp.org/
https://sudan.iom.int/
https://www.unhcr.org/sudan.html
https://www.wfp.org/countries/sudan
https://www.unicef.org/sudan/
https://www.unocha.org/sudan
http://sd.one.un.org/content/unct/sudan/en/home/agencies/un-habitat/
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32627
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32627
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32627
https://www.meconsulting.solutions/media/1063/mecs-durable-solutions-for-internally-displaced-persons-in-syria.pdf
https://displacement.iom.int/reports/iraq-%E2%80%94-return-index-findings-round-three-march-2019
https://www.social-inquiry.org/about
http://iraqrecovery.org/Files/35/133.pdf
http://iraqrecovery.org/Files/35/133.pdf
http://iraqrecovery.org/Files/35/133.pdf
file:///C:/Users/Rufus/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ATFXAIXX/For%20a%20detailed%20description%20see%20the%20Solutions%20Framework:%20Guidance%20Manual:%20http:/regionaldss.org/wp-content/uploads/2018/05/ReDSS-Solutions-Framework-guidance-manual.pdf
file:///C:/Users/Rufus/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ATFXAIXX/For%20a%20detailed%20description%20see%20the%20Solutions%20Framework:%20Guidance%20Manual:%20http:/regionaldss.org/wp-content/uploads/2018/05/ReDSS-Solutions-Framework-guidance-manual.pdf


 

 .النهج هذا المنطقة في دراسات عدة طبقت وقد للبيانات؛ ثانوي تحليل إلى األول المقام في الوكاالت

 .على النازحين السوريين، ومنصة الحلول الدائمة في أفغانستانالتي تركز ، منصة الحلول الدائمة في الشرق األوسط دائمة الحلول الوتشمل المنصات اإلقليمية األخرى التي تعمل على   
 . إعادة االندماج يخصمتعدد األبعاد  امؤشرً صموئيل هول  مؤسسة وقد وضعت 
المشتركة بين الوكاالت إلى جانب تقييم ذاتي للتكامل )لمزيد من اآلراء بشأن النهج الذي يجري تجريبه في دانواداغ ة الدائمبوضع مؤشر للتكامل المحلي يستند إلى معايير اللجنة   ،ويقوم اتحاد حلول دائمة في الصومال )دانواداغ( 

   )janssen-caribbean/cordova-https://www.fmreview.org/latinamerica :، انظرأصاًل  في اإلكوادور رو  طُ الذي و 
 ]وإضافة المزيد من الدراسات حول الحلول الدائمة ،أعاله قبل كل جلسة  تحديث المعلوماتيرجى  [ 
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